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на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
с Орден братство и еди 
нство със сребърен вс 
неце 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.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРИСЪСТВУВА НА
ЧЕСТВУВАНЕТО НА 125-ГОДИШНИНАТА НА ЗАВОДИТЕ „ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА"

БРАТСТВОТО И ЕДННСТвОТО 

СА ГАРАНЦИЯТА ЗА НАШЕТО 

ПО-УСПЕШНО РАЗВИТИЕ I 
НА НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Ш-Д :
г, ъ&ъшшшш.-■-----------------------

ЧЕРВЕНИЯТ, работнически Крагуевац, сърдечно и с 
въодушевление посрещна най-скъпия гост — президента на 
Републиката и председател на СЮК Йосип Броз 'Гито, кой: 
то присъствува на 125-годишшшата па заводите „Дървена 
застава", чнйто бе покровител.

Над 200 хиляди граждани на Крагуевац, Шумадня и 
Поморавие сърдечно приветствуваха скъпия си гост. Освен 
Крагуевац, президентът на Републиката посети Смедерев- 
ска паланка и Аранджеловац.

РаботническатаПрезидентът Тито бе при- била тогава.
на ' класа се бореше за своето съ 

ществуваие, за по-добри жиз
нени и трудови условия, 
това вървеше много трудно. 
Имаше преследвания, жандар-. 
мите хващаха

дружен от председателя 
Председателството на СР Сър
бия Добривое Видич и пред
седателя на ЦК на Съюза на 

■ комунистите на Сърбия Тихо 
мир Влашкалич и други ръ 
ководители във федерацията които бяха активни и ги аре 
и Републиката. стуваха. Всред тях бях и аз...'

но

Й. Б. Тито пред Общинската скупщина в Крагуевац
работниците. ВЕЛИКО БЪДЕЩЕчава, че сме на добър път в 

създаването на нашето бъде
ще, че народът има Доверие 
у нас, че досега сме изпълня 
вали думата си, обещанията. 
А така трябва да бъде за в 
бъдеще. Необходимо е преди 
всичко
и единството,
гаранцията на нашето по-ус
пешно развитие и' на нашето 
бъдеще. Тук в Крагуевац ра 
ботят трудещи се от всички 
краища на нашата страна и 

укрепването 
на нашата социалистическа 

си общност.

В продължение на изказва
нето си другарят Тито изтък
на, че в света съществува 
голям интерес за нашата са- 
моуправителна система, че 
мнозина го проучват и че 
всички считат, че самоуправ
лението представлява бъдеще
то навсякъде, а не само у нас. 
другарят Тито след това на
кратко говори по 
въпроси на обществено-пконо 
мическото развитие на страна 

моменталната обста- 
свста, като във връз- * допринасят за 

ка с това напомни една своя 
мисъл, която

Аз съм приятно изненадан 
с онова, което Крагуевац 
в своето строителство постиг
на в краткия период откак 
последния път съм бил тук.
В заводите „Дървена заста
ва” се произвежда над 200 
хиляди автомобила годишно. 
Това означава, че работничес 
ката класа сама на себе си 
създава по-хубаво бъдеще, 
че тя съзнава своя принос в 
това и своята роля в укреп . 
ването на братството и един
ството на нашите народи. Па 
зете това единство и остана
лите наши придобивки, поне 
же това ни даде възможност, 
че днес в света всякъде са 
ни отворени вратата, че Юго 
славия се ползва с голям пре 
стиж във всички страни.

Другарят Тито след 
говори за идването си в Па
ланка от Кралевица и за сво
ята работа във Велико Трой 

околността на Бйело- 
вар. Той припомни, че и тук 
в Паланка бе изхвърлен от 
работа, въпреки че е бил из 
бран за работнически 
реник. До отпускането му ид 
ва вследствие
му като работнически довере 
ник за неговите другари на 
работата, чиито права е ис
кал да защити 
ректорът Крете, с които чсс- 

стълкновявал, никак не 
с искал да приеме. Другарят 
Тито каза, че тогава поради 
свада с французина Крстс „из 
летял от фабриката като ог 
пушка".

Другарят 
говори Народоосвободитслпата
война, па изтъкна, какво с 
щяло да станс от Югославия 
ако Комунистическата партия 
през 1941 година не поведе 
нашите народи в освободител 
на война и революция- Отго- ходимс 
вор на този въпрос другарят войска 
Тито даде с най-жизнепата пс 
типа, че работническата 

днес би била под

товаВ няколкодневното си посе 
щение на Шумадия президен 
тът на Републиката присъс
твува на централното тържес 
тво — 125-годишнината на За 
водите „Дървена застава" в 
Крагуевац. Преди това 
посети фабрика „Гоша" 
Смедеревска паланка.

да се пази братството 
понеже това ество в

той актуални
в

довс-

та и зазастъпванетоНА СТАРОТО РАБОТНО 
МЯСТО нопка в

предишна 
остава актуалпа, чс трябва , да 
се работи оякаш сто години 
ще бъде мир, а трябва да се 
въоръжаваме, да 
пявпмс за отбрана, като чс 

утре 1ЦС бъДС ВОЙЧП.
„Мис трябва да имаме псоб 

ходимото въоръжение ка 
за другаря Тито — Аз тряо 
ва да кажа, че съм 
доволен, чс у нас, п Юг ос л а

имало забс

Топло приветствуван от ра
ботниците на „Гоша'’ прези
дентът Тито се отправи към 
работилницата — музей. Тук 
преди 51 година като 
работник Йосип Броз Тито е 
работил.

В централната част на ра- 
музей в нри-

което ди вече не е онова,Югославия 
което е била — малка нераз 

която са раз-то се вита страна, 
пъвали междунацпонални сва 
ди, което не с вина на паро 
да, но на ненароднитс буржо 
азии режими на

сс подгот-
мстало

ли
бивша Юго

(На 2 стр.)славия.ботилница 
земното здание, запазило из
гледа си когато другаря Тито с 

„Ясс

Тито след това 
накратко за годините твърде

НА 22 ОКТОМВРИна вия, от свършването па 
никога не е I

работил в предприятието 
ница а. д.” разгледа рекон
струираното работно място 
на металоработника Йосип 
Броз. Това е първата трудова 

която другарят Тито 
е получил след идването си в 
„Ясеница а. д." — ковашко 
менгеле, което е трябвало да 
поправи и кали, което с било 
работа, доверявана само 
опитни майстори — алатници.

Влизайки в сградата на ра
ботилницата — музей/ 
гарят Тито на ■шега добави: 
— Вие това тук малко стс 

Когато аз тук

пата,
лежки от народа, чс толкова 
даваме за въоръжаване. На
шият народ знае, чс с псоб- 

да има свод силна 
териториална отбра 

Югославия и поради то 
толкова голям прес

тиж в света”.

ГРАНИЧЕН СЪБОР 
В ДРАГОМАНзадача.

па.
на имакла

пани- Въ3 ОСНОВА договорът на компетент
ните държавни органи на СФР Югославия 
и НР България и крайграничните съоорян- 
ски комисии при Общинската скупщина в 
Димитровград (СФРЮ) ютносно ирн Окръж 
мия народен съвет в София (НР България)^ 

22 октомйри в Драгоман е насрочен тре 
крайграничен събор .на населението от 

и съседните общини в нг

на своята реч дру 
Тито изрази задоиолстпо

са и ..
талистичсски натиск, чс соци
ализъм в Югославия не е 
щяло да има, чс нашите наро 
ди не биха управявлли със 
своята страна.

па Накрая
гя Рято си за успехите, които в 
работата си постига трудови
ят колЬктив и а „Гоша и по

па трудещите сс от то
пяла община 

паланка успехи

ДРУ

жела
зи колектив и 
Смсдсрспска 
и занапред.

поирсустроили. 
бях това беше така да сс ка 
жс открита шупа.

НАРОДЪТ Е С АРМИЯТА на
тият
Димитровградска
България.

не ще за бра-„Ние никога
— каза след това другар 

чс пазейки онова, 
винаги

НА ДОБЪР ПЪТ СМЕ

Из речта 
Тито 1» община Крагуевац

СТЪЛКОВНЕНИЕ И ДИРЕК 
ТОРА

вим
ят Тито — 
което имаме, трябва 
да бъдем готови да защита
ваме придобивките от борба 
та и делата (На нашата работ 
ничсска класа, а аз вярвам, 
чс днес работническата кла
са на Югославия не ще тъй 
леело да даде от ръцете
самоуправлението, пито ще
позволи отново да бъде скспло 
атирана..."

I на президента Югославски граждани могат да отишиСпомняйки сс за дните, ко 
живял и работил в 

паланка, ДР- Ти
на събора със специални пропуски,

лен пушет, „Градини”, когато отиват на съ
бора-

гато с 
Смедеревска 
то каза:

„Аз винаги с 
се отбивам там, къдсто

Особено дъл

Позволете ми да благодаря 
ма всички ви и па народа от 
този край/ който ии посрещудоволствие 

съм ги на така поличаствеио.
истина дълбоко съм импреси 

Какво означава едно 
посрещане? Това озиа-

работил някога, 
боко в спомена ми е остана
ла Смедеревска паланка. Вие 
знаете каква обстановката с

опиран.
такова



Братството и единството 

са гаранцията за нашето 

по-успешно развитие 

на нашето бъдеще

Едностранен подход 

на НР България
стрия, на състояла се пресконференция, 
Тодор Живков е дал оценка за българо- 
югославските отношения-

Съюзния сс-ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ на
за външни работи Мирко Кале- 

пресконференцията, 
септември,

изявлението на Тодор Живков, първи се
на ЦК на БКП и председател на 

съвет на НР България, при

кретар 
зич, на 
се на 28

състояла
давайки оценка за кореспондент на западно- 

„Щерн", след ка- 
двс пребро-

Виенският
германското списание 
то казал, че при първите

населението в България 
съществуването на 180 000 ма-

кретар 
Държавния 
посещението му в Австрия, което сс отна
ся за българската политика на Балка
ните и за македонското национално мал
цинство в България, каза, че и в този 
случай идва до изражение едностра
нния подход на България, който не из- 

рамките на декларативната го- 
за решаване на откритите въпро-.

еяваиия на 
утвърдено
кедоици, които по-късно са изчезнали от 

данни на България, от
към Тодор Живков,

статистическите
е въпросправил 

какво е станало с тях.
ние на нашата неотстъпност, 
когато се борехме за незави
симост поднасяйки огромни 
жертви и решимост, 
трябваше да защитаваме та
зи независимост.

(От 1 стр) < Председателят Тодор Живков, най- 
напред е напомнил, че в България са 
вършени няколко преброявания на насе
лението, обаче е добавил, че днес за Бъ
лгария „Македонският въпрос'' вече не 
съществува, че становището на неговата 
страна ясно и категорично е казано в 

произнесена в Благоевград 
и в Дс-

лиза от 
товностС една дума, работническа

та класа създава своето голя
мо веДйко' бъдеще. Това, кое
то тя, е създала и създава по 
значението си далеч превъз
хожда границите на нашата 
страна. Благодарение 
вателно на всичко, което сме 
работили и във войната 
слсд нея авторитетът на на
шата страна ставаше все по- 
голям и по-голям. Няма дър
жавник в света, който да не 
желае да дойде в Югославия, 

ние

когато си.
Изявите за несъществуване на тери

ториални претенции спрямо СФРЮ не 
са в съзвучие с пропагандирането и^изтък- 
ването на саистефанските великобългар- 
ски аспирации, както и с политиката на 
асимилация на македонското национал- 

малцинство в България и отричането 
на македонската 
на нейната култура и история-,

Ние може да бъдем сигу]:- 
следо- ни, че всички трудности, кои 

то имаме ще надделеем. По 
и неже не е възможно така да 

не бъде, когато имаме такъв 
народ, какъвто е нашият. Гле 

‘ дах днес огромна маса хора 
на улиците как топло и от 
сърце ни приветствуват. Това 
е затуй, че те одобряват на 
шата политика. Разбира се, 

още
не е всичко така, както тряб 
ва, но днес; няма човек 
Югославия, който не цени 
всичко онова, което е осъоцес 
твено, знаейки добре, че това
е дело на трудовите хора с ИЗВЯЛЕНИЕ НА СТАНЕ ДОЛАНЦ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО МУ ОТ ГЪРЦИЯ 
комунистите начело.

неговата реч,
юни тази година 

на Министерството на външ- 
по-късно.

през месец 
кларацийта 
ните работи, един месецно

нация и присвояването най-важното считаТой е казал, че за 
това, че България 
на с Югославия, че България 
славил са социалистически страни, че 
двете страни се борят за мир на Балка
на и че това е главното в отношенията

е исторически свърза- 
и Юго-Що се касае до Югославия, 

на Калезич, тя чце продължи с влагане- 
на усилия за развитие на добросъ- 

отношения

изтън

или които да не желае 
' да отидем там. Понеже биха

искали да се запознаят с на-' в нашето развитие все 
шия опит, с онова, което до
сега нашата страна е постиг
нала. Както и нашата страна

то
и сътрудничество с 

на основи
седски
НР България и изнамиране 
за решаване на спорните проблеми.

между двете страни.
в т. В.на посещението си в Ав-На края

желае да се запознае с всич 
ки постижения на другите и 
от тях да се ползва.

ГОТОВНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

В КДИ-ВАЖИИТЕ ОБЛАСТИ
ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ

Вие имате повече трудови 
организации, • но безспорно 
най-важната е „Дървена зае 
тава’*, която сега чествува 
125 години съществуване. То 
ва е фабрика, в която много 
наши хора израснаха в ре
волюционери. Тя много доп- то оглавена от него в течение 
ринася, че в нашата освобо- на миналата 

да дителна война

Ние имаме и с всички ве
лики страни добри • отноше
ния. Сега възстановихме доб 
ри отношения и с китай, чий 

председател Хуо Го-фън 
със своите сътрудници неот
давна беше на посещение 
нашата
прй. нас не срещу някого 
разколничат, както това в ня 
кои места желае да се пред
стави. Дойдоха да видят ка
ква сме ние и какво сме пое 
тигнали в строителството 
страната, в селското 
ство, индустриализацията, ра
звитието 
то и т.н. Това са неща,- кои 
то тях твърде интересуват и 
те изучават нашето вътрешно 
развитие.

Това не е случай само 
Китай. Бъдете убедени, 
почти няма в света, в която 
да не се интересуват за на
шето икономическо и обще
ствено-политическо 
особено за пътя на създаване 
от толкова националности 
ка единна и здрава общност 
каквото е Югославия. Всичко 
това е постигнато благодаре-

Ша ‘
дничат във всички области жението има като цели в своя
на политическия, културния та програма и самоуправле-
и икономическия живот и че нието и
различията, които съществу Твърде
ват между нас не трябва ме
да угрозяват компоненти на тически,
нашия съвместен живот в и по отношение сътрудниче 
това пространство.

Доланц напомни,
ПОАЕК с най-силната опози
ционна оила в Гърция, коя
то има след себе си около междусъседски отношения, 
30 на сто избиратели. „Ми- за приятеслство между Гръция 
сля, че ще интересува наши- и Югославия, за превъзмог- 
те хора, каза той, не все ване на всички различия,
гръцкото социалистическо дви за икономическо, културно, 

_ както и за всички други видо
ве сътрудничество. Ние сс 
договорихме да поддържаме 

сътрудничество 
между нашите две организа
ции.

то В изявлението си, след за
връщане на делегацията, коя-

необвързаността. 
лесно ние намерих- 

с тях - общ език. Прак- 
ПО ВСИЧКИ въпроси:

в
страна. Те дойдоха седмица, посе

ти всегръцкото социалистиче
ско
не Доланц, секретар на Пред 
седателството на ЦК на СЮК 
каза-.

участвуваха 
толкова голям брой бойци от 
Шумадия и особено от Крагу 
евац. Крагуевац е дал огром 
ни жертви във войната. Мал-

движение (ПАЕОК), Ста-

ството между двете партии, 
че и по отношение небходимо- 

стта от създаване на полити 
ческо настроение за добри

на 
стопан-

„Мисля, че нашетоко са градовете 
кова брой деца, толкова брой 
ученици, заедно с възрастни
те, бяха докосени с картечен 
огън. Затуй съвсем спокойно 
може да се каже, че това е 
град страдалище.

които тол посе
щение беше твърде полезно 
понеже и то в този момент 
— потвърди готовността 
Югославия и Гърция 
всичко
шения помежду си, да сътру

на самоуправление- на
преди 

да имат добри отно-

■ ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ КРЕСНЕНСКОТО ВЪСТАНИЕче

Против всяко поробя ване интензивно

развитие. Също така, 
ланц,
ставителите на КП 
(в страната), която преживя
ва тежки моменти

★ Нито един народ не може продължи До- 
разговаряхме и с пред 

Гърция

да бъде свободен, ако угнетява 
Благое Талески, председател на Собранието на Македония

други народиподчертата
Пред голям брой граж- тенции. Въпреки, че Креснен

дани, обществено-политиче- ското въстание не доведе до 
ски и културни дейци, пред- осъществяване на целите 
ставители на почти всички въстанието, силно афирмира
общини в Македония, на 1 желанието за свобода и 
октомври в Берово тържестве- собствена държавност на' маке 
но бе ознаменувана 100-го- донския народ, като 
дишнината от Кресненското въ - при това, богат опит. 
стание

ли опортюнлзма и предател
ството въстана да се 
против фашизма за своето со 
циално и национално освобож 
дение, рамо до рамо с юго
славските народи и народнос
ти и с всички народи от аа 
тифашистката коалиция.

бори заради
сериозното разминаване с гръ 
цката КП (в чужбина).

В самото начало на посеще
нието, подчерта Доланц, бях- 
хме

на

за

остави приети от господин Ка- 
раманлис, председател на пра 
вителството и всъщност, пър
вата

важно събитие в 
историята на македонския 
народ. На събранието гово
ри Благое Талески, предсе
дател на Собранието на Ма 
кедония.

— Вдигането на въстанието 
след провеждането на Бер
линския конгрес, 
решение Македония 
на под властта 
майската империя, 
не беше реакция 
ключването 
жава, 
бява

— Окупирайки 
част на Македония 'И 
телна част на Южна Сърбия, 
фашистка България, наново, 
както и през Първата светов 
на война пое ролята на жан
дарм на Балканите. Секретар
ят на Крайовия комитет 
ЮКП за Македония Методи 
Шаторов—Шарло, след преда 
телството си, като застана на 
страната на ръководството на 
Българската работническа 
тия (комунисти) се опита да 
прекъсне органическата връз
ка на македонското комуни
стическо

по-голяма 
значи- Говорейки за 

на нашата страна Талески 
за, че нашите народи и на
родности, верни на своята 
борба за свобода и независи
мост, отхвърлят всички опи
ти за поробяване и 
ния като се застъпват 
това

КСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
всееш петък

политиката личност в политическия 
на Гърция. Разговорите 

с него бяха много
ка живот

интересни 
за нас, преди всичко 'поради 
това че премиер Караманлис 
изрази голям интерес
сътрудничество с Югославия, 
за добри 
трудничество между Югосла
вия и Гърция 
разрешаване на положението 
на Балканите, за

сътрудничество на Бал 
каните, в борбата за мир.

Накратко, 
пълно

зана хегемо-с чието 
оста

на Ото-
Ш1К2К

ТОДОР *МЛЧЕ» при
за равноправие между 

държавите и народите. В то 
зи контекст

отношения, за съ-

П във връзка с
е ясно изразе

но съзнание, че интернаци
онализмът не означава уни- рално 
фикация на нациите и отри 
чане на етническите групи 
Историята постоянно пот-

зарад при- 
към чужда дър- 

както това злоупотре- 
великобългарската бур 

жоазия и както го извраща
ва съвременната българска 
историография, но напротив, 
то представляваше революци
онен отказ на 
на Берлинския 
предишния Санстефански дого 
вор, с който

_СТОЯН*СТАННОв 

■огдйГнинолов

пар
мултилате-

тук бяхме на- 
на същи позиции. 

Посещението сЪщо 
показа, че и едната и дру
гата страна са готови 
Рят

движение с ЮКП 
под лозунга „Една държава 

една партия”, което отго 
варяше- на българския фаши
зъм, който бруталната 
окупация представяше 
вобождение на български те- 

имперлалистм- ритории — подчерта Талески 
ческите сили осъществиха свои Македонският народ 
те стратегически ------- -- н д.

46-454, Редакция 52-751 
•нт 60, ъврждава очевидната'

един "народ не 
Да бъдесвободенакоуг 

може да бъде свободен ако 
угнетява други народи.

Посочвайки 
зултати, които 
и културното си 
постигнал

истина, че нито 
може

такаМ
решенията 

конгрес и си да сто-
всичко и по този начин 

за превъзмогването 
ч . • проблеми и кон

фликти на Балканите 
е ропа.

Мисля,

за „ос
62500-603-9525
еди - нш.

-■я Икрад.
помогнат 

големнте ре- ■ на всички
стопанското 
развитие I

впред
вождан от своите истински си 
нове, които твърдо отстоява-

идейно-политическата
платформа на ЮКП за борба' 
против фашизма и за нацио 
нална свобода на народ и на 
родностите, веднага отхвър-

и в Ев-е».
М I» - 4»

цели за 
на македонския на

род — изтъкна Талески.
Въстанието израстна 

мостоятелно македонско ре
волюционно ‘ движение против 
но великобърлгарските

сметка македонският 
род след Втората 
война,
„че е

на-
че посещението е 

допринесло много и за сбли
жението 
ските

«=Т ха на световна 
подчерта

на другаря Тито за благоден 
ствието на македонския

Талескив са-4» • между 
политически

неизмерим демократиче
„тжт „ организа

и ссрнкз ция °т една и СЮК
каза на

пре- на-
от друга страна, 

края С. Доланц.
СТРАНИЦА 2
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ПО ПОВОД ТРЕТОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ЦК НА СКС ВЪВ ВОЙВОДИНАРАЗИСКВАНЕТО, водено в 
миналия вторник в Област
ния комитет на СК във Вой- 
водина „За задачите на Съюза 
на комунистите в Социалисти 
ческия съюз като политиче
ска основа на делегатската 
система'' беше в много отно
шения необикновено, за да 
може да се окачестви с обик
новените вестникарско-полити
чески клишета като — „бо
гато", „успешно", „вдъхновя
ващо" „инструктивно". Но при 
пълното зачитане на основа
телната предострожност в оце 
идването на резултатите на 
договори, който тепърва тряб- 
да се претворява в живота. 
Следва веднага да кажем, че 
областният комитет нелосред 
ствено след партийните кон 
греси и конференции, започна 
да решава на истински начин 
на най-жизненото изискване 
от конгресния доклад и за
ключителната реч 
гаря Тито, 
на Единадесетия 
СЮК и студията на другаря 

„Развойни 
насоки на политическата сис
тема на социалистическото са
моуправление" на Най-добъР 
начин, защото отиде крачка 
напред в практическата раз
работка на задачите и ролята 
на Съюза на комунистите в 
политическата система и изоб 
що на неговата водеща роля 
в обществото.

туции, а след това се търси 
само формално да се потвър
дят те, или с отсъствието на 
действуването на СК да се 
оставя простор за укрепване 
на тенденциите на изпълнител
ните органи, управлението, 
администрацията и технобю- 
рократическите групи в ре
шаването, както по такъв на
чин се дава възможност за 
съществуване и възникване 
на тесни групи, които се на
трапват като центрове на 
мощ.

РЕШАВАЩ ВЪПРОС
на Душан Алимпич следователното осъществява

не на водещата роля. а не 
ръководна роля на СК във 
всекидневното и дългосрочно 
разрешаване на плурализма 
на самоуправителните интере
си в обществото"

Новите задачи, естествено, 
изискват непрекъсната ак- 
ционна и политическа под
готовка на членовете, орга
низациите и ръкводствата на 
СК. Факт е например, че ко
мунистите съчиняват почти 
половината от окрло 140 000 
трудещи се и граждани в де
легатската база на Войводи- 
на. Обаче силата на СК не 
се изразява само с броя. но 
предимно по това как и с кои 
методи осъществява своята 
роля.

Затуй критическото анали
зиране на 
на досегашната 
подчертано на съвещанието на 
Областния комитет, е основ
но предусловие за всестра
нно ангажиране на членове
те и организациите на СК в 
последователното реализира
не на конгресните станови-. 
ща. За това говори и факът, 
че с работата по стар на
чин в много области се на
рушават основните принципи 
на демократическия метод на 
дойствуване в самоуправител- 
ната система.
приемат решения извън само- 
управителните органи и инсти треби.

кладът
и разискванията ясно преду
предиха, че всеки 
продължение на несъответстви 
сто на политическата система 
със система на производител- 

и обществено-икономи- 
отношения

организация се залови да ра
зрешава въз основа на доста 
широки и важни научно-про
фесионални изследвания на 
действуването на делегатската 
система, както и на критиче
ския анализ на действуването 
на организираните субектив
ни сили, специално на Съю
за на комунистите и Социа
листическия съюз в пет об
щини във Войводина и мно
жество ООСТ и местни общ
ности, в които похвати ак
тивно участвува и по-голяма 
част от членовете на Обла
стния комитет. Така широ
кото запознаване показа, че 
и покрай крупните начални 
успехи, налице е голямо изо
ставане, тъпкане на място, 
изчакване и особено, неснами- 
ране. Всичко сочеше, че най- 
напред трябва 
да се раздвижи „най-съхцсстве- 
ната движеща сила на систе
мата", тоест Съюзът на ко
мунистите, за да могат след 
това и всички останали су
бективни сили да 
неговия пример,

следващите дни предвиждат 
да направят Съюзът на син
дикатите и Социалистическият 
съюз в автономната област.

Очертавайки обществената 
надстройка изцяло, а отдел
но политическата система ка- 

въпрос на на-

застой и

ните
е сери-чсскитс

озна спънка на стабилизация
та, на по-нататъшното укреп
ване на развитието на социа
листическата

Посочвайки подробно кон
кретните задачи на комуни
стите, организациите и ръ
ководствата но всички важни 
въпроси от действуването в 
Социалистическия съюз, де- 
легатството и изобщо, в поли- 

докладът 
и разискванията отделно из
тъкнаха, че все пак „онова 
окончателнр конкретизиране 
на задачите принадлежи пре
димно. на първичните орга
низации на СК", защото те 
могат изцяло да се видят са
мо в най-тясна връзка с 
актуалните и дългосрочни про 
блеми на материалното и об 
шественото развитие на вся- 

всяка ОСТ,

самоуиравител- 
изцяло. 

необходимите про- 
следва да се

на демокрация 
Затова 

мени, които 
извършат в нашата политиче- 

изискват и про 
в Съюза иа комунисти

те по отношение осъществя 
вапето на неговата роля и на
чин на дсйствуванс, както и 
оптималното му ангажиране 
и Социалистическия съюз. 
При това преди всичко е 
необходимо „щателно и върху 
конкретни 
да се изграждат 
чсскитс
Съюз иа комунистите, защо
то те са съществена основа 
на демократизацията 
ношенията в обществото". По 
такъв начин

тическата система.
ска система 
мени

на ДРУ- 
от Резолюцията 

конгрес на
преразглеждане 

практика, беЕдвард Кардел решително
трудови задачи 

демократи- 
отношения и самия ка среда, на 

местна общност и самоупра 
вителна общнет на интере
сите. Затова е необходимо ко
мунистите и техните органи
зации и ръководства винаги 
да се намират във фокуса на 
събитията, да бъдат в непре
къснат контакт и диалог с 
трудещите се и гражданите 
по всички актуални въпроси 

живот, труд и за- 
на човешки по-

послсдват 
което вече иа от-

в Съюзът на по
трябва решител-муиистите 

но да преодолява дисонанса, 
днес се чувствува из-

общополитичсското
С този ключов въпрос на 

доизграждане 
действуване на

който 
между
настроение и готовността и 
истинското разбиране зиачо 
ниетр и начина на осъществя 
ване иа изискването „

по-нататъшно 
и успешно 
политическата система на со- 

самоуправи-
от техния 
доволяванетокато или се

то решаващ
по-нататъшно успешноциалистичсската 

телна демокрация, ръководство 
то на войводинската партийна

шетосамоуправително развитие, до за по-



2 Комунист
САМОУПРАВИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ

РАЗВИТИЕТО НА ИЗОСТАНАЛИТЕ

Неукото - основе ноГОЛЕМИ КРАЧКИ НА„дребното стопанство“ планово предвиждане
селскостопанския комбинат „Белград" 

в планирането. —Слолшостта на 
налага по-добра организираност 
Как се идва до пЛана?

мощности за финализа- 
металини

на скъпоценниция
„Трепча".Стопански изостаналите региони ще получават малки 

обекти.
в план нана средносрочния 

развитие, 
че сме на добър път запла
нуваното и, да реализираме,

ДИМИТРИЕ яничичнезаетосттаще смекчат проблема законто количества пред 
от домашно ръкоделие 

Косово се изнасят в евро
пейските страни, но предим
но посредством — 
вачи! Затуй Междуобщинска- 
та общност по заемане на 
работна ръка в Призрен съ
здаде организация на сдру
жения труд, 
телно да се занимава с до
машно ръкоделие и която 
работи върху развитието на 
тази дейност и пласмента на 
произведенията й- Днес за 
„Народно ръкоделие" в При- 
зрен „па парче" работят 1000 
работници, а наскоро ще бъдат 
ангажирани още толкова ду
ши върху изработката на 
изделия от прочутата приз,- 
ренска свила, килими, разни 
предмети, които работливи
те призренки, вдъхновени 
от фоклора, с вкус изработ
ват.

може да оценим,По-големи 
мети

елскостопанският 
бинат „Белград" с над 
23 хиляди работници, 

35 трудови организации, в чий 
то състав стопанисват 144 ос- 

оргайизации на сдру- 
простиращ се 

на тридесе-

ком-вМИЛИСАВ милич ста на огнеупорни тръби в 
Урошевац 4и , Алуминиевият 
комбинат „Борис Кидрич" от 
Шибеник. Дечани ще получи 
фабрика за финализацид на 
поцинкована тенекия, в ЩъР 
бац фабрика за разсветител- 
на галантерия. В процес на 
строеж или пред изграждане 
са още редица обекти на 
„дребното стопанство" До 1980 
година такива обекти ще и- 
ма около двадесетина. Ще 
бъдат построени в Лепоса- 
вич. Изток, Липлян и други 
по-малки изостанали общини 
в Косово. Някои ще бъдат по
строени и в селата. В тях ще 
бъдат вложени над 1 мили
ард динара, а ще бъдат заети 
на работа 2500 работници.

Един от съществените еле
менти на средносрочния план 
по развитие на селскостопан
ския комбинат „Белград” е 
сдружаването на труда и 
средствата е индивидуалните 
селскостопански производите
ли, . Предвидяно е до края 
на 1980 година да бъдат 10 500 
сдружени 
производители.
иаброят само четири хи
ляди. В селскостопанския дом 
бинат „Белград" изтъкват, че 
в първите години сдружава
нето е вървяло значително по- 
бавно, а че през настоящите 
години, когато индивидуал
ните селскостопански произво 
дители видят предимствата 
на. това сдружаване, тогава 
ще бъдат значително повече, 
отколкото е запланувано.

препода-

разроворите за иконо
мическите затруднения 
и специално за пътища 

та за стопанско развитие на Ко
___ повече е присъщо
„дребно стопанство’'. Не ста
ва дума за неизграждането 

обекти, но за тях

В новнИ
жения труд, 
на територията

общини, поради такава
която изключи

сово все типа
.сложност — на самоуправител- 
ното планиране придава о- 
собено значение. Отношения
та между производство, пре- 
ботка и оборот, отношенията 
с индивидуалните селскосто
пански производители,

съществени елементи 
стопанисване на

селскостопански 
Засега те

на големи 
ното допълване с малки обек 
ти, чиито произведения ряд
ко се срещат и в които да 
могат да'намерят работа по- 

работници, 
към „дребно стопанство" зна
чи е разностранна, и затуй 
развитието на тази чадт на 
стопанството с основание ста
на предмет на по-широка по
литическа акция. Възможно
стите за -неговото развитие в 
изостаналия Косовски край са 
големи,
ползваха. Всичко

катоНасокатавече твърде 
на общото
Комбината са регулирани с 
план. Поради изключителна
та важност на тези работи 
Работническата скупщина на 
този Комбинат прие заклю 
чение, че трябва да се вър-

Стопанската камара е изра
ботила концепция на разви
тие на сервизните организа
ции, които най-много недости- 
гат. На Косово са необходими

ши редовна проверка на 
осъществяването на плановите 
задачи. Първите анализи со- ; 
чат, че през изтеклите две 
и половина години на теку
щия план на развитие могат 
да се оценят като успешни.

но досега не се из- 
това пре-

Направени са значи първи
те важни крачки, които 
трябва да допринесат за по- 
успешпото развитие на „дреб 
ното стопанство", за което 

икономическо

комби-В селскостопанския 
нат ^Белград" през 1976 годи
на ;;общият доход нарасна 
за 24 на сто, а през минала
та година дори за 55 процен-

димно се свеждаше към а- 
пели, че „дребното 
ство" трябва да се развива. 
През настоящата година 
че са направени практически 
крачки към реализирането 
на Обществения договор за 
подобрението на дребното 
стопанство до 1980 година. В 
много краища на автономната 
област се реконструират и 
разширяват съществуващите 
и изграждат напълно нови 
стопански мощности.

сервизи са радио и телевизи
онни апарати, 

оба електрични
перални и други домакински 
уреди.. В областта има само 
девет сервиза в обществения 
сектор (осем от тях се нами
рат в Прищина) и 57 само
стоятелни занайтчийски рабо-

стопан-
хладилници, 

готварски печки,
съществува 
оправдание. Защото, по такъв 
начин се насърчава развита

та, което е значително пове
че от заплануваното. Иконо
мичността също нарасна над 
плановите предвиждания, но

В селскостопанския комбинат 
„Белград” съществува единна 
система на планиране. Преди 
приемането на проектоплана 
се проучват плановете на об
ществено-политическите общно 
сти, анализира се пазара, 
сегашната организация на ра 
бота, наличните кадри, раз
мерите на ръстта и подобно. 
Сетне в Института по научно 
изследване на селскостопан
ския комбинат „Белград" 
съществува основна организа 
ция на сдружения' труд, ко
ято изключително се зани
мава с работите по плана и 
анализите. Тук

на сервизните услуги. голям 
че резултатите

ето на дефицитните дейно
сти, с които ще се комплек- акумулацията е под заплану

ваната. Трябва отделно да 
се подчертае, че икономиче
ските ефекти на стопанисва
не на отделни организации, 
се движат и до най-добрите 
световни средни размери, 
но има и такива организации, 
чиито делови резултати са 
под югославско 
С анализ на досега 
ствените
ще се съблюдават 
причини на такива

тилници, което е много малко, 
особено когато се знае, че до
макинските

туват производствените про
грами на големите органи
зации на сдружения труд, 
след това ще се увеличи из
ползването ма собствените су
ровини, златото и среброто 
на „Трепча.' а също така, 
с развитието на услужните 
дейности ще се намалят все
кидневните неприятности на 
гражданите и дългото им ча
кане
Известно е,
от „дребното стопанство" ще 
бъдат големи и че то в ико
номическия живот на авто
номната област съпъствува- 
но от множество затруднения, 
ще играе все по-важна роля.
Още повече, защото с уско
реното развитие на „дребно- показатели, които 
то стопанство” се създава въз 
можност за заемане на пове
че работници на Косово, а та
кива на ведомостите на неза
етите има не малко.

апарати все по- 
се употребяват не самовече

в градските среди, но и по 
селата.Една ^информация на Сто

панската камара в Косово да
ва пълна картина за разви
тието
и реализирането на вече по
сочения документ. В Гнилане 

за производ

Косово е известно по древ 
ните занаяти, които се на
мират във фаза на отмиране, 
а техните произведения и по- 
нататък се търсят, особено от 
страна на чуждестранните по
требители. С откриването на 

Този малки занаятчийски работил
ници би спряло изчезването 
на редките занаяти и би про
дължила една хубава тради
ция. Старите занаяти, фили- 
гранството например, не би 
се забравило. Да напомним, че 
Призрен още през тринаде
сетия век е бил европейски 
център на филигранското из
куство.

на „дребно стпанство" равнище, 
осъще- 

резултати по-пълно
всички-

колеба-
е изграден цех 
ство на леки и тежки строй ния, а получените 

ти .ще послужат 
за развитие

са подредени 
брой сведения за 

стопанисването на комбината 
от 1965 г., каквито са сведения 
та за добивите, производител 
ността, подобра, технологи- 
ските норми и подобно. Сле
дейки постоянно процесите 
собствения 
идвайки

резулта-
телни
обект съвместно 
гниланския „Металац" и „Го- 
ша" от Смедеревска паланка.

конструкции. за основа 
на производител 

ността на труда тъкмо в изо 
ставащите организации. Тря
бва да се изтъкне и това, че 
изграждането на фабриката 
за готови

изградиха

които своите производствени 
програми с успех реализират 
и на Косово. След това, в При 
зрен е в ход реконструкция 
на шлосерски цех, а в Ко- 
совска Митровица се строи 
фабрика на плочки за мо
зайки. В Щимля ще се строи 
фабрика за изработка на алу витие на домашното ръкоде- 
миниеви врата и прозорци. То лие, услужното занаятчий- 
зи обект ще издигне фабрика- ство и по-малки производстве

храни закъснява, 
а със закъснение започна и 
строителството на 
харна фабрика.

в
колектив и срав 

ги със сведенията 
в страната и в света, изследо 
вателите

новата за-
идват до основни

В основните 
на сдружения труд сега 
обстойно се

представ
ляват насока за плана на вся
ка основна организация. Въз 
основа

организации
по-

анализират пла
новете. Разликата между 
нирапото и

Има възможности и за раз
на тези сведения е 

текущия план на 
развитие селскостопанския ком 
бинат „Белград", който 
щите се след 
зисквания са приели.

пла-
осъщественото 

но резултатите на ра
внището на сложната орга
низация на сдружения труд 
се схождат с планираните 
дачи. Опитът показва, че с 
редовни анализи на извървя 
ния път и добре подготвени 
разисквания на събранията 
на трудещите се могат 
ме да се 
застои и да се 
загубеното. Тъкмо

направен
има.

труде
обстойни ра

за-Комунист — Със средносрочния план 
на развитие, изтъква Мило 
ван Ракочевич,
Ръководител 
икономика й

помощник-
на Завода 
развитие, пред- 

увеличение на про 
изводството на суровини, стро 
ителството на нови преработ 
вателни

за навре-
всичкиПредседател на Издателския съвет за 

всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: д-р Жарко Папич.

I Гзпълняващ длъжността директор и 
редактор на всички из 

данич на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс И, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

премахнатвидяхме
компенсира 

поради то 
ва в селскостопанския комби 
нат „Белград" се 
наква

мощности, 
на висшите

овладя- 
фази на 

призводството, развитието на 
оборота, гостилничарството и 
туризма, а особено развитието 
на сътрудничеството и 
жаването

придава ед
на ясните и 

съзнания, обосно- 
върху анализи ~ 

на събранията 
понеже

ванеИздава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
на хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

важност
научните 
вани 
сквания

главеа и отговорен и рази-
наСДРУ^

с индивидуалните 
- производи- 

дели. Например, запланувано 
е в течението на 
дини да удвоим производ
ството на зеленчуци, производ 
ството на плодови сокове да 
увеличим - 14

трудещите се, 
тук се чуят 
новищата на 
усърдие има 
чение в

тъкмо 
мнениятд и ста- 
онези, чието 
рещаващо зна- 

реализацията на пла- 
задачи.

окончателното

Редакция на изданието на „Комунист“ 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
вмч, Велимир Филипович, Растко Йове- 
тич, Слободан Клнкич, Михаело Ковач, 
Обра ( Кович, Йово Маркович, Бранислав 
Милошевич и Милентийе Вуксанович.

Секретар на редакцията Бояна Анту-

селскостопански

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

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

тези пет го
нираните 
при
лиране на 
план на развитие.

Така бе и 
форму-

средносрочния
а също та- 

и при проверката на
резултати и тър

сенето на нови решения.

за 44 на сто, ме- 
на сто и тъй на

значи на поло- 
°съществЯването

сото за 28 
татък, днес 
вин

канович. досегашнитепът в



ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА
ППП\|||1Г11.|Я КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ

СДРУЖЕНИЯ ТРУД-ИЗХОДНА очакванията, 
дали съществуването си, до
сегашната практика дава при 
мери- и в които се 
че не е осъществено в нуж
ната

и че са оправ

ОСНОВА вижда,
степен влияние на тру 

дещите се в разпределението 
на средствата, 
лят в основните

СГВУВАНЕ^НД^ЦЕЛЕГАТ1™ Г°ДИНИ

★ОБЩНОСТИ 
ИЗПЪЛНЯМАТ

ща
Фор«аКГ саГуа„йрИа3=Н™ 
като Същестоена „редпостав- 
т3 33 но-нълно овладяване на 
трудещите се с дохода и 
излишъка от

които се отде- 
организа-„ СИСТЕМА ДВ^: 

ВЪПРЕКИ ИЗВЕСТ-

път.
В известни 

бе изнесено
случаи, както ции на сдружения 

самоуправителните общности 
на интересите.

труд зав разискванията 
на заседанието, някои делега
ти, представляващи няколко
местни общности, са проява- Отделянето на средства за 
ли „представитлеско поведе финансиране на обществените 
ние , отдавна надминато в на дейности 
шата система. Една от обек 
тивните трудности на работа
та на „общите делегати1' е би 
ла тази, че не са били в съ
стояние достатъчно 
познат

НА ИНТЕРЕСИТЕ 
ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ЗАДАЧИ ПЪ™ НЕ с

дохода.
Но през 

години са изпъкнали 
слабости в работата 
гатската

сесПи°ДГ0Т„ВяЯЙм “ 33 РЗД°виа
сесид на Междуобщинската 
та конференция на Съюза 
на комунистите тези дни вТр 
Ниш се проведе заседание 
на Секретариата на конфе
ренцията което председател- 
ствувано от зам. - секретаря 
Живота Живковия, води оа 
зискванид за действуването на 
делегатската система

изтеклите четири 
и някои 

на деле- 
Имало е

Отчетено 
ният опит 
легатската 
лала

не е адекватен, а 
тук-таме е понараснал броят 
на професионалните служби, 
така че има нерационално из 
разходване на средства.

е, че четиригодиш 
ярко сочи, че де- 

система е хвана- 
нашето об-

система. 
примери както изнесе 
уводнотокорени в и в

щество, 
даните са я приели 
правилен

РИЦА СТАМЕНКОВиТ члм 
на Секретариата на Между- 
общинската конференция на 
Съюза на комунистите, на 

сътрудничество 
между делегациите, делегати
те и делегатската база. 
е продукт 
опит

трудещите и граж- 
като най- 

самоуправителен 
за 'овладяване 
оная част от

да за- 
избирателната база. Освен това през изтеклите 

четири години, както изтък
наха някои дискутанти, е 
имало и случай професионал
ните , служби да се опитват 
и да се налагат при решава
нето и по такъв начин да 
превърнат самоуправителни
те общности на интересите 
в центрове на отчуждената 
мощ.

Този анализ, допълнен с 
изнесените забележки и пред
ложения на заседанието да 
Секретариата на Междуоб
щинската конференция на 
СКС ще бъде предмет на об
съждане на сесия на Между
общинската конференция, коя 
то ще се проведе в първата 
половина на октомври.

път и начин 
с дохода и с УТВЪРЖДАВАТ СЕ ОБЩНО

СТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕнедостатъчнонего, която се отделя за 
витие на обществените 
сти.

в регио- раз-
дейно- Голямо внимание в рази

скванията беше посветено на 
действуването на самоуправи 
телните общности на инте
ресите. Това нещо дойде ка
то резултат на реакция на 
известни нападки на тези 
общности преди всичко от 
страна на бщинските органи 
на управление, кито както бе 
подчертано, в много случаи 
не изпълняват добре своите 
задължения към делегатите 
и делегациите.

на.
което

на недостатъчен 
или пък на липса паВ обстойно 

материал. разработения 
представен на 

легатите на секретариата 
изнесено, че в Нишки 
през изтеклите четири 
ни са действували 4 ооо 
гации с общо 67 000 делегати. 
За отбелязване е и това, че 
болшинство от делегатите 
чиняват работници- 
дители

ПО-РАЗВИТИ САМОУПРАВИ- 
ТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ — ПО-
циитеРАБ°ТА на делнга-

материални 
съвсем

средства, аДе- в
малки 

достатъчна активност 
легатите и делегациите.

случаи на не- 
иа де-

е
регион

годи-
деле- Неспорим факт е, че в ония 

организации на сдружения 
ТРУД. където самоуправителни- ните

Като една от забелязаните 
слабости в досегашното дей- 
ствуване на делегатската си
стемасъ отношения са на по- 

високо равнище самоуправител 
ните

се изнесе и недостатъ
чното съдействие на обществе 
но-политическите

произво- 
като по такъв начин 

възстановява до
минантно мнозинство на сдру 
жения труд.

отношения 
сечки и в дейността на 
гатската

няма завсе повече се организа- 
които в някои и подпо- 

делегатската 
по-бързо да си прокарва

деле- 
Там дсле

ции,
могнат И покрай това че основно 

самоуправителните общности 
на интересите са изпълнили

система, 
система не се схва- систе-гатската ма М. А.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ

ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И 

НАЧИНЪТ НА РАБОТА КЪМ НОВИТЕ УСЛОВИЯ
Изработен проект за 

яване и начинът на 
на органите и облици на дей 
ствуване на Съюзната конфе
ренция на ССРНЮ.

учред- отговорността на работата да 
работа се доведе до край.

УКРЕПВАНЕ НА КОЛЕКТИВ 
НИЯ ТРУД

Това изисква укрепване на 
се колективния труд в Съюзната 

конференция и нейните фор
ми на действуване, както и 
творческо и отговорно учас- 

на тие на републиканските и ио- 
крайнинските конференции на 
Социалистическия съюз и съ
ответните органи и организа
ции във федерацията, с мно 

го го по-голямо но досега включ 
програма ване и ангажиране на обще

ствените организации, имай
ки предвид тяхното значение 
на развитието на политическа 

Към съвкупната работа, ко та система и акциите на Со- 
ято отпочна към края на мс циалистичсския съюз. 
сец май, се работи по-сериоз
но с амбиции, организациите 
и начинът на работа на Съю 
зната конференция колкото е 
ло-възможно да се приспособ
ят към новите условия и нуж 
дите на творческо включване 
на Социалистическия съюз в 
самоуправителните и полити
ческите процеси във федера
цията, и не само на това ни
во. За проекта,т 
ството вече веднаж 
разговори и но този повод да 
де редица плезни сюгжсстии, 
които намериха място в 
стоящия текст.

Прсдлжснитс проблеми най- 
кратко казано са за това, че 
в Съюзната конференция да 
се утвърждават конкретни до 
говори за акциите, които ще 
се водят за провеждане на 
приетата политика. Това 'зна
чи, че дискусиите но конкрет 
ните въпроси, в които няма 
само да се изтъква и указва 
на значението на решаване 
на определени проблеми, но 
и да се приеме договор за на 
чина на решаване с определя 
не носителите на работата и

ЗАСТЪПЕНОСТ НА ВСИЧКИ 
ЧАСТИ НА ФРОНТА

необходимо е да бъдат по- 
пълно застъпени всички части 
на фронта. Това не е само 
формален въпрос, но той е 
условие всички въпроси, кои 
то се явяват в живота да мо
гат да се раздвижват и реша 
ват на начина, който отго
варя на ролята на Социалис
тическия съюз. Поради това 
се предлага Социалистичес
кия съюз вместо досегашните 
227 в бъдеще да има 243 де 
легата. Практически повиша
ва се числото па делегатите 
в обществените организаци и 
сдружения от сегашните 39 
на 50.

жестта му е, както казахме, 
раздвижване и насочване на 
активностите на секциите. Не 
е необходимо заключенията и 
становищата на секциите да се 
проследяват чрез Председател
ството, освен в случаите, кога 
то на някоя от акциите иска 
да се даде отделна тежест.

Необходимо е да се има 
предвид, че секциите на те
зи тела, които в голяма сте 
пен довеждат до финала ини
циативите и проектите, които 
трябва благовременно да се 
намерят в Скупщината или в 
други органи, където се до
насят решения. В работата си 
секциите са самостоятелни, а 
една от най-важните задачи 
на председателството на Съ
юзната конференция е да ор 
ганизира работа на секциите, 
насърчава и направлява актив1 
ността им и раздвижва поли 
тичсска инициатива, която 
трябва да подпомогнат и чрез 
тях да дойдат до изява всич 
ки заинтересовани обществе
ни фактори при пряко анга
жиране на научни и профсси 
онални институции.

В Съюзната конференция 
на ССРНЮ практически 
прилюочва с работата върху 
изработката на проекта за уч 
редяване и начинът на работа 
на органите и формите 
действуване. Проектът, както 
се очаква, на 5 октомври ще 
разгледа и утвърди председа
телството, а делегатите на Съ 
юзната конференция ще 
приемат, заедно с 
на работа за следващото за
седание.

Председателството като фо
рум, ще се занимава с въпро
сите за осъществяване на поли 
тиката във федерацията вина
ги когато е необходимо специ 
ално разискване, независимо 
по кой повод произхожда ак 
тивнретта на секциите. Пред
седателството също така ще 
трябва да разгледа своето 
участие в подготовките на ре
шенията. които се донасят 
във федерацията в рамките 
на междурепубликанското до
говаряне. Естествено, както 
се набляга и за Съюзната 
конференция като форум, та 
ка и дискусиите на Предсе
дателството трябва да бъдат 
конкретни.

При избирането на делега
ти в Съюзната конференция 
ще се води сметка поне по
ловината да бъдат от органи
зациите на сдружения труд, 
относно делегати, конто не 
са на професионална работа 
в обществено-политическите 
организации и в органите на 
общсствсно-политичсскитс об
щности. На съвещанието на 
председателите на републи
канските и покрайнинскитс 
конференции на ССРНЮ, на 
което неотдавна се водиха 
разговори за проекта на орга 
низациитс, заето е твърдо ста 
нопмщс в бъдещия състав на 
Съюзната конференция да се 
обезпечи съответно число же 
ни и тс да съчиняват най- 
малко 30 на сто от делегати-

Освен това, по много въп
роси, които нс са в обсега 
на решаване във федерация
та съществува интерес да се 
обсъдят в Съюзната конфе
ренция, да -се обменят и опит 
и след това републиките и по 
крайниците пък и в общини 
те за да се търсят и изнами- 
рат шо-добри решения- Досе
гашната практика, между дру 
гото показва, че обменът на 
мнения но определени въпро
си беше от голяма полза и за 
работата на Социалистическия 
съюз в обществената база.

С оглед на факта, чс сек
циите които трябва да обхва 
пат всички основни части на 
обществения живот, и Съюз
ната конференция считат, чс 
трябва да действуват в след
ните области: за общсствсно- 
политичсскитс процеси и раз
войната политика, за общсс-
ТВСИ0-ИК01ЮМИЧССКИТС отноше
ния п стопанството и пробле
мите на село, по общи въп
роси за обществения стан
дарт, за образованието, нау
ката и културата, за здравна
та и социалната политика, за 
обществено-политически 
ношеиия, за развитието 
Социалистическия съюз, за 
въишио-политически въпроси 
и международните връзки 
но информирането и социали 
етическото обществено 
ние.

председател 
имаше

Н. ПАИИЧиа-

В проекта на организации
те и начина на действуване 
на Съюзната конференция из 
ключително важно място по
лучават секциите, които всъщ 
пост 'ще бъдат в центъра на 
съвкупната, работа на 
лай-виеше делегатско тяло. Не 
е проблем толкова въ« форми 
рането на определено 
секции, отколкото п тяхната 
подготовка да бъдат в 
яиие да обсъждат въпросите 
квалифицирано и 
които ще се намират на тех
ния дневен ред.

тс.
от-

ИЗПЪЛНИТЕЛИА И АКЦИО 
ИНА РОЛЯ НА ПРЕДСЕДА 

ТЕЛСТВОТО

на
това

и
В бъдощата работа напъл

но трябва да дойде до изявя 
политическо- изпълнителната 
и акционната роля на Пред
седателството на Съюзната 
конференция- Центъра да тс

число мне-

състо-
Имайки предвид задачите 

на Социалистическия съюз 
при новите условия, а с това 
и на Съюзната конференция,

отговорно,
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОС В 
БОСИЛЕГРАДКОНГРЕСИТЕ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРЕДОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 

ОС В ДИМИТРОВГРАД : ТОЧКАПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ЦЕНТЪРА НА ДЕЙНОСТТА
ДОГОВОРИТЕ 
НЕ СЕ СПАЗВАТ „РАЗНИ“...

ствата за лични доходи, и об 
щя разходи. Във връзка 
зи информация се 
че са осъществени отрицател
ни движения в разпределение 
то на чистия доход, понеже

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ съвет 
на Обшцнската скупщина в 
Димитровград обсъди и пред 
ложи на Скупщината да при
еме информацията във връз
ка с плащанията за инвести
ционни капиталовложения, да зк лични и общи разходи са 
кто и икономическата и тех отделени през първите щест 

месеца на година за 20 на сто 
повече средства, в сравнение 
със същия [период на минала 

на та година, докато пък сред
ствата за фондове са намалс- 

миналата ни за 21 на сто.
Необходимо е също така 

да се съгласуват пропорциите 
за разпределение на чистия 
доход и лични доходи,, поис- 

понеже же има я-вления за повече из- 
увеличение пока- платени лични доходи, в отно

шение на критериите от общи 
ластта на стопанството, а нама те актове. Такива случаи има 
лени са в областта на остана- в ООСТ „Нишава и „Търко- 
лите дейности. Техническата кооп", конфекция „Свобода” 
структура съ!)о се оценява в и комунално-битовото пред- 
положителен, смисъл, с оглед приятие „Услуга”, а тяхното 
че расгьт плащанията за обо- задължение е час по скоро 
рудване, а намаляват за строи да съгласуват всичко с норма- 
телни обекти.

Беше обаче заключено, че 
покрай положителното има и 
отрицателни явления. С изгра 
ждането се закъснява, не се 
зачитат договорените сроко
ве, което поскъпява капитало 
вложенията. В тази насока е 
неопходимо предприемане на 
определени мероприятия, за 
по-бързо приключване на за- ди. 
почналите работи, с цел обек На заседанието на Съвета 
тите по-бързо да се предадат бе определено място за из- 
на употреба и да осъществя
ват доход.

Съветът също разгледа и
предложи на Съвета на сдру- движенията на пътищата в 
жения труд при Скупщината общината, както и членове на 
да приеме информацията за Щаба, |който ще следи сеит- 
провеждане на обществените бата, жътвата и вършитбата 
договори и самоуправителни на територията на общината, 
споразумения за разпределе- а бяха разгледани и други въ 
ние на чистия доход и сред- проси.

ВСЕКИ ТРУДЕЩ СЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДРОБНО 
И РЕДОВНО ОСВЕДОМЕН С ИКОНОМИЧЕСКОТО 

САМОУПРАВИТЕЛИИТЕ ОТНО 
ТРУДОВ КОЛЕКТИВ

с та 
заключи.

ВСЯКА сесия на Об
щинската скупщина в Босиле
град, в дневния ред, ( същес
твува и точка „разни".

За разлика от по-рало сега 
първо по тази точка сс разго 
варя' при твърде активно уча 
отвиване на болшинството де 
легати от трите >съвета. Т0111 
е и естествено, защото тази 
точка предлага широки въз
можности делегатите да пов
дигнат редица актуални въп
роси от значение не само за 
отделни села, райони, но и за 
цялата община. Също 
се засягат субективни нередно 

което е последица

НА
СЪСТОЯНИЕ И 
НОШЕНИЯ В своя

Освсп това първичните ор 
ганизации и Общинския синди 
кален съвет ще се застъпят 
за последователно зачитане на 
обществените договори и са- 
моуправителните споразуме
ния, в които са утвърдени кри 
терии за разпределение иа> 
чистия доход.
от тези критерии значи на
рушаване на собствените са
моуправителни акти, за по

трябва да се търси лич 
преценка за на отговорност.

Такива отрицателни при
мери в стопанската дейност 

Босилеградска община има. 
Четири организации през пър 
вите шест месеци са пре
вишили средствата за лични
те доходи по отношение на 
критериите на самоуправител- 
нитс документи.

По този начин те намал
яват собствената си възпро- 

вссстра- изводствеиа способност.

обществено- 
моменг, непо-

В сегашният
политически 
средствеио пред шестия кон . 
грес

ническата структура на същи 
те, за периода януари — юни 
тази година. На заседанието 
се констатира, че обемът 
инвестициите, в сравнение със 
същия период на 
година е значително увеличен 
и възлиза на 72 на сто.. Съ
що и икономическата струк
тура, е по-добра в сравнение 
с миналогодишната, 
значително 
зват капиталовложенията в об

на Съюза на сиидикати- 
на Сърбия и Осмия кон

на Съюза на синдикаги- 
на Югославия,

те
грес органи
зациите на синдиката в Боси
леградска община настояват 
да осъществят по-разнообраз 

съдържателна дейност.
При това основната цел е, 

подемащите се акции, да сс 
даде сооствсна 
успехите, но и слаоостите съ- 
пътствуващи тази най-масова 
ооществено-плитическа органи 
зация на работническата кла-

ге
Отстъпването

на и така ,
сто насти,

незачитане * на договореното. 
Колко много е актуална та

зи точка от дневния ред го
вори и пеледната сесия на Об 
щинската скупщина. Делега
тите са изтъкнали 21 въпрос, 
повече от които са твърде ак 
туални. Това говори, че всеки 
четвърти делегат е участву
вал в разискванията, 
вайки най-важните предложе
ния на своята делегация.
Ето .само някои от повдигна 
тите за разрешаване 
си: „Какво се 
за да се спречи замърсяване
то на водите на Любатска ре 
ка от флотацията на 
„Благодат”?; „Каква е програ
мата за изграждане на пътя 
Босилеград — Крива Фея и 
Две реки — Дукат"?; Да ли 
ще бъде открит магазин в ма 
хала Колчина Гарина?”; „Ще 
бъде ли поправена училищна
та сграда в‘ село Гложие?” и

в

са.
Главните усилия са насоче

ни върху подготвката на пър
вичните синдикални органи
зации. Защото, именно тук 
отпочна същинската дей
ност на трудещия се. Зана
пред тя ще бъде 
нно ангажиране върху реша
ването на всички актуални 
жизнени въпроси' на труде
щия се. Отделна задача има водствена 
да го оспособява за осъще- подписници 
ствяване на водещата му телните споразумения 
обществено-политическа и говори, 
самоуправителна роля. зации с помоща на Обществе

ния самоуправителен право- 
защитник, ще се броят гре
шките да не се повтарят и 
да се търси лична , отговор
ност от ръководните лица. 
/На подобец начин ще се 

постъпва и с организациите, 
които работят на ръба на 
рентабилността си. Жизненото 
равнища на трудещите се 
тук е относително низко, а 
перспективите
Като такива те са потенци
ални на дефицити.

тивните актове.
Всичко това недвусмислено 

говори, че приетите обществе 
ни договори и самоуправител 
ни споразумения за разпреде 
ление на чистия доход и сред 
ствата -за лични доходи 
прилагат непоследователно, ко 
ето води до нарушаване в из 
плащането на личните дохо

изтък-

въпро- 
предприема.По този начин те намаля

ват собствената си възпроиз 
способност. Като 
на самоуправи- 

и до-
първичните органи-

се

мина

граждането на детска гради
на, бяха именувани членове 
на Съвета за сигурността на

Преди всичко в първичната 
организация е възможно да 
се изгражда ефикасен метод 
на действуване за най-непо- 
ередствено участвуване на 
трудещия се в процеса на 
изграждането на обществено- 
политичеекцте становища.

др.
Изтъкнатите въпроси посоч 

ват заинтересоваността на де
легатите за различни области, 
а същевременно и инициатива 
та им по-ускорено да се раз 
решават най-актуалните жиз
нени въпроси:

Изхождайки от тези обстоя 
телства ръководството на Об
щинската скупщина все по
вече отделя внимание на точ
ката „разни". Сега вече на 
всеки повдигнат от делегати
те въпрос се дава писмен от 
говор. По такъв начин нремах 
ват се импровизациите и не
точностите.

Ето защо тази положител
на практика на Общинската 
скупщина в Босилеград е 
скромен, но важен принос в 
по-нататъшното развитие на 
делегатската система в общи
ната:

Изхождайки от тази нео
бходимост Общинският ‘син 
дикален съвет е подел ня
колко важни обществено- 
политически акции, чието ре
ализиране посредством пър
вичните синдикални органи
зации ще означава важен при 
нос в предконгресната дей
ност на синдикатити.

Една от тях е заздравява
не на стопанската дейност 
в общината чрез утвържда- 
ваве и премахване на при
чините, довеждащи до дефи
цити и слаби финансови ре
зултати.

Първичните синдикални ор
ганизации чрез организиране 
на своите членове, което е 
в ход, изучават субективните 
слабости, между които сла
бата организация на рабо
та, недостатъчно ползване на 
работното време и др. Въз 
основа на това ще бъдат из
готвени

А. Д.
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С други думи. Общинския 
синдикален съвет и първи
чните синдикални организа
ции, ведно с останалите об
ществени и политически фак 
тори
комунистите, 
следят 
чки
действуват

Щом може Тихомир
В ЗВОНСКИ район вече стана разпрос

транена поговорката: „Щом тук може да ми 
не Тихомир — значи може да се прокара и 
път" ..А за какно се касае. Като делегат, на- - 
истина се уверих, че има основание за съз
даване на Такава поговорка, но за жалост, 
не е за добре. Ето, тези дни ми се оплака и 
секретаря на първичната организация на 
Съюза иа комунистите в Берин извор, Весе 
лин Димитров, като каза:

— Ела при нар и ще видиш! Тихомир е 
проектирал пътя, където и пеш не може да 
се минава. Какво да правим, говорихме му, 
разправяхме се, но не бива. Той казва: тук 
ще е и (край! И какво? Започнахме да про
карваме трасето по проекта на Тихомир 
още през 1973 година, но набързо се разоча- 
рахме, и спряхме. Стигнахме донякъде вид- 3 
яхме, че тук път не става. „

Много е голям наклона, едва и пеш се - 
върви, къде ще могат да минават кола с жи Е 
вотинска тяга, а за моторни превозни сред- = 
ства и да не говорим...

Така ни казва Веселин Димитров, и до
бавя: имаме и две трасета ют Звонци до Бе
рин извор, но нито едното не е път и не мо
же да бъде път. Хвърлихме толкова пари и 
трудодни на вятъра... към 20 милиона стари 
динара ни струват тези пътища, а от Звон
ци до Берин извор на коне пренасяме стоки.

Верни са думите на Димитров. Наис
тина трябва да се помисли сериозно 
проса за използването на местното самооб
лагане за пътища. С ■ толкова труд и пот се 

| набират средствата, а понякога без много да 
- му мислим, ги разпиляваме...

начело със Съюза на 
подробно ще 

положението във вси- 
организации и ще съ- 

по-спешно начин
да се изнамират 
решения- на трайни начала. 
Това е най-важнйто 
за положителен възход на сто 
папската
градска община.

сполучливи

условие

дейност в Босиле-

в. В. в. в.
РАКИТА

конкретни програми 
за премахване на слабости
те, за чието реализиране най- 
голяма
мат ръководните лица 
довите колективи.

Всички вяесли средства 

за Кумровец
Е отговорност ще и-I в тру

I Също така първичните ор
ганизации имат за ЧЛЕНОВЕТЕ на първичната много 

организация на Съюза на ко
мунистите в село Ракита, 27.
ДУши, предимно млади 
всички са внесли 
ски вноса

задача да 
за трайно, ре- се проявиха младите. 

Сега се готвим да строим и 
библиотека. Очакваме извест 

ПО ни сРеД°™а да .получим
за изгпаж™.,» самоуправителната

школа йп ? култуРата. а останалото ще
син Броз Тито" в Кумровен На Д°бР°в°лни
Това съобщи неотдавнаР сек4 известно време основах
ретарят на първичната ппгя Ме в сел0 Ракита и кул-гурно-
низация на СК Стефан Гьои *УД°жествено дружество „Вет-
гьев. ^ и ‘Ь°Р- ран към което ще работят

Стефан Гьоргьев също „и секция ” дРаматична
уведоми, че в село Раюгга
мо?пВУВпкПЪЛН° еДин°ДРйствие всред обществено-поли ките

се застъпят 
довно и обективно информи
ране, за да всеки 
бъде подробно 
икономическото

трудещ се 
осведомен с 

състояние и 
самоуправителните отношения Политическата 
в своя трудов колектив.

от
общност

начала.

Не по-малка роля, не са
мо в предконгресната дейност, 
но и след 
синдикални

това, първичните 
организации ще 

имат в областта на разпреде
лението на личните доходи, 
което изключително 
според

по въ- Съ-
тъй като в Ракита се води 

организации п тичес- оживена обществено-политиче

ч»и°ВпареезДИпН00сДлее4Гее ” ® акциза

юза на комунистите през пос- 
дните две години приехме 

9 млаДежи и1 девойки 
ва С. Гьоргьев.

да става 
труда и резултатите 

труда. Това ще действу 
стимулативно

от
ва върху по-

производителностга 
на труда и осъществяване на 
по-добри делови резултати 
онези основни и трудови 
низации.

I вишаване
1
§ В — Построихме хубав 

рен дом, който 
милиона 

Гьоргьев. в

култу- 
струва- над 36 

— изтъква 
акция най-

1 орга-
дефи-които иматХШВ11ШШШШШШ1Ш каздинара 

1 тази
цити.
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ЗА ДУЯ НА МЕТАМРАБОТНИКА 

- ОСНОВЕН КАМЪК
КОМЕНТАР

ЛБИЕЧ3«ЖАко не възникнат непред
видени затруднения — на ю 
октомври Деня на металоработ 
ника в Югославия във Вели
ко Бонинце ще бъде пусна
та в действие нова фабрика 
за производство на уреди за 
защита на човешката среда.

В този обект, който 
местно строят заводите 
требац” от Ниш и „Балкан" 
във Велико Бонинце са инвес 
тирани 130 милиона динара и 
ще строи в две фази, от кои 
то първата ще бъде готова .те 
зи дни, а втората през идната 
или в 1980 година.

общ Д0.
или с и процента 
от планираната 
процента в 
лата 1977

Динара, 
повече 

сума, или 199 
,сръвнение с

в

изтек- През първото полугодие 
дина повечето
ции в Босилеградска община

■воамоуправител- 
и критерии.

акон-
доходи нарушавани са 

критериите при разпределение 
доход във вреда на фондовете. В 
превишаване 
сметка на фондовете бележи Автотран
спортното предприятие (824.000 динара), 
ООСТ „Изградил” (490.000 динара), ООСТ 
„Услуга" (154.000) и 
(18.000 динара).

Изненадва, че в списъкът на гтези, ко
ито не са зачитали 
споразумение за разпределение

доходи се намира и Здравния дом.
доходи са превишени с 370 

хиляди динара, а средният личен доход 
възлиза на 5.973 динара.

В посочените случаи неоправдателно 
средства, с 

възпроизводствената 
па основните и трудовите ор-

година! 
Доходът бележи 

процента 
сума, а чистият 
на 5,з милиона 
с 148 процента
миналогодишния.

Тази

от тази го- 
стопански организа- 

не са

Това налага да се предприемат обще
ствено-политически мерки за премахване 
на създадените нарушения.

Ръст от 19
заплануваната 
доход възлиза 

динара, и е 
повече от

над
съв- зачитали 

ните
установените 

споразумения мерила 
При заплащане 

тации на личните

„Яс-
Въз основа на члан 519 на Закона за

на месечните сдружения труд, директорите на тези ор
ганизации са били длъжни да се проти
вопоставят на извършеното разпределе
ние на чистия доход, което е противно 
на принципите в самоуправителните спо
разумения. С член 514 от Закона за сдру
жен труд тази длъжност изключително 
се утвърждава. Фактически говори, че в 
областта на доходните отношения За
кона за сдружен труд не е изцяло за
читан.

В Сравнение с 1977 година —
ТС °п 88 пР.°Чента по-високи. В „Балкан" са внесли във 
фондове тази година 1,8 мили 
она динама а приети са 
работа още 27

на чистия 
случая, 

доходи зана личните

Иначе металообработващо 
то преприятие „Балкан” във 
Велико Бонинце може да се 
похвали с изключително ус
пешна делова година. Три ме 
сеца пред края на годината е 
изпълнило производствения 
си план по всички показате
ли. Работейки и в събота и 
неделя, работниците в „Бал

на
пови чработника.

ООСТ „Напредък"Може да се каже, 
най-успешна

че това е 
делова година' 

за металообработващото пред 
приятие „Балкан' във Велико 
Бонинце от основаното 
през 1956 година до днес.

самоуправителното 
на лични-

Общественият правозащитник на са
моуправлението е дал инициатива нару
шенията от тази област обстойно да се 
изучат • и да се предприемат съответни 
мерки. За целта предстои съвместно за
седание с ръководителите на посочените 
организации, на което ще участвуват и 
Ръководителите на обществено-политиче
ските организации и на Общинската скуп
щина.

.му
те

М. А. Тук личните

УТРЕ СЕСИЯ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

На дневен ред: 

Самеуправително 

сдружаване

са изразходвани обществени 
което се намалява 
способност

В. В.ганизации.

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

По решение на Общинския комитет на 
СКС, утре в Босилеград ще се проведе пър
во след изборите заседание на Общинската 
конференция на СКС, на което ще се разго-

резултати :в

Наши работници на екскурзия в 

България, българнси работници 

в нашата страна
постигнатите досегаваря за

процеса на самоуправителното сдружаване 
на труда и средствата. След това ще бъдат 

задачите на членовете на Съюза 
в тази област.

определени 
на комунистите

Въз основа на Закона за сдружен труд, 
се в основните организации натрудещите

сружен труд трябва да оъдат главни носите
ли на процеса на сдружаването не само в 
общината, но и вън от нея. В тази ооласт до- 

използвани всички възможности.

В течение на миналата се 
дмица в рамките на крайгра
ничното сътрудничество 
ду Димитровград (СФР Юго
славия) и съседните общини 
Драгоман и Годеч (Нр Бълга' 
рия) се проведоха две скскур 
зии.

меж

сега не са
на ОбщинскатаЕто защо от делегатите 

конференция на СКС се очакват конкретни 
предложения, които да ускорят интеграция
та на сдружения труд на определените о
ществено-икономически начала.

Група от 22 работника 
Годеч, придружена от 1-1 ра
ботника от организациите на 
сдружения труд от Димитров 
град бе на двудневна екскур
зия в Ниш и Белград.

В. В.

— Фотохроника пребиванетоПо време на
Ниш бе посетен най-го Ескурзиаптите на Бубан (Ниш)си в

лемия тютюнопроизводител в 
тютюиопата вавал и в Сърбия, където е

поддържал 
циоиного движение в Сърбия.

на поста Димчо Де-

ком-естеп Агроиромишления 
Опиат „Белград". Този гигант 

и нреработ-
нашата страна. връзки с револю-нромишлсиост в Ниш. По вре 

посещението бяха раз-г за производство
селскостопански продук 

ти настанява пад 20 хиляди 
работника, в бройни трудови 
и основни организации па 
сдружения труд. Бяха обико
лени някои Секти на комоипа 
та, а проведоха се и разгово
ри за развитието му и резул 
•гагите, конто осъществява.

мс ма
гледани производствените

на фабриката и се прове
доха разговори с ръководство 

обществено-пол итичее- 
организации, в/,в нръз- 
процсса па производство 

кол ек

както и
бел ЯНО в.

ха- ка па
ли

На утре ден екскурзианти- 
посстилн Правец, ро- 
село па Тодор Живков, 

секретар на ЦК

то на 
ките 
ка с
то и постиженията ма

тс са
дното 
първи
БКП е посетен родния 
дом, оранжерията за 
водство' па цветя, както *и 

център

на
му

нроиз-тива.
и лагерътБяаха посетени 

12 февруари", и който 
1941 до 1944 ГОДИПа СП ОМЛИ 
заточени 30 хиляди родолюбн 
и патриоти от Ниш и околпос 
тта от които над една трета 
•са разстреляни в местността 
Бубан, днес парк-паметник, 
който също бс посетен.

спортно-туристичния 
в това село.същото време група от 

от основните ор
от , По

ганизации па сдружения труд 
н Димитровград, придружена 
от 18 работника от Годеч, ос 

двудневна екскурзия » ни
кои' места в НР България- С 
тази екскурзия
отдавнашното 
работниците от Драгоман.

бе посетен и По
изправенаСъщият ден 

тевград. където е 
обиколка на фабриката „Чав
дар” където са се запознали 
с процеса на производството 
в този завод за призводство 
па автобусни кароцерии.

щшящт
Трябва ли училището

на

да грози селото? те върнаха не 
посещение пасе казаха Екскурзиантите посетиха и 

Издаделстпо „Братство , къ- 
дсто за постиженията "а бъл
гарската народност в Юго
славия в областта на инфор
мирането ги осведоми дирек
торът на Издателството То
дор Велчев.

вестникнашият
Гоиидол и 

говорим за
сграда. И този нът

поместваме то

Преди един брой в
МиГ„ ХУТог"аваДизМоИсг3аавихме° да
вности. Тогава и.ос училищната 
СТ° ‘.ГямГдГпТавиГ Снимката която 
ва иай-добре говори. т„ сс учили

Трябва ли училищната сграД ^ д;, г|,03„
десетилетия селяните на това е се „олзва и

техните акти- 
положеии- на тези твъР 

бяхаОрганизатори 
дс успешни екскурзии 
д синдикален съ-

скскурзиятаПо време на 
бе посетена Копривщица,

обиколка на
Общинският 
вст в Димитровград.

къ- относно
дсто е направена 

къща 1-
това съвет в Драго-Профсъюзния

май.
па българскияродната

писател и революционер,
който е преби

Люсе А. Д.
леи, по време 
' бс по беи КаравеловМа втория

пребиването п Белград,
СТРАНИЦА 5

БРАТСТВО ★ е ОКТОМВРИ 1В7И



ш
ш®

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИН-ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ
РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В НИШ АКТУАЛНО

СКИЯ

■ноиомнсванв и в 

извънстопакекитв организацииИНФОИМЕТО - ВАЖНО ЗВЕНО 

I САМОУПРАВЛЕНИЕТО организа-ИКОНОМИСВАНЕТО в стопанските 
особено през последните години, беше винаги 

когато се обсъждахации, 
един
осъществените резултати и възможностите за увели
чение на дохода. Извънстопанскитс организации, ко
ито фактически изразходват средства осъществени 
в стопанството, не обръщаха на този въпрос доста
тъчно внимание. Затова и Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в Димитровград, обсъждайки 
заключенията на Изпълнителния съвет на Скупщи
ната на СР Сърбия, прие изводи, които и извънсто- 

организации задължават на икономисване.

от основните въпроси,
трол на ръководните хора и 
които са в подчинено положе 
ние. Такива средства за 
формация не изпълняват

ролята си, . кодто им

Без обективна, навременна 
и вярна информация на тру
дещите се — не може да се 
развива бързо и самоуправле 
нието — това беше основно
то заключение на проведено 
то тези дни в Ниш разшире
но заседание на Председа
телството на МбждуобщинскМя 
регионален синдикален съвет, 
под ръководство на председа
теля , на Между общинския 
съв.ет Радмило Чирич. Оня, 
който - разполага с информа
цията, притежава и власт над 
хората и затуй синдикатите 
занапред ще трябва много 
повече над хората да се борят 
в организациите на сдруже
ния труд да се посвети по- 
сериозно внимание на инфор 
мирането.

* Тази важна съ^гавка на 
самоуправителния механизъм 
трябва и нормативно да се 
регулира със самоуправителни- 
те актове на организациите 
на сдружения труд, така че

да се избегне всеки опит за 
монопол над информацията.

На заседанието бе изтъкна
то, че информирането като ва 
жно звено в развитието на цяло 
самоуправлението, трябва да се полага с Конституцията и 
се/ пообществява и развива, . Закона За сдружения труд.

В някои пък средства за йн 
формация се изнасят „дока 
рани информации”, които не 
засягат истинските проблеми. 
Ползата от такива е малка.

ии-
из--

за да стане достояние .на 
трудещите се в истинския сми 
съл па думата.

Изнесено бе, че От около 
600 организации на сдруже
ния труд в Нишки регион, в 
една трета има средства за 
масова информация, докаго 
в известна част този въпрос 
е разрешен частично а ня
кои организации на сдруже
ния труд се информират гла
вно чрез _ радиоуредби или 
устно на събрания на тру 

• дещите се и пр., което не

папските
Основно в тези изводи е, че органите на упра

влението на Общинската скупщина, 
изпълняват дейности* от интерес 
самоуправителните общности на интересите, НЕ МО
ГАТ да приемат нови работници, ако с това се уве
личава броят на работници, намиращи се на рабо
та до 30 юни т. г., освен ако мястото е систематизиг 
рано преди тази дата.

Необходимо е също така тези трудови органи
зации и общности, с оглед на предстоящата модер
низация и създаване на други условия за по-ефи
касна работа, да предприемат необходими меро- 

възможности за намал- 
броя на работниците в тях.. В това отноше-

органите, които 
за общината и

дори никаква— сс изнесе на 
заседанието.

Належащ е и проблема за 
кадрите в средствата за ин
формация в организациите на 
сдружения труд,
— • и финансирането, 
беше

а в някои 
Зату.й

предложено този въ
прос да се разрешава чрез 
създаването на самоуправител 
на общност по информиране 
(каквито засега има само в 
две от петнадесет общини в 
региона, в Ниш и Пирот).

приятия, които ще създадат 
яване
ние те отново трябва да преразгледат вътрешната 
организация и систематизация на работните места, с 
цел обезпечаване, на такава организация и система
тизация която ще обезпечи по-качествено и по- ефи
касно изпълняване на доверените задачи.

може да задоволи нуждите. 
Също така беше изтъкнато.

че тук — таме се срещат и 
средства на информация кои- В приетите от . заседанието 
то- се намират под пряк кои заключения ,между другото

бе подчертано съветите на 
синдикатите ло общините в 
региона в най-скоро’време ще 
трябва да изготвят свои ана
лизи във връзка с информи
рането, въз основа на които 
да се предприемат . и съотве
тни мероприята и подобрение 
и по-нататъшно развитие на 
средствата за информация в 
организациите на сдружения 
труд.

Синдикалните организации 
' ще трябва, беше заключено

До края на октомври т.г. съответните организации 
и общности се задължават да изготвят и матери
али с отговарящ*! предложения за по-нататъшното 
усъвършенствуване на системата за създаване на сред
ствата за лични доходи въз основа на резултатите 
на труда. С> това се обезпечава и съответното награ
ждаване на творческата дейност.

Органите на управлението, органите, изпълн
яващи дейности от интерес за общината и самоу
правителните общности на интересите се задължа
ват да изготвят и програми за икономисване, които 
трябва и последователно да се прилагат.

Тези изводи на Изпълнителния съвет безспор
но имат пълно оправдание, с оглед че създават въз
можност средствата създадени в стопанството най- 
оптимално да се изразходват. Освен това, извъп- 
стопанските дейности по този начин изразяват соли
дарност със стпанството и по въпроса за икономисва- 
нето.

БАБУШНИЦА

Кинофикация на селищата
Подвижното кино към На

родния университет в Бабу- 
шница направи обиколка на 
почти всички по-големи се
лища. в Бабушнишка община 
и пожъна дбри успехи. Тък
мо по времето на прибира- 
рането на реколтата, про
жектирането на филми в 
Звонска баня, Братишевац, За 
видинци, Горчинци и много 
други села в 'Общината, послу 
жи като. най-добра рекреация.'

На много хората направо от 
жътва или ‘ вършитба отиваха 
в кинозалите.

Благодарение на грижата 
на Народния университет, 
през изтеклото ’ лято над 
12 000 души гледаха най-из 
вестните домашни и чужде
странни 'филми.

също така на заседанието, 
занапред да се борят, делови
те- резултати да бъдат напъл
но достъпни на трудещите се, 
за; да могат по-активно да 
се борят за осъществяване на 

обещават приетите планове и задачи.
М. А.

Лужничани са доволни от 
жестта на Народния универ
ситет и догодина 
още по-голямо посещение.

А. Д.

М. А.

В АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД:

Д. Лисиза цялостно 

електрифицирана ПРИЕТА САНАЦИОННА 1РЛГРАНА
Очаква се, до 29 ноември— • фикацйята на повече от 100 

Деня на Републиката да бъ
дат приключени всички под
готовки за пускане на- елек
трическия ток в село Долна 
Лисина.

ПЕСТЕНЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА СА ИЗХОД' 
НИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТАЗИ СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОЗОВАЛА СЕ ВЪВ 
ФИНАНСОВА КРИЗА

домове. По такъв начин то ще 
бъде едно от малобройните 
досега босилеградски села, ко 
ето ще бъде цялостно елек
трифицирано.

За електрификация на до
мовете си тук всяко домакин
ство е дало средства и доб
роволен труд в стойност 
15 хиляди динара.

В селото чрез местно са
мооблагане и доброволен труд 
построена е качествена' низко 
разпределителна токова . мре
жа за потребите на електри-

ТРУДОВИЯТ колектив на 
Автотранспортното предприя- 

Босилеград е приел са- 
национна програма за погас- 
ване на създадения дефицит 
през първото 
годината,
360 хиляди динара. Също та 
ка тази програма

. По-подробно в програмата
са изтъкнати най-важните 
бективни слабости,

организация да осъщес
тви по-Добри делови 
ти. Такива са

на дохода планиран е финан
сов ефект за 600су-от тие хиляди ди
нара. Със средствата, нолуче 
ни по такъв начин, се осигур
ява цялостно погасване на де 
фицита и

спъващитазиВ. в.
резулта- 

слабата орга
низация на работата, недисци 
плината при изпълняване 
професионалните 
лошото отнасяне 
ствата за работа.

полугодие от 
който възлиза на върщане във фон

довете на неоправдаемо 
на латените

МЕЖДУ БОСИЛЕГРАД И ЛЮБАТА зап- 
доходиза личниопределя 

решения във фондовете . на 
предприятието да се върнат 
824 хиляди динара, които 
неоправдаемо

задачи иПът без мостове средства.
към сред- 
несъотвст-. 

ното Възнаграждавано. според 
резултатите от

За успешно 
санационната

безот- се върши редовен

са реализиране на 
програма щезаплатени заМежду Босилеград м Горна 

Любата, поради 
разрушени са три дървени мо 
ста, което сериозно/ пречи на 
нормалните пътнотранспортни 
връзки. Досега обаче. Пред
приятието , за пътища 
Враня, което се грижи

труда,
• говорно и неефикасно 

няване на задачите от обща- тРУД°вите задачи и трудовия 
та служба и дп ефект поотделно

ботник. За

При положение, когато на
ближава замният период, та
зи небрежност може

лични доходи. контрол на 
изпъл- Разходите, изпълняването надотраялост,

В програмата зада до
веде и до прекъсване на пъ- 
тно-транспртните 
любатския район, който

Босилеградска

погасване 
-на дефицита са посочени най- 

е важните обективни 
повишените 1 цени на 
мите, на автогарните

на всеки ра- 
незачитане на про 

грамата, ще се предприемат 
дисциплинарни мерки. ‘

връзки- в
моменти

автогу-
Според решенията от прие 

тата санационна йрограма в 
предстоящите три 
ните доходи на

най-голям в 
община.

от
за услуги,

осигуровките, на облаганията 
върху чистия доход и намаля 
ване броя на

поддържане на регионалните 
пътища в Босилеградска об
щина, не е предприело ника
кви мерки за изграждане на 
нови или пък

По решение на трудовия 
колектив оформена е 
сия, която в най-скоро 
ще изготви нов правилник за
разпределение

месеци личЗа отбелязване е, че по ця
лата дължина на пътя от Бо
силеград до Крива Фея няма 
пикьори, които да се грижат 
поне за най-основното поддър 
жане на тази пътна връзка.

В. В.

всички члено 
трудовия колектив ще 

бъдат намалени

коми-
времеве на

пътниците в след
ствие откриването на нови ав По с 20 на сто.

такъв начин на личните до 
резултати-

саниране на съ 
ществуващите мостове.

ще се обез- 
динара. 

повишаване

тобусни линии от други 
приятия.

пред печат ходи, съобразен с 
те на

420 ХИЛЯДИ
Чрез пестене и труда.

В. В.
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НАДЛЪЖ И НАШИР ПО ЗАБЪРДИЕ

в ОЧАКВАНЕ НА ВОДАТА
изграждане^воГопппп1'3 община се провежда акция за 
В. Одоровии г„ А°пРовоАна мрежа в селата Смиловци,

щинската скупщина изготвиха 
която за Деня на Републиката

Бребевмица и Ра-
в тези села в съдействие с Об-'

акционна програма според
водата ще потече в тези села.

РАШО ОТ ПРИЩИНЛ пи
ШЕ ИЛ РОДИТЕЛИТЕ СИ
ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В АКЦИ
ЯТА

В центъра на селото срещ
нахме Грозданка Първанова, 
кодто носеше на кобилка во
да. Много позната картинка 
за това село, което има са
мо една чешма в центъра и 
оттук всички носят вода до 
най-отдалечнитс къщи.

— Живеем на край селото, 
сто гору към Видлич — каз
ва Грозданка. В „нашата маха 
ла няма вода й така цял жи 
вот носим от чешмата отда
лечена 1 500 метра, 
решихмс да участвуваме в ак
цията за изграждане на водо
проводната мрежа и готови 
сме веднага да въвеждаме во

Верча Станков, Никола Тошев, Стоян Андонов, Бо 
рис Бошкович и Ангел Китанов, работници от „Град 

ия" въпреки лошото време изпълняват задачите си 
на пътя Смиловци — Водениците

Затова

да.Ранно Ацев показа на хората в Смиловци плана за селската 
водопроводна мрежа, члето изграждане^ Научихме се, че сина 

Грозданка е гимназиален учи 
тел в Прищина и тези дни из 
пратил писмо до родителите 
си с което ги моли веднага ШЩМ 
да се включат в акцията, а РЩр 
той ще ги помогне парично.
И не само Рашо. За изграж
дане на селската мрежа 
Смиловци и довеждане на во 
дата се интересуват 
смиловчани живущи във от 
селто.

на
се очаква тези дни

Това беше в ранните 
утринни часове когато авто
бусът на „Ниш-експрес’' 
изкачи на Козарица. Погле
дът към Видлич беше закрит 
от гъста мъгла. Силен вятър 
гонеше жълтите листя по, ас 
фалтираното шосе към Сми
ловци. Същинска есен в За
бърдие...

ното да се включат всички хо
ра.

Както се запознахме в Одо 
ровци и Гуленовци всичко с 
готово и акцията ще успее. 
Там вече, бяха Станул Нац- 
ков и Иван Депчсв от общи 
ната. Казват, че всички селяни 
са готови да участвуват в ак 
цията.
' Подобно е положението и 

в СмиловцИ. Там заварихме 
Ранко Ацев е членовете на 
комисията, където онрсделя- 
ват трасето на бъдещата во
допроводна мрежа. Всички 
вярват, че сега няма да се пов 
тори случаят с въвеждането 
на тока, когато акцията про
дължи и десетина години. 
Смиловчани са готови ведна
га да се включат в акцията и 
всяко домакинство да полу 
чи вода. Разговаряхме с мпо 
го селяни в селото. Почти 
всички така мисля*.

се

Пъта към Висок от Водениците до Моннци е готовв

всички

ОБИЧАМ СЕЛОТО - ДА ИМА 
ВОДА...В ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВ 

ЦИ ВСИЧКО Е ГОТОВО
В Пъртопопинци 

ме Петър Йотев. Той живее 
в Долна махала веднага край 

Димитровград—Маз-

намерих-
Акцията за довеждане 

водата в селата на Забърдие 
слсд изграждане на централ
ния водопровод тези Ани за
почва. Срокът е кратък 
всички тук вярват че акция 
та ще успее. Във всички се 
ла на Забърдие вече се разра
ботва планът и всъдействие

на

шосето 
гош..

но
— Питате мс за водата. Как 

да нс се радвам. Обичам сс 
лото да има вода и затова го 
тов съм да помогам с работа 
и парично, въпреки това, чс 
ние в къщи имаме 
вода, — каза бай Петър.

След това Петър ни показа 
неговия частен водопрвод цо 
строен над къщата му. Една 
чешмичка сс- намира веднага 
край къщата, а сега 
има намерепис да въвежда 
вода и в новата кошара. По
каза ни всички 
които 
и правил.

с Общинската скупщина за
почва изграждането на

Сега е най-важ
тссл- отдавна

Грозданка Първанова: — Надявам се, че скоро 
ще хвърлим кобилките и няма вече да носим вода от 
такава далечина.

за изграждане на 
мрежа. И мъзгошани по при
мера на другите села в Забър 
дис няма да останат назад.

ските мрежи.

* ., те. Този път беше непрохо
дим, особено по дъждовно 
в'реме. Сега тук вече мцнават 
автобусите на „Ниш-експрес”. 
На ■ трасето заварихме група 
работници, които въпреки ло 
шото време работеха. Те каз
ват, че "имат задачата да под 
готвят пътя за асфалтираке.

селскатаПетър
о

8 инсталации, 
той сам с проектирал8 2 Ез ЗАБЪРДИЕ ИМА ДОБРА 

ПЪТНА МРЕЖАII — Зная какво значи да 
имаш в къщи пода, затова 
съм най-добър агитатор за 
довеждане па водата в село
то и ще помогам акцията 
края, — казва Петър Йотев 
със усмивка на лицето.

5 §п Покрай водата тук активно 
сс работи за изграждане на 
пътната мрежа. Отдавна За
бърдие вече има асфалтиран 
път от Димитровград до Сми 
ловци. Една част от пътя Ди 
митровград — Висок през За 
бърдие вече е готов. От Во
дениците до село Моинци 
трасето е готово за слагано 
на асфалта. Това са първите 
километри на бъдещия път 
за Висок, който трябва да 
бъде единствената връзка с 
Дисок. С помощта на инже
нерните части на ЮНА тра
сирането на пътя през Вид
лич към Вълковия продължа

И така пътувайки надлъж 
и нашир по Забърдие убеде
ни сме, че акцията е довеж- 

успее.

до
яияю дане на водата ще 

Още тая година на празни
ка па Републиката — 29 ноем 
ври в Смиловци, В. Одоров- 
ци, Гуленовци, Пъртопопин- 
ци, Брсбевница и Дадейна ще 
се празнува и довеждане на 
водата.

*11"I?

Синът на Георги и снахата 
му Пърпаиа сс намират 
работа в Гсрмапия. Те стро
ят дъща в Димитровград и 
подържат тази в Пъртопонин- 
ци. Те също сс радват на ак 
цията около въвеждане на во 
да в Пъртопопинци и милеят 
за своето село.

на

“ а"н м я

«85
“25
^ н о
со5

В Ч

Към обед Видлич сс пока
за из мъглата. През разкъса
ната облачност слънцето хвър 
ли своите лъчи на пастелно— 
жълтите царевични ниви.

В МЪЗГОШ АКЦИЯТА ВЪР 
ВИ ПО ТРУДНО

Но както узнахме от Геор 
ги Васов и тук щс сс продъл- 

с работата,въпреки това, 
чс за сега селото няма плам

ва.
Също така се привършва и 

пътят Смиловци — Воденици
жи Б. Николов
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ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
КУЛТУРНИЯТ живот вНА СР СЪРБИЯПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО Необходим е нов подход 

към дейността
ТЪРЖЕСТВО В

РАННА НАКСИМОВИЧ ОТЛИЧЕНА 

ОТ ПРЕЗИДЕНТИ НА РЕПУБЛИКАТА
и да „приближи"това значи 

културата до трудещия се чо 
Засега все още не е та-

сслава" рт Стеван Сремац, 
която освен иа четири пред
ставления. в Димитровград се 
представи, и на зоналния пре- 

иа самодейните театри 
както и пред 

зрителите в Драгоман и
(НР България). 1} рамки- 

крайграиичното сътруд-

НЕОТДАВНА Изпълнителни 
сетне и Скулщи-

самоуправитслиата
век.ят отбор, а 

ната на 
общност за култура в Димит
ровград, обсъди между ДРУ‘ 
гите въпроси и отчета за шес 

дейност на Цен

ка. акции 
на библиотеки

Не предприемат се 
за откриване

организациите на сдруже
ния труд и местните общнос 
ти дори и някога открити 
те бяха закрити. Не работи 

- библиотека. Съ- 
разширява и дей

на Центъра

глед 
в Алексинац, Го- в

тмессчната деч 
те натъра за култура.

В него се изтъква, че пла
мът на работа, както и задъл 

към Общността 
главно са изпълнени.

ничество.
Културно- художественото 

„Георги Димитров 
на своите чле 

изпълнители

и подвижната 
що не се 
ността
низиране на 
университет, 
секции, клубове и т.н. центъ
рът трябва да бъДе носител 
на самодейността в трудовите 

местните об-.

>аженията 
култура,

В -библиотеката са подреде- 
зооо заглавия на различни 

реконструкцията 
библиотеката са създадени 

условия за успешната и рабо

дружество 
е имало изяви 
нове (танцьори, 
и т.н.) повече пъти, а подгот 
вило е и традиционното пред
ставление „Прокисло лято .

Нещата трябва обаче * да 
по-широко.

орга- 
Работнически 

бройпо-голям
ии
книги, а с
па

организации и 
щностити.

Трябва обаче да изтъкнем, 
че не само Центъра, но и 
Скупщината на самоуправител 
ната . общност трябва да се 

в изготвянето

наблюдават 
Ако имаме предвид конгрес
ните резолюции и 
на Общинския комитет на Съ- 

комунистите в Дими- > 
актуалните идей-

•га. се
центъра за орга- 

изложбм
В хола на изводитепо по-низираии

вод Депя на младостта, 
тврците от народа и народ
ностите в СР Сърбия и авто- 

области, изложба на 
Иван Ко-

на
■юза на 
тровград, за 
но-политически въпроси в осъ
ществяването на 
на СЮК в областта на култу
рата, ще забележим че в ра
ботата на центъра има и про

отличието на Д. МаксимовичДушан Чкребич предава наангажира 
политиката в областта иа кул
турата. Понеже само по този , 
начин нещата могат да се по 
добрят и Центъра за култура 
да стане носител, в 
смисъл на думата, на култур 
ните дейности в цялата общи 

е и основна за-

номните
младите художници

Велча Велчев; фотоиз-
Преди два дни на търже- 

Председатслството
политиката

ДЕСАНКА МАКСИМО 
ВИЧ, родена през 1898 
година,
поетеса, автор 
лям
ни поетични произведе
иия
вен и обществен харак-

ството в 
на СР Сърбия председателя 
на Скупщината па СР Сър
бия Душан Чкребич върчи. 
на нашата изтъкната поетеса 
Десанка Максимович, Орден 
на югославска звезда с лента 

я отличи президен 
на Републиката Тито по 

повод 80-годишнината й. а 33 
големи литературни постиже- 

с които обогати нашата

лев и
ложба „Югославия в револю
цията” и изложба на издател' 
ство „Братство”, а по повод 
граничния събор в Димитров

видна сръбска 
на го- пълнияпуски.

От Центъра се търси, като 
от организация с широк 
ществен интерес, 
да разшири

брой прочувстве
об-град.

Самодейният театър „Хрис
то Ботев" подготви през та- 

„Ивкова

от личен, мисло- на, което му 
дача.

значително
с който дейността си, а А. Д.тер.та зи година пиесатаСтилът й се 

чава с яснота и благо- 
звучие, тя принадле
жи към пай-популярни 
те поети, особено сред 

се младеж (О- 
Ми-

отли-
БЕЛЕЖКА

. НИя' литература и култура и голе- 
принос към възпитание 

на младите в духа 
славски патриотизъм.

— Нашата поетеса . прина-

школуването имВъзрастните имия
на юго- учащата

течество, тук съм, 
рис на земята стихо
творението за застреля
ните ученици в Крагуе 
вац — Кървава вълше 
бна приказка и пр. 
(Член е на Сърбската 
академия на науките, 
лауреат на Седмюл- 
ска награда.

предучилищно и ос-Общността за 
нозно образование за целта е обезпечила 
необходимите средства, а в сътрудничес
тво с основното училище ..Моша Пияде'’ 
в Димитровград и всички условия 
тяхното школуване. Заинтересувани обаче

ЗА РЕДОВНИТЕ ученици учебната 
година започна още на 1 септември т.г. 
От 1 октомври в Димитровград трябва 
да започне обучението за вазрастни, кои
то нямат основно образование. По всичко 
обаче личи, че от техните обучения нищо 
няма Да бъде.

Както е известно, последните някол
ко години Общинският синдикален съвет 
и Самоуправителната общност за основно 
и предучилищно образование организира
ха обучения за възрастни. Целта па тези 
обучения беше не само да получат ди
плома, че са завършили VIII клас, но и 
знания, които ще им бъдат от полза в 
трудовите организации, в ежедневната 
борба за увеличена производителност.

Предприетата акция даде и резултати и 
няколко години многобройни възрастни 
лица завършиха с успех обученията си. 
Така трябваше да бъде и тази година. 
За съжаление интерес проявиха само 
три лица, макар че бе запланувано да се 
открие най-малко една, а може би и две 
паралелки за обучение на възрастни.

писатели, 
живот и ра-

длежи към ония 
които със своя 
ботата са сляли народа и не
говите ’ най-хубави духовни и 
сводолюбиви тежнения, каза 
между другото, Душан Чкре 
бич, предавайки на Десанка 
Максимович това голямо при

за

не е имало.
Обяснение за такова 

има, и няма. Законът не задължава, че е 
необходимо пълно основно образование, 
за възрастни незавършили навреме основ
но училище, а те пък остават незаинтере
совани.

отношение и

• знание.

В случая е изостанала обаче съответ 
на акция на основните организации 
сдружения труд, 
първичните организации на Съюза на син
диката, както и на останалите самоупра- 
вителни тела. Ако такава инициатива бе 
раздвижена, сигурно и резултатите щяха 
да бъдат по-добри. Остава само да напра
вим извод за случилото се и грешката да 
не повторим и догодина.

на
предимно от страна на

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

ПРЕДЧУВСТВИЕ
А. Д.

Познах те, когато снегът се топеше, 
топеше и духаше вятърът лек, 
близката пролет в кръвта ми шумеше, 
шумеше и дишах аз въздуха мек.

Нежно поглеждах във белия сняг 
твоите стъпки пред мен 
и знаех, че ще ми бъдеш ти драг, 
драг до последния ден.

Познах те, когато пиян бе денят, 
от звън и от свежест замаян, 
и сякаш отдавна ми беше познат, 
познат без самичка да зная.

Нежно поглеждах във белия сняг 
твоите стъпки пред мен 
и знаех, че ще . ми бъдеш ти драг, 
драг до последния ден.

Познах те, когато последният лед, 
последният лед се стопява, 
когато денят е ту румен, ту блед, 
ту в скърб, ту в радост удавен.

Нежно поглеждах във белия сняг 
твоите стъпки пред мен 
и знаех, че ще ми бъдеш ти драг, 
драг до последния ден.
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е?, ллцежкл сцмшшл
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА

ИА СО[и1АЛИСТИЧККАТА МЛАдЕЖЦИВ ПАРТИЗАНСКА ШАПКАДеветият конгрее 

на 16 ноември
ОТКЪС ОТ РОМАНА „ЧИРАКЪТ’'

Отдавна чиракът не бе заплакал.
Четири години вече прекара в работил
ницата на чорбаджи Петко. И не само в 
работилницата. Той му помагаше и в къ
щните, и в полските работи. Първата го 
дина му беше най-трудна, особено след 
раздялата с дядото. Случваше се цр цяла 
нощ да не заспи, да лежи неподвижно в 
кревата и с часове да преплита в мис
лите си сегашното положение, бъдещето ко напусна групата и тръгна към тях. 
си. Не се разплака ни когато чорбаджи
ята му удари плесница зарад стомната, 
която в работилницата счупи по 
вина.

не на само с него. Напротив, беше съв
сем свободна и в неговото 
чувствуваше сигурност, като че ли брат 
и бегйе.

присъствие

Когато се приближиха до тяхната пор
та едновременно спряха. На улицата, точ 
но пред работилницата на чорбаджи Цет 
ко стоеха група мъже и нещо оживено 
разговаряха. Като ги видя. чорбаджи Пет

Деветият конгрес на Съюза 
на социалистическата младеж 
в СР Сърбия 
на 16,17 и 18 
година в Белград.

решение за дневния 
конгреса, а тези дни трябва 
да се утвърдят проектите на 
документите на Конгреса — 
доклад за работата на мла
дежката организация между 
8 и 9 конгрес, измененията 
и допълненията на Статута 
на Съюза 
ската

ред на
ще се проведе 
ноември тази

— Два часа за две кофи вода! Като 
че ли от Белут я носите! —- Смъмри ги 
чорбаджи Петко. — Та вие не виждате 
ли че цялидт град е в тревога?

— Каква тревога? '— Бързо запита

Това е решено 
нието на на зассда- 

Републ и канската 
конференции на Съюза на 
социалистическата младеж на 
Сърбия, проведено

своя.

на социалистиче- 
младеж в Сърбия и но

ва Акционно-политичсска 
грама.

Но той не плачеше само от жал и тъга. Иван.
Плачеше, защото се засрами от себе си, 
защо то стоеше прикован на мястото си 
и не се помърдна през всичкото време 
докато полицаите се гавреха с младия 
партизанин. От страх ли не помърдна?
Не, той не се страхуваше. Той беше прос 
то омаян, вцепенен, като че ли омагьо
сан, та нито думичка не каза.

Изведнаж усети че някой стоеше зад 
него. Иван скочи като тигър от коритото 
готов да се нахвърли срещу непознатия.

— Аз съм, какво се изплаши така?
Пред него стоеше Донка, дъщерята

на чорбаджи Петко и той видя как ус
мивката на лицето и бързо изчезна и то 
получи израз на учуда, дори на уплаха.

Иван напълно се смути. В ушите му 
тъй шумеше, като че ли се беше заврел 
под воденичен камък. Краката му затрепе 
реха, не можеше повече тъй да стои. По 
мисли че ще падне, ще се струполи и 
той бавно и претпазливо опипа с ръка 
края на коритото и пак седна.

Донка пристъпи до него.
— Да не ти е зле?... Нещо ти се е 

случило?...
Ръка на рамото му.
Целият трепериш!... 
казвай що ти се случи?...

— Не, нищо ми не е. — Рече малко 
Иван и взе да налее кофите. Но в същия 
миг погледа' му прикова нещо, което плу
ваше на повърхността на водата.

— Шапката! — Извика той, изпусна 
кофите и грабна от коритото шапката на 
партизанина.

Беше направена от мек вълнен плат, 
а на предната и част ушита червена пе
толъчка. Иван тъй нежно я прегърна, ка
то че ли беше пеленаче.

— Каква шапка е това и от къде се 
намери в коритото? — Запита го Донка.

Иван мълча извссно време, а след то
ва, държейки шапката с двете си ръце. 
поднесе я към момичето и с възторжен 
глас изговори:

— Партизанска!...
— Ти луд ли си!?... Къде си я наме

рил? Та ако узнаят, знаеш ли какво тс 
следва? — Изговори уплашено момичето 
и като видя че Иван държи шапката, а 
лицето му цялото във възтор, още пове
че се изплаши и добави Г — Ти да не си 
с тях!?... Да не си наумил да отиваш, да 
бягаш при шумкаритс?...

— При шумкаритс, казваш? Преди
всичко, тс не са шумкари, нито комити, 
а партизани. Ако щеш наричай ги хай- то и* почУвствува чудната упояваща топ 
дути, разбираш ли? А шапката нс с моя, липа, която бликаше от тялото на моми
но сега няма време за приказки. Дай да чст0 и която силно го възбуди,
напълним кофите, че много късно стана Вратата се отвориха и в стаичката
и може баща ти да тръгне да те търси. влезе стрина Неда, майката на Донка. И 
— Каза Иван, лъхна шапката под разкоп докато Донка и Иван я гледаха като 
маната си риза и взе да пълни кофите. омагьосаш*; тя се приближи до масичка-

Донка го гледаше с известно недоу- та* взс чТпката и започна да я разглеж- 
мение докато той напълни кофите и без- Да- ИЗведнаж Иван скочи и я издърпа 
мългно го последва когато тръгнаха към от ръцете и.
къщи. В полумрака гледаше къдрите на' — Ти!... Как смееш на мен да пося-
исподстриганата му коса, широките пле- гаш!... Ти, циганино, дай този комитски
щи и набити мускули, които се очертава парцал!... — Изрева стрина Неда и го 
ха под ризата, твърдата му походка. От обхвана с ръце през кръста, 
миналата година Иван се измени, стана Иван я отблъсна от себе си, тя се
груб и невнимателен към нея. Нс и се олюля и едвам задържа за стената да не 
много доверяваше като преди стана като 
че ли подозрителен и не обичаше много 
да и приказва къде излизаше вечерно 
време и с кого се срещаше. И псе пак 
само тя знаеше за тези негови тайни 

излети. Но като че ли и бащата

на 2 ок- — Шумкар запловили бре, комита. 
Разбирате ли?... Но я влизайте в къщи и 
да не сте мръдали, че може би и сра
жения ще има.

Донка упъти въпросителен поглед 
към чирака, но срещна неговия, който я 
прониза и просто накара да занемее. Тя 
наведе глава и се упъти към входа. Иван 
я последва.

Не за пръв път Донка влизаше в 
стаичката на чирака, която като че ли 
допълнително беше построена на ъгъла 
на къщата точно под балкона. Край един 
ственото малко прозорче минаваха стъл
бите. които водеха към спалните на чор
баджията.

Често пъти в тази-стаичка Донка и 
Иван до късно приказваха за всевъзмож 
ни неща и по различни въпроси нямаха 
еднакво мнение. Особено когато ставаше 
дума за религията, която Иван не приз
наваше, а това нещо дразнеше Донка. 
Случваше се дори и да се скарат. Донка 
изведнаж избухваше и като му изговаря
ше няколко обидни думи и ругатни на
пускаше стаичката и с трясък затваряше 
вратата.

томври.
проДелегатите 

ската
на Републикан- 

конференция приеха и

ТАЗИ ГОДИНА ПРИ ОК НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД

Шест паралелки иа 

политическата школа
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на 

Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград ре
ши тази година да се форми 
рат шест паралелки, с по де
сет курсисти, на Младежката 
политическа школа на вест
ник „Борба". Паралелките ще 
се формират в село Желю- 
ша, в конфекция „Свобода", 
ООСТ „Димитровград’' с по 
една и три паралелки при 
гимназията „Й. Б. Тито" в Ди 
митровград. В тазгодишния 
цикъл на Школата ще се об
работва темата „Съюзът на 
югославските комунисти в си
стемата на социалистическото 
самоуправление."

На заседанието на Предсе
дателството се формира и по 
литичсски актив при Общин
ската конференция на Съюза 
на социалистическата младеж, 
в който влязоха най-дейните 
младежи от всички първични 
организации на ССМ в общи
ната.

Каза момичето и сложи 
— Та ти си болен! 
Иване, какво ти е? Веднага щом влязоха Иван извади 

шапката от мократа си пазва, сложи я на 
масичката и внимателно започна да- я 
опипва. И двамата зинаха от учуда ко
гато той намери измачкано и мокро 
водата късче хартия. С треперещи от 
възбуда ръце, разгъна го и се загледа в 
разляните, едва разбираеми букви, напи
сани с молив.

„Издаде ни Радош... Отряда разбит... 
Загина и Таткото... Смърт на фашизма"!...

Долу откъм градините долиташе пе
сента на славейче. В тихата нощ тя се 
чуваше по-силно, нежните и звуци плавно 
се разливаха и като тихи вълни облива
ха прозорците на къщите, по които ту и 
там все още се виждаха светлини. Този 
път и щурците бяха млъкнали, като че 4 
ли и те бяха омаяни от песента на сла
вейчето.

Също така бяха формира
ни комисии, чиято задача 
да изготвят програми за ра
бота в определени области и 
оказват помощ на Общинска
та конференция и на първич 
ните организации.

е
от

Христина Папайотова

— Чуваш ли как пее славейчето? — 
Изговори Донка.

Иван се стресна, като че ли от сън 
се събуди, но не се помърдна. Донка се 
беше така свободно ослонила върху ра
мото му и приближила глава до лицето 
му. че буйната и моминска гръд натиска
ше надлактицата на ръката му. а плетка 
та на косата и го милваше 
по врата. Той усети

по лицето.
туптежа на сърце-

па^не.
Петко!... Пет^ко!... — Изпищя же

ната и се втурна през двора към външни
тс врата.

— Бягай, бягай Иване, чс татко ще 
тс убие! — Рече Донка треперейки от 
страх и напусна стаичката на чирака.

Скоро в двора и къщата на чорбад
жи Петко нахлуха полицаи, които той ги

Чиракът

нощни
и, чорбаджи Петко, в последно време по

Катодругояче се отнасяше към чирака, 
чс ли се страхуваше от силата която ки
пеше в тялото на младежа, от пронизва- 
щияа му поглед и чудИия бл 
тс му. Донка не се страхуваше да оста

повика. Но беше вече късно, 
крачеше през Лещава, по пътеката, която 
водеше нагору към планината.

ясък на очи
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Наскоро нов обект иа 

детската градина•т28®-
_ „ВРЪТИЩЕ" (ВРЪТИЩЕ) 3:2 (1-2)ФУТБОЛ: „АСЕН БАЛКАНСКИ" Очаква се работите върху 

на този обектСтойността на обекта тряб
ва да възлезе на 9 милиона 
и 500 хиляди динара, а сгра
дата ще заеме повръхност от 
800 метра 'квадратни, както и 
500 метра квадратни свобод
на повръхност.

Сградата аце се строи в съ
временен стил, приспособен за 
обекти предназначени за де
ца и ще разполага с всички 
необходими средства за раз
влечение и' забава на деца-

изграждането 
да започнат през първата по
ловина на 1979, а да приклю
чат през втората половина на 
същата година.

Победа, извоювана през 

второто полувреме Инвеститор' на изграждане
то е Самоуправителната общ
ност за непосредствена детска 
защита, а носител на изграж 
дането на обекта ще бъде 
детската градинка „8 септем
ври" в Димитровград. Сред
ства пък е обезпечила Репуб
ликанската общност за непо
средствена детска защита, а 
във финансирането ще учас
твуват и Общността в Дими
тровград и детската градинка.

Подготовките за изготвяне 
на проекта са в ход.

Станул Нацков

ПЪРВОТОЗа разлика от, 
през второто полувреме

футболисти заигра-
ДИМИТРОВГРАД, 1 ОКТОМВРИ. ИГРИЩЕ В СПОР

ТНИЯ ЦЕНТЪР „ПАРК". ВРЕМЕ ХУБАВО. ТЕРЕНЪТ ИДЕ
АЛЕН ЗА ИГРА. ЗРИТЕЛИ ОКОЛО 600. ГОЛМАЙСТОРИ: 
М. ПЕТРОВ В 43, М. ВИДАНОВИЪ В 68, 3. МАРКОВ В 
82 МИНУТА ЗА „АСЕН БАЛКАНСКИ", А Д. СТОЯНОВИЧ 
В 7 И Р. БЛАГОЙЕВИЧ В 32 МИНУТА ЗА „ВЪРТИЩЕ .

„АСЕН БАЛКАНСКИ": С. АНДЖЕЛКОВИЧ, 3. МАР
КОВ, Р. МИНЧИЧ, Н. АЛЕКСОВ, П. ДИМИТРОВ, Д. ГО 
ЛУБОВ (М. ВИДАНОВИЧ), Д. КАМЕНОВ, Д. САВРОВ (Б. 
МИХАЙЛОВ), А. ПЕТРОВ, М.ПЕТРОВ.

до
машните 
ха много с по-голяма аигажи 
раност и елан. Такава игра 
бе съответно и наградена, с 
головете на М. Виданович и 
3. Марков, с минимална, но 
заслужена победа от 3:2.

та.

Новият обект на детската 
градинка ще се строи в 
точната част на града, къДе 
то има голям брой работни
чески семейства, които досе
га са били принудени да вод- 

в градинката

из-

В' шестия кръг на футбол 
ните състезания „Асен Бал
кански" играе гост в Тсмска, 
с отборът на Темска".

гола в първите минути на сре
щата. Резултатът на 2:1 на
мали само две минути пред 
края
рата М. Петров.

в соб-Със самоувереност 
ствените сили и недостатъчна 
ангажираност футболистите на 
„Асен Балкански" позволиха
на гостите да постигнат два

ят децата си 
намираща се в западната част
на града.1на първата част от иг-

С. Манов
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ В БО 
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БАСКЕТБОЛ

„СВОБОДА" — „МИЛАН ТОЛИЦА" (ПРОКУПЙЕ) 32:100 (39:49) Сравнително високи 

лични доходиВ последната среща-поражение 

от първонласирания отбор
Здравният дом в Босилеград, въпреки че има сре
дно най-висок личен доход (около 6 хиляди дина
ра), през първото полугодие от годината е изказал 
дефицит

баскетболисти успяват да на
малят резултата.

По този начин „Милан То- 
плица" извоюва напълно за
служена победа със 100:92.

Най-добър на терена бе
ше Цветкович, който е й най- 
заслужил за победа на го
стите, а в домашния отбор се 
изтъкна капитенът Рангелов. 
Съдиите Йованович и Бецич 
не бяха на равнището на 
мача, който може да се оце
ни като твърде добър, но 
въпреки това не юказаха вли
яние на крайния резултат.

С тази среща завършиха таз 
годишните състезания на ди
митровградските баскетболи
сти.

Димитровград, 30 септември. Игрище в спортния 
център „Парк". Зрители около 500. Съдии: Йованович 
(Ниш) и Бецич (Лесковац). „Свобода": Николов, Леков 
Вукович 8, Петровия, 3, Филипов 2, Бабич, Йеленков, Си
меонов, Минев 14, Стоянов 13, Рангелов 31, Геров 19.

2,

обществените дейности материални възможности на 
в Босилеградска общи- стопанската дейност, 
на действуват общо 13 

основни и трудови организа
ции с 277 трудещи се. От Тях 
седем са от областта на обра
зованието и културата, една 
от здравната защита и пет са 
в държавните органи и само 
управителните 
интересите.

ВБаскетболистите на „Милан 
Топ лица" със сигурна игра ус
пяха да извоюват победа сре 
щу „Свбода" в Димитровград, 

обезпечават първо 
място в тазгдишните състеза- 

в Източна А сръбска

консолидират редовете си и с 
добра игра през целия мач 
не пзволяват на „Свобода" 
изобщо да ги изненада.

Първото полувреме завърши 
в полза на „М. Топлица" с 
49:39.

В началото на второто по
лувреме гостите увеличават 
разликата, която възлиза и 
на 20 коша, но когато пред 
края на мача остават без своя 
капитен .Цветкович, който 
напуска играта поради 
лични грешки, домашните

Финансовите резултати по
сочват, че през първите шест 
месеци от годината тези ор
ганизации са осъществили 
чист доход от 14 6 милиона 
динара, който е по-голям с 

общности на . 32 на сто в сравнение със съ-

с която

ния
дивизия, а по този начин и 
класиране в по-висш ранг на щия период миналата година. 

При разпределение на чи-състезания.
Значението на този мач, осо 

бено за отбора на 
оказа влияние на играта 
първите минути, но вече 
петата минута те успяват

Материалното положение 
на организациите от обще
ствените дейности е в пряка

от развойните и Д° превишаване на личните 
доходи за сметка на материал

стия доход определените кри 
терии са зачитани. Единстве
но в Здравния дом е дошло

гостите.
в

петв
Симеон Мановда зависимост

Г "V ното възпроизводство. За ли
чни доходи тук са заплате-ХАНДБАЛ Първостепенната жилищна комисия за издава

не жилища на ползване и одобряване заем за инди
видуално жилищно строене на пенсионери в Димит- 
тровград дава

ни 371 хиляди динара повече 
отколкото позволява самоупра- 
вителното споразумение. Съ
щевременно тази организация 
е изказала и дефицит възли
защ на 136 хиляди динара.

Интересно е да се отбеле- 
лежи, че тук дефицитът е 
настанал

Равноправна борба 

и трето поредно 

поражение при положение на 
сравнително високо заплатени 
личниЗа даване заем на пенсионери 

митровградска община
Сума от 710 000 динара ще се дадат на пенсио

нери на заем за:
„ 1* Купуване, довършване, доизграждане 

стройване на жилища за лична собственост.
2. Поправка и адаптиране на собствени семей

ни сгради и квартири, както

на територията на Ди- доходи,
но възлизат на около 6 хиля
ди динара. По отношение иа 
миналата година 

доходи 
40,4 на сто.

които сред„Б. МИЛКОВИЧ" (Г. ХАН) — , АСЕН БАЛКАНСКИ" 23:18 
(10:9)

Г. Хан, 30 септември. Игрище на основното учили
ще. Зрители около 200. Съдии: X. Йович и В. Лю- 
бомирович (Свърлиг). ‘
„Асен Балкански'’: В. Велчев, Ц. Киров, А. Нацков 2, 
Р. Ботев 5, Б. Басов 2, Л. Петров 1, М. Тодоров. Т. 
Тодоров, Д. Антов, С. Рангелов 6 И. Ставров 2, Н. 
Гюров. ' «

тук ЛИЧНИ-
са у величениили за- те

и за поправка и адап- 
тация на жилищата на пенсионери, в обществена соб-
ди"на0шшсионР°е1Ш °Т средствата за жилищните нуж

Одобряване заема от алинеята на 1. и 2. на та
зи обява се върши в съгласие със законните 
редби от споразумението за решаване на 
те потреби на пенсионерите.

С молба за получаване заема участниците ня 
обявата трябва да поставят: последния ™ко" запис 
от получената пенсия, удвстоверение за собЬтвеште 
имот за който се търси заема, предварителна сметка за свършената работа. р ша сметка

Инак средният личен до- 
в организациите на об- 

дейности през 
първото полугодие е възлизал 
на 4.797 динара.

ход 
ще ствените

В равноправна 
статъчно 
чески неподготвени -ханбали- 
сти на „Асен Балкански" пре
търпяха трето поредно пораже 
ние, в мача с отбора на „Б. 
Милкович", с резултат 23:18 
(10:9).

игра недо- 
опитните и физи

ки могат значително да изди 
гат равнището и качеството 
на играта. Да добавим и то
ва, че хандбалния отбор е 
формиран неотдавна и досега 
е играел само три срещи, та 
ка че особени резултати не 
са могли и да се очакват. 
Вече са избрани и треньори 
на отбора (Д/Гюров и М. Си
мов), както и управление, та
ка че и от ' хандбалистите мо
гат в предстоящия период да 
се очакват по-добри игри и 
резултати.

а през съ
щия период миналат година 
на 3.770 динара.

разпо- 
жилищни-

В сравнение със стопански- 
организации, личните до

ходи в органиазциите на об
ществената дейност 
соки

те

са но-ви-
редно с 1.361 
се Дължи изключител 

но на по-дората квалификаци 
онна -

динара
на нр^фщ,щна™аТТлкГСГТамИоЯуппеа Д°СТаВЯТ 
общност на интересите 7д «И 0ВгГ?г„‘ аТа
?Брат0стеоД'Г °6Нар°™ “7вяГтДаВ„ГК °Т 3°

което
По думите на треньора Ми

ладин Симов, . гимназиален 
преподавател по физическо 
възпитане, младият и неопи
тен отбор на „Асен Балкан 
ски" има обаче в своите ре
дове талантливи хандбалисти 
които чрез редовни трениров

структура на заетите.
вестник Фактът обаче, 

низациите на 
дейности 
по-бързо 
кото в стопанските говори, че 
общественото потребление не 
е в унисон с

че в орга- 
обществените 

личните доходи се 
увеличават откол-

Първостепенната жилищна ко 
жилища на ползване и одобряване 
на собствени жилища на 
град.

мисия за издаване 
заем за

пенсионери _ ди“
\

планираното.С. Манов I.у В. Б.
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Творчески награден конкурс БИСЕРИ НА ПРИРОДАТА В РЕГИОНА НИШ

Сичевската|клисура
'■Л«**Т7^7 •

пнта_п творческата продукция в
творците от българскатаа’ня3:УКаТа “ публиц"стш'а на 
сание Мост“ ОК р наР°ДНост в Югославия, спи- 
за 1978 голина яГ?“а т00рчески награден конкурс 
научна стат „ „ ",,хотвоРен,,е. разказ, новела, есе, 
те творби се ‘7 У ИЦИСТИЧИа статия. За посочените творби се предвиждат следните

ЗА ДА НАСЪРЧИ Още едно растение, което 
обитава клисурата представя 
ява чудо на природата. То 
няма местно название а бо
таниците са го нарекли Рамон 
да сербика. За разлика от ка- 
лофера рамондата настанява 
не припечните, но 
обратното 
влажни места обърнати към 
север. Това растение има 
големи листа събрани в ро- 
зета, от която през юни 
се подават цветни стъбла с 
лилави цветове. Интересно 
е това, че най-близки родни
ни на рамондата живеят в 
тропите като типични тропи
чески видове (влажен и то
пъл климат). Следователно, 
случаят с рамондата показ
ва, че Сичевската клисура 
не представлява само медите- 
рански, но и тропически оа: 
зис дълбоко всред Европей 
ския континент. Дълбоките 
проломи на Нишава, дебеле- 
те наслаги варовикови пла
стове, които уеднакяват (тем
пературата на въздуха и дру 
ги ‘ обстоятелства създават 
особени условия и микрокли- 
мът годен за живота на ста
ри и редки растения. Освен 
това изследванията на уче 
ните показаха, че рамонда 

както и нейното се
стриното' растение от Родо
пите сили 
тежават
до скоро незвестно при вис
шите растения. * Именно, тия 
растения са единствените вис
ши растения, способни поло 
вин година да живеят без 
вода и пак да останат живи. 
Рамондата е в състояние след 
повече месеци престой в 
хебарена преса пак да озе- 
ленее, когато бъде оръсена 
с вода.

Сичевачката клисура е най- 
известния в Европа природен 
кът от източната Сърбия, по
точно от околността на Ниш. 
Тя пленява погледа на път
ниците предимно със силно 
впечатлителни 
облици, които в изобилие се 
редуват особенно в оная част 
от клисурата, която геогра
фите наричат Гради щански 
каньон. Високите отвестни- 
скали, варовиковите остриета 
и купи, стесняват буйната 
Нишава в криволичеста цеп 
натина. В пролома са укрити 
и множество по-малки или по- 
голсми пещери внушаващи 
тревога и неспокойство. Въпро 
чем, точно така преживяна 
срещата си със Сичевската 
клисура всеки новопристигнал 
тук пътник 
и удивление и безпокойство, 
чувства на почитание към при 
р одата и безпомощност.

За съжаление, обаче, мно
го по-малко се знае и за мно- 
гото други стойности, които 
фактически представляват съ
щинският мотив Сичевската 
клисура да заслужи нашето 
внимание. Малцина минува- 
щи са, например, запознати, 
че в този пролом са укрити 
същински раритети на жива
та природа, които учените 
все още с мъка поясняват. 
Ще споменем само две рас
тения. Едното народа вика 
калофер или каловер, назва
ние което вероятно произ
хожда от гръцко-латинските 
думи хубаво цвете. Ако щеме 
истината калофера може да 
се срещне и отглеждан в 
градините обаче в Сичевска
та клисура той расте в ди
во състояние, днес същин
ските естествени находища 
на калофера са крайбреж
ните страни на Средиземно

море или Медитерана. Така, 
калофера вирее и в нашето 
адриатическо Приморие и в 
Далмация, където население
то го нарича жалфия, Сле
дователно, ето късче от Ме
дитерана в непосредствена 
близост на Ниш!

Как и защо вирее прочу
тата жалфия кадуля- или — 
едно от най-известните лекар
ствени и козметичсски ра- 

в диво състояние 
клисура? Уче

ните смятат, че в древни гео-, 
логически времена, преди 
епохата на заледяванията, ка 
лоферът кадулята или жал- 
фията (латински Салвиа офи 
циналис) а била разпростра
нена поради топлия кли
мат на много по-големи про
стори в Европа. Поради на- 
стъстъпилите студове тя из
мряла. Единствено успяла да 
уцелее в Сичевската клисура, 
където владеят по-специал
ни климатически условия,
наподобаващи на ония край 
адриатическото крайбрежие. 
Не случайно, някои автори 
писаха, че Сичевската клису
ра наподобава и типичните
приморски и херцеговски кар 
стови пейсажи, а най-старият 
сръбски фитоценелог про
фесор Луйо Адамович, наре
че тоя предел медитеран
ски оазис всред континента.
Но, за да си представи каква 
роля калофера играе в пей- 
сажа на Сичевската клисура 
интересуващият се любител 
трябва да се покатери вър
ху северното карстово се 
любител трябва да се пока
тери върху северното кар
стово плато над дефилето. 
Там са огромни площи по
крити с това ароматично ра
стение, което цъфти през юни 
отдавайки особена миризма.

областта на

варовикови-награди
тъкмо 

сенчестите иI. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ 
първа награда 
втора награда 
трета „

II. ЗА РАЗКАЗ 
първа 
втора 
трета

900 дин. награда 2.300 дин. 
2.000 
1.500

700 ;;000
стения 
в СичевскатаIII. ЗА НОВЕЛА 

първа награта 
трета 
втора

IV. ЗА ЕСЕ 
първа награда 
втора „
трета „

2.500
1.500 
2.000

2.500 дин. 
2.000 
1.500I

V. ЗА НАУЧНА СТАТИЯ 
първа награда 
втора „
трета „

VI. ЗА ПУБЛИЦИСТ. СТАТ. 
първа награда 
втора „ 
трета

2.500
2.000
1.600

1.800
1.500
1.200

ведно изпитва
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Право на участие в торческия награден кон
курс на сп. „Мост’' имат всички граждани на СФРЮ.

2. Творбите трябва да са написани на българ
ски език — по възможност на пишеща машина, раз
дел тройка или читливо на ръка и да бъдат означе
ни с шифър (обозначение). На редакцията се 
тавят по три екземпляра от предложената творба
за награда, а името на автора трябва да е сложено 
в затворен плик, върху който трябва да е написано 
обозначението на творбата.

3. Изборът на темата е свободен.
4. Предложените творби за награда трябва да 

притежават необходимата художествена, научна и пу
блицистична стойност.

дос

та

пряка — при- 
ст ранно то качество.5. Наградените творби, оценки от специален 

жури, след печатането в списанието ще получат и 
съответен хонорар според съществуващата тарифа.

6. Обемът на научните и публистичните статии 
може да бъде най-много до 20 страници и нищеща 
машина раздел тройка.

7. Последен срок за доставяне на творбите за 
награда е 30 ОКТОМВРИ 1978 ГОД. Ръкописите тряб
ва да се изпратят на адрес на Издателство „Братство" 
— за наградния конкурс на „Мост".

За резултатите на наградния конкурс уч 
ците ще бъдат осведомени чрез в. „Братство'’.

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"

астни-

Сп. Сотиров

където имаяйцеклетката в епруветка, 
сперматозоиди от бащата и специални 

След оплождането яйцеклетката би- 
прехвърлена в друг- хранителен

наблюдавали оплодената яйце-

ставя
вечеШ№ ®т ЕПРУВЕТКА разтвори.

разтвор.ла
Изследвателите 
клетка, която започнала да се дели — най-

после на четири и след около 
клетки. И това е именно кри-

яйцеклетка. Осем години по-късно 
университет.

ка заешка
д-р Рок. също от Харвардския 
твърди, че е успял да оплоди човешка яйце- 

извъи тялото и наблюдавал как тд се 
на три клетки. Оттук тръгват 

учени. Едуърдс се заема

минути преди по- 
град Оул-

На 25 юли, тринадесет
болницата на английския 

цезарево сечение се роди Луиз 
чрез

но малката Луиз

напред на две,
50 часа на осем 
тичната точка, 
експерименти от сегашния. Преди учените из

64 или по

лунощ в 
дъм чрез 
Браун. Ражданията 
са рядкост, 
мание на специалисти 
бе зачената в епруветка, 
ска „премиера” бе вдигнат 
средствата за масова 
сензационната страна на

хора, които се загрижиха за юри
дическите усложнения при подобни ражда
ния, реалигиозни деятели задаваха въпроса, 
дали е уместно човек да повтаря „непорочно
то зачатие" и т.н. Някои специалисти преду
предиха, че все още не са добре изследвани 
всички механизми, свързани с зачатието на 
човешки същества в епруветка. Ще трябва д 
минат години, преди да се установи да ли 
особеностите при раждането на Луиз пяма да 
доведат до някои генетични изменен. <
всичко факът, че се родило първото човешко 
ст шсство, заченато в епруветка, е неоспорим 
и той представяна решителна стъпка в меди
цина?^ Поради Я интереса към събитието, поме
стваме със съкращения статия на сп. „Шозуик 

допълнения от други издания-

която отличава предишните
царево сечение не 

привлече вни- 
от целия свят, защото 

Около тази медицин- 
голям шум, като

клетка
роди разделена 
двамата английски 
да усъвършенствува методите за изскуствсно оп- 
лождение на човешките яйцеклетки и да подо
бри състава на химическите разтвори, които са 

поддържат оплодените 
човешкото

чакали яйцеклетката да достигне 
вече клетки при деленето, 
вят в утробата. Но някои изследвания

че дори зародиш от две клет

преди да я поста 
с май

муни показали, 
ки може да оцелее в матката. Така двамата уче 

да имплантират яйцеклетката пр!
спесят

информация използуваха 
събитието. Веднага се необходими, за да се 

клетки в добро състояние
Междувременно Стсптоу

пи решават
етап на деление на осем клетки и да 
сложените операции по поддържането й извън 

тяло. Пациентката междувременно 
с хармони, за да се подготви утроба- 

й за оплодената яйцеклетка. Бремепостта 
но леко усложнение у 

принудило лекарите да пристъпят 
оперативно раждане няколко дена преж

девременно. Роденото тежало 2600 грама и е със 
Новороденото е напъл-

нзиъп
намериха работи над 

на техниката за изваждане 
майка и за връ-

тяло
усъвършснствуванс 
на яйцеклетки от бъдещата

оплоденото, делящо се яйце в утро- 
в тази

човешкото
лечение

щанс на 
бата. 
област

таЕдно от основните постижения 
с употребата на 

бичка, снабдена с осветление, която се вкарва 
през малък разрез на корема и през която 
лекарят може да наблюдава и избира зряла 

се изважда с помощта на

нормално.протекла 
майката 
към

тръ-ланараскоп

сини очи и руса коса. 
по здраво и според 
осведомителните

яйцеклетка,
<уумна игла. _ .

Едва през 1970 г. двамата учени съобщават, 
успели да оплодят яйцеклетки, които до- 

ог осем и шс-

която последните сведения на 
агенции се храни нормално.ка\

че са
стигнали етан на размножение

клетки. Няколко години по-късно те 
оплодените клетки 

постигат
снадссст
се заемат да имплантират 
в утробата. В 1975 г. изследвателите 
първата бременност, но жената абортира спои-, 
тайно след десетата седмица. Постепенно Стоп- 
тоу и Едуръдс променят някои от елементите 
на целия процес, за да стигнат до съкращава
не на срока, през който оплодената яйцеклет
ка остава ин витро, нещо, което то смятат, че 

успеха, постигнат с раисда-

с някои
о на дванадесет грдини дпа- 

— гинекологът Патрик 
Робърт ЕдсъРДС, Ра" 

за оплождане на

В продължанис 
ма английски 
Стептоу и физиологът 
зработват специален 
човешки яйцеклетки ин 
отделят и оплодят 80 яйцеклетки, ко

А в утробата на майките. Но
Луиз Браун пито един от за- 

да просъществува в утро-

учеии

метод
витро. Те успяват да 

след
с от значение за 
нето на Луиз Браун.

Леели Браун, майката на новороденото, се 
оказва подходящ обект за експеримента. Гя 
има запушване на филопиевито тръби, кошо 
Стсптоу остранява. Подлагат „ на хормонални 
лечение, с коото со стимулира производството 
на яйцеклетка. И болницата Стонтоу изважда 
една яйцеклетка от пациентката. Едуърдс по

тока имнланират
до раждането на 
родишитс не е успял

повече от няколко месеца.бата
опити, коиго биха 

иа двамата учели.Твърде малко са предишни

Първото“събощение за оплождане ин ангро.пра
ви д-р Пиикъс от Харвардския университет 
през 1936 г., който успял да оплоди в еирувет

полезни
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I

Роден за директора
.

I

У петак закаса със сват Перу од наше село. Каже 
ми идемо у град 
на ми.

и тамо че свъриемо при си-

ИНТЕРВЮ С МОМЧИЛО АИДРЕЕВИЧ— Па кудс работи син ти? — питам га я-
голема глава.каже сват Пера

директор йе на йедпо предузеЬе, ама сват Пера не |
може да се сети за името на предузеЬето. __

Кад стигомо у град първо свърнумо на квтар- Ш 
туруту на сина му. Сви отишли на работу. Реко айдс 
тегая че га тражимо, че идемо от предузеЬе до пре
дузеЬе и че га намеримо. Нашият град нема млого 

I предузеНа. Първо свърнумо у фабрнкуту куде се ирайи 
(' намештай. Реко това йе наша най-стара вабрика може 
1 тува да работи. Улезомо на капиюту и тува ни сретс

Он йе, За някои дребни неща в Димитровград
■ ►

— Нищо не даваме за рек
лама. Това е ... Нищо не се 
чува за нас. Ето,

малко от културната, 
. А и каква ще бъде ут

ре културната надстройка ко 
в мазето ни е бюфет... 

— Жена на един ръководи*

внах 
хик..

разкопават чар-— Защо 
шията? Какво търсят гамо? например, 

знаят, че ние има- 
Везувий — на Козарица.

малцинагато— В музея в Димитровград 
се съхраняват 
че Сулейман 
минавайки през 
град, че 
един чувал цимент та... А 
приказва се в града, че раз
копките

портиерат. основни данни.
— Кога тражИте? — рече он.
— Идеме при директоратога — каже Пера — 

он йе мой син.
— Кико му йе име?
— Сима Петров?
— Е, он йе тува бил директор още после осво

бождението.. Се де две године и си отиде. Са иезнам 
куде работи.

Величествени, 
Димитров- 

тъкмо тук загубил:
1

се правят по ини- 
които

1
циатива на учениците.Пойдомо си с сват Перу и свърнумо у преду

зеЬето куде прайе дрейе. Видимо нове япийс напрайе- 
не и сват Пера пита йедного работника. Он се по-

правят тайни входове за кни 
Искат да видятжарницата. 

дали са дошли новите учеб-замисли и ни каза.
Я Сам млад работник, ама сам чул дека Сима 

С Петров ни йе напуштил кига предузеЬето имало го- 
‘ леми борчове. Кажу дека отишъл у друго предузеЬе 
I за директора, оно било по-силно и могло да га из- 
1 държа.

1 ници.. .

— Защо от толкова декора
тивни растения остапа са
мо плачущата върба пред 
Дома на културата?

Сват Пера се посрами малко, ама нема куде 
I пойдомо и у треЬе предузеЬе. Там лрайе оиънци, 
* чижме, а са од скоро гумена колетия за лимузине. 
; Сват Пера се зарадува ка виде вабрикуту. Питамо на 

вратата и човекат ни одма одговори, ко из топ.
— А знам га кико да га не знам. Беше дирек- 
три године, ама кига ни предузеЬето

— Тази плачуша върба е 
символ на ■ състояние на Ди
митровградската култура. За
това се и тук задържа. А 
ние хората от културата й 
даваме пълномощно, вместо 
нас па плаче за допълнител
ни средства, но . Общината и 
СИЗА за културата това не 
виждат...

Г
I станутор

неликвидно преместише га у друго предузеЬе нак за 
директора. Са че ви покажем 

Млого предузеЬе 
се само издига'1

Но1)е ни се притупише със сват Перу. 
щом сам се уловил у това оро, че играйем до край. 
Най-после га намеримо у пету вабрику. Четвъртата 
развормирана ка он бил директор. Тая петата кажу 
дека и она скоро че валира.

— Родил сам га за директора 
Пера — и ако пропадне и тая вабрика, че напрайе 
другу, ама он че умре ко директор и това ти йе.

1

куде се намира, 
света пропадоше, а онпри

Ама

тел се оплаква, че мъжът й 
нито обедва, нито вечеря 
къщи, и жената си мисли при 
коя ли се храни?

— Не пишеш 
през последно 
шеш ли нещо ?

хуморески 
време, пи-в

каже сват — Защо Кира Трайков не 
отвара бюфета в Културния 
дом? Пиша зоо-стоматогически— Напразно се страхува гор 

ката, Може да си ;спи спокой
но. Мъжът й най-вероятно яде 

обществените 
които се устройват 
вите зделки.

— Какво 
ризма в

комедии,
— Е, това е малко труден 

въпрос за отговор. Не е лесно 
. културно да се

Какво ще кажат хората ут
ре : „Жено, аз бях, хик, 
културния, хик, дом, та пи-,

, — Кажи ни една?по търпези,- 
на~ дело-; з ~ ^Петелът с пломбираниянапиеш.■<

.1
; в ще кажеш за ту- 

Димитровград?
Интервюто открадна: 

Б. Николов
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