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С уназ на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.3 МАРТ 1978 БРОЙ 848 ★ ЦЕНА 1.20 ДИНАРА ГОДИНА XIX

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ЕДИНСТВОТО-ЗАЛОГ ЗА УСПЕШНОТО 

И УСКОРЕНО СТОПАНСКО К 

ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
★ МИЛОРАД ТАСИЧ ПРЕИЗБРАН ЗА СЕКРЕТАР НА ОК 

НА СКС, А ЗА ЗАМЕСТНИК-СЕКРЕТАР Е ИЗБРАН ТОМИСААВ 
ДАМЯНОВИЧ

На 25 февруари т. г. в Сур- 
дулица се състоя отчетно-из
борно заседание на Общинска 
та нонференция на СКС. Освен 
97 делбгати на първичните ор
ганизации, в работата на за
седанието участвуваха: СТОЯН 
МИЛЕНКОВИЧ, член на ЦК на 
СКС и председател на Юго
славския кооперативен съвет 
АЛЕКСАНДЪР ТРАЙКОВИЧ 
член на Политическия актив 

Сърбия, ХРИСТИ ВОЕ КО- 
СТИЧ, член на ЦК на СЮК и 
ЗАРИЯ ДИМИТРИЕВИЧ, член 
на Секретариата на МОК на 
СКС в Лесковац, секретарите 
-на ОК на СКС от Войник и 
Прешево. представители на об 
ществено-политическите орга
низации, сдружения и друже
ства в Сурдулишка община.

МИЛОРАД ТАСИЧ, секретар 
на ОК на СКС в Оурдулишна 
община изнесе доклад за 
„Антуал-ните въпроси в ангажи
рането на Съюза на комунис
тите и задачите в предстоя
щия период”. Освен това Об
щинската конференция >на 
Съюза на комунистите разгле
да и прие: отчета за работата 
ка СК и неговите органи за 
период 1974—1978 година, ана
лиз за изборите в общинската

организация на СК, ориентаци- 
онна програма за дейността на 
Общинската нонференция и 
нейните органи и тела до кон
гресите на СК.

Общинската 
избра нов Общински комитет 
ат 25 членове, за секретар на

ОК ма СКС преизбра МИЛО
РАД ТАСИЧ, а за заместник- 
секретар избра 
ДАМЯНОВИЧ, избра и члено
ве за МОК на СК и делегати 
за VIII конгрес на СКС и де
легати за XI конгрес на СЮК. 
манто и членове на комисиите 
при Общинската конференция 
на Съюза на комунистите.

ЖЕНИТЕ У НАС 

САМИ ИЗВОЮВАХА 

СВОБОДАТА СИ

ТОМИСЛАВ

конференция

В доклада пред ОК на СКС 
секретарят 
между другото се спря на ви 
соната степен на единство в 
редовете на СК и организира 
ните социалистически сили в 
общината, в резултат на но- 
ето стопанското и обществено 
развитие постипна високи и 
устойчиви темпове.

— Съществено са изменени 
материалните и обществени 
условия в нашата среда, осъ
ществено е всеобщо развитие 
на самоуправителните обще
ствено-икономически отноше
ния и върху тази основа унре- 
пва самоуправителното поло
жение на работнина в общи
ната. А това е и основа за по- 
динамична активност на СК.

Милорад ТАСИЧОще на 6 денември 1942 година в Босански Пе- 
тровац, където се състоя Първата конференция на 
АФЖ, другарят Тито наза, че жените се борят рамо 
до рамо с останалите бойци за свободата на народите 
на Югославия против окупатора и против техните до
машни слуги. Това признание беше дадено в момент 
когато се провеждаше едно антифашистно заседание 
на жените не само у нас, на свободната партизансна 
територия, но и единственото в поробена Европа.

В редовете на партизансните отряди през НОБ 
От тях загинаха

в

взеха участие около 100 000 жени.
25 000, ранени 40 000, донато 3 000 жени останаха пъл
ни инвалиди.

Антифашистното движение на жените у нас за- 
по-рано. През 1936 година 600 000почна още много

Югославия подписаха възвание за мир и сво-жени в
бода, а 1938 година жените в Югославия взеха масо
во участие в анцията за отбрана на страната против 
аншлуса и Мюнхен.

Тази антивнос на ЮКП за мобилизация на же
ните против ненародните режими и окупатора произ
лизаше от великата мисъл на Ленин, ноято той наза 
през 1918 година че не може да се дойде- до соци
ализъм, ано огромното число на трудещите се жени 
не вземе в него участие, За такова становище се за
стъпваше Светозар Мариович, основоположникът нв 
социализма в Сърбия- Другарят Тито нанто по време 
на войната, тана и след войната се застъпваше за 
пълното освобождение на жената.

— Жени, майни и сестри! Своето освобождение 
и павнопоавие вие ще постигнете само чрез събаряне 
на капиталистическия строй, заедно с ^божденивто 
на всички трудови хора — наза веднаж друг рят 
то по време на войната.

Днес ние празнуваме Международния ден на же
ната в условия на пълно освобождение на жената У 

Тази година той ше се празнува в навечерието 
ЮКП и VIII конгрес на СКС, избо 
От тези акции произлизат нови за 

на само

(Следва на 5 стр.)М. Тасич

АКЦЕНТИ

^Делегацията - сърцевина на 

политическата система«
на XI конгрес на

Грея“™ общестао в изграждането 
управителния социализъм. Ние ще успеем в изпьле

™ на жените вобществено-политическия живот не е 
^°стаНтаъГЧислото вна --те а делегациите^ огце

изборите °ииеТрябва редом с
^ЛоеиТПрод^а 
наНусловИйГ^а ^о-аитивноИучастие^яГ^ените^в поли- 
тичесии живот. я _

Само по този «ачин празнуването на Д март ^ 
Международния празния на ' цетни„ даде презждение на ннициативата ноято Клара^Цвтни^^Д^^ 
1910 година и потвърждението ано огромното
че не може да се дойде А° “2""" вземГ участие в число на трудещите се жени не взема у
него.

Б. Н.

НА НЕОТДАВНАШНОТО отчетно-избор 
но събрание иа Общинската нонференция 
на Съюза на комунистите в Димитровград 
председателят на комисията за политиче
ска система и междунационални отношения 
д-р КОЧА ЙОНЧИЧ между другото гово
ри и за осъществяването на 
ната система. Той изтъкна, че борбата в 
тази насона е инономичесна и дейно-по- 
литичесна,
Има обаче и отпори и носителите им са 
туй, всред нас, в нашата среда, наза д-р 
И

„В самоуправителните общности на ин
тересите са всични трудещи се хора, вси- 

трудови организации. Службите в те
зи общности са само онази малка 
Ние това обаче подразбираме по друг на
чин. Ано трябва да се увеличи размерът 
на облаганията в някоя област, например 
в здравеопазването, или нъдето и да е, 
здравните работници няма да се договарят 
с трудещите се хора за размера на облага 
нията, но обикновено отиват при предсе
дателя на Общинската ^скупщина 
нретаря иа комитета. . ."

А танова отношение е присъщо във 
всични среди, подчерта д-р Коча Йончич, 
но това значи, че осъществяването на по- 

провежда самоселитическата система 
формално, а целта е провеждането му в 
дело. Затова номунистите трябва да правят 
разлина между обективното и субентивно- 
то, трудностите и слабостите, умишлената 
от неумишлената съпротива.

„Сърцевината на нашата политичесна- 
система е делегацията. Тя в трудовия но- 
лентив дели съдбата на трудещия се и 
ано се в нея истински хора, ако тя е със
тавена добре и в осъществяването на по

ни система ще вървим по-

политичес-

а не формално-правна анция

ончич.

литичесната 
бързо. . ."

Посочихме тези думи на д-р Йончич 
в момент, ногато предизборната дейност 
в общината е в пълен разгар.

От това нои хора предлагаме и нои 
ще изберем — ще зависи в най-голяма 

и по-нататъшното осъществяване
на политическата ни система, — изтънна 
д-р Йончич.

чни част.

степен

или се- А. ДУV.____



Случаен ли е фаитът. че се 
отминават всичии официални 
донументи насочени иъм доб
ри отношения?

Дали са това индивидуални
инициативи?

Безотговорно ли тези хора 
допринасят официалната бъл- 
гарсна политика по отношение 
на СФРЮ да се окачестви на 
то лицемерие: Защо се забра 
вя Вледеното споразумение от 
1947 година, подписано от два 
та велики сина на нашите на- 

Тито и Димитров.
Изглежда, или историята се 

показва като
учениците бавно схващат

Българската народност в 
СФРЮ, ианто и всичии юго
славски народи и народности 
искрено се радват на успехите 
които българсният народ, из 
граждайии социалистическото 
общество постига в социално 
то ииономичесното и културно 
развитие.

Затова българската наро 
дност не може да приеме тг 
нава политина за нормална. Тя 
не може да разбере защо в 
България ие иска да се схва 
не неоспоримата историческа 
и съвременна реалност и тръг
не искрено по единствено пра 
вилния път, нойто води нъм 
дружбата, а прибягва към по
ддържане на напрежение, с 
ноето се издигат бариери по 
пътя иа развитие на дружба 
та върху делото за превръща 
не на Балканите в мирен нът 
на Земята.

Нужно ли е да се доназва 
че с разпалването духа на 
Сан Стефано, с нещо съще
ствуващо само на хартия, се 
възпитава младото българснс 
поколение, ноето в бъдеще 
трябва да носи борбата за до
бри отношения със СФРЮ?

Следователно, това е подход 
нойто не се вглежда в бъде
щето и тези, които с него си 
служат поемат върху себе си 
голямата отговорност пред бъл 
гарсния народ и пред идните 
поколения-

Днес е време за творчески 
добронамерни усилия за раз
витието на добри българо-юго- 
славсни отношения, а това мо
же само, ано думите се съпро 
вождат от дела, от съответна 
практика. Това е залог за бъде
ще, за създаване на доверие 
за създаване отношения на 
дружба и добросъседство.

С право очакваме българей? 
та общественост на дело да 
покаже, че официалните твър
дения не са празни думи.

Тодор ВЕЛЧЕВ

ИЗОПАЧАВДНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИ ФАНТИПО ПОВОД НАВъв всички официални бъл 
гарсни донументи се изтънва 
че НР България води попити 

засилване и задълбоча и практикаДумина нъм
ване връзните и сътрудничес 
твото със СФРЮ, че ще про
дължава последователно Д« 
се стреми да развива отноше 
нията между българския и юго 
славските народи 
дружба и взаимно разбирател 

интерес на добросъсе 
дство, мира и социализма.

В съзвучие с тази политина 
ли е тогава, това ноето на 
практика се върши?

Харантерно за политическия 
НРБ в последните го 

дини, а особено в настоящия 
момент по повод чествуването 
стогодишнината на освобожде 
нието от туреното робство 

статии, съобще-

от становищата на
От статията на анадемин Ди 

митъР Косев, печатана 
„Работническо дело" от 
1978 година, узнаваме, че още 
преди обявяването войната на 
Турция, значи още преди Сан 
Стефано, царсна Русия е има- 

обоснована пози-

ЕГГвоИрисУо:ГТвБъЛТгар!::- 
отдавна отречени от ишвота- 

Но е ли това добро известна 
„Велина България 

Борис: „От Дунав до 
и от Черно море

за „Велина България • Тези 
теории станаха ръноводно на- 

на буржоазните правител 
България все до 9

в т,в в 
16. IIв дух на

чало
ства на 
IX. 1944 година.

В последно 
на Сан Стефано обаче започва 
отново да възкресява.

Използвайки

ство, в
та теза за 
на цар I 
Бяло море
до Охрид". ,

Нима не е известен фантьт 
че през Втората световна вой 
ма в името на Сан Стефано 
българсната фашистка войска 

престъпната роля да заА“ 
___ свободолюбивата и анти
фашистка борба на македон
ския и сръбския народ. Хиля 
дите невинни жертви в Маиедо 
пия и Сърбия винаги ще на
помнят за жандармената роля 

играеше фашистка Бъл- 
в името на тази теза.

родивреме, духът
лоша учителкала „научно 

ция за решаване" на национал 
ния въпрос на Балканите.
Той казва: „Дворянсно-буржо 

азните среди в царсна Русия 
независимо от реакционните 

политиката на

иличествуването
отново да се твърдизапочва 

че Санстефансният договор 
бил прогресивен, че границите 
на българсната Държава са 

въз основа

живот в е

ПО0
шваси възгледи и 

потискано на нерусните народ- 
самата Русия, по на- 

Балкани

били определени 
на етническия принцип, под- 

Санстефансниятчрез книги,
нойто се правят на нау- сеща се, чо

прес-нонферен- договор о признал на същ®* 
ствуване на българска народ 

теорията на Маиедо- 
българско Поморавие

пости в
ционалния въпрос на 
те о вт.зприела по същество 
демократичния принцип за пра 
вото на народите за освобож 
денио и самоопределение 
етническите им граници".

ния,
чни сесии, на 
ции, по радиото и телевизия 
та и чрез други форми, изве
стно число български учени 
историци и обществени работ 
ници се състезават ной по- 
едри сълзи ще лее за Сансте 
фанена България, прибягаваи- 
ни до абсурдни измислици и 
фалшифициране на историчес- 
ни факти.

Леят сълзи, въпрени че до- 
известно, че Сан- 

стефансна България, нато ре
зултат на агресивната полити
на на царсна Русия е съще
ствувала само на хартия.

Да подсетим: със Санстефан 
сния мирен договор, подписан 
на 3 март 1878 година бе сло 
жен нрай на Русно-турсната 
война. Според диктата на побе 
дителя — царсна Русия, с то
зи договор се енрои голяма 
българсна държава, в съгла- 

интересите на победите

ност на 
ния и в 
а Берлинсният договор се пре 
ценява нато един от „най-не- 
справедливите и реакционни 
международни договори".

която
гария

в

Изглежда, че са забравени 
думите на Георги Димитров в 
писмото до ЦК на БРП (н) в 
началото на октомври 1944 го 

ноето казва: ,,че един

Ано това сравним с твърде 
нието му в същата статия, че 
царска Русия е вършила това 

на своето 
балкан

Явяват се твърдения, че мо 
недоненият въпрос изниква на 
определен етап на историче- 

развитие на Балканите 
а именно след подписване на 
„нещастния” Берлински дого
вор, нойто откъсна Манедония 
от България, отрича се манедб 
нената самобитност на маке
донците и твърди, че 2/3 от 
жителите на Вардарсна Ма
кедония са от българсни про
изход, че Сърбия на Берлин
ския конгрес получила дял от 
Моравсно и т. н.

Което е твърде характерно 
тези твърдения се окачествя
ват нато „нов принос в

„за утвърждаване 
трайно 
ските народи 
проса: какво 
шната

дина, в
от най-важните корени иа вси 
чни национални нещастия и 
натастрофи, нойто 
българския народ в последните 

велокобъл

влияние сред 
—", поставя се въ 

общо има преди 
оценка с марнсизма-ле 

нинизма? Може ли да се бт.Де 
тюрма за своя собствен народ 
а прогресивен за другите? 
Историята не е забележила та 
нава двойственост.

Не може да отминем и твъР 
I Косев, че след „ре 

на Санстефансния до

бре им е сното
сполетяха

децении лежи във 
гарсния шовинизъм, във вели- 
побългарената идеология и по 
литика на хегемония иа Балка
ните и господство над съсед
ните народи".

Много творчесни усилия нг 
най-добрите синове на българ 
сния народ в миналото, а осо
бено след Девети септември 
бяха насочени за премахване
то на тежното наследство от 
миналото, за братство и дру-

дението на 
визията" п 
говор (значи след Берлинсния 
нонгрес) „не се осъществи ло 
зунгът за българските револю 
ционни демократи 
и свята народна република на 
цялата българсна нация", че 
българската държава „бе из
градена върху част от българ 
ски земи”.

Кан могат да се доведат в 
унисон официалната политина 
на НР България за добри до- 
бросъседсни отношения със 
СФРЮ с такива „научни исти
ни", нойто ни поднася уважа
емия анадемин Косев. Сигурно 
не със застъпване идеология
та на българския империали
зъм за осъществяване на „на 
ционалните идеали”.

Редица подобни твърдения 
политическо 
водят нъм

сие с
ля, а те бяха „утвърждаването 
влиянието си на Балнаните и 
изход на Бяло море.

Предвидената българсна дъР освобождението на 
жава трябваше да има следни 

долното течение

за чистаоще
по-пълното изясняване на от 
делиите проблеми, свързани с 

България”.
Сигурно е, че българсният 

народ има право да чествувг 
премахването на един тирани
чен режим и своето освобож 
дение. Поставя се въпрос: за
що чрез изопачаване на дей
ствителните факти и по такъв 
начин доказване легитимността 
и справедливостта на Сансте
фансния договор, се подбуж
дат велинобългарските аспира

жески отношения между две
те страни.

Техните въжделения бавно 
се осъществяват, тънмо за- 
щото подобни твърдения раз 
духват старата шовинистиче- 
ска омраза, създават недове
рие и по този начин стават 
пречка за използване на реал
ните възможности за взаимо- 
изгодни 
отношения-

Изглежда, че на актьорите 
на тази работа не е известна 
борбата, която години наред 
води БКП против шовинизма 
на българската буржоазия, ни 
то им е известна официална
та политика на днешна Бълга
рия-

те граници: 
на р- Тимок — Черно море, на 
юг: Лозенград — Бансно — 
Петрич — Струмица — Костур 
на запад: линията Охрид — 
Тетово — Враня — Лесновац 
— Ниш. Значи, българската 
държава трябваше да се про 
тегне на територии, които да
леч надминават нейните етни

българо-югославсни

чесни граници.
На Берлинсния нонгрес през 

месец юни същата година 
Санстефансния договор бе пре 
разгледан и разпоредбите му 
изменени тана че този договор 
никога не е стъпил в сила.

С този ант, с безсмислено 
съдържание, приет в Сан Сте
фано обаче, бяха задоволени 
аспирациите и на великобългар 
ската буржоазия- Тя използва 
тези събития нато основа за 
създаване тезата, че тези гра 
ници били българсна етниче
ска общност, теорията за на
ционално обединение, идеали

ции и изразяват отворени те
риториални претенции спрямс 
СФРЮ.

Да не бъда обвинен, че из 
мислям поводи и аргументи 
за такива занлючения, ще си 
послужа с български източни-

представляващи 
късогледство — 
следния извод: неговите и ста 
новищата, нойто слушаме в по 
следно време, по нищо не сеци.

ЕДВАРД КАРДЕЛ

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
основа на самоуправителни спо 
разумения или чрез демонра 
тическо решаване на мнозин 
ството самоуправители в от 
делни самоуправителни общ 
«ооти решава за всички свои 
интереои, а чрез своите де
легации в делегатената систе 
ма, тоест пак пряко, участ
вува в приемането на решения 
на държавните органи, отна
сящи се до неговите интере 
си. Разбира се. в тази оисте- 
ма е необходимо същевреме
нно да се обезпечава съгла 
оуване на частичните инте-

тичесни и други подобни нон 
сервативни и реакционни нати-' 
сци могат да доведат дотам 
че определени частни или 
общи интереси да се поли
тизират и да се превъРщат в 
средство на 
борба за определени позиции 
в самоуправителната 
стаената оистема, 
в средотво

жението и отговорността на 
субективните социалистически 
сили в делегатската система 
Защото, за 
ската
ващ

да може делегат 
система по задоволя- 

начин да действува, в 
нея трябва да се съединява 
тоест да се обединява съзна 
нието

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всени петък 

Урежда редакционна 
колегия

политическа

и обще 
относно 

на борба за ико

за живите и непосред- 
самоуправителни ин 

тереси със съзнанието за об 
щите

ствени
(Продължение) номичесна 

власт. Такъв натиск още дълго 
ще намира израз, и ще бъде 
необходима 
на организираните субективни 
социалистически

Съюза на комунистите 
така че такива тенденции и 

все повече да се 
потискат. Това ще бъде въз 
можно само ако самата деле
гатска оистема да бъде спо 
собна да се противопоставя 
на такъв натиск.

и политическа и Дългосрочни обще
ствено-исторически интереси 
на работническата класа и на 
всички трудещи се.

А именно в това отношение 
нашата

Директор 
ДОР ВЕЛЧЕВ

Глезен и отговорен
редактор

СТОЯН СТАНКОВ 
Теяцичесии редактор 
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Тееефоим: директор — 
46-454, Реданция 52-751 

Годишен абоанмент 60, 
• полугодишен 30

Делегатоката система не се 
основава върху плурализма 
на някои общи политичесни 
интереси, но върху плурализ
ма на конкретните интереси 
'на трудещите се и граждани
те, идващи до израз в разни 
области на обществения жи 
вот. Заснован върху такъв са 
моудравителен и демокрапгиче 
ски плурализъм на интереои- 
те, делегатената 
определя и съответен харан 
тер на демократичните пра
ва на трудещия се и граж
данина. Това е преди всично 
правото на работника, на тру
дещия се и гражданина, въз 
оонова на ноето той 
най-голяма отелен - 
ните на своите 
телни общности,

ТО
постоянна акция

реои с интересите на по-голе- 
мите самоуправителни общно 
сти, за които решават делегат 
ските скупщини.

По този начин сигурно, ни
как не искам да твъдя, че 
на делегатската оистема, от- 

на отделни делегации 
никакъв случай 

да се натрапи борба за власт 
Има няколко

сили начело делегатска система 
сега се намира тъкмо в нача 
лото на развитието си. Тя е 
още
п рисъщи с ери оз ни 
във всички насоки на нейно
то действуване. Още в пъл 
на отепен не се е освободи 
ла от традициите на парла- 

система и „нарор 
представител”, като по- 

предотавител. 
нея днес все още не съше' 
ствува достатъчна ефикасност 
в демократически организира
ното изразяване волята на ба
зата,

със

явления
недоизказана. В нея сз

слабости

носно 
не може всистема

Текуща сметна 
62500-803-9529 
ОДН — Ниш

„Вун Нарад- 
", От. Пауновия 

VI — Ниш
Адраа на шццпгелетвото:

ментарната 
нияПОЛОЖЕНИЕТО И РОЛЯТА НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СУБЕК
ТИВЕН ФАКТОР В ДЕЛЕГАТ
СКАТА СИСТЕМА

причини, пара
ди които и това трябва да 
имаме предвид. Първо, анти- 
социалистическите 
моуправителни сили имат опре 
делено идейно-полиггичесно 
влияние и върху самоуправи
телната

литически В
и антиса-

сам в 
в рам- 

самоуправи- 
било въз

Именно затова отделно тряб 
ва да подчертаем изклЮчител
1НОТО

Пяа, 29 декември Д* •
структура. Второ, и 

технобюрокра-
накто нито в демократи 

механизъм, нойто в 
задоволяваща степен да свъР

значение на 
да се уточни и укрепи

задачата
поло

вътрешните ческия
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БРАТСТВО -*• 3 МАРТ 1978



РАЗГОВОР С КАТАРИНА ЕЛЕНКОВА, ДЕЛЕГАТ НА VIII КОНГРЕС НА СКС
ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СНС В ДИМИТРОВГРАД

БОРБА ЗА РАБОТНИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ За правилно 

провеждане
на кадровата 

политика

,,3а мене е най-важното 
нататъшното

по- гумени нишки. След това оа- 
последователно , ботих върху , пооизволгтвп 

провеждане на Конституцията то на ботуши Пр0ИЗВ°АСТВ°- 
и Закона за сдружения труд трол1ирах 
Това всъщност е по-нататъ- стоки.

стабилизация на сто- като 
панотвото, подобряване на у- ни” 
словията 
«евната

ва е голямо признание”. 
А това наистина е приз

нание за дългогодишната дей
ност на една работничка, ла
уреат 
реда за 
ствени

а сетне кон- 
пол упроизведените 

В момента работя 
контролер на готови сто

на Септемврийска наг- 
резултати, осъще- 

в стопанството и об
ществената дейност; на уча
стник в редица местни акции; 
ма над 20-кратен кръводарител; 
на майка, която не без гор
дост изтъква, че е отгледала 
две деца и двете комунисти

шната

за работа и Това е в най-къси черти 
чко за работата й- 
обаче да добавим, 
съствия от работата не знае 
а покрай ежедневните 
жения

ежед-
оороа за доминира

що влияние на работническата 
Затова

вси
Трябва

че за от-класа. смятам,
на. Те, комунистите, в редове
те на Социалистическия съюз 
и в Съюза на синдикатите 
трябва да бъдат двигатели и 
носители на всички активно
сти и енергично да се застъп
ват предизборната и изборна
та дейност да се провежда в 
съгласие с утвърдените поли
тически становища, изборните 
документи и законни предписа 
ния".

Този и други изводи прие 
Общинският комитет на Съю
за на комунистите в Димитров
град, който обсъди идейно-по
литическите задачи на СН в 
подготовката и провеждането 
на изборите за делегации и 
делегати за енупщините на об 
ществено-политическите и са- 
моуправителни общности на 
интересите. С конкретните за 
дачи на комуниотите ще се 
запознаят всички първични ор
ганизации на СИ в общината 

При това е твърде важно, че 
изборите се провеждат при 
твърде стабилно политическо 
положение, което създава ус
ловия комунистите и всички 
трудещи се в общината изця
ло да ,се ангажират върху за
дачите в изборната дейност 
Още повече, че изборите се 
провеждат непосредствено 
след приключената . изборна 
дейност в СИ в общината и 
в момент, когато е в ход под
готовката за предстоящите 
конгреси. На събранията са 
раздвижени много въпроси, да 
дени оценки и приети стано
вища и във връзка с действу- 
ването на делегатската систе
ма. Това е и подходящ мо
мент тези становища, оценки 
и задачи да се изнесат в орга 
низациите на Социалистиче
ския съюз и Съюза на синди
катите и върху тях да се мо
билизират всички трудещи се 
и граждани.

Критическата оценка на до
сегашния опит и резултатите 
трябва да бъде изходна осно
ва за утвърждаването на пред
стоящите задачи и насоки в 
политическата дейност на тру
дещите се и гражданите, в 
развитието на самоуправителни 
те отношения и делегатската 
система. Тази задача политиче 
ски е твърде важна, понеже 
в предстоящия период пред
стои реализирането на развой
ната средносрочна програма 
в общината, утвърждаването 
на средносрочния план, по-на
татъшното прилагане и претво 
ряването на дело Конституция
та и Закона за сдружения 
труд и прочие.

Именно, затуй длъжност на 
комунистите е да се борят за 
правилно провеждане на кадро 
вата политика. За делегати 
трябва да се избират хора. ко
ито отговорно приемат задъл
женията си и ще се грижат 
за правилното фуннциониране 
и развитие на самоуправлени
ето и делегатската система. А 
това ще се успее, ако във вси 
чни сфери на общеотввно-поли 
тичесния живот се осъществи 
пълно влияние на трудещите

,.Ролята на Съюза на кому
нистите в предизборната и из
борна дейност е твърде важ-

задъл
на работното място 

задълженията на домакинка и 
майка, А. Д

дългогодишната и об- 
дей-щественочюлитическа 

ност не стихва.
„Спомням си за първите во 

ен«и

ПРЕД ИЗБОРИТЕ

Досегашното участие на 
жените незадоволява

ДНИ. Бях в родното си 
село (Грапа). Още тогава се 
включих в редовете на Съю 
за на югославската социали 

младеж. Основната 
ни задачи беше снабдяване
то на фронта — плетехме по 
цяла нощ чорапи, ръкави
ци, фанели за партизаните 
В спомените ми останаха и 
подготвката за първите из
бори през 1945 година. Със 
знамена, ние младежите от 
Грапа, носихме резултатите 
от изборите все до Желю- 
ша. През 1947 година бях 
приета в редовете на Партия
та, дата която също винаги 
ще помня- ■."

Дейността започнала в род
ното и село продължава в Ди
митровград, където се пре
селва през 1946 година. Била 
е член на Онръжния комитет 
на Народната младеж, а сет
не представител в Общин
ската скупщина, член на 
Общинската конференция на 
ОК, член на самоуправител- 
ните тела в трудовата орга
низация и т.н. В момента е 
също член на ОК на СКС и

Намираме се пред важна об 
ществено-политическа задача 
Започват кандидационните съ 
брания в трудовите колекти 
ви, които трябва да се про 
ведат до пети март. Знаем ка 
кви задачи произлизат • от та 
зи важна акция. Този път ще 
посочим само един проблем, а 
това е слабото участие на же 
ната в политическия живот.

На думи винаги се стремим 
този въпрос да решим напъл
но, но когато се дойде до 
конкретно ' решаване на този 
въпрос, ние не изпълняваме 
взетите становища, не изби 
раме жените в ръководствата 
Това най-добре показаха избо 
рите за членове на делегации 
те през 1974 година.

От общо 65 436 избиратели 
записани в четирите общини 
32 309 гласоподаватели бяха 
жени. Но ако погледнем ка 
кво е отношението в число 
то на избраните делегати мъ 
же и жени, ще забелязаме не 
съответствие със записаните ния от преди четири години

когато се проведоха първите 
избори за делегати и деле
гации. Сега това положение е 
нещо по-добро. В общините 
вече са направени първите кра 
чни за още по-голямо на
станяване на работа на жени 

Трябва ли тогава да изпус 
нем предкандидационите съ
брания и да не кандидатирам 
повече жени в делегациите? 

коментира- Трябва ли да повторим греш 
ката направена преди чети 
ри години?

сме избрали достатъчно жени, 
равнеправни членове на на
шите трудови колектив>и.

Да посочим още няколко 
бройки, които ще ни покажат 
какво е положението в мест 
ните общности. Димитровград 
ска община има 42 местни 
общности с 260 члена от тях 
само 6 са жени В Бабушниш 
ка община има 53 местни об 
щности с 117 членове, нито 
една жена! Такова е поло 
жението и в Босилеград. Там 
от 218 члена са само 6 же 
ни и в Сурдулица от 352 чле 
на на местните общности рабо 
■тят 14 жени!

Трябва да кажем, че зае 
тостта на жените през после 
дните години е значително 
подобрена. В Димитровградска 
община от числото на заети 
те — жени 28.1 на сто, в Ба 
бушнишка община — 23,6 на 
сто, в Босилеград — 18,9 на 
сто и в Сурдулишка община 
— 19,9 на сто. Това са сведе

етическа

К. Еленкова

делегатите на Осмия конгрес 
на Съюза на комунистите на 
Сърбия най-голямо ударение 
а разискванията ще сложат 
върху осъществяването на 
задачите на Седмия конгрес 
на СКС и Десетия конгрес 
на Съюза на югославските ко 
мунисти. Това значи, че ще 
оценим извървяния път и 

набележим предстоящитеще
задачи...

С тези думи започнахме 
разговара с Катзрина Еленко
ва, работничка в ООСТ .Ди
митровград” и делегат на Ос
мия конгрес на СКС от Об
щинската организация на СНС 
в Димитровградска община 

промишле
ност в Димитровград Еленко- 
кова е от първите дни, значи 
вече 18 години. Била е меж 
ду 12 души положили основи
те на днешния димитров
градски стопански гигант.

„Най-напред

гласоподаватели.
В Димитровградска община 

бяха избрани 441 член на де 
а само 33 жени

предложена е за делегат в 
Обществено-политическия съ
вет на Общинската скупщи-

легациите,
В Бабушнишка община от 630 
членове на делегациите бяха 
избрани само 41 жена, в Бо 

община от 507

на.
„Просто не мога да повяр

вам, че съм избрана за де
легат на Осмия конгрес на 
СКС. Спомням си, беше от
давна, когато избирахме де
легат за Втория конгрес на 
Съюза на комунистическата 
младеж, мислех да бъдеш 
делегат на един такъв кон 
грес това е недостижимо. За
това и сега чувствувам, че то-

силеградска 
делегата — 51 жена и в Сур 
дулишка община от 288 деле 
гата — 39 жени.

Нужно т е да 
ме тези бройки? Те най-добое 
говорят, че на първите избо 
ри за делегати и делегации не

В каучуковата

Б. Нпроизвеждах

Ако социалистическите субе
ктивни сили в общеотвото не 
биха се ангажирали активно в 
тази област — и не само тя 

положение

правителна сила, може успеш
но да изиграе само като орга
низирана сила в сдружения 
труд, като организирана сила 
в самоуправителното осъще
ствяване на своите социални 
културни и други интереси, ка
то организирана идейно-поли
тическа сила в непрекъснатото 
прокарване на пътища, воде
щи към осъществяване на не
йните дългосрочни, историче
ски интереси и цели, като ор
ганизирана оила в отбраната 
|ца социалистическото развитие 
в обществената практика. Са
моуправлението трябва да из
разява воички тези манифеста
ции на битието на работниче
ската класа. И затуй онова 
което не може да бъде само 
«янанъв инструмент на изклю 
чително емпирично действува- 
.не на трудещите се в осъще 
отвиването на техните всеки- се. 
дневни интереси в сдружения 
труд, а особено не може да 
бъде инотрумент на някакво

субективенсоциалистически 
фактор в обществото.

система сзва делегатската 
целокупната 
общественото 

това,

на.структура
съзнание. Ос 

и по своето демо 
делегат 

не може да

Мисля, не не ще прекаля 
ако кажа, че този субективен 
фактор в обществото като ця 

поотделни свои части 
на периферията 

процесите, които
самоуправително сдружения 

систе

вен
кратическо естество, 
ската
действува ако е затворена в 
.собствените си институционал
ни органи и форми.

но и настоящето 
— биха ни отвели най-малко 
в забавен всекидневен прими
тивен емпиризъм, ^ при по- 
тежки случаи дори и до явле
ния в социалистическото само 
управление вражески сили да 
завоюват позиции в делегат
ската система. Делегатите не 
могат изключително спонтано 
и емпирично да изграждат на
шето общество. Организирани
те сили на социалистическо 
съзнание, следователно, тряб
ва да бъдат решаващ фактор 
в съзнанието в делегатската си 
отема. Разбира се, този субек
тивен фактор не може да се 
разбере, а още по-малко да 
действува като номанда ма 
Съюза на комунистите над це 
локупната система. Мисля, че 
решението трябва да потър
сим в по-уснорено развитие на 
съответните форми на демо
кратично свързване на ролята 
■на Съюза на комунистите, син 

Социалистическия

система ло и в 
е много на

стават
в
труд и в делегатската

А нито една система, па 
нашата обществено-иконо- 

респективно и деле 
система, не може ус- 
да действува стихий

но без всестранно облягаме
съзнател
на субек

не можем да 
сис-

Следователно, 
кажем, че делегатската 
тема вече е станала компле- 

дг^/ократичиа политиче 
ска система, но сигурно мо
жем да твъРДим- че Тя пРеА‘ 

опората на една но-
на самоуправител

ма.
ни
мическа,
гатена
пешно

тнз

ставлява 
ва система 
на социалистическа демокра 

способна да бъде носи- 
на целокупния обществен

целокупната 
творческа сила

фактор в обществото 
система

върху
на
тивния
Нито в делегатската

ни в обществения 
вот изобщо, спонтанността 
и автоматизма не могат да 
заместят организираната твор 

обществена сила.

ция.
жител как тоорганизъм.

система в пъл 
те може да излъл

обществена 
ако субективни 

сили на-

Делегатската 
на степен ческасвоятанява
функция само

социалистически
Съюза на комунисти 

негова органиче- 
тоест фактор на 

С7>знание. Считам, че 
в то-

Ролята на субективния Фак 
системаделегатската

започва от делега- 
ооновните самоупра- 

организации и общно- 
инак не бихме мо

те тор в 
трябва да 
циите на 
вителни 1 
оти, защото

последователно да прове- 
система

чело със 
те б • пат 
ска част,

Тази задача е осъществима 
само, ако подобрим връзката 
между делегатите, делегациите 
и самоуправителната им база 
С пълно и всестранно инфор
миране по всички КЛЮЧОВИ въ
проси и с получаване мнение 
то на трудещия се, ще осъще 
ствим доминиращата роля на 
работническата класа в общв 
егвото ни.

дикагите, 
съюз и другите организации 
науката, културата и професи
оналните служби с делегатена

неговото
настоящето- състояние 
ва отношение не е съвсем 
задоволяващо. Още пове^® ^ 

главните проблеми на 
система 

укрепването
който

израз положе
на оная част 

структура 
наричаме

гли
ждаме делегатската 
■и на другите равнища на ре
шаване Затуй Съюзът на но- 
муниотите и другите обществе 
но-политически организации
-трябва да действуват и да се 
бооят за своите становища 
преди всичко в делегатската 
база.

спонтанно владствуване над 
масите, защото това би дове
ло до извращения на целоку
пната самоуправителна систе-

та система.един от 
нашата делегатена 
които забавят Своята историческа роля в 

изграждането на социалистиче 
сното общество работническа 
та класа като, водеща самоу-

впои. е начина
идва до

ма.
нея
нието и ролята 
от обществената 

обииновено

А. Д.(СЛЕДВА)
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ПРЕДНАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРИКЛЮЧИХАВПРЕДНОНГРЕСНА РАВНОСМЕТНА

ИЗДИШАМ ДЕЕСПОСОБНИ КДНДИДДМс ВРЕМЕТО
юнската скупщина и скупщи 

на самоулравителните— В анализирането на деле* 
практина през из1в 

четири години е изтък 
система

възнаграждавано и у- 
на доходовни 

Приети бяха и

чин на В местните общности, ос 
и трудови орга- 

Босилеградска

Комунистите в Бабушнишна 
община се готвят достойно 
да посрещнат настъпващите 
Осми конгрес на СКС и Ьдин- 

на СлОК

ните л
общности на интересите. Сь- 

тана на делегациите не 
проектореше

гатснатаотановяването
отношения 
споразумения и правилници за 
възнаграждаване според трудо 

резултати. Явно е, че с 
работата в този важен 

е в началото и че 
още много ще трябва да се 
направи, за да се доизгради 
и усъвършенотвува новият на- 

на възнаграждавана. В 
на месец май

общинската

повийте 
низации
община на предиаидидационии 
то събрания са евидентирани 
1500 членове но 130 делегации

нлите
като, че делегатската 
е направила важна

Ьяха посочени обаче и 
слабости, спъващи още 

използване 
които предла

в /по доставяни 
с повечето алтернативи.сакрачка на-

конгресадесети
Като казваме достойно, 
мислим на парад на думи и 
обещания, а на конкретни де 

--'1 победи, на борба 
по-ускорено стопанско

нияпред.
НЯКОИ
по-успешното
възможностите,
га делегатската система из
тъкна Костадинов.

не ви
това
сектор

— Всичко това е довеждало 
делегациите да губят време 
в четеното на неразбираеми 
за тях материали. Ето защо 
на преднандидационните съ
брания бе повдигнат въпро 
са занапред всяко проекто 
решение да се изготвя в по
вече варианти и с обстойно 
пояснение на добрите и ло
шите му качества 
Костадинов.

наОбщинскатаи делегати за 
и снупщините на самоуправи 

общности на ките
ла, трудови
за още
и обществено-политическо ра
звитие на

телните 
ресите

Всички събрания са 
масово посетени.

общности са взели уча 
стие повече от три хиляди из
биратели, а в основните и тру
дови организации около 1300 
работници.

тази стопански _изо 
община в СР Сърбия- 

такава активност

чин
но Не всички делегации през 

са успели 
богата дейност 
предоставените 

и самоупра 
Според Ко 

това
естество, но

началото
заседание
конференция на СКС /де се 

резултатите от ден- 
ствуването на приетите 
митници за разпределение и 
ще се набележат нови зада
чи занапред, I 
ношение се определят

за действие на Съюза

станала 
А за една 
съществуват налични условия- 
Стопанският възход от мина- 

благоприятният 
климат и едино 

всички обще- 
сили като 

предпоставка са

били 
В 37 мес

на изтеклият период 
да разгърнат 
и изпълнят 
им обществени

сумират
пра ти и

лата година, 
политически 
действието на
отвено-политически 
необходима

заяви-

ви телни задачи, 
стадинов, причините за 
са от различно

като в това от- 
и на Според 

зи зачит 
критерии/

— Общо критериите са за
читани. Изхождайки от тях 
почти във всяка делегация 
са предложени по нянолко 
жени, младежи и бойци. Съ 
що така според критериите 
на кадровата политика за чле
нове на делегации и делегати 
в местните общности, основ 
ните и трудови организации 
са предложени най-дееспосо 
бни в тези среди кандидати.

По кое още въпроси е ра 
зисквано на лреднандидацио- 
нните събрания?

досегашните анали 
и ли са изборнитеан

соките 
на комунистите.налице.

В програмата на предконгре 
дейност на Съюза на

поука в предстоя
ла се надделя- 

слабости

са важнаКакво са помазали разисква
нията на преднандидационните 
събрания по отношение на до
сегашния опит в действува- 
нето на делегатската система 
в Босилеградсна община? По 
този въпрос споделихме с 
БОРИС КОСТАДИНОВ, пред
седател на Общинската кон 
ференция на ССРН в Босиле
град.

на значението на 
стопанство във все

С оглед щия период
забелязаните 

Известно чиоло членове на де
легациите са били пасивни и 
незаинтересовани. Някои деле
гации не са показали достатъч

оната
комунистите главно място 

преди всичко
действуване но 

Съюза на комунистите и дру 
субек

селското 
общото развитие на община
та на оценката на отчетно- 

събрание на СК 
област все още не 

в крак с цело
купното развитие и не се по- 

очакваните резултати 
изготви цялостен ана- 

на общеотвено-икономи- 
в селско 

то стопанство. В него ще се 
направи критически обзор въР 

слабо

0 ватна ордадено
ганизираното изборното 

че в тазисоциалистически 
фактори в по-нататъш- 
развитие на политиче 
самоуправителна систе- 

Значението на тези въпро 
- - от Решенията 

заседание на Пред
на СЮК и сту

ги те 
тивни 
ното 
ската 

. ма.

се върви

на находчивост по причина, че 
твърде обемните, а често и 

разбираеми 
материали от страна на Общ-

стигат 
ще се
лизпроизлиза не достатъчноси ческите отношенияна 30-то

седателството 
дията на др — Едвард Кардел съществуващите 

сти като въз основа на нея 
се определят насоки за дей 
ствуване 
селското стопанство занапред

ху
БАБУШНИЦАНе по-малко внимание ще 

се посвети и на разработката 
и обсъждането на Тезисите на 
Единадесетия 
СЮК и Осмия 
СКС. След

НЕСТИХВАЩА ДЕЙНОСТна комунистите в
конгрес на 

конгрес на 
обсъждането им 

в първичните организации — 
в началото на април комисия
та за развитие на СК ще 
работи материал, в който ще 
бъдат сумирани тези резул 
тати и те ще бъдат внесени

— Тези събрания са изпол 
звани да се изтъннат и най- 
актуалните жизнени пробле 
ми във всяка среда, в чи- 
ето разрешаване, понрай 
другите номпетентни, твърде 
дейно ще бъдат включени 
и новоизбраните делегации и 
делегати. В местните общно
сти това са преди всично из
искванията за по-уснорена 
електрификация на селата, про 
карване на нови лонолални и 
междуселски пътища, подо
бряване на снабдяването и 
изнупуването на стони от сел
ското стопанство, по-добро 
организиране на здравеопазва
нето и прочее — заключи 
Костадинов.

на работни групи за изработва 
не на доклади, за създаване 
на координационните комитети 
за провеждане на изборите 
и за извършване на всички 
други подготвителни работи 
във връзка с изборите.

В Бабушнишна община ки
пи оживена предизборна дей 
ност. В организациите на сдру 
жения труд, местните об 
щности и останалите трудови 
организации приключиха тези 
дни кандидационните събрания 
за избиране на делегации и 
делегати.

Общо впечатление е, че кан 
дидационните събрания са би 
ли добре организирани. Тези 
събрания са били добре посете 
ни, а в разискванията са об-. 
съждани въпроси от жизнено 
значение за дадена среда.

Твърде оживени са били ра 
зискванията в местните кочфе 
ренции във връзка с непосред 
отвените задачи на ССРН и 
синдикатите в предстоящите 
избори.

Кандидационните събрания
са използвани и за съставяне

внимание ще се 
прилагането на За 

за сдружаване и орга
на селското сто-

Отделно 
посвети на 
кона
низиракето 
панство в общината на нови

из-

начала.
Наравно с тези въпроси ед 

накво ще се третират и та
кива от по-нататъшното идей 
но-политическо изграждане на 
Съюза на комунистите, 
вит.ието на критиката и само 
критиката и на други актуал 

възникващи от все 
живот на труде-

в дневния род на обсъждане 
от Общинската конферен
ция на СКС.
Прилагането на Закона за 
сдру женя труд също ще 
бъде в центъра на вниманието 
на комунистите в Бабушнишна 
община в предконгресната дей 
ност. През изтеклата година 
особено към края й, Съюзът

Щателно са обсъждани и 
критериите за избиране на но
ви делегати и членове на де
легациите.раз

Изтъкнато е, че за нови де 
легати и членове на делегации 
ще трябва да се избират 
•най-дейнм и на и — авторитет 
ни хора, които ще бъдат в най- 
тясна връзка с делегатсната 
база и по този начин значи
телно ще допринесат за още

ни теми,
кидневния 
щите се и гражданите, а тър
сещи политическа подкрепа 
или опровергание, за да се 
върви по-бързо напред.

на комунистите и синдикатите 
развиха оживена дейност ка
то значително подпомогнаха в 
преодоляването на стария на-

по-пълното заживяване на де 
легатската система.М. А

М. А В. В

тп
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СУРДУЛИЦА: ПРИКЛЮЧВАТ КАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯI

г ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА ЗАЖИВЯВА ПШ0ЦЕ1Н1СЕЧ
Сумирайки оценките, изнесе 

ни на преднандидационните и 
нандидационни събрания в ме 
стните общности и основните

легатската база е доволна от 
функционирането на делегат
сната система. При това се 
набляга за засилване на обра
тната връзка „делегат-делега- 
тска база" занапред.

В основните организации нг 
сдружения труд също бе из
казана подобна оценка за дей 
ствуването

(под 30 души заети) 25 тру
дови организации ще функци
онират като делегации и в тях 
към 400 души пряко .ще уча
ствуват в делегатската систе-

Ако комшията ти реши да окастри твое дръвче 
без да те пита, и ако ти решиш след това да го дадеш 
на съд — най-вероятно ще спечелиш делото.

Но ако реши Електроразпределителното предпри
ятие в Димитровград да онастри дърветата, пречещи 
на електрическата мрежа — това ще направи така, че 
гражданите ще останат слисани и не знаят дали е 
сприя минала и изпочупила вхрхарите или голомразци 
са съсипали дърветата.

По улица „Крум Златанов” и по другите, за да 
се предотврати случайно докосване на нлоните! до еле
ктропроводите, дърветата са окастрени. И това е съв-

организации на одружения 
труд, председателят на ОК на 
ОСРН в Сурдулица Любен Ве
личков заяви:

— Изборната 
скупщи ните 
политическите

ма.

— Делегатската система ве
че навлезе във всички пори 
ча обществения живот. Въпре 
ни специфичностите (трудови 
организация — местна общно
ст — общност на интересите) 
всички

дейност за 
на обществено- 

общности и 
снупщините на общностите на 
интересите потвърди, че деле
гатската система в Сурдули-
шка община е заживяла пъл- Почнататън той ни осведоми 
ноценно в само-управителната че в предстоящите избори 
практика на местните общно- броят на делегациите и члено 
оти и основните организации вете на делегации чувствител
на одружения труд. Действу- но ще нарасне. Само в счуп
валите през изтеклия период щин-ите на самоуправителните 
делегации са натрупали богат общнооти на интересите 
опит и са поотминали завидни _ сто 70 щ.е действуват 110 
успехи.

В местните общности
делегатите и делегациите гра
жданите са участвували пряко 
в решаването на всични 
ненотрегетящи въпроси. Те ви
соко

на , скупщинската 
система през първия чети рито 

добави Лдишен период 
Величков.сем на мястото си.

Не е на място начина на кастрене. Загрозяване
то на града и улиците ще преглътнем. Но не може 
да се преглътне жестоността, с ноято са изсичани 
нлоните, безразборността и безжизнените трупове на 
клоните, оставени в короните да гният.

Нима не може да се ползва опита н по-голе- 
мите градове? '

Тук всяка предпролет клоните се изсичат. Но 
на дървчетата се оформяват норони, ноето позволяват 
нормално развитие.

Така накто е сега направено в Димитровград — 
тази година дръвчетата ще боледуват.

Нима действително Електроразпределителното 
предприятие може да се отнася така, сякаш за обще
ственото не бива да се води сметка.

И защо мълчи за това Горансната организация?

Въпроси се уреждат 
най-демократично: чрез съгла 
оуване на интересите. Обще
ственото договаряне и самоу- 
правител!Но споразумяване ста 
наха сърцевината 
акция, на всяно 
даден въпрос.

на всяка 
решение повме-

де-
легации. При местните общно 

чрез сти селскостопанските
Именно затова 

дидационните, и на 
онните събрания (в 
организации и 
щности) отклинът 
на трудещите се 
те е особено висок 
дума има все

и на предкан 
кандидаци 
трудовите 

местните об- 
и интересът 
и граждани 

и тяхната 
по-решаваща 

роля заключи Любен Ве
личков.

произ
водители ще оформят 18 деле 
гации,
— три делегации.

а частните занаятчии
жиз-

оцениха работата на сну
пщините на интересите и сра 
внителното по-богатата

В основните организации на 
сдружения труд (28) ще бъдат 
избрани 81 
ло 800 членове 
те. С оглед

и каче
ствена работа на Общинската 
скупщина. С други думи, де-

делегации с око- 
на делегации- 

на големината Ст. Н-
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СУРАУЛИ1ИК А ОБЩИНА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАД

Предложени кандидати за 

иай-отговерии длъжностиВИСОКА СТЕПЕН НА ЕДИНСТВО Въз основа на предложе
нията на предложенията на 
трудещите се и гражданите 
на преднандидационните съ
брания на събранията на 
трудещите се в сдружения 
труд и местните общности 
'координационното тяло за на- 
дрова политика при Общин
ската конференция на ССРН в 
Димитровград издигна канди
датурите за най-отговорни длъ 
жности в общината.

За председател на Общин
ската скупщина отново е 
предложен инж. БОРИС БО
РИСОВ, а за председател на 
'Изпълнителния съвет на ОС 
има двама кандидати: КРУМ 
ВЕЛИЧКОВ, икономист в кау
чуковия завод „Тигър-Димит- 
ровград” и ИВАН ДЕНЧЕВ, 
юрист в митницата. За предсе 
дател на Обществено-поли.ти

ческия съвет е 
АЛЕКСИ ПЕШЕВ, виоококвали 
фициран работник в мебелно 
то предприятие „Васил Иванов- 
Циле", за председател на Съ 
вета на сдружения труд е пред 
ложена ДАНИЦА ИВАНОВА, 
хим. в каучоковия завод „Тм- 
гър- Димитровград", а за пред 
седател на Съвета на местните 
общности — МИЛУТИН ЦЕН- 
КОВ, директор на Центъра за 
'предучилищно и ооновно обра 
зование.

За длъжността секретар на 
Общинсната скупщина също 
има двама кандидати: ВЕЛИН 
НИКОЛОВ, юрист в нонфе- 
нция „Свобода" и СЛАВЧО 
СТАНКОВ, секретар на Изпъл 
нителния съвет на Общинсна
та скупщина в Димитровград

предложен

(Продължение от 1 стр.)
--------- N тод-голям брой граждани — 

само в делегациите членуват 
над; 12000 души, младите са 
включени в политически шко
ли, в трудови акции. Стабилно 
то развитие издигат съзнател 
ността сред работниците. Сел- 
сносТоп а н с ки т е п р ои з в од и т ели 
се отремят към създаване на 
кооперативни отношения- Вси- 
чкб това е реална предпостав 
ка За нарастване броя на ко
мунистите.

— Общинсната организация 
на СК постоянно ще укрепва 
и ще се изявява нато органи
зация на революционна анция

Укрепналото идейно-полити
ческо единство на СК и вси
чки организирани социалисти
чески сили,

За членове на Меж 
дуобщиноката нонферен 
ция на Съюза на ко
мунистите в Лесновац 
са избрани:
ТАСИЧ,
СТИЧ. Раде МАРАВИЧ, 
Василна СТАНИЯНОВА, 
Бора МИЛЕНКОВИЧ 
Йован МАНАСИЕВИЧ.

осъществените 
промени в организационното и 
надрово изграждане, маркеи- 
ческото образование, засилва
не на дееспособността и ра- 
ботническо-нласовия характер
на дейотвие на общинската 
организация на СК — са резу 
лтат на творчеената конкрети
зация и приложение решения 
та на X конгрес на СЮК и 
VII конгрес на СНС — заяви 
Тасич.

Милорад
Радован РИ-

и

V.. .у А. Д.

По-нататък М. Тасич говори 
че в общината е създадена 
атмосфера 
към либералистичните остатъ
ци, на критически анализ се 
подлагат резултатите, трудно
стите и слабостите, реално се 
оценява укрепването на самоу 
лравлението, съгласно Консти 
туцията и Закона за сдруже
ния труд.

ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
на нетърпимост

Утвърдени делегати за 

членове иа делегации
През миналата седмица в 

ооновните и трудови органи
зации и в местните общности 
в Босилеградска община се 
проведоха кандидационни съ
брания за кандидатиране на 
членове на делегации за Об 
щинската скупщина и скуп- 
щините на самоуправителки- 
те общности на интересите

И тези събрания бяха ма
сово посетени от трудещите 
се и гражданите. За членове 
на 130 делегации са утвърде
ни кандидати, които в собстве
ните среди се ползват с най- 
голям авторитет. За отбеля
зване е, че във всяка деле
гация са предложени най- мал 
ко по две жени.

На нандидационните събра
ния са предложени и канди 
дати за най-отговорни дълж- 
ности в Общинската скупщи
на и енупщините на самоупра- 
вителните общности 
ресите.

В подготовките за 
дането

АКТУАЛНО

ри в Босилеградска община 
тези дни приключиха и съ
бранията на първичните пар
тийни организации и на орга
низациите на Съюза -на мла
дежта, на които е извършено 
предлагане на делегати за Об
ществено-политическия съвет 
на Общинската скупщина. В 
тези две обществено-лолитиче 
ски организации образуваните 
делегации съчиняват членове- 
вете на Общинските конфе
ренции и на комисиите.

Предлагането на делегати в 
Обществано-политичесния съ 
вет на ОС, който ще на
броява 19 члена, е завърше
но в организациите на ССРН 
и на профсъюзните организа
ции още на преднандидаци
онните събрания в местни
те общности, основните и 
трудовите организации.

Изборите за членове на де
легациите се насрочени за 
19 март.

— С ангажирането на кому 
пистите и всички трудещи се 
— изтънна Тасич — чрез кри 
тически анализи на състояни 
ето във всяна среда и ло-ефи 
касно ангажиране върху жиз
нените въпроси 
стаени нрулни резултати и в са 
моуправителните обществено- 
икономически отношения-

са осъще-

Момент от заседанието

До 1980 година чрез капи
таловложения от над два ми 
лиарда динара ще се осигури 
работа за около 5000 работни 
ка в материалното производ
ство и обществените дейно
сти.

единствено в по-нататъшното 
засилване на решаващата по
зиция на работничесната кла
са и самоуправителното сдру
жаване на труда. Необходимо 
е в предстоящия период да 
укрепва материалната 
на сдружения труд, да нара
ства
труда и качеството на стопа
нисване и с това да се обез
печава по-стабилно и динами
чно развитие на общината.

УСТОЙЧИВИ и високи 
РАЗВОЙНИ СТОПАНСКИ 

ТЕМПОВЕ
основа

Процесът на стабилизация 
на стопанството особено е ин 
гензивен през последните ня
колко години. Осъществен е 
забележителен ръст на произ 
водството и производителнос
тта на труда, заетостта и по- 
ефикасно се решават жизнени 
те въпроси на трудещите се

производителността на
КЛАСОВО-СОЦИАЛНО 

УКРЕПВАНЕ НА СК
на инте

— Насочвайки дейността си 
върху разрешаването на конкре 
тни въпроси, пряко и дългосро 
чно отразяващи се върху жи
вота и труда на трудовите хо
ра и гражданите, общинската 
организация на СК стана идей
но-политически и акционно все 
по-способна и монолитна. Осъ 
ществени бяха забележителни 
резултати в идейното, органи
зационно и кадрово укрепване 

общинската 
на Съюза на комунистите, за 
яви М. Тасич.

провеж- 
на делегатските избо- В. В— Ролята на Съюза на кому 

нистите начело на организира 
ните социалистическо 
ние и анция е незаменима в 
развитието на способността на 
делегатената система успешно 
да съгласува отделните и ко
лективните, 
и дългосрочните, индивидуални 
ботническата класа, всички ча 

общите интереси на ра-

I
Общият доход в общината 

е нараснал за 2,8 пъти, сте
пента на икономичност за о- 
капо 4%, производителността 
на труда за приблизително 5% 
В условията на нарастване на 
дохода в стопанството,

нарастват и фондовете 
което е особено характерно за 
1976 и 1977 година, когато са

съзна-

ЗА АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ
КОМУНИСТИТЕ в местните общности, статутар- 

но зачислени в други партийни организации почти без- 
действуват. Тази оценна бе изнесена неотдавна на 
Общинсната конференция на СКС в Бабушнишна об
щина, а примери за нейното потвърждение има без
брой.

значи непосредствените
телчо организацияна

Истина, дали може да се търпи и по-нататън
на СК да бъдат само „пасивни наблюда-те и членове 

тели"?
Дали с настаняването им на работа нато тяхна 

„жизнена мечта" и свиването на семейно гнездо тряб
ва да пресъхне и дейността им?

Сигурно не.
Именно, комунистите в местната общност нато 

основна илетна на обществото трябва да послужат за 
пример на другите с дейността си.

Ано тези комунисти са настанени на работа из
вън своето местопребиваване, това не значи че там 
провеждат и повече от седем-осем часа. Това ще ре- 
че — две трети от времето си прекарват в местожи
телството си и — там трябва изцяло да се внлючат 
в обществено-политическия живот.

Този въпрос има и още една отрицателна стра-

140отделени приблизително 
милиона динара. Оттук чувстви 
телно се увеличават и сред- НОНГРЕС НА СКСДЕЛЕГАТИ ЗА VIII

за капиталовложения За делегати на VIII конпрес на Съюза на ному- 
нистите в Сърбия са избрани: Видосав Димитриевич, 
Оливера Неделнович и Томислав Дамянович.

ЗА ДЕЛЕГАТ НА XI НОНГРЕС НА СЮК

на XI конгрес но СЮН е избран

ствата
достигнали в края на 1977 ра 

от около 105 милиона дизмер
нара.

— През изтеклия период с 
на обществения

забележи
За делегат 

Стоян Митич.реализацията
плаи, са постигнати 
талии резултати в нласово-со- 

жилищноциалната политика: сти на сдружения труд и да 
обезпечава 
насоченост и ефикасност при 
решаването и провеждането 
на приетата политика — занлю 
чи секретарят на ОК на СКС 
Милорад Тасич.

Красноречиво доказателство 
класово-социалното

от об-

на.детска защита социалистическа Известно число членове на СК, след като „си 
изплетат кошницата” — настанят се на работа, напра
вят си нъща в няное от нрайградените селища — 
прекъсват с всяна антивност и се превръщат в пасивни 
наблюдатели, или пън дори и нритинарствуват.

В по-нататъшното развитие на нашата полити
ческа система на социалистичесно самоуправление, в 
ноето голяма задача се полага именно на субективния 
фантор — изнлючва танова отношение.

Комунистите трябва да бъдат номунисти, нъДв*1,0 
и да се намират; винаги трябва да бъдат в челните 
редици на борбата за изграждане на нашето социали
стичесно самоуправително общество.

Това произлиза и от ролята на СК нато воде
ща сила в нащето общество, която се доназва с дол®-

строителство, 
обществено хранене, почивни 

Занапред трябва 
по-благо-

за това е
подобрение на състава 
що 360 в началото —

шериод брои на
в края

и реиреациЯ' 
да се създават още на отчетния

преките производители —

оностопа коките Н ^ роиз води тели 
ПТ 111 на 165 членове. :с ко
ето е постигнато работничесно 
мнозинство. Съшо е уееличен 
бооя на жените (от 11° на 
320), броя на младежите и

по
за осъществ селприятги условия 

яваие на социалната политика 
трудът и резулта- 

труда трябва да бъДат 
която ще уире- 

материал-

В разионванията по отчета 
доклада и предстоящите зад? 
чи на СК в общината взеха 
участие Любен Величков, Лаза 
Иванович, инж. Йован Петро- 

Стоян Миленкович, Хри-

при ноето 
тмте на
основа, върху
лва по-нататъшната

социална сигурност, уве- 
обще-

вич,
стивое Костич, Александър Трат. н.иа и

личеиието иа личния и
стандарт на тр.УДв1Ди 

__ добави

изтеклия йнович и други.през
чрез различни самоу- 

облици е обхвана

Естествено,
период
правителни

ствения 
те се и граждеиите 

М. Тасич.
Стефан Николов

секретарят
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завление
ТУРИЗМЪТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

АНТУАЛНА ТЕМА

Планира се изграждане
обектиСтопанските организа 

ции без достатъчно
на туристически

скупщина в Димищинената 
тровпрад, © изграждането на зв 
тонъмпинг при Гоиндол, около 
4 километра западно от моте 
ла в Димитровград.

Характерно за това място е 
че има всички предусловия зз 
изграждане на бройни обекти 
Теренът е подходящ за тури
зъм. Разполага със зелени пло 
щи, близо е до река Нишава а 

повръхнина от 7,5 хектара. 
Тук са предвидени за изграж 

гостилничарски обект, бун 
мяото за къмпинг, тър

за 200закуски паркинг-плац 
кола, зелени площи и есте- 

необходимите плата 
за митнически преглед 
лата. Всеки от тези 
има цел да улесни и движе 
мието и онаже ломош_ на ми 
■навашия пт/гнин, нойто же 

снабди с основни

брой „Братство" 
за въз

В миналия
обобщенописахме ..

можиоотите за развитие, на ту 
ризма в Димитровградска об 
шина. Сега ше се спрем вър 
ху идейната програма за УРе 

околността на. автома 
от Г оиндб>1 до

пропусиватолен 
Градини. С провеждане 

на тази програма

ствеио, на но 
обектикадри

ждано 
пиотралата,битови услуги „Босилеград" ви 

места за
да се 

продукти<
На около 4 километра от про 

пусивателения пуннт Гради 
ни се намира мотел „Димит
ровград". Капацитетите му са 
ограничени (може да приеме 
на нощуване само 40 души) 
Необходимо е в предстоящи; 
период не само осъвременявг

В органите на Общинската 
управа в Босилеград работят 
повече души с полувисше и 
виеше
ние със стопанските органи 
зации. Така например тук и 
ма четирима икономисти с ви 
сше образование, а в стопан 
ските

лаеграничния 
пункт Г 
то на дело 
но само, че ще се създада 
възможности за развитието ма 
туризма и гостилничаротвото 
предимно на транзитния 

В значителна 
облекчи и движението 

сезон

наги има вакантни 
икономисти, 
специалисти. Подобно е и в 

I стопански организа 
ции: в Автотранспортното пред 

технически

юристи и други
'им а

образование в сравне
другите дане 

гала,
говски обекти, простор за ми 

преглед на нола и 
площи в об-

приятие липоват 
кадри, в Горската секция
сококвалифицирани 1

ту-ви- степенработни тничесни 
пътници, зелени

туристически комплекс 
необходимите плата

ризъм. 
ще се 
особено през летния

организации само два
ци.ма. Какво може да се предпри 

за да станат стопански- 
организации привлекател 

ни за заемане на специали 
образование и

щия 
нанто иНе отава въпрос, че в Об 

щинената управа са много, но 
че са в отопанските организа

еме, движение на нола.
от тази програма ве 

На гра

зате
Част

че се осъществява, 
ничния пропуснвателен пункт 
„Градини" са изградени някои 
обекти

ции малко.
Вече дълго време съще

ствува тенденция кадрите с 
виеше образование да напу
скат столарските организа
ции, винаги когато им се уда
де възможност за работа 
е органите на общинската 
управа или в други държавни 
служби, финансирани бюджет- 
ски.

оти с виеше 
да се предотврати текучество
то на кадрите в бюджетени- 
те органи и служби?

Засега този въпрос не е 
изучен нито на ед- 

равнище. То-

санитарен възели
от платата за движение 

осъ-
част
на нола. За цялостно 
ществяване на програмата са 
необходими и време, и сред 
ства, и цялостно ангажиране 
и на общността, чрез фонда 
за насърчаване развитието на 
изостаналите краища, на Об 
щинената скупщина в Димит 

гостиличарските

цялостно 
но общинско 
ва означава, че за разреша
ването му не са предприема- 

Многоконкретни мерни, 
повече е разговаряно в сто- 

организации, но без 
амбиции да се на- 

подемане на съот-

ни
Защо е това така?
Все още финансово сла

бите стопански организации 
(а такива са предимно) не са 
в състояние да обезпечат сти
мул ативни лични доходи, как- 
вито могат органите и служ 
бите, финансирани от общин 
сния бюджет. Тук именно 
се стига до едно парадоксал 
но положение: в стопанските

ланските 
по-гол ем и 
влезне в 
ветни решения- 

Безсъмнение личните дохо
ди и условията за работа са 
основни неща, които мотивира 
определянето на кадрите къ
де ще работят. Еотествено е 
че все докато личните дохо
ди в стопанските организации 
бъдат по-низки от другаде — 
кадровият проблем ще бъ 
де непрекъснато присъству- 
ващ. Отскоро съществува 
(Възможност в това отношение 
да се направи крачка напред 
като се изпълзват възможно
стите, които предлага Репу
бликанския фонд за разви 
тие на недостатъчно разви
тите краища. Към края на 
миналата година в този фонд 
са сдружени средства, пред
назначени за стимулиране на 
нраетавните кадри в иконо
мически изостаналите общи 
ни, към които принадлежи 
и Босилепрадската.

ровград, 
предприятия в общината и т.н 

С осъществяването на тази 
програма се създава* възмо 
жности за развитие на тури? 
ма, и то не транзитния- Но а- 
но и в тази насока изпълним 
задачите. А те са да подобрим 
съобщенията, изградим обен 
ти и уредим околността, на

Красотата на р. Ерма все още недостъпна за туристите

не на този обект, но и разшир 
яването му. Предвидено е 
разширяването и на паркинг- 
плаца, както и откриване на 
автосервиз.

Третият и последен обект 
предвиден в програмата на Об

организации, нойто посред
ством данъчните облагания 
участвуват във формирането 
на общинския бюджет, имат 
винаги по-низки лични доходи 
по отношение на онези в ор 
гамите и службите, финанси
ращи се от бюджета. До
скоро най-^искокият личен 
доход в стопанските организа 
ции бе към 6 хиляди динара 
което е сравнително по-мал
ко от оня. например, в Общин 
ската управа. И не само то
ва. Във финансиращите се 
о,т бюджета органи и служби 
личните доходи винаги се по
лучават навреме и в пълен 
размер, а в стопанските орга 
низации зависят от деловите 
резултати и осъществения 
доход. С други думи много 
ло-сигурно е да бъдеш на
чалник на някой отдел в Об
щинската управа отнолкото 
да речем, директор на една 
стопанска организация-

Какви са последиците?
Преди воичко постоянна 

липса на необходими кадри 
които да бъДат носители на 
развойните програми на сто
панските организации в об
щината. Например в най-голе- 
мата стопанска организация 
за производство, оборот и

Недалеч от пропусквател 
ния пуннт, на площ от 29 
хектара, е предвидено изграж 
дането 
превантивна 
ничарски 
възел, място за почивка и за

онези места, където 
лите предлагат 
условия за развитие на тури 
зма.

преде 
благоприятнина редица обекти: за 

защита, гостил 
обекти, санитарен

А. Д

СУРДУАИЦА

ДРЕБНОТО“ СТОПАНСТВО С ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ9}

★ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА ИЗИ
СКВА РАЗВИТИЕ НА РЕДИЦА НАГЛЕД 
ДРЕБНИ, НО ВАЖНИ ДЕЙНОСТИ

отрасли е внесно в средносро 
чния план на развитие на об
щината. Но за да отане това 
следва да се създаде систе
ма от редица съпътствуващи 
дейности: 
гостилничарство (обществено 
и частно), сувенирно производ
ство, популярно и атрактивно 
селскостопанско снабдяване и 
пр.

Именно в тази насока може 
да се решава и проблема за 
незаетата работна ръка. До
машното ръкоделие вече об
хвана към 150 домакини, но 
и то не е поставено на здрави 
основи. Производствените вза
имоотношения не се базират 
върху доходовни отношения-

В построените обекти край 
Власинсното 
няма кафе-сладкарници, ’ нито 
пък небапчийници и други за
ведения, за чието откриване 
не трябват особени средства.

Следователно, „дребното" 
стопанство предлага неизчер
паеми възможности и споме
натите тук са само едни от 
най-очебиещите. Снабдява
нето. със селскостопанска про
дукция на занаятчийски нача
ла също да бъде атрактивно 
и доходно за немалък брой 
селскостопански производите-

фенция „Ниш", 
брика „Кощана"

През тоя период бе създа
ден и комбинатът „Власина- 
продукт” чиято дейност е 
многостранна и обединява сел 
скостопанското производство, 
домашното ръкоделие, търго
вското обедужаване, развитие
то на

Заетостта на работната ръ
ка в Сурдулишна община от 
1974 година насам значител
но се подобри. В края на ми
налата година в стопанството 
на общината работеха над 
2900 души срещу 1520 през 
1974 година. С други думи 
броят на заетите нарастна с 
20 на ото.

обувната фа- 
и пр.

За дългосрочно обезпеча 
ване на недри, необходимо е 
да се превзимат и други ме- 
приятия- Напоследък, нато 
че ли се забравя на стипенди 
рането, нато сполучлив начин 
да се осигуряват кадри от 
различни специалности. Раз
бира се, има и други възмож
ности върху които трябва 
да се обмиоли. Обаче, всич
ко това изисква кадровият 
въпрос в босилеградсните сто
пански организации без от
срочване да се намери на 
дневен ред.

висококачествено

съпътотвуващите тури
зма дейности.

Очевидно в т. н. „дребно" 
стопанство е създадена орга
низация, която може

Такива резултати бяха пости 
гнати благодарение на рекон
струкция и разширяването на 
старите мощности и интегра
цията им в по-големите оисте 
ми „Пети септември" в ,ДъР 
вена застава", „Галеника", и 
др. Безспорно, бяха открити 
и нови цехове на модна нон-

да до
принесе значително за отслаб
ване на натиска на „безработ
ната"

В. В
езеро все ощеРъка да се настанява 

в промишлеността.ДОМАШНО РЪКОДЕЛИЕ И В 

БОСИЛЕГРАД
Туризмът трябва да стане 

един от водещите стопански

Автобус за строителите 

на „Градня“
От миналата седмица в Бо

силеград започна да работи 
цех за домашно ръкоделие 
организиран от ООСТ „Сло
га" и Сурдулишна организа
ция. за домашно ръкоделие 
която работи в състав на 

I предприятието „Власина-Рро- 
ДУнт,"

Трябва да се отбележи, че 
заинтересованоста на женска
та работна г_
Босилеград, но и 
села за домашното ръкоделие 

голямо. Това дава широки 
възможности 
не на допълнителни прихо
ди на незаетата женска ра
ботна ръка. нанвато в Боси- 
леградена о бщина има твър
де много.

Ръка не само в 
в околните

е
за обезпечава

ли.
Именно в тази насока „Зла- 

сина-продукт” вече предприе
ма мерки, за да привлече не
заетата работна ръка и да обе 
дини техните средства и труд- 
Разбира се, това е и единстве
но правилната насока.

Засега в ново създадения 
цех в Босилеград работят пет 
надесет жени, които ръчно 
ще плетат различни пред- 

.'мю-ти.

ОТ няколко седмици насам 
80-те работника в строителната

попинци не 
сите
щото ползват свой автобус.

пътуват с автобу 
на „Ниш-енспрес", за-организация на сдружения 

труд „Градня” в Димитровград 
до Липинско поле и Пърто-

В. В
Д. С. Ст. Н.
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КОМЕНТАР

РАЗМИНАВАНЕ на
ДУМИ и ДЕЛА

От година насам в 
ди акция за създаване 
организация,, способна
да се заеме с

Бабушнишна община се в.о- 
на действена селскостопанска 

да запретне ръкави 
интензивпрането на

и сериозно
селското стопанство.Оцененосе е, че нужда

Б абушн и ш к а общи н а 
община. Над 70

от създаване на такаваима.
е предимно селскостопанска 

от населението й 
стопанство, предимно с 

Подетата
се занимава със 

животновъдство, 
инициатива отначало 

и четирите земеделски

селско

тръгна на добре 
кооперации в общината 

преустроили изцялокоито все още не са се 
словото и духа на Закона 
стопанство, а само

според
за сдружаването в селско

съгласие, че ще влезнат0™0"' ПЪР8° ДаД0Ха 
динение. а сетне

своето
в едно селскостопанско обе- 

ЧИИ начини и причиГзТр^акГне”“3“^ НаЙ'Да™' 
Първо кооперациите 

,,1ал0мбас , че той 
трябвало да се

взеха да обвиняват ОСТ
им развалял сметките и че той 

приключи към бъдещото обединение 
„ пл пио/ч Аа изнамират други причини,
и до днес, нещо по-конкретно 
ването на четирите земеделски 

Има

а сетне почнаха и така
във връзка с • обединя- Тук ще бъде овцеферматакооперации още няма.

в последно време обаче и сериозни стремежи КъМ самостоятелни крачки, на своя Ръка 
п ра? 'например '
,,Ьрма в Звонци заявяват, 
преработвателни пунктове.

И двете кооперации изнасят хиляда и едно обо- 
снование. че именно техният пункт ще бъде доходен 
и че ще донася големи печалби.

За изграждане на млекопреработвателния пункт 
„ьудучност , както са изчислили специалистите, ще са 
необходими над 15 милиона динара. Не по-малко ще 
струва и пунктът в Звонци.

В момента с продажбата

и ноо- 
нооперация 

че искат да строят млеко- НАКЪДЕ ТЕЧЕ ВОДАТА?
Един от най-крупните обекти 

в Димитровградската община 
— овцефермата в Липинско 
поле — все още не е завър
шен, а отношнията между икве. 
спитора, земеделската коопера 
ция „Сточар” и строителното 
предприятие „Градня”. получа
ват нежелан ход. Кой в слу
чая е виновен ще каже съда 
но нас ни интересува 
е трябвало 
дотам?

чва със започване на стро
ежа. . .

Работата започнала без да е 
обезпечена вода. Най-напре.л 
е ползвана водата от старите 
овчарници. Това е било само 
временно, понеже „Сточар” 
„ои.поискал” водата и я „вър
нал” на мястото. „Градня” за
почва да прекарва вода с ка
миони. По едно време изглеж
дало, че всичко ще се разре
ши. Договорът между двете 
предприятия бил вода да се 
доведе от Радейна. Да я дове 
де „Градня”, да я ползва до- 
като и е нужно, а сетне да я 
отстъпи на „Сточар”, нойто 
ще й заплати. На 18 юли „Гра
дня" търси от „Сточар” гаран
ция. че ще получи банкови 
средства, а две седмици по- 
нъсно пристига ново предло
жение. Договорът бил: да се 
изгради водопровод от Радей
на до фермата на стойност от 
400 хиляди динара. „Сточар” 
получава банкова гаранция и 
като че ли всичко е в ред 
Но тук всичко и спира. . .

В разговор между представи 
телите на двете предприятия 
към края на миналата година 
в които взе участие и предсе 
дателят на Общинската скуп
щина в Димитровград инж. Бо
рис Борисов беше прието да 
прекъснат работите на този во
допровод, а водопроводната 
тръба, за която „Градня”

изразходвала средства, да се 
продаде на Общността за ко
мунално стопанство. „Сточар" 
поема задължение да извади 
водопроводната тръбва. но то
ва задължение не е изпълнил 
до днес. И това е повод за 
съдебно дело. . .

Да напомним само, че във

в

на млякото и млечните 
произведения не върви. Дори се прибягва, за да не се 
рабс>1И на „вересия”, за мляко на производителя да 
се дават в „натура” кашкавал, сирене и други про
дукти. връзка с изпълняване на сро

ковете за изграждане на овце
фермата, както и за спомена
тия водопровод не писахме 
обширно, понеже смятаме, че 
това не е съществено. В слу
чая, по наше мнение е съще- 
отвено, че работите на обекта 
са приключили някъде около 
50 на сто. В три, ат предвиде 
ните девет, овчарника са око
ло 3 хиляди овце и 2,5 хиля 
ди агнета. Водата се прекарва 
с цистерна, а част от овцете 
отива на водопой в Бачево и 
Радейна, През зимата един 
трактор се катурна с цистерна
та и тя се счупи. А водата про 
дължава да се прекарва. . .

И сега, когато е предложено 
да се намери съвместно реше 
ние; когато беше прието пред
ложението на председателя на 
ОС Борис Борисов, че най-под
ходящо решение е да се из
ползва водата от регионалния 
водопровод; когато трябва да 
се обединят силите за приклю
чване работите на обекта, пов
дигнато е съдебно дело.

дали 
да се стигнеИ едната и другата кооперация 

специалисти по млекопроизводство, а ветеринарната 
служба в общината отдавна е западнала. . .

Нато се вземе предвид общата развойна 
тика на селското стопанство в общината неизбежно се 
натрапва въпроса: защо кооперациите „Будучност” и 
„Ерма отстъпват от договорената общинска политика?

Или те на думи са ЗА създаване 
скоотопанска организация в общината, а на дело про
веждат нещо друго.

нямат достатъчно

Повод за съдебното дело 
между двете посочени предпри 
ятия може би и няма голямо 
значение. Съществено е оба
че, че това може да има после 
дици върху понататъшното из 
граждане на този обект от го
лямо значение. А всичко запо-

поли-

на единна сел-

М. А.

ПРЕД ПРАГА НА ПОЛЕТНАТА СЕИТБА

Частният сантор без механизация
Насоката на ООСТ „Нишава” 

в Димитровград е тази про 
лет да се засеят 400 хектара 
с различни селскостопански 

Предимно ще се 
върху създаването

Всичко това говори, че в 
„Нишава” сеитба върви спо 
ред плана, понеже още в 
началото на годината е пред 
видено през есента да се за 
сеят 15 хентара е пшеница 
което е и осъществено,

бота няма да завърши успе 
шно и част от незасетите пло 
щи ще останат неизползва 
ни и през пролетта.култури, 

работи
на изкуствени ливади, а част 
от площите ще се засее с 
овес, ечемик и царевица, до
бивите от което ще се из
ползват за храна на собстве 
ното стадо.

Част от някои култури ще 
се засее още през този ме 
сец. Голяма 
те е вече подготвена,

' течение е подготвянето за се 
на останалата част. Съ 
така са обезпечени до 

статъчни количества 
тор, и то и за общесвения

А. Д. А. Де

На честния сектор поло 
жението обаче ни прибли 
зително не е такова. През 
есента са засети само 800 
хектара ,а обикновено се за 
сеят към 2000 хектара. По 
роди сухото време, а вед 
нага след това и мразовете, 
площите са останали незасе- 
ти. Мнението на Йордан 
Маринков, директор на ООСТ 
„Нишава” е, че незасетите 
през зимата площи трябва 
тази пролет да се засеят с 
други култури 
олънчоглед, 
предложи 
нодобивен 
е дали ще може всичко про 
пуснато да се навакса.

БЕЛЕЖКА

МИНИМАЛНИ СРЕДСТВА ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
В момента, когато гра 

жданите и трудещите 
се в местните общно
сти, основните и трудо 
ви организации в Бо- 
силеградона община бю 
джет, трябва да се 
изтъкне, че и този път 
за дейността на мест 
ните общности са пре,п 
л ожени 
средства.
37 местни общности 
предложено е да се от 
делят .120 хиляди дина 
ра. С други думи, на 
осяна местна общност 
ще ое „паднат" нещо 
повече от 3 хиляди дина

клетки ’ на нашата самс 
управителна 
Разбира се, общинският 
бюджет не е нито глг 
вен, нито единствен из 
точник на финансови 
средства за общностите

дотолкова ограничени 
че на местните общно 
сти да не може да се 
планират по-значителни 
средства. За да иенлю 
чим всяна субективно 
ст няма да навлизаме 
в предложените по бю 
джета средства за фи 
нансиране на отделни 
органи и служби. Обаче 
когато говорим, че не 
местните общности се 
могли да се задеят пове 
че средства имаме пред 
вид, например неразпре 
делените по бюджета 
средства, нойто възли 
зат на повече от 
хиляди динара.

Сигурно, все още не 
е нъоно този въпрос от 
ново да се преразппеда 
а по-опециално от Общин 
ската скупщина.

системачаст от площи
а в/

итба
що

семе и

В случая обаче трябва 
да бъде един от тях Ме 
стното самооблагане нс 
ето трудещите се и 
гражданите въвеждат в 
пари и работна ръка. не 
е в състояние да раз 

многобройните 
предимно,

сентор.и за частния царевица, 
ечемик, а ще се 

и сеитба на висо 
фасул. Но въпрос

незначителни 
В случая, за

реши 
проблеми
ст номунално-битов 
рактер 
са изправени почти вси 
чни местни общности 

Наистина средствата 
на Общинския бюджет 
както в предишните и 
тази година са огрзниче 
ни. Обаче, никой не

сентор не разно 
механиза-

Чаетният
лага е достатъчна 
зия. Механизацията пъ« на 
„Нишава”, В7>|преки че през 

з година се набавени
10 трактора (общо имат

частично ще мо 
— 1 и окаже 

на частните селско- 
производители. А 

говори, че цялата ра

ха-
35Спред нойто

ра.
Без съмнение, това са 

минимални средства, с 
които трудно може да 
се разгърне някоя по- 
широка дейност I 
стните общности, ме 
то една от основните

милата
още
30), само 
ж'0 да се ангажира ме-помощ 
стопански 
това

В. Вможе да твърди, че се
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ТЕЛЕВИЗИЯ

ЕДНА ГОДИНА ТИ - ШУРНАЛ НА 

БШАЖЗНК
■9Й

* изпълнена програмната Концепция на тв- жур
нала ★ създават се условия за излъчване на програ
мата — два пъти в месеца г

а следобедните часове, а съ- 
предаваниятаТЕЗИ ДНИ се навърши една година от излъчва

нето на първото телевизионно предаване на български 
език. За това важно събитие в развитието но инфор
мационната дейност на

ш ©временно
Дели Йован, Ту-чрез

Ястребац да сепижница и
включат на територията на
цяла Югославия.варяхме с редактора на

— Какво ще гледаме през
тая година?

— През тая година нашите 
ТВ-журналм ще бъдат значи
телно по-богати. Предвижда се
информиране на населението
от българсната народност от
международната активност на

ирегионитенашата страна,
общините, от обществемо-по-

животлитичесния и културен 
на народността. Редовно ще 
поддържаме рубриката ,.Наше 
село" и циклично поддържане 
на рубриките „Наш портрет", 
от НОБ, всенародната отбрана
и самозащита и запознаване
с останалите народи и народно

нашата страна. За тазисти в
цел в скоро време ще запо-

сътрудничествочне по-тяоно
с някои народности от СР Сър
бия и Македония, които иматД. Йотов
по-богат опит в тази област.

ния от общините и то: от Ди-— Без преувеличение може Б. Н.
митровградска община 45 прида кажем — заяви Йотов —

от Босилеградокаче нашето предаване през тая 
поставените

ложенмя. 
община — 30, от Бабушнишка 
община 18 и от Сурдулишка 
община — 13 приложения.

РАБОТНИКЪТ И КНИГАТАгодина изпълни 
задачи в семейството на юго
славска телевизия. За създавана на библиотечни пунктове в 

организациите на сдружения труд
— Канви са условия за раз

ширяване на ТВ- предаванията 
на български език?

— Още със започването на 
ТВ предаванията на български 
език бе взето решение същи
те да се разширяват. Разши
рението на програмата се оча
ква още през тая година. Ве 
роятно от втората половина 
на тая година предаванията 
ще се излъчват два пъти в 
месеца с тенденция да прера- 
стнат в седмични. Разбира, се 
за изпълнението на тая зада
ча нужно е да се разрешат 
някои кадрови и технически 
въпроси. Телевизия Белград 
полага големи усилия Да ни 
помогне в това отношение. В 
редакцията трябва да работят 
трима постоянни журналисти и 
по един сътрудник в Босиле
град и Димитровград. Програ
мният съвет взе решение ТВ 
предаванията да се повтарят

излизате— С накъв опит 
от първата година?

— Започнахме да работим 
с малък или почти никакъв 
опит в тая област, но с голям 
ентусиазъм. Трябваше да се 
направят големи напрежения 
да се създаде физиономия на 
ТВ-журнала, който да бъде ин
тересен за нашите зрители и 
същевременно да информира 
населението от българската 
.народност. Ние сме доволни 
от отзивите на зрителите. Вло 
жихме всички усилия да опра
вдаем доверието. При това 
трябваше да задоволим много 
изисквания- Равноправно да 
информираме от всички общи 
ни и региони, където живее, 
българската народност. През 
тази година излъчихме 12 ТВ- 
журнала от 360 минути време
траене. Всички предавания бя
ха пропити с Титовите и наши
те юбилеи и с 140 приложе-

В Димитровградска община 
единствено в каучуковите за
води „Тигър-Димитровград" 
съществува кътче, изпълнява
що функцията на библиоте
чен пункт. В него се съхраня
ва и дава на ползване техниче 
ска, икономическа, правна и 
друга професионална литера
тура. За съжаление, с изклю 
чен-ие на нянои списания, кни 
жният фонд не се възобновя 
ва и обогатява.

Като ни осведоми ръководи 
телят на тази условно нарече 
на „библиотека-стая" Георги 
Состов, основната организация 
„Тигър-Димитровград" разпола 
га с 230 сертификати, 600 тех
нологическа, 220 политическа, 
100 правна, 300 машинна и 250 
книги икономическа литерату
ра. Получават се още списа
ние „Техника" и в. „Рад".

Интересът оред работници
те. особено сред среднистите- 
специалиоти, е сравнително 
висок. Постоянно се взима за 
прочит техническа литература, 
особено от областта на ма- 
шинотвото, технологията и др. 
Това ползване обаче не е ма 
совю.

Ли-псата на белетристика в 
ПОДВИЖНОТО КИНО в 1977 ™я „пункт" е доказателство, 

година даде 170 нинопредста- че библиотечни 
вления, в селата на община- правия смисъл на думата при 
та, на които присъствуваха 
общо към 14 хиляди зрители 
В Клисура и Божица седмич 
но един път подвишното кино 
прожектира филми.

ШИРОКОЕКРАННОТО КИНО чко, защото в ооновните орга- 
в града прожектира 180 нино- низации на сдружения труд
представления, от които '20 "ма нъм 3500 заети. А те не
филми производство на род- членуват в градската библиоте
то кино. филмите в града на. нито пън частните им биб
са наблюдавали 60 хиляди лиотеки са богати, 
зрители.

обществено-политическо 
звитие, внедряването на деле 
гатската система и самоупра
влението като цяло, изисква 
висока степен на образование. 
Един от начините трудещите 
се да получат повече знания 
е самообразованието. Въоръ
жаването с технически знания 
и познания, със знания от са 
моуправителната ни прантина. 
може само да допринесе за 
по-добро производство и по- 
качествено самоуправление.

Следва да се отбележи оба
че, че досега опити да се лри 
вленат работниците от непо
средственото материално про
изводство и да станат редов
ни читатели, не са правени. 
А между тях мнозина са мла
ди. довчерашни среднисти или 
висшиоти.

Безспорно, положителна ро
ля • в тази насока трябва да

ра- изиграе димитровградската град 
ска библиотека. Но не само 
тя: тук са призвани да съдей 
ствуват синдикалните органи
зации, първичните организации 
на СК и всички останали са- 
моуправителни устройства, дей 
ствуващи в организациите на 
сдружения труд.

Техничкото, 
правно, икономическо и общо 
образование са важно преду 
словие за нормално протича
не. накто на производствените 
така и на самоуправителните 
процеси в основната органи
зация на сдружения труд.

Ето защо проблемът трябва 
да бъде изтъкнат на общинско 
равнище и към него да взе
мат отношение всички заинте
ресовани за развитието на ра 
ботническото 
и задълбочено 
образование.

марксическо,

с амоу п равл ен и е 
работническо

Богата дейност на Народния 
университет I®НАРОДНИЯТ университет 

като единствено к ултурно 
ведомство в Сурдулишка об
щина развива извънредно бо 
гата дейност. През изтеклата 
1977 година са дад ени 12 теа
трални представления: гостува
ха театрите от Лесковац 
Ниш и за пръв път Югославия 
драматичен театър от Бел
град. Тетралните представле
ния гледаха общо около 6 
хиляди граждани.

ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 
опресни книжния си фонд с

нови произведения на свето
вни и югославски публици
сти.

>
Шапунктове в

ооновните организации на сдру 
жения труд все още няма.

А необходимостта от създа 
ването на такива библиотечни 
пунктове е нал-ице. Преди вси

т
-

нови две хиляди книги — 
белетристика за учащите се 

' книги от областта на марнсиз- 
ма, нокто и известни и най-

Известно е, че съвременно
то производство и засиленото

Високата производителност 
и въоръжени с технически се нуждае от всичко образовани 

знания хора
Ст. Н
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ДИМИТРОВГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД

Всични стипендианти с отличен и 

миоге добър успех
На тържественото събрание 

на членовете на Титовия фонд 
в Димитровградска община на 
което присъстваха и членове
те на Изпълнителния отбор 
на Скупщината на Титовия 
фонд от СР Сръбия начело с 
председателя му Шевкет Яша 
ри, както и представители на 
обществено-политическите ор
ганизации и Общинската ску
пщина — Димитровград, ме
жду другото бе изслушан и 
отчета за досегашната работа 
на скупщината и Съвета на 
Титовия фонд и постигнатите 
успехи на стипендиантите. По- 
дчертаено бе, че в този фонд 
за стапендиране на млади ра
ботници, ученици и студенти 
от работнически семейства, са 
се зачленили 30 ооновни ор

ганизации на сдружения труд 
и 3068 отделни лица от терито 
рията на Димитровградската 
община. През изминалите 4 
години стипендии чрез Титовия 
фонд са получили 30 учащи 
се младежи от Димитровград. 
На заседанието бе недвосми- 
слено изтъкнато, че успехите 
са толкова по-значителни тъй 
като са поотипнати в годината 
на двойните Титови и наши 
юбилеи.

Бяха връчени похвали и при
знания на заслужили трудови 
и обществено-политически ор
ганизации 1В общината.

Занапред се очакват акции 
за омасовяване на Титовия 
фонд с нови членове.

расте доверието у младитеПостоянно

МЛАДИТЕ И ПРИЕМАНЕТО ИМ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ Д. С.

ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ У МЛАДИТЕ И ПО-ДЕЙНО УЧАСТИЕ 

НА МЛАДИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
ДИМИТРОВГРАД

За по-богата дейност на 
народната техникаИзборната дейност в Съюза 

на комунистите показа, че мла 
дите все по-властно навлизат 
в обществения живот и дейно 
се включват в разрешаването 
па жизненотрептящите пробле 

ежедневието. 
1974—1977

то и в Сурдулишка и Босиле- 
градсна община.

Следва да се отбележи, че 
през изтеклия четиригодишен 
период младите с дейността 
си заслужиха доверието, кое
то в тях има Съюзът на ко
мунистите. Младите почти ви
наги са в челните редица на 
всички провеждащи се меро
приятия — без оглед дали се 
касае за изпълнение на сто
пански или други обществени 
задачи.

Особен успех младите в че
тирите общини постигнаха в 
залесителното дело. Ежегодно 
под работливите им ръце из
никват няколко стотици хек
тара нови гори. От друга стра
на, младежките трудови акции 
станаха истинска школа на 
трудово и патриотично възпи
тание на младите. Миналата 
година например младежката

трудова бригада ,,Пера Мачка- 
товац” от Сурдулица спечели 
най-високо признание на съюз 
ната републиканска акция в 
СР Македония.

Младите дейно участвуват и 
в строителството на комунал 
но-битови обекти чрез локал 
ни трудови акции. Забележите 
лно в това отношение е уча 
отнето на димитровградската 
младеж на отроежа на рай 
онния водопровод от Пърто 
попинци — Димитровград. Мла 
дите пък от Сурдулица прове 
доха в две смени младежка 
трудова акция „Влаоина 77” 
която тази година ще пре 
расне в съюзна акция.

Не само обаче трудът е ре
шаващ фантор за по-голямо 
доверие и по-масовия прием 
на младите в редовете на СИ

Младите са най-числени и 
в провеждащите се политиче
ски школи. Жаждата за зна
ния целесъобразно е изпол
звана с откриването на редица 
политически, марксически шно 
ли и кръжоци, в които мла
дежите и девойки (средношко 
лци, работници, селскостопан
ски производители) получават 
знания от областа на самоу- 
правителния социализъм.

резултатите

При Културния център в Ди
митровград няколко години ве
че съществува и работи ки- 
нснклуб. В този клуб членуват 
към 20 младежи, чиято дей
ност се развива планово. За
снети са два късометражни 
документални филма за Ди
митровград.

Кино-клубът обаче може и 
трябва да развива още по-бо
гата дейност. За целта е не
обходимо да се обезпечат по 
вече материални средства 
Онолността на Димитровград 
изобилствува с предели, ко
ито заслужават да бъдат за
снети, а и изчезващия бит на

хората от тоя край би трябва 
ло да бъде запечатан на це- 
лулоидната лента.

Общинската организация на 
младежта би трябвало да по
деме инициатива за създаване 
на радио-клуб и изобщо много 
повече да обърне внимание 
на народната техника. Живеем 
в епоха, кога то техниката вла
стно навлиза в бита на хора
та. Затуй повишаването техни
ческите знания трябва да ста
не грижа не само на образо
вателните организации, 
на останалите фактори.

През
година

ми на 
периода 
броят на младите в общиноки 
те организации на СК в Дими 
тровградсна, Бабушнишка, Сур
дулишка и Босилеградска об
щина чувствително нарастна.

Така например през 1973 го 
дина младите наброяват 123 
души или 13,5 на сто от цело
купното членство на СК, дока- 
то в края на миналата 1977 
година техният брой достигна 
262 младежи и девойки, или 
20 на сто. В Бабушница от об
що 1480 комунисти — млади
те наброяват 440, или прибли
зително една трета от член
ството. Подобно е положение-

но и

Ст. Н.

БЕЛЕЖКА

Младежта в Босилеград 

бездействуваАко..
Билярдът и играта 

на карти в едно от по
мещенията на хотела 
и кинопредставлениятав 
старата и импровизира
на кинозала са един
ствената забава и мя
стото, където се съби 
ра младежта от Боси
леград,

Вече дълго време млг 
дежната организация в 
града не е добре орга 
низирана.

почини младежта да • 
изготвя културно-худо
жествени и други про
грами.

Факт е, че липсата на 
помещения в града 
пречи да се разгърне 
по-съАъРжателна младеж 
ка дейност. Не е обаче 
трудно да се намери по
не едно помещение за 
създаване на младежки 
нлуб, накъвто и съще
ствуваше в Босилеград 
до преди няколко годи-

АКО обичаш човека — 
пей за труда му.

Обобщавайки
АКО обичаш хората — 
възхвали силата им.

от приемането на младите в 
редовете на СК, почти всички 
изборни конференции отчето
ха задоволство от постоянно
то нарастване броя на млади
те комунисти. Не без основа
ние се изтъква, че те са утре 
шната смигна и главния* носи
тел на бъдещето самоуправи- 
тел но обществено разв итие 
на машата страна.

АКО обичаш природата — 
опиши я богато.

АКО искаш да те обичат 
—обичай и ти навеки. Може ли в нонкрет- 

ния случай да се го
вори за възможностите 
ноито предлагат по-съ- 
държателно организи
ран културно-забавен 
живот и по-оживена 
обществено-политичесна 

дейност на младежта?

ни--Ч
Ако причините за лип 

сата на културно-заба
вен живот могат да

Ст. Н

Песен за вас звонци се приемат за частич
но оправдателни, труд
но ще се приеме, че 
тук младежта бездей- 
ствува и по други въпро 
си, въпреки че има 
добри условия за ра
бота.

Проблемът е в недо
статъчната организира
ност на младежта. За то 
ва нещо е отговорно не 
само ръководството на 
младежката организа
ция, но и общинското 
младежко ръководство 
което трябва бързо и 
ефикасно да съдейсгву 
ва за решаването на 
възникващите пробле-

Срещи на селатаМислех с думи да кажа всичко, 
дето искам и дето е на ума ми.

Но стана така, че думите застинаха 
оре ненадейно заля ума ми.

Всичко недоказано си остана.

И тази година в Бабушниш- 
ма община се провеждат ак
цията ,.Срещи на селата”. Мла 
дежта се състезава в ’ разли
чни области — културна дей
ност, из иоторичесмото мина
ло на нашия народ и др.

В Звонски райсн в тази ак
ция дейно са внлючени и осно 
вните училища. Така например 
Нашушмовица подготви излож
ба, вярно пресъздаваща бита 
на населението от тоя край 
И останалите села в района 
се подготвят за оспорване на 
първото място в тази привле 
нателна анция на младежта.

Съществуват и някои 
трудностиобективни 

които трябва да се за
читат. Обаче, не може 
да се противоречи и

и м
>на възможностите, ко
ито си остават неизпол
звани. Съвсем естес
твено е, че до като не 
бъде довършен Дома 
на културата 
ще може 
не по-богат 
бавен живот, 
кой
ползване и 
зала

И за да разкарам тази тежка гьма 
казах всичко, онова,

ви то кажа,с една песен 
което щях поотделно да

с обич ДсI ЯОМ/1И гс 
което оплодяла свега.

ТРУДНО
да се разгъР 

културно-зе 
Но ни- 

не забранява за 
училищната 

стига да има

за да знаете 
показаното,

ми.Деница ИЛИЕВА в. в
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БОСИЛЕГРАДВНА ОЩЕ ЕДНА ОБЩНОСТПРЕДСТОИ СЪЗДАВАНЕ 
ДИМИТРОВГРАД Бурно събрание на избирателите

^ ш - Този въпрос обаче не бе
отговор.

ЗА ПОВЕЧЕ РЕД ПРИ НАС
ТАНЯВАНЕТО НА РАБОТА

по
за насочено образова- 

и иойто се обучават ь;>0 
община,

тъР
ние,На проведеното масово пред 

изборно събрание на ‘[лено
вете на подруншицата на ССНI 
в Босилеград бяха засегна- 
ти твърде важни н*изнони иъ 
проси, Някои от иоито са ОТ 
значение за цялата община.

Гвгрде .належащ е кадро
вият проблем н Здравния 
дом, КОЙТО работи с малко 

и с ограничен брои 
специалисти. 

Досегашните 
на здравното дело в 
градена община, слод 
диняването па Здравния дом 
с Медицинския център в

не са дали очаквани* 
резултати. Нужни са кон 

кратни мерни, за да се према
хват слабостите в тази твъР*

изтъня а

лучен
Бяха посочени и редица про 

блеми възникващи вследствие 
недостатъчната хигиена в гра 
па Това, че е забранено от- 

на добитък в цен 
града, при някои из- 
се създава недовол 

пълно

ог цялата
на нова училищна 

Общин
ученика 
изграждане 
сграда (планирана е в 

и Регионалния 
обществен

ноУдарение сложихме не 
разпоредбите в споразумение 

- Желание-
В Димитровградска община 

ход подготовката за съ
здаване на още една общ 
ноот — Самоуправителна оо 

за настаняване на ра- 
създваане

средно 
план), не- 

20 милиона 
засега

смия глеждането
търа на 
биратели
отво. Обаче, те имат 
основание да възразяват, тъй 

това нарушение някои 
са глобени, а други

е в то, но на хората, 
то ни е обаче 
най-къси 
разпоредбите в това споразу
мение.

Бихме изтъкнали, че Скуп
щината на общността тряб
ва да следи как върви с на
станяването в общината, нуж 

за настаняване и за 
основа да

срочен
обходи ми са КЪМ 
динара. Тези средства 
ме са обезпечени, нито се пък 
предприемат някои други под
готовки за изграждане на учи 
лищната сграда.

да кажем, в 
черти, и нещо за

щност
бота. С нейното

трябвало да се премах- 
бройните досегашни ела 

бости в областта на настанява 
от своя страна 

положител-

като заби лекари
Други граждани 

не са.
Котето се говори за хигие

ната в града сериозен проблем 
м р че тук няма канализация 

проект 
липсват най-

нат
резултати 

Босиле 
обе

нето. което 
би имало твърдо 
но влияние върху общия по 
литичесния климат в община-

забележки 
отношение 

наруша-

многоТвърде
бяха изнесени по 
на неоправдателното

градоустройствения

дите
кадри и на тази 
раздвижва I 
ва нонкретни

обществено-политическата 
общност. Тя трябва да съгла 

системата на образо-

изготвенНаистина 
съществува, но 
малко 25 милиона динара за 
разрешаването на този кому
нално-битов проблем.

По тези и някои други въ 
на събрани-

инициативи и да- 
п редяожени н ване на 

план на Босилеград.та. дулица,всичко в за-Това е преди 
висимост 
следователно
разпоредбите, вградени в са- 
моулравителното споразумение 
за основаване на общността.

Подготовките за създаване
то й съвпадат в твърде под
ходящ момент, в който е в на 
пълен разгар предизборната 
дейноот в общината; в коц- 
,то се оценява депноста на 
досегашните делегации и де
легатите в скупщините на об- 
щеотвено-политическата общ 
ност и скупщините на самоу- 
правителните общности; 
който се предлагат бъдещи-

тонаот правилното и по 
прилагане на — Назрели са условията за

нов градоу- 
план. Съществу- 

1 до така- 
почти не може 

Ми-

сува и
вание на кадрите и участвува 

на определе- 
планове от с-та 

на настаняването 
работа. Също ще се 

за средствата, които

изготвяне на 
стройствен 
вещият 
на степен, че 
да сс прилага

областде важна
събранието председателят 
Общинската скупщина ииж. 

ДРАГАН МИЦОВ.
Според казаното

твърде сериозен 
който не търпиобезпечаването

работата на Сред

засегнати 
бе заключено да бъдат 

с взимане на съо 
от страна 
скупщина 

компетентни орга-

просив подготвянето 
ни развойни

'на е нарушен
етопа разгледани, 
тветни

— казановището на събра решения. 
Общинскатацоп.пъ навъпроса 

градоустро-
план и защо не е 

отговорност? На

ни ето 
прос,
■но, о
метения за 
ноижолския образователен цен

обачегрижим
сдружават трудещите се хо- 

граждани в Общноста.
се старее тези сред- 

планомерно и целенасо- 
да се изразходват.

Вг.зниква 
кой е нарушавал 
йствения 
взиман под

отлага
на по-

и другите 
ни в общината.ра и 

и да 
ства 
чено

Тези, и много други
Скупщината на общно

ста трябва да изпълнява съв- 
с Обшинската

В. В

зада-
В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНв чи,

скуп-местноте делегати.
Проведохма този момент за 

свържем с първия аб- 
отат-ия- Понеже

шина.
Посочихме Въвеждане на постепенно 

здравно осигурявано
само няколко

да го
зац в тази 
само с прави, хора . идеййно- 
политически и акционно опре 
делени, можем да проведем 

онова което сло

от самоуправителното 
казали

неща
споразумение. Бихме 
и това. че то беше обсъдено 
от Изпълнителния 
ОС в Димитровград, който е 

забележки. А 
тях Регионалната общност би 
трябвала да има предвид 
(службата при тази общност 

изготвила предложеното 
споразмение и статут). Изпъл 
нителния съвет смята, че в 
споразумението и статутът 
трябва да се вгради матери
алите освен 
ски

съвет на
на дело. 
жим на хартия- 

В конкретния случай-дали 
Общноста за настаняване ще

досегашните слабо- и
област и ще има е

положително влияние върху 
отношения в общи-

дал известни

при частните рабо- 
слободните профе-

ботницитруженици. про
за осуетяване и пре- 

на заразни и пара- 
болести в региона, как

стопански 
грамата 
махване 
зитни
то и предложение — решение 
за установяване "размера на 
облаганията за здравна «ращи-

Едногодишната дейност на 
самоуправителни

премахне 
стм в тази тодатели в

Основните
общности на интересите по 
здравеопазване 
равски регион.
Конституцията

Решено бе изборите зз 
делегати в Скул-

сии.
общите
мата не зависи в голяма сте- 

от разпоредбите вграде- 
дени споразумението, но пре 
димно от хората, които 
веждат тези споразумения- в 
дело. Това 
Скупщината 

И

Южномо- делегации и 
шината

в
определени от 

на Социали- 
Републина Сърбия 
по най-добър на- 

мястото, ролята и зна- 
бе констатира

на Самоуправителната
пен на сърбохърват 

по желание на делегати- 
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по здравеопазване 
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регион да се 
между 19 и 21 март

общност
етическапро- впотвърдите жноморавски 

проведат 
тази година.

Членовете на 
ния отбор на днешното си за
седание прие и програма за 
работа на Снупщината на реги 
оналната общност през на-

та.чинса делегатите в 
на тази общ- 

от тяхното конкретно
чението им
но на 18-тото поредно заседа
ние на Изпълнителния 
на- Регионалната 
телна общност

Съгласно препоръката прие 
та на заседанието в състава 
не делегациите трябва да вле- 

работници от материал

ке е на подходящ начин ре
гулиран и въпросът във връз 
ка с деността на службата при 
Общността.

В момента Споразумението 
публично 

организациите 
на сдружения труд и местни
те общности, след което ще 
бъде
в Общинската

отбор-ност.
ангажиране, от връзката им с Изпълнител-самоуправи- 

по здравео 
пазване, състаяло се на 28 
февруари в Лесковац, на но 
ето бе взето решение за ра

на избори за деле-.
обсъдена

делегации и със са-техните
мата база, а това са всички 
трудещите се, в пряка зави-

знат
ното производство — 55 на сто 
жени 20 процента; 15 на сто 
борци от Народоосвободител-

и Статутът са на 
обсъждане восъществяванетосимосте и 

на една политина.
В случая — правилната по

литика в областта на настаня-

зписване
гации и делегати, 
програмата за постепенно въ
веждане на пълна 
защита на частните

ната борба. 5 на сто пенси
онери и инвалиди, и по два 
процента частни занаятчии, ра

стоящата година.
внесено на огласуване 

скупщина. здравна
селско- Ванче БОГОЕВ

А. Д.ването.

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

Откъде половин милион динара излишък?
Във всичко това основен проблем е 

че все не е установен броя на лицата и 
семействата в Бооилеградска община, на 
които действително е необходима социална 
помощ. Самоуправителната общност по 
социална защита още преди една годи
на е трябвало да изготви така наречена 
„социална карта”, в която отделно се изу
чава и решава всеки социален случай- За 
съжаление, това нещо и до ден днешен 
не е сторено, въпреки че и Общинският 
комитет на СКС в Босилеград е взел ре
шение тази карта още веднага да се из
готви. При отсъствието на това нещо со
циалните проблеми са решавани от случай 
до случай и то главно според нахождени- 
ето на административната служба в тази 
общност.

даните в общината) не са казва от къде 
такъв голям излишък на средства, въпре
ки че според обща оценка броят на соци
алните проблеми в общината е голям,

През миналата година Самоуправител
ната общност по социална защита в Бо
силеград е разполагала общо с един ми
лион динара, предназначени за редовна 
дейност. В края на годината, на текуща
та сметка на тази общност са останали 
неизразходвани 504 хиляди динара, което 

половината средства на общността.

Откъде толкова голям излишък в тази 
общност? Дали се касае за наиотина го
леми средства или за оправдателно песте
не?

В отчета се констатира, че „Закона и.
решенията по социалната защита не са 
цялостно прилагани, поради липса на сред- 
отва". След това се казва, че според соб
ствените си решения тази общност е тряб
вало

е над

да заплаща постоянна социална по
лица, изпълняващи определените 

условия най-малко 50 на сто от минима
лния личен доход в общината, което въз
лиза на 850 динара. В случая на такива ли
ца е заплащано от 200 до 500 динара.

мощ на

В случая нито за едното, нито за другото, 
но за непоследователно реализиране на 
Закона по социалната защита. Как иначе 
може да се обясни, че при положение на 
голям брой семейства и отделни лица 
в общината, които нямат средства за жи
вот, нито са в състояние с личния си труд 
да ги обезпечат — половината от средства 
та на тази общност са останали неизпол
звани.

Може ли тук да се говори за пестене, 
когато то се осъществява за сметка на 
социално угрозените лица, които нямат 
средства за препитание?

I
Нека накрая да кажем, че за финан

сирането на тази общност през миналата 
година от личните доходи на трудещите 
се и в стопанските и -из вън стопански орга
низации в общината са обезпечени 442 
хиляди динара, от бюджета на общината 
150 хиляди динара,

Съвсем е ясно, че тази общност не 
е зачитала собствените си решения и име
нно тук трябва да се търсят „източници-, 
те” на осъществения излишък на средства. 
Материални възможности за заплащане 
■по-гол е-м а социална помощ са съществува
ли, но те не са ползвани и за това нещо 
■трудно може да се намери оправдание.

■Без съмнение тук възниква въпроса; 
до коя степен и колко успешно е действу
вала да заплащ 
теклата година?

В отчета за миналогодишната работа 
на тази самоуправителна общност 
дни е обсъден от трудещите се и граж-

а постоянна социална по- а получените допълни
телни средства от Републиканската 
управителна общност по

на
само-

социална защита(тези
възлизат на 255 хиляди динара.

В. В.V. У
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* МОЗАЙКА * МОЗАЙКА

НА 27 ФЕВРУАРИ, ПРЕДИ 44 ГОДИНИ

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА Г. ДИМИТРОВ ОТ ФАШИСТ НИЯ ЗАТВОР
★ ДЕН, КОЙТО Е ВЗЕТ КАТО ПОВОД ЗА ПРЕ

ИМЕНУВАНЕ НА ЦАРИБРОД В ДИМИТРОВГРАД

На 27 февруари 1934 годи
на бе освободен от фашисткия 
съд след Лайпцигския процес 
видният български и междуна 
роден комун истически де е и 
Георги Димитров. Тааи дата 
комунистическото и работни
ческото движение има огромно 
значение, защото победи ме
ждународната солидарност в 
борбата против първите опити 
на фашизма чрез фалшификат 
да обвинят в лицето на Г. Ди 
митров меж^народното рабо
тническо движение за опожа
ряване на Райетата.

В дните на Лайпцигския про 
цес в нашата отрана се раз
гърна широка активност в за 
щита на Димитров се обяви 
мунистичеоната партия на Юго 
олавия организира прогресив
ните сили, печата в защита 
на Димитров. Партийните из
дания, прогресивните вестни
ци, запознаваха общеотвеното 
мнение с хода на процеса. В 
страната се организираха ста
чки, изпращаха писма до съда 
е Лайпциг с единственото же 
лание да бъде освободен Ди 
митров и неговите другари. В 
щита на Димитров се обявиха 
„Пролетер”, орган на ЮКП 
На страниците на „Пролетер” 
бе печатано възвание до наро 
да с който го подканваше да 
се мобилизира на борба сре
щу фашизма.

Освен „Пролетер” за проце- 
Лайпциг „Работии- 

новине”, „Политика”, 
която имаше и овой кореспо
ндент в Лайпциг, „Словенски 
народ” (Любляна), „Утро” 
(Любляна), „Делавсна полити
ка”, „Искра" (Скопие), „Ш.там- 
па ’, .Делавец”, „Книжевнин” 
и много други.

Под ръководство на ЮКП 
беше създадено 
нно настроение в цялата стра 
на. В Загреб, особено в рабо 
тническите квартали се изпие 
ваше името на Георги Дими 
тров. В Скопие бе организира 
но масово подписване на пе 
тиции за освобождение на Ди 
митров. В Любляна Бранно 
Креф.т открито искаше осво
бождението на Димитров, 
Черна Гора народът 
сни за Димитров: „0] Телмане 

мучениче 
сваке битие поб]едниче 
Димитрове сабло бритна 
поб]едниче сви|у битна.”

Георги Димитров е близън 
на югославските народи. Като 
народен 
Първата световна война той 
се застъпваше за освобожде

ние на сръбските пленници в 
България. По време на Септе
мврийското въстание той пре
мина с 2000 въстаника в Юго 
олавия- По време на въстание 
то в Югославия той поддър
жаше тесни връзки с другаря 
Тито, като се застъпваше и 
за това Йосип Броз Тито да 
дойде начело на Партията 
през 1937 година. Затова дру
гаря Тито веднъж каза за Ге
орги Димитров:

„Името на Георги Димитров 
премина границите на негово
то отечество и стана известно 
в целия свят. Героичното му 
Държание на Лайпцигския про 
цес стана пример на всични 
комунисти, повдигна вяра в 
победата на социализма и ос
тана траен пример за лика на 
комуниста”.

През 1947 година, когато Ге 
орги Димитров дойде в наша

та отрана начело на правител 
отвената делегация на НР Бъл 
гария д-р Иван Рибар, приве- 
ствувайки Димитров се обърна 
към него със следните думи:

„Нашите родолюбиви и сво
бодолюбиви народни маси Ви 
познават отдавна чрез Ваши
те героични дела преди война 
та и през' време на войната 
Вие, пред фашисткия съд в 
Лайпциг пръв отпочнахте от
крита война против фашизма 
против неговите носители, Гьо 
ринг и Гьобелс. Това бе през 
1933 година, ногато фашизмът- 
беше вече на власт в Герма
ния. Вие имахте смелостта да 
защищавате съветската демо
крация, да нажете открито на 
Гьоринг, пред лицето на це
лия свят: „Г-н министър пред
седателю, вие се страхувате 
от моите въпроси!”

ОБВИНЕНИЕ 

СРЕЩУ ТЮТЮНА
При

народната
откриването на Между 

| конференция за 
ушенето върху 
Йорк) бившият 

хирург от службата 
за здравеопазването в САЩ 
Д-Р Лутър Тери 
работата 
като заяви:

че знае много за опасностите 
свързани с пушенето. Мнозин
ството от непушачите и пуша
чите е Канада смятат,

влиянието на п 
здравето (Ню 
главен че пу

шенето е опасно за здравето 
Но защо консумацията 
гари не намаля въпреки оче
видния за мнозина риск?

За това има много причи
ни. Първата е, че главатарите 
на тютюневата промишленост 
използуваха и продължават да 
използуват 
отва.

на ци-даде тон на 
на конференцията 

„Ние приключих 
ме цял етап в изучаването 
на взаимната връзка между 
пушенето и здравето. Пери
одът на неопределеност е 
вече всевъзможни сред 

за да поставят под съ 
мнение изводите, дискредити
ращи продукцията им Фа
бриките на тютюневи изде
лия стигат до там, че изоб
що отричат всякаква вреда 
от тютюна. Тези свои твър 
дения те подкрепят с най- 
широка реклама на пушенето 
за която в западните .страни 
годишно се изразходват сто
тици милиони долара.

отминат. И макар че ще 
учените още дъл- 

време да изучават 
чините на това 
спорен факт,

се наложи
го при- 

явление, без
е че тютюно

пушенето представлява непо
средствена заплаха за здра
вето на човека”.

са писаха в 
ческе

Ако такова изказване бе
ше правилно през 1967 го
дина, в наши дни то е още 
по-правилно. Все повече факти 
говорят, че пушенето на ци
гари е една от най-големите 
опасности за здравето: слу
чаите на рак на белите дро
бове, устната кухина, гьР-

Как трябва да се води бор 
срещу тютюнопушене- 

Най-важното изискване 
мен се състои в то- 

ратуващите за от-

бата
то?
според 
ва — ние, революцио

АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА ОСТАВИТЕ ПУШЕНЕТО, ТО ИМА
ЙТЕ ПРЕДВИД ЧЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА ВРЕДА НОСИ ПО
СЛЕДНАТА ТРЕТИНА НА ЦИГАРАТА!

★
1. Първите изсмунвния са сравнително безвред

ни — по-голямата част от смолите и нинотина се по
глъща от слоя тютюн и филтъра. а в 

пееше ле-★
2. Обаче насноро никотинът и другите вещества 

съдържащи се в дима, започват да действуват дразне
що върху бронхите, нежната лигавица на бронхиите 
се покрива със слой от маслена смола и започва да 

гъста слуз. Сместа от смола и слуз пронинваотделя _
най-фините разклонения на бронхите, напластява 
там и се разлага.

се

★ представител през
3. При пушенето на последната третина от ци

гарата димът е значително по-наситен с нинотин и дРУ' 
ги вредни вещества, в белите дробове се наслояват 
повече течни смоли, дразненето и отделянето на слуз 

отнолиото при пушенето на първите

Димитров срещу Гьоринг (фотомонтаж)

НЕВИДИМ» ПОЛЕТе много по-силно, 
две третини от цигарата, взети заедно. »

Продължение от миналия брой бата". Изтребителите се приб 
лижили за доклад до команди 
ра на базата.

Станало известно, че и сним 
ките от земята не дали ни- 
нънъв резултат (или ако прел 
почитате дали твърде голям 
резултат). Операторите насоч
вали обективите към звука 
и казвали, че обшарили ця 
лото небе, но ни то в един от 
надрите след това не могли 
да открият нищо друго ос
вен облаци, дори, сянката 
на самолета не се виждала.

Скоро той също кацнал. Чу 
вало се нак се търналя по пи
стата, как спрял близо до гру 
пата на номандуването и се 
обърнал. Под въздушната 
отруя на невидимия ‘винт тре 
вата около пистата полегнала

След това оборорите нама 
лели, двигателят започнал да 
затихва и самолетът 
се „сгъстил върху 
подобно на джига от арабената 
приказна.

се стапъя и разстваря във въз 
духа...”

Че той набира онорост, от 
нъова се от земята и се из 
качва нагоре, вече могло да 
се определи само по измества 
нето на звука по посона на 
гората и над нея. След това 
веднага в небето се издагна 
ли и двама изтребителя- Еди
ният започнал да догонва „не
видимият самолет”, а от дру 
гия онимали с кинокамерата 
всично това. Преследване не 
могло да бъДе осъществено 
Изтребителите изгубили „не 
видимия”. Зрителите също го 
изпубили. Всъщност 
пъти над 
чето, >в абсолютно празното 
небе бавно преминавало бил 
зкото бръмчене на неговия 
мотор, а изтребителите в то

наз от пушенето, сами да да- 
дем пример. Ако всеки от 
не остави пушенето едва ли 
можем да разчитаме на ня 
какви положителни 
ти в общите 
дим 
този 
ва с

лото и хранопровода се сре
щат

наснай-много по-често име
нно при пушачите. Смърт или 
загубване на трудоспособно
стта в резултат на хронически 
бронхит, емфизема на белите 
дробове, поражения 
нзлните съдове 
очакват най-вече

След като говорил с меха 
нина, летецът на самолета 
заел своето място, пристигна 
ло началството, военно и граж 
даноно, и с тях и Дунаев. Той 
излцЗ’1уП малко напред сам.

Необикновеното започнало 
веднага щом заработил мо 
торът. Това се очаквали — 
слухът, че трябва да се очан 
ва именно включването на 
мотора, вече се бил разнесъл 
из базата и поради това зри 
телите запомнили всички по 
дробности. Разнесла се е до 
зрителите отслабена от раз 
стояването реплика. Встранни 
от винта” и „Тъй вярно,, естра 

та!”, след моето от 
ауспухите отстрани на капака 
се откъснали сините отруи .на 
първите отработени газове 
а в този момент едновреме
нно с нарастването на ооборо 
тите самолетът започнал да 

от погледа. „Започ
ва, казва капитан Вагул, да

резулта- 
усилия да убе 

другите в опасността от 
навик. Подчертавам то- 

цялата отрастност и убе- 
бивш пушач с 13-

на коро- 
могат да 
онези, кои 

организма си с деност на 
годишен стаж.

Най-ефинаоният 
за въздействие

тровяггто
никотин.

Найлът Хамънд привежда
статистически да

аргумент 
върху роди 

е загрижеността 
здравето на децата; тях- 

трябва да 
това, че

убедителни 
нни за смъргноста от тютюно 
пушенето. Той е пресметнал, 

живеят 65 и 
78% от 
на 25 го- 

54°/о

имтелите
за

вниманиено то
се насочва върху

на родителите-пушачи 
могат да се за- 

този навик, че луше- 
живота с

че шансовете да 
повече години имат 
мъжете 
дишна
от мъжете на

няколко 
пистата и над граддецата 

най-бързо 
разят от 
нето 
около 
лите<пушачи 
намаляване

непушачи 
възраст и само

същ ата въ'
пушат дневно

1НИ от виннамалява 
8 години и че родите- 

съ действуват за 
живота на свои-

зраст, които 
по 40 и повече цигари.

Данните на статистиката го
ворят съшо, че за пръв път 
в началото на вена средната 
продължителност на живота на 
мъжкото население в Напада 
е започнала да намалява.

Широката общественост ве-

ва време се мятали >в съв- 
друга посока. Може би отновооем

■от съображения за безопас
ност. .. Това продължило око 
ло 30 минута и всични се убе 
дили в безмиолието на „гонит

те деца.
Най-главната 

забрани рекламата на 
продукция-

пистатацел е да , се 
Т10Т10-

Р. ТайлъР
изчезва

невата
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МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
край морените брегове. Но 
.най-често предпочита да се 
заселва по оирайнините на ни
ви и гори, ливади и лозя или 

по изложени на припек 
и хълмисти места, къ- 

има ло-юисона трева.

на ве
си стихотво-

написал на редантора1 Нанво Джура Якшич с 
' „Седмица , изпращайни му първите ПЪН

ридове
деторения? заенът?2. Къде живее ма-обнародван „Номунистичесии

3, В Лондон на 21 февруари 
1848 година за пръв път е пе 

мани- 
Карл

3. Кога за пръв път е
нифест' ?

чатан .Комуниотически
фест", обш ТРУА на т 
Марис и Фридрих Енгелс. Геза 
твъРДв «ратно време написали 
четири раздела в които са 
са изложени

ОТГОВОРИ:

2. В юбилейната година, но ^«Тна-
чеатвува стогодишнина «о са на ро„ иди маи0 

ш ат неговия „Станое Главаш и р 'хареова", вие го печа 
стогодишнина от смъртта на Р описаниеТо". Във
Дн.ура Якшич (починал през таит то- търои от ре-
1878) актуални са и спомени ,, ияппяве,те поправии

;; те за писателя от неговата ра даитор* ^апра^те гар^,, 
5 ни а младост. -у Своите пьрв и с друт дреболии, но
I Г1Г=еич^Т ЙоГГ До направя.,..

годишния якшич е печатал Въпреки
?853 -Т^ед Га о? 1855 ^ърде0' скромен и осъзнавал

♦ Г Ш58 почти всични ли- своите недостатъци - .
* тературни творби е обнародвал ги готов да учи и да се /сь
т ГспТание „Седмица". В пи вършенствува.
V смото до редактора Джордже 2. Заекът

Петрович-Даиичар писателят не те над 
нито настоява стихотво сочина. а

ф гато се
основните погле 

ли на марнсизма и целите на 
борбата на работниците 
тишата, които водят до тази 

- тези 130 години
обнародване до . 

,,Манифеста на комуни- 
партия е преведен на 

езина, по-

ДРЕБНА РАБОТА, АКА СЪЗДАВА 

ГЛАВОБОЛИ...
И ПЪ

Презцел. 
от първото
днес 
ческата
повече от педесет

всички езици в света 
от най-

1 дарба инте 
билОнуя недели» пойдо за Цариброд. Моят комшия

ме виде ^реч ти отодиш до Цариброд, I Рни
та ми пушти у пощуту тия нолет на детето у “®и у|^'; 

__ Дребна работа, реко му я. шо да га не пу
щим...

чти на 
и се
разпространените
книги. В нашата страна, на съР 
бохървагтени езин за пръв път 
той С печатен през 1971 го- 
дина в

вина счита като една
политически

мене у автобусат живее в планини 
2900 м надморска ви 
може да се срещне и

и щом У^езоНОЛуТЦарТибРрИода първо отидо у пощуту 
“ “Обадим од туя работ, и после да гледам Панчево.?•
ми рече:

__ Дедо, не може тека да
пошУ Требе да буде добре подготвен нино е предан- 
де“!'ад^ат. четлнво де буда неписана и после до- 
нвеи

моли,

Г,
се испрача нолет на

Х*1/М\®р
' Та- ти Нвзгодийе. - - Отидо при Трошну У ннижар- 

♦ ницуту да Ну питам може ли да ми подготви пайетат. 
О Онагрече дена туя работу не работи, ама ми даде па 

кляпйр и вървцу.

ИМА ВЛЪИРТ У ГРАД НЕНОЙ ЧОВЕН
ВА С Г1АКОВАНЬЕ НА КОЛЕТИ"? Сви ми одговараю-

Цариброд. Кво да 
не могу да напрайим, 
човек може да плати

Главатарят на една банда в 
I телеграма 

в Ню Йорк.
Тенсас изпратил 
на своя шеф 

„За обира на банката изпра 
\ ти бронирана нола, две нзрте 
X чници, девет сандъка патрони 

автома

натам навам по чаршиюЛГ и питам:
КОИ СЕ ЗАНИМА-

X дена такъв човек одавна нема у 
ч прайим, кво да чиним? Я това

ту. Приказаму ква й© работа, он улезе у иеДъ 
масуту багажат на войничето, увъРза

сто бомби и двайсет 
тични пистолета”.

Отговорът гласял:
е скъп- Пра 

долара
пархю
дуПан

„Транспортът 
^ щам ви сто хиляда 

■ Закупете всичко от местния 
гарнизон”.

<0тури на 
га и ми га даде.

Ка стиго у пощуту беше вече единайсе саа-

— Честит празник, съседе!
— Мерси подобно.__________

та.
Детето узе колетат удари му восан и га пущи. 

А мене ми лънну. Дребна работа, ама я изгуби цел 
дън само затова, че у йедън град нема човек нои 
да ти напрайи нолет. ,л„в11и

А само ли сам тия Дън бил я- Коджа човеци 
търчаше по град да намере човека ной че им на
прайи нолет.

★
ф Бащата изпраща детето 
X си на пощата, за да пусне 
ф едно писмо. Но се сеща, нъ 
ф сно, че е забравил да напи 

МАНЧА А ше адреса на плика. Кога
то детето се връща той го 
пита с надежда.

АФОРИЗМИ

Грешката става грешка, когато се ро
ди като истина. Ст. ЛЕЦ

о
— Нали забеляза, че не 

е адресирано и не си го пус
нал в кутията?

КОЙТО СКРИВА ГРЕШКИ, ТОЙ ИС
КА ДА ГИ ПОВТАРЯ.

ОЗабелязах, но все пак
Грешките на хората със силен ум са 

страшни затова, защото стават мисли на мно
жество други хора.

го пуснах.

— Защо?
— Помислих, 

кал да зная 
щаш.

Н. Г. Чернишевскиче не си ис 
на кого го изпра о

Най-голямата грешка, която човек мо
же да допусне в своя живот, е да прекара 
в постоянен страх, че може да сгреши.

X. ХАБЪРД

★
Разговарят две жени.
— Чух — казва едната, че 

ои успял да се подредиш чу 
деоно. Би ли казала как ус- 
тя?

о
Ако човек извърши една и съща грешка 

два пъти той трябва да вдигне ръце и да си 
признае или в безгрижие, или в твърдогла-

Дж. Лоример
— Много просто. Винаги 

търсех познанство на богати 
мъже. Те имаха пари, аз — 
опит. — А сега?

— Сега те са опитни, а аз 
имам пари.

вие.
— Няма вече „елате утре!" 
Ела след един месец... о

Да се греши е човешко.

»Б0ДУВАНЕ« -Днязе тн, > ■
_ МНОГО „ВОДЯ" сх/я-

ч ОГ Ж&НЛГЯ мгН/
Вян СИ ГГНОНЯГп,

ЯЗБОДУВЛ
мдрпн/

//
4

8$

М*Т.ПС-грОв

Бдй&он%и н ч
(1 ' ^

4-


