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С указ па президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство’' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта па информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между паши 
те народи и народности.

**^вДНОСТ в СФР ЮГОСЛАВИЯ
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ:
ПО ПОКАНА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

ШИША ИНИЦИАТИВА 

БЕЗ ОТСРОЧВАНЕ
Менгисту посети Югославия

ПО ПОКАНА на Председателят Менгисту из
черпателно осведоми прези 
дента Тито за досегашните пс 

по стижения в развитието на Сс 
бе циалистическа Етиопия и зг 

Временния борбата й срещу вътрешни- 
съ- те и външните врагове. Той 

специално обясни настоящия 
миг на етиопската революция 
и запозна президента Тито с 

под нейната насока: решаването 
Хаиле на икономическите проблеми

президен
та на СФРЮ Йосип Броз Ти 
то от

даиията на най-високо равни 
ще и по такъв начин да дс 
принесат за пълния им успех

Двамата ръководители раз
говаряха и за споровете 
конфликтите между необвър
заните страни, и се съгласиха 

необходимо 
противопоставяне на разширя
ването ка тези спорове, кои
то само заплашват единството 
па движението на необвърза
ните.

В разговорите Тито — Мс 
нгисту и сътрудниците им ця 
лостно бе обсъдена междуна
родната обстановка и проблс 
мите, които обременяват те
зи отношения, като бяха ог 
начени направленията по дей 
ствуване на двете страни 
преодоляване на тези пробле 
ми.

7 до ю декемлри т.г. 
на официално приятелско 
ссщение в страната ни 
председателят на

Инициативата на 
Тито за установяване 
ституцията 
ващ, за гто-голяма афирмация 
на колективната работа и съв 
местно ръководене, 
нова голяма и изключително 
важна крачка в по-нататъшно 
та демократизация на цялотс 
ни общество, 
подкрепа на Титовото предлг 
жение, значи и приемане кг 
задължението да се предприе 
мат конкретни мерки за кол 
кото е възможно 
претворяване на тази идея г 
дело.

другаря 
на ин-

та, за да се изнамерят най- 
добрите пътища за реализа- . 
ция на задачите, поставени от 
другаря Тито в речта му пред 
Осмия конгрес на Съюза на 
югославските синдикати. Сам- 

П редседателство, 
всичко, ще се ангажира въГ 
ху конкретните проблеми в 
собствената му работа и ре
шаване.

На заседанието бе изгьк 
нато, че всички органи и ор 
ганизации трябва да направ 
ят многобройни 
ния и изнамерят кай-подг 
ходящите решения. Тъй как 
то работата на рковадстват? 
не е униформирана 
са учредени според Конститу 
цията, други според уставите 
— това подразбира много и? 
менения
обществени документи.

председателству- и
военно-административен 
вет и на Съвета на министри 
те и върховен комендант нг 
революционната армия на Со 
циалистическа Етиопия, 
полковник Менгисту

чеозначава съвместно
то преди

Единодушната

по-бързе подготвле-

Приемайки тази оценка. 
Председателството на СР Сър 
бия, реши в колкото е въз
можно по-кратък срок да се 
осъществят сътрудничество и 
консултации с другите органи 
и организации в Република-

згеднк

На края на разговорите от 
говорните министри дадоха от 
чет за разговорите им за иг 
дигане на

и в най-важните
сътрудничеството 

между двете страни в отдел--х 
ни области.

ОТ 7 ДО 10 ДЕКЕМВРИ След разговорите 
тът Тито в чест

президен . 
на госта от 

Етиопия даде- обед. на койтг 
домакинът и гостът вдигнах" 
тостове.Стане Доланц 

посети Полша
В своята реч тг 

Тито между другото 
— Необвързаното 

ние още по-силно 
ждава като съществен 
меним фактор на 
сигурността в света, 
гателна сила в 
на актуалните проблеми : 
ждународните отношения, 
борбата срещу 
колониализма, 
зма и всички облици
да доминация. А

президентът 
каза .-

движе- 
се потвър 

и неза 
мира и

Председателите Тито н Мешгсту

като дви 
решаването

Мариам с група свои сътруд 
ници.

Непосредствено след 
жесгвсното посрещане в Бе 
лия дворец в Белград започна 
ха разговорите между прези 
делта Тито и 
Менгисту. В твърде сърдечна 
и приятелска обстановка, 
ководитслитс на двете социалг 
етически и необвързани страни 
размениха мнения за актуални 
те проблеми по развитието г 
двеге страни и за междуна
родните проблеми.

да обезпечи по-хубав живот 
и напредък на етиопския на

По време на посещениетс 
Стане Доланц води разговори

Секретарят на Председател
ството на ЦК на СЮК Стане 
Доланц от 7 до 10 декември 
т.г. посети Полша, начело на 
югославска партийна делега
ция-

в МСтър род.със своя домакин, члена на 
ЦК на ПОРП и секретар н? 
Централния комитет 
Бабюх.

Менгисту подчерта, че цел 
та на неговото посещение с 
да укрепват дългосрочните 
приятелски отношения между 
двете страни, да запознае пре 
зидепта Тито със сегашната 
обстановка в страната си и 
лично да благодари за морал 
пата, материалната и полити 
чсската подкрепа, кодто Югс 
славид оказа и оказва на

г
империализма
неоколониалгЕдвард

па чуж 
своята про 

гресивна роля в положително 
изменение на несправедливите 
и неравноправни междунаро; 
ни отношения движението н' 
необвързаността 
изпълнява само ако действу
ва като независим и само 
стоягелен фактор. извън бло
ковете и тяхното влияние. Тг 
зи ориентация на необвърза 
ките

(На 2 стр.) председател*

Р'1

може да

сшопската революция-
Важно място в разговорите 

имаха и някои актуални мс 
ждународии въпроси: обста
новката в Южна Африка, рол 
ята на Организацията на аф
риканското единство, импери
алистическата намеса в този 
район и пр.

Тито и Менгисту възложи
ха па компетентните минис
три па двете страни подробно 
взаимно да обсъдят въпроси 
тс за по-нататъшното разшир 
и»ппе па сътрудничеството 
между двете държави.

ДИМИТРОВГРАД страни същевременно 
представлява устойчива и 
трайна основа и опора за тдх 
ната независимост, в отбран? 
та им от всички натисци и 
вмешателства, на които осо
бено в последно време са из 
ложени. ,

Сказка на 
Светислав 
Попович В отговора на наздравицата 

председателят Менгисту меж
ду другото изтъкна:

— Етиопия и Югославия, 
като основатели на движение 
то на необвързаните, са длъж 
ни и в бъдеще да полагат 
усилия за укрепване на анти 
империалистическото станови

В рамките па идейно-иоли 
тичсското издигане па Съю
за иа комунистите, и Димит
ровград на 8 декември т.г. в 
голямата зала па ЦснтъР? 
иа култура и забава бе изне 

тоъРД° масово посстсиг

Заключителният етап 
разговорите Тито 
ту се състоя на 9 декември 
Президентът 
своя гост с общественото, икс 
комическо и политическо раз 
витие в Югославия- След тс 
ва президентът Тито и пред 
седатслят Менгисту подробно 
обсъдиха въпросите на движг 
нието на необвързаните, с от 
делно ударение на подготов 
ката за предстоящите заседа
ния в Мапуту, и Хавана.

Подчертана бс 
мгасгга, всички

на
Менгис

Тито запозигсена 
сказка. 

Светислав
ще, което бе главната харак
теристика на движението пс 
време на езъдаването му. Съ
щевременно, те трябва заед 
но да работят за осуетяване 
на всеки опит движението д? 
се претвори в инструмент на 
империализма.

По време на пребиването п 
ни председателят

Попович-Тилс 
председател на Комисията за 
международни 
Централния 
за на 1
два и половина часа говори 
на тема: „Актуални въпроси 
в международното работниче 
ско и комунистическо движе 
ние."

След интересното и попул 
ярно изложене С. Поиович- 
Тиле отговори па зададени вт

въпроси към 
комитет на Сме 

комунистите в Сърби*

иеобходи- 
необвързани 

— изхождайки от & 
на необ-

страната 
Менгисту посети град Осиек 
изложбата на оръжие в Ни- 
кинци край Белград, Конгрес 
ния Център ..Сава'в Нови Бел 
град и др.

страни 
повийте принципи

да вземат учавързваието 
М. А. стие в подготовката на засе

проси.
и Едвард Гйерек. С. Доланц



*
НА СРПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ 

СЪРБИЯЕдвард Кардел:
Политическата и военната стратегия на 

народоосвебодителното въстание и на 

социалистическата революция в 

Югославия и Ти/свата творческа роля в 

иейната концепция и осъществяване (1)

На другаря Тито връчена 

първата златна емблема 

иа народната отбрана
СФРЮ Йосип Броз Тито.

Благодарейки топло на висс 
кото признание другарят Ти те 
подчерта, че 
на такова признание представ
лява добър облик за подтик и 
мобилизация на хората върху 
задачите от областта на сигур 
ността и за/цитата на • нашата 
страна.

На 11 декември т.г. прези
дентът Тито прие делега
ция на СР Сърбия, която му 
връчи първата Златна ембле 
ма на народната отбрана на 
СР Сърбия. В делегацията 
бяха: председателят на Пред 
седателството на СР Сърбия 
Добривое Видич, председате
лите на председателствата на 
автономните области Войво- 
дииа и Косово Радован Блай 

Джавид Нимани, 
иа ЦК на СКС

установяването

и доверието на 
тази политика зави 

нашето въстание 
ще има, тоест 

йска. И

. (По повод Деня на ЮНА 
предаваме изводи от студия 
та на Едвард Кардел, пуб
ликувана в 1977 година)

та политика 
масите в 
сеше дали 
действително 
ще създаде свод но 
обратно,
военна стратегия 
можно в съзнанието иа маси
те да сс изгради убеждение 
то. че с оръжие в ръка мо 

да се постигне победа 
Тито никога не е бил само 
войник, а съчцевремсио да не 
е бил «политик; и никога не 
е бил само политик, а съще 
временно да не е бил и вой
ник.

равноправни народи и народ- В продължение на разговора 
членовете на делегацията ос- . 
ведомиха президента Тито за 
постиженията на полето на ор 
гаиизирането и заздравяването 
на териториалната отбрана и 
обществената защита в СР Сър 
бид. Президентът^-на Републл 
ката изрази удоволствие ог 
постигнатите резултати и по/ 
черта необходимостта от пое 
тоднно ангажиране по тези 
въпроси в цялата ни страна.

ПОСТИ ;
пето, че за такова вдигане 

на народа на встание е исоб 
ходима широка освободител- 

демократич

кович и 
председателят 
д-р Тихомир Влашкалич 
републиканският секретар на 
народната отбрана 
подполковник 
дойчич.

и
Политическата и 

стратегия на 
комунистическа партия в на 
вечерието на Втората светов 
на война и по време на наша 
та Народоосвббодителна бор
ба и социалистическа револю 
ция трябваше да държи смет 
ка особено за следните същес 
твени елементи:

Първо, че народоосвободи- 
телната война, относно въста 
нието и войната, не е възмож 
но да се развиват нито изво
юва победа 
без съзнателното и добровол

военната 
Югославската само със съответна 

беше въз
но-патриотична. 
на и социално-прогресивна пс 
литическа и идейна платфор
ма, каквато предлагаше тък- 

нашият Народоосвободите 
лен фронт;

шесто, че в такива условия 
фактор за по 

беда на нашата Народоосво 
бодителна борба и за тако
ва революционно развитие 

необходима водещата

генерал- 
Драгоман Ра

мо Добривое Видич осведоми 
президента Тито за неотдав 
на приетия закон за призна 
пия в областта на народната 
отбрана въз основа на " кой 
то Председателството на СР 
Сърбия на заседанието си от 
8 декември т.г. реши първа-

же

като основен

На приема бяха съюзният 
секретар на народната отбра
на армейският генерал Никс 
ла Любичич и шефът на ка 
бинета на президента на 
Републиката Борислав Бадури

(Танюг)

беше
роля на Югославската комуни 

партия както в На 
фронт

Тито винагиА след топа, 
беше

та Златна емблема с дипломаетическа
родоосвободителния

самата Народоосвобо
над окупатора революционер-реалист. 

Тито знаеше, че резултатите 
на политиката на нашата нар 

не зависят от хубаво 
и ре 

оглед, че и

да се връчи на 
на СФРЮ и върховен комен 
дант на въоръжените сили на

президента
така и в 
дителна война, защото един 
ствено
кадрово бе способна да орга 

води въстанието, а

но участие на основните на
родни слоеве във войната, то 
ест без участието преди всич 
ко на работниците,, селяните 
и демократичната интелиген
ция;

на.
тя организационно и тия

съставените възвания 
золюций, без 
за това трябваше да се дъР 
жи сметка. Тито преди вси

низира и 
същевременно за революДис 

народни маси предете 
гаранция. че нова Стане Доланц 

посети Полша
нните 
вляваше 
Югославия ще бъде п-о-инаква

Народоосвобо- 
дителния фронт, в политичес
ката му платформа и в сме

второ, че в изхождаше от това, че 
може

чко
за добра и успешна 
да се счита само онази полиот старата.

Всяка друга политика, кол 
то не би държала сметка зе 
тези фактори, значеше на 
практика затваряне перспек
тивите на широките народни 
маси по отношение на промя
ната на характера на полити 
ческите обществените отно
шения в Югославия и с това 
и разбиване на единството 
на народите в Народоосвобс 
дителния фронт, което вст 
щност би била само подгс 
товка за разгрома иа народе 
освбодителното въстание, от 
носно на неговото свеждане 
на най-елементарни облици нг 
така наречено съпротивително 
движение.

Тъкмо върху такива основи 
Югославската комунистическа 
партия изграждане своята по 
литическа и военна стратегия 
в Народоосвободителната бор 

е ба. Ако нашата партия не 
виждаше тези факти и ако в 
своята политика не водеше 
сметка за тях и за възмож 
ните последици ка въздей
ствието им върху развитието 
и единството на народоосвобс 
дителното движение, тя не 
можеше и да бъде способна 
да организира и води народе 
освободителната война до пс 
беда. А именно на таза стра 
гегия Тито даде своя реша 
ващ творчески дял и принос

народнатемата на новата, 
власт, започнала да се създа 
ва на освободената терито
рия, трябваше да дойде дс 
израз, преди всичко, интере
сите . на тези основни народ
ни слоеве,-

тика, относно политическа и 
военна стратегия. която дей 
ствително дава конкретни ре 
зултати в борбата за такова 
отношение между обществе 
ните и политическите сили >(От 1 стр.)

Стане Доланц бе приет и 
от първия секретар на ЦК 
на ПОРП Едвард Гйерек. Дс 
ланц пренесе сърдечните при- 

от президента Тито дс 
Гйерек. Гйерек благодари и 
възвърна поздрави до другари 
Тито.

които ще се развиват в пол 
за на народоосвободителкотс 

обективно
ческото, икономическото и 

. други полета.
трето, участието на основни 

те народни слоеве в Народо
освободителната борба и съ' 
даването на новата народна 
власт, която изразяваше ин
тересите на тези основни на
родни слоеве, нужно водеше 
към тясно свързване, относнс 
към преплитане на народоос 
вободителната борба със со
циалистическа революция;

четвърто, че народите и н? 
родностите на Югославия бя
ха готови да се обединят в 

народоосвободител- 
но въстание само при усло
вието да ' бъде създадена пер 
спектива и да се даде гаран
ция че нова Югославия 
бъде държава на свободни и

въстание, 
водеше — и към укрепване на 
водещата 
на демократичната и социали 
етическа революция- (• • •)

което
Обстойно бяха разменени 

мнения и за международните 
проблеми. Двете 
подчертаха

роля на силите
делегации 

универсалността 
на детанта и конкретния при 
нос на двете страни в решава 
нето на актуалните 
върху основата ка 
те демократични

вети

От такава политическа стрг 
тегия произлизаше и цялата 
практична политика на Югос въпроси 

известни 
принципи 

на отношенията между дър
жавите.

Сърдечните и приятелски 
разговори между Доланц и 
Гйерек продължиха два 
Високо бяха 
татите

славската комунистическа пар 
тия както и на всичките у 
акции в навечерието и по вре 
мето на войната.

часа
Противно 

на тази стратегия в това вре 
ме беше възможна само още 

стратегия, тоест съюз 
с политическата структура нг 
стара

оценени резул 
от досегашното 

рудничество между двете дър 
жави и партии и заключено, 
това сътрудничество 
Дължи и занапред.

В разговорите бяха обмене 
ни информации за 
ето в Югославия и 
както и актуалните

общото
сът- В размяната на мнения з? 

актуалните въпроси на меж
дународното работническо и 
комунистическо движение 
подчертано
решенията и принципите 
Берлинската конференция.

една
да про беЮгославия. Но 

бяхме приели тази друга 
тегия, нямаше 
освободително

ако значението н?стрг
да има каре 
движение, р 

най-добър случай — ако ще 
ше и да дойде 
движението

шшт нгположени 
Полска 
въпроси 

от Международната обстанов Домакините бяха информи
рани и за активностите на 
Югославия в движението н~ 
необвързаните като бяха 
тъкнати ролдта и значен 
на това движение.

до него — 
щеше да се све 

де на онова, което в Западна 
Европа се нарича съпротиви 
телно движение. Нашето н? 
родоосвободително въстание 
обаче е нещо съвсем друго 
и повече отколкото съпротиви 
телно движение. Следовател 
но, онези които днес ни уп 
рекват или по-рано ни упрек 
ваха че не сме приели тази 
друга стратегическа насока, зг 
бравят, че ако това щеше да 
бъде курс на отказване от 
народоосвободително въстание

ка.вестник НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петън 
Урежда редакционна 

колегия 
Дирентор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Главен и отговорен

Полско-аогославският 
лог обхвана диа-

развитието на 
междудържавното и между- 
партийното 
Голям подтик 
ничество

из-
ниетс

сътрудничество 
на това сътруд 
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ДУ другарите Тито и Гйерек. 
Двете страни подчертаха необ 
ходимостта от издигане на ст 

трудничеството във всички об 
ласти. Още повече, 
има
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Тито винаги притежаваше 
качества, които му даваха 
възможност в множеството 
събития да вижда онова, ко 
ето е главното. Изтъкнал 
бих две от тези качества.- 

Тито дълбоко съзнаваше 
че в такова историческо дви
жение — , какаото беше на
шето народосвободителио въ 
стание — политическата и вое 
ината стратегия са абсолю
тно взаимно зависими,. Защо
то само със съответна поли 
тика в масите можеше да се 
създаде убеждение във въз 
можността и необходимостта 
от въстание, относно от наша-

като се
предвид, че не 

твуват проблеми,, 
обременяват г 
жду двете страни.

един
часа в Будапеща 

посрещнаха и ноздра 
виха представители на ЦК нг 
Унгарската 4 ^

исъчцес- 
които да 

отношенията меи социалистическа револю
ция. Въсщност, победа на на- 
родооовободителната война у 
на соицалистическата револю 
ция в_ Югославия, разбира се 
е най-доброто доказателство 
че основните

комунистическа1
Стане Доланц запозна свои 

те домакини с главните 
я«ци наооки 
СЮК

партия, оглавявани от секре
таря на ЦК Андраш Генеш 
В разговора, воден в салон? • 
на железопътната 
минал в

насте
на активност на 

и подчерта ангажира
нето на нашата

компоненти на 
политическата стратегия, на 
която решаващ творчески при 
нос

гара, пре- 
сЪРДечна и - приятел-

организационното нГш “об“? " ГС
изграждане на СЮК и него'- Ха

органи. Полската 
на осведоми гостите 

ността на ПОРП

партия на 
реализация решенията на XI 
конгрес идаде другарят Тито, са

правилни.
мнения за би 

отно-латералните партийни 
шения както и за някои най- 
актуални

"««вмвои № 8 В следващия брой: Револю 
ционна армия на народоосво 
бодителното въстание

вите стра 
за дей

на полити- впроси от междуна
родните отношения.

СТРАНИЦА 2
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Белград

Цената иа непоследователността
да се предвижда „свеждане на потреблението 
в нормални рамки”, което ще рече да не се 
изразходва повече, отколкото се създаде', 
паралелно с това отбелязваме, че потребле
нието расте по-бързо от ръстга на обществе
ния продукт. И пак вместо да се погледнем 
лице срещу лице там, където се решава за 
потреблението, в самоуправителните общности 
на интересите, да кажем, свиваме рамене, ся
каш нещо не е в ред съ<3 системата. Безмалко, 
за всичко е виновна системата. А за това, че 
не работим и не се държим съгласно система 
та — никому нищо не се случва, освен че по 
нещо спечелят онези, които желаят да доказ
ват как уж нашата самоуправителната система 
е неефикасна.

Би било поради това далеч по-добре да не 
надаваме викове, за отделни обществени листи 
тути да не произнаояме окончателни съдове 
преди да вложим минимални усилия тези ин
ститути съвсем да се оформят и изпълнят със 
съотдстни съдържания. Наистина, по-леко е с 
премълчаване да се омаловажават институтите 
иа договарянето и споразумяването, отколкото 
да се отстои в договарянето и осъществяването 
на договорите и споразуменията. Но с какво 
друго в съвременните условия -на изграждане 
на нашето самоуправително. общество да сс 
потвърждава истинската привързаност към то
ва общество, ако не с упорита и последовател
на работа по. укрепването на институтите, които 
правят това общество.

Мие, въпреки много слабости, 
съпътствуват нашия ход напред, постигнахме 
твърде много. Намаляването на тези резул
тати и оригиналности на нашата самоу прави 
телна система с по нечия непоследователност 
е висока цена, с която никога не смеем да се 
съгласим. Поради това трябва да бъдем по-ре- 
шителни опрямо всичко и спрямо воички, кои 
то с постъпките и поведението си дават поводи 
за попръхностни и недоброжелателни заклю 

• челия за нашата система.

интереси и потребности на трудовите хора, на 
родите и народностите е причина за съмнява- 
не в ефикасността на самоуправителната систе
ма. А ако още при това се случи, както чес
то се случва, и участниците в договарянето и 
споразумяването да не спазват договорите и 
споразуменията, заключенията за системата са 
твърде неблагоприятни, макар че е очевидна 
непоследователността на системата.

Или през последните години, когато под
готвяхме и приемахме новата Конституция и 
Закона за сдружения труд, твърде бе подчер
тавана ролята ат непосредствените производи 
тели в създаването и разполагането с дохода. 
Тази и такава роля записахме в конституциите 
и в законите. По същото време сс случваше, 
и сс случва, все по-малко доход да остава в 
сдружения труд за разширено възпроизводство 
и текущите потребности на работниците. Зави 

стопанството от банките расте.

Тъкмо е удобен случаи, по повод изчисля
презване на резултатите на стопанисването 

„решаващата година на средносрочния план” 
(1978) и приемането на икономическата поли- 

идущта година, да се позабави с реал-

а

тика за
ните причини и политическите значения на вся 
каквите тълкувания на неуеднаквеността и про 
тиворечивите тенденции и явления в нашето 
стопанство и общество. Не поради това, че зло 
ради наблюдатели и критици се опитват от 
нашите противоречия и

за собствените прокламации прав 
неефикасността на самоуирави

от нашата непосле
дователност
ят изводи за 
телната система, но затова, че с лекота сс от 
носяще към своите идейни и политически оп
ределения, записани в партийните, законните 
и плановите документи, наистина правят лоша 
услуга на самоуправителната система. Поне- 

без оглед колко съвременно и 
постоянно сс доизгражда 

и потвърждава с последователност и активно 
участие на всички онези, които и са лривър- 

Впрочем истинската последователност и 
привързаност към една система и не се измер
ва по вербалното изясняване, но с творческ: я 

нежното укрепване и обогатяване.

же системата, 
политические да е. симостта на

И тогава да не сс чуДим, ако на повръх- 
ностния наблюдател сс причини, или ако нс- 
доброжелателяшят наблюдател побърза да 

забележка как ето това е „още”
зани. на

едноцрави
доказателство” за слабостта на самоуправитсл 
пата система. За очудваис е нещо друго:

в политическите организации, делегатските
принос за за-заключенияОкровено казано, отделни 
на недостатъчно осведомените и злорадните < 
нашата самоуправителна система не са * ю 
чително члод на нечия фантазия, без икакви 
основи в нашата действителност. Друго 
що, че неосведоменият, или злорадият нашпо- 
дтел често не може, или не иска да разпоз
нае целокупността на 
връзки и отношения-

що
скушцини и самоуправителните органи, следова
телно там, където се разисква и решава по ус
ловията на създаване и разпределение па до
хода, не навлезем в причините и последиците 
на разреза между прокламациите и дсйствител 
ността, но се задоволяваме с повтарянето иа 
констатации и -

които
причинио-последичнитс констатации и с чести драматизации на поло 

женисто. Като че ли с това се „отплащамс на 
новината за своята непоследователност спрямо 
онова, в което се кълнем.например общественото дого- 

самоуправителното споразумяване. В
и законни ре-

Да вземем
Потреблението също така би могло да бъ 

де илюстрация на нашето 
ществено състояние и 
вателиост. Почти напълно свикнахме с явление 

резолюцията за икономическата политика

варяне и
сравнение с административните 
шения, договорите и споразуменията 
по бавно се постигат. Това вече само

проповядват бюро-

икономически и обнаистина 
по себе на нашата нспоследо-

си за отделни лица, които
„ефикасност" и оглушки за реалните то в

кратична
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СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИОТВОРЕНОСТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИПУБЛИЧНОСТ И 

СТИТЕ • тези причини 
засега от тези

Т^кмо поради 
14 октомври '• 

работи не осъществяла някои 
по-значителни икономически 
ефекти. През изтеклите две 
десетилетия този колектив 

класическа иродожб?
на висши обли

година на година стават 
така че класи 

постене-
ни от 
все по-здрави,РАСТКО ЙОВЕТИЧМНОГО ВРАТИ 

СЕ ОТВОРИХА
търговия

на висша стененческатадосега е оце-Повече пъти
че икономическите отио нно преминаикономическо сътрудничс 

Именно все по-малко и- 
класическа продажба, а 
повече лицензно 

ни че сто о и промишлено
Например, постро 

са фабрики за моторни 
и Гана

нено,
тения па СР Сърбия и разви 
валците се страни често имат 
второстспеи характер, че са 
с „кратък дъх", именно, че ор 
ганизациитс 
труд още не 
възможности, които дават па- 

тези страни. Разби 
тази констатация 

отнася за воички еднакво, 
отделни организации 

сдружения труд вече мно 
години твърде успешно 

сътрудничат с тези страни.

па
ство. чрез

и реализацията
на икономическо сътруд- 

печалба

ма сътрУД 
косв< е цина сдружения 

ползват всички
иичество осъществи 
от около 
Обаче, ТЪЙ като тези работи 

дългосрочен харакгс) 
в ”14 октомври" се счита, чс 

години финал

перираис. 
е ни
валяци в Индонезия 
Ма тези страни е даден про- 

тсхническа документации 
е доставено оборудване 

Освен това, специалисти 
от „14 октомври" 
в тези страни по

120 милиона долара
на кому- 

да ангажира вен 
трудещи се, на стбранията на първичните ор-

главно само

СъюзътМакар чс от по-широк интерес 
пистите на програмните си задачи 
чки
ганизации на СК в Ниш присъствуват 
членове на СК.

зарите на 
ра сс,

иматис
ект, 
и им идущите 

ефекти ще бъдат зи?
по-благоприятни.

чс „14 октом 
значителс

сс през 
совите 
чително

Въггрики това, 
—" осъществява

понеже то.на прекараха 
няколко 

помогнаха в тези ф? 
да сс овладае новото

го
Но ако сегашното положе

ние се сравнява с онова отпре 
ди година-две, очевидно е чс 
то се мени. Това ни потвъР 
диха и Стоян Живкович, сс 
кретар на първичната органи 

на СК в МИН. Обрен 
Живкович, в Електронната пре 
мишленост и Любиша Йоцич 

в първичната орга 
на проектиране и 

ПТТ.
комунистите на съ 

бранията на първичната орга 
низация в тези колективи о- 
безателно присъствуват и кан 
дидати за постъпване в Съю 
за на комунистите. Редовно 
се поканват и ръководители 
те на другите обществено- 
политически организации 
представители на органите на 
управление и работническото 
самоуправление. В ПТТ е вт 
ведена практиката, когатс 
трябва да се разрешава ня 
кой производствен проблем 
на пъртийното събрание да 
се поканват да присъствуват
и олециалисти-безпартийни, 
за да се чуе и тяхната дума

— На нашите събрания 
наистина, не много често 
присъствуват и работници, кс 
ито не са членове на СК, — 
ни каза Стоян Живкович. По 
някога и разискват на тези 
събрания- Обикновено прочи 
тат съобщението на осведоми 
телното табло и ако ги ин
тересува дневният ред, поне 
кога идват на събранията 
Показателен е случаят в ниш 
ката ПТТ. Там е въведена 
практиката член на колекти 
ва, безпартиен, а иска да 
повдигне някой въпрос на 
първична организация на 
СК, предварително да се от 
несе към. секретариата на ор 
ганизацията, който прецен* 
ва тогава дали за същия и 
комунистите ще разискват.

Ето, това чухме от секрс 
тарите за отвореността на 
събранията. Обаче сигурно е 
че в нишката партийна орга 
низация още не е направенс 
всичко възможно и всичкс 
необходимо за пълна демокрг 
тизация на партийния живот 
и по-бърза трансформации 
на методите и съдържанието 
на работа на първичните ор 
ганизаци, съглаоно новатг 
роля на Съюза на комуни
стите.

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ вригодини и 
брики 
производство.

в износа, тозирезултатиЕдна от сътрудничещите ор 
ганизации е промишлеността 
„14 октомври" от Крушевац. 
Този коликтив 
ите произведения 
тридесет страни, 
мишлсиостта „14 
особено внимание отделя 
икономическото сътрудниче
ство с необвързаните и разви 

се страни, па от цс 
износ на тези паза

ни
Колко днес събранията на 

първичните организации на 
Съюза на комунистите са от 
ворени и за членовете на ко 
лектива. които са безпартий 
ни? Колко те присъствуват 
на тях? Какво предприемат 
първичните организации на 
Съюза на комунистите на ст 
бранията да се намерят и пс 
вече работници? На тези въ
проси потърсихме отговори 
от секретарите на първичните 
организации на СК в няколко 
големи нишки колективи и в 
Общинския комитет на СК и 
получихме главно същото 
обяснение — бавно се мени 
старото схващане, събрания 
та- на първичната организа 
ция са излключително за 
членовете на СК.

не може да се пох 
с положителен външно

колектив
вали
търговски баланс, понеже у 

коитоизнася сво- 
в над 

Обаче про 
октомври"

— За нашите произведения 
изнасяме в необвърза стойността на стоките, 

сс внасят достигнахазация които значи
телно голяма сума. Обаче тс 
ва няма дълго да трае, по
неже с наскорото пускане в 
действие на две нови фабри 

за производство на трап 
емисии и движещи се уреди 

напълно щс 
освободи от вноса. Тряб 

ва да се изтъкне, че с редо- 
производство на тези фг 

ще се задоволят

и развиващите се стра 
ии сс грижим 
циоиния срок, 
ло Иишевич. — Нашите купу
вачи 
всички

литс и след гаран 
казва Момчи

насекретар 
низация 
изграждане в нишката 

Освен
редовно снабдяване с 

резервни части, а н? 
ши инженери два пъти годи 

изправно 
стта на тези машини. Покрай 
това от тези страни при нас 
идват на обучение бъдещите 
ръководители и онезс, които 

тези машини, 
всестранни усили*

кипащите 
локупния 
ри пласира над 80 на сто. този колектив

контролиратшно е— Нашите първи износни 
ангажименти 
тези страни,
Нишевич, 
ла износ 
започнаха

на пазарите на 
заяви Момчиле 

икономист в отде 
на „14 октомври", 
още през 1965 го 

Тъкмо по това време

в но 
брики
само нуждите на „14 октом 
ври", но и потребностите н? 
други

НС

ЩС ПОДДъРжат 
Полагаме 
да бъдеме не само продава
чи, но и сигурни партньо
ри. Всъщност, ние като пред 
приятие от социалистическа 
и необъврзана страна желае 
ме нашите контакти да не 
се свеждат само до „гола" 
търговия, желаеме до голямг 
степен да се различаваме от 
предприятията от страните дс 
вчерашни конолизатори, кои 
то единствено преследват бър 
за печалба.

домашни произволите 
с подобна производствена 

Само по себе си се 
една положите/ 

тези инвести

дина.
някои от тези страни току-щс 
бяха се освободили от колони 
ализма

ли
програма, 
налага още 
на последица на

а това е създаване на
Раде Джорджевич, секретар 

в Общинския комитет на СК 
изтъква, че досега не е обръ 

внимание на

и започнаха да из 
своята независимост 

икономическа стабил
граждат 
Своята
ност трудно печелеха, понеже 
повечето от тях и по-нататък 
бяха технологически и финан 
сово свързани за промишле 
но развитите страни.

ции,
далеч по-добри условия зг 
увеличение на износа, ко 
ето в предстоящите години 
безспорно в значителна сто 
пен ще допринесе за подобрг 
нието на външнотърговски*• 
баланс на стопанството на СР 
Сърбия.

отделно 
въпрос, и затуй и прак

щано 
този
тиката е различна, от органи 

до организация. Пре 
все пак, че все о-

зация 
ценява се, 
ще по-голям 
ботниците е да бъдат 
нати за работата и решения 

на първичните 
ции на СК,

интерес на ра- 
запоз Икономическите контакти 

на „14 октомври" и тези стра
организата

но че те не на НА КРЪСТОПЪТда бъдат запознати 
Това ясно показва

стояват 
с това.
че е пораснал престижът на 
Съюза на комунистите всред 
работниците, но открива непс 
дготвеността на много органи 
зации тези факти да се из 
ползват за по-нататъшна изя 
ва на Съюза на комунисти 
те в мобилизирането на вси

Селскостопанско - гора ият комбинат 
главен нооител на стоганското развитие в този твърде 
ганизацията на СК в Комбината е инициатор на вегчки почини.

МИЛЕНТИЕ ВУКСАНОВИЧ

„Пещер" в Сйеница е на път 
изостанал

да стане 
край- — Ор-

така изглежда, предявява за
вой защото създава условия 
за оптимално ползване на въ? 
можностите за по-силно, по- 
ускорено и съгласувано раз 
витие на животновъдната пре 
дукция на пещерската висо
чина. Преди няколко годи 
ни имаше повече идеи къде 
и как да се тръгне, а комуни 
стите бяха първи в борбата 
за нови перспективи на тс 
зи колектив, в който работят 
около петстотин души. На са 
моуправителните и ръковод 
ни органи те предложих? 
да се построят преработвате/ 
ни капацитети: 
дилници, мандри 
Прието е и предложението 
за изграждане 
категория. В концепцията пс

те мощности ще се захванат 
на работа около шестотин нс 
ви работници, което за Сйе 
ница и околоността е от твт 
рде глоямо значение. За 
да се върви по-бързо и пс 
сигурно трябваше много д? 
се знае, да се прояви упс 
ритост. добра организация 
А всичко това липсваше тога

чки трудещи се в своите ак 
ции. От давни времена огромно 

го високо плато Пещер е би 
ло известно с многобройни* 
си животновъден потенциал 
Надалече била изевстна пре 
чутата ейеничка овца с извън 
редно качествената си вълна 
и месо. След освобождение 
то бяха полагани известни 
усилия Да се организира и 
обезпечи животновъдното про
изводство. Резултатите в тов? 
отношение бяха незначител 
ии. Животновъдните сурови 
ни от този край и нататък 
отиваха на преработка в дру 
ги развити краища, а жи 
вотновъдният фонд стагни 
раше.

Комбинатът „Пещер”, поне

Причини за това нещо има 
като се търгне отповече,

осведомяването на събрания 
Обикновено за събрания 
се съобщава на табла, но н?

член се изпраща от 
„бележка" за времетс

не

всеки
делна
и мястото, както в далечни, 

времена, което го
ва.

Според плана, очаква се 
обекти ще б-д 

още през 
година. Този 

по себе насърча

нелегални 
вори за съществуването 
остарели схващания 
тода~ на

споменатите 
дат завършени 
следващата 
факт, сам

н?
за ме

работа на партийна 
зарад коеорганизация, 

бавно се афирмира нова 
на първичната ор 
на СК, утвърдена 

проведените кон

та ва колектива,
на Съюза на комуни 

към по-интензивно ра 
за това как да се

отделно члето кланици, хл? 
и складове

новете
ститета роля 

ганизация 
с неотдавна 
греси.

змисляне 
върви нататък, 
предприеме, 
сили

какво да сена хотел „Б"
та вътрешните 

още по-добре да се орразвитието ударение е сложе 
но и върху сдружаването на 

селскостопански пре 
изводители и по-тясното им о* 
трудничество 
Този акт

ганизират. самоуправителни 
те органи по-ефикасно да дей 
ствуват и — накрая 
покажат реално 
резултати. В

Комунист частните — да се 
възможнитес Комбината 

е толкова по-зн? 
чителен, ако се знае, 
пример в обществения сектор 
понастоящем има общо з,г 
хиляди овце, а в частния — 
60 хиляди (преди войната р 
този край 
изчисления 
над 100 хиляди овце). Спец? 
алистите

настоящия мо 
мент това е главната грижа 
на всички комунисти.

Първичните 
на Съюза 
ООСТ-е

Председател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия; Мария Тодорович.

Изпълняващ длъжността директор и 
главиш и отговорен редактор 
даияя на „Комунист“: д-р Здравко Леко-
вич.

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

че на
организации 

на комунистите в 
понастоящем успеш 

но изпълняват своята 
Всички значителни 
за развитието на 
редовно се обсъждат на пар 
тийните събрания- Актуалнг 
е например, че 
организации търсят от съотве 
тните органи да „пречистят" 
нормативните

Издава: 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.

роляспоред груби 
са отглеждани въпроси

Комбинат?на всички из
считат че на тов? 

наличието на благоплато. първичнитеРедакция на изданието на „Комунист“ 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже
вич, Велимир Филипович, Расгко Йове- 
тжч, Слободан Кляюгч, Михаело Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранислав 
Милошсвич и Милевггкйе Вужсановнч.

приятни условия, 
могат успешно 

да се отглеждат окс 
ло 200 хиляди овце.

С изграждането 
ботвателните

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 
.]ратство и единство със златен

актове, защо 
то не са в пълно съгласие 

Инициативите 
на комунистите се чувствуват 
в сферата на възнаграждава 

труда, в ор 
на производство

на прера 
мощности се 

реални условия за 
планово разви

със Закона.създават 
по-ускорено 
тие на животновъдството, а с 
това и на

Секретар на редакцията Бояна Анту- нето според 
ганизацията 
то и под.

венец. целия край. С пу 
в действие на нови

нович.
скането



ОТ СРВДНОСРОЧНЛТА ПРОГРАМА НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Животновъдството-в застой ЗЛОБОДНЕВНИ ЗАПИСКИ (1)

Добре развито животногъдство 
ва да бъде главна ВРЕМЕ НА 

ВЪЗМЪЖА-
ст>с съотвествуващо производство на фураж тряб- 

онова на селското стопанствоикономическа
По преценка на Изпълнител 

нид съвет на 
скупщина в Босилеград, пове 
чето от утвърдените в Средно 
срочната развойна 
ма задачи за развитие на жи 
вотновъдството в комуната не 
се осъществяват с планира- 

Става въпрос и 
програма по ра 

звитие на живновъдството е 
общината до 1980. 
приета от Общинската

Утвърдените в развойната 
грама 
ние

прс
По отноше 

на подобряването на ра 
совия състав на добитъка 
наи-голями задачи има Ветс " 
ринарната Станция в Босиле 
град.

За отбелеязване е, че 
ООСТ „Напредък1' 
са отделно 
мулирани

плождане на добитък в Гор 
на Лисина и Радичевци и 
пунктове с расов добитък в 
Горна Любата, Долно Тлъми 
но. Долна Любата, Бранков 
ци и Назърица. Пункт за из 
куствеио заплождане е от
крит само в Горна Лисина 
а такива с расов добитък са 
мо в Горна Любата и Долно 
Тълмино.

Неизпълняването на плани 
раните мероприятия Встери 
парната станция в Босиле 
г.рад оправдава с липсва на 
средства и кадри.

За угояване на дребен до 
битък тази организация ни 
що не е предприела. През из 
теклия период на собствени 
те си пасища тя е трябвало 
да организира угояване н? 
2.400 овце.

И по отношение на увели 
чаващото се производство нг 
животновъдна храна са пости 
гнати скромни резултати 
Планираната мелиорация на 
пасища и ливади на площ от 
60 ха, ' с които разполага 
ООСТ „Напредък”- не е извъР 
шена. Сравнително по-добри 
резултати са постигнати в съз 
даване на изкуствени ливади

За развитие на животновъд 
ството голямо значение ще 
има местната кланица в Бс 
силеград, за чието изгражда 
не са изразходвани над 8 
милиона динара. Обаче, за 
да може рационално да ра 
боти необходимо е непрект 
снато да се увеличава живот 
новъдния фонд.

Всичко товат търси да се 
интензивират акциите по ра" 
витис на живновъдството в 
Босилеградска община, кот“ 
то тук е главен стопанска? 
отрасъл за селското населе 
ние. Изхождайки от тази не 
обходимост. Изпълнителни; 
съвет на ОС е заключи, чс 
планираните задачи се реаг 
ни и изцяло осъществими 
ООСТ „Напредък” и Встери 
нарната станция имат пълна 
отговорност през настоящи 
те две години да реализират 
планираните задачи и да на 
ваксат пропуснатото до сега 

В. в

Общинската задачи.

ВАНЕпрогра

в Марин Младеновния темп. 
за отделната агрономите 

материално сти 
за креативност, кс 

ще рече за по-висока ак 
тивност, и

Е дин гимназиален учител по българ 
ски език, Властимир Вацев от Ди
митровград, през тази година бе 

удостоен със Септемврийска награда. 
Вацев не^ е само учител, но и неоспорим 
културен деец от широк формат (литера
турен критик, рецензент на учебници, 
преводач, деец в областта на учебното 
дело, синдикален функционер, литера 
туровед, просветен съветник и пр.) Той 
наистина заслужи наградата със широка
та си дейност. Но не за това искам да 
говоря. Иска ми се да кажа, че тази на
града са могли да получат още няколко 
души дейци от тази област (дългогодиш
ни учители, журналисти, писатели, худож 
ници, автори на учебници, библиотека
ри, музиканти и други). Значи, във на
ше време има културни дейци, които 
заслужават обществено внимание, които 
заслужават награди. И това е хубаво! То
ва говори за нашето възмъжаване, за 
нашата духовна зрелост, за нашия напре
дък. Същото може да се каже за до
брите работници от други области (стро
ителство, промишленост, селско стопан
ство, здравеопазване.. .). Да не спомена
ваме ония, които се проявяват в рабо
тата си извън родния край-

Тази наша възмъжалост трябва днес 
по-умно да се използва, да се насочва 
да се подкрепя. Разбира се, не само чрез 
награди! Да си припомним: писателите 
от нашата народност се опитаха неотда- 
вно да се организират, да учредят свое 
дружество. От началната крачка не се 
тръгна по-напред! Не е ли време, тая 
„начална крачка” да се повтори, да се 
направи нов опит за някаква по-организи- 
рана работа, която да бъде от полза 
както за творците, така и за нашите те
риториални общности,Смятам, че тряб
ва да сс тръгне по-широко, т.е. да се съ
здаде дружество, което да обедини твор
чеството на хора от различни области (по 
сти и художници, просветни дейци и со
циолози, инженери и научни изследова
тели и много други). Всички тия творци, 
покрай основната си дейност, ще намерят 
сили и време за разработка на редица 
въпроси свързани с материалната и ду
ховна култура на нашата народност. С 
общи усилия могат да се реализират ре
дица интересни проекти, които да имат 
и местно и общо значение. Такава една 
организация ще може да обедини едини
чните усилия, да направи списък на най- 
важни теми от различни области и ще 
може, това е важно, да посъбере нуж
ните средства за такава дейност (от съот
ветните общини чрез самоуправително 
споразумение, от републиканската инте 
рссийна общност за наука и култура) 
По такъв, начин ще сс претвори в де
ло принципът за сдружаване на мате
риалния и художествено-културно-науч- 
иия труд. Свидетели сме на подобни 
прояви в редица общности (Пирот, Враня, 
Върнячка баня. Вършан. Крушсвац и дру
ги). Чрез такова обединение, на кадри и 
средства могат да сс реализират хубави 
проекти за един междуобщинен реги
он, отнасящи сс до различни области (ли
тература, живопис, музика, публицистика 
история, география, етнография, местен 
говор, двуезично в нашите условия, учеб
но дело. археология, работническо движе
ние, иародоосвободитслиата борба в на

край. туризъм, стопанство, битова 
образование, професио- 

образованис и редица 
опити на някои сн- 

тузиасти показват, чс сили имаме, че те 
жипуркат и без обща подкрепа, 
сс подават на пасивност (Миле Николов 
Стойне Янков, Душко Донков, Никола Ан
тов, Методи Петров, д-р 
д-р Ал. Гигов, д-р Дойчин Дойчинов, д-р

Д. Йор-

година 
скуп

щина съгласно закона за раз 
витие на този отрасъл.

на животновъд 
ството в Босилеградска общи 
на има отделно значение, за 
щото е основен стопански 
отрасъл на селското стопан
ство. За тази цел съществу 
ващите естествени потенци
али откриват широки възме 
жности. Реализирането на 
планираните задачи е базира 
но на възможностите за пол

ето
разгърщане на 

произвол 
стимулиранете

животновъдното 
ство. За

Развитието получават допълнителни 
средства от. Републикански* 
фонд по развитие 
тъчно 
ито

на недоста 
развитите краища, кс 

разпределят за лични дс 
Така личните доходиходи.

на агрономите 
на около 10 хиляди 
на месец.

Фактите говорят, че живот 
новъдството в босилеградска 
община е изключително част 
на собственост и до сега поч 
ти главна грижа на частни 

земеделски произволите 
ли. ООСТ „Напредък” не се 
занимава със отглеждане на 
добитък, и пряко не влияе 
върху общото състояние на 
този отрасъл в комуната.

сега възлизат 
динара

зваке на средства от общин 
ския и регионален фонд по 
развитие на животновъдство 
от средствата на 
план”, на 
фонд по развитие на кедс 
статъчно развитите краища и 
от източници.

С тези реални предпостав 
ки трябва да се увеличи жи 
вотновъдния фонд, коренно 
да се подобри породата на 
добитъка и увеличи произвол 
ството на фуража.

„зеления 
Републиканския

те

ЖИВОТНОВЪДНИЯТ ФОНД 
НАМАЛЯВА

Най-тревожно е, че живот
новъдният фонд в Босиле
градска община не се увелиИЗОСТАВА НЕОБХОДИМАТА 

АКТИВНОСТ
По мнението на членовете 

на Изпълнителния съвет, ед 
на от причините за бавното 
развитие на животновъдството 
в общината е липсата на до
статъчно средства за капитал 
ни вложения- Обаче, тя не 
е и единствената. В случая бе 
констатирано, че изостава и 
необходимата активност нз 
компетентните в тази област 
Става въпрос преди всичко 
за основната организация за 
селскостопанска дейност и 
изкупване — „Напредък”.

Като единствена организ? 
ция действуваща в тази об 
ласт тя има най-голяма от 
говорност за реализация на

чава, а при някои видове 
добитък дори и намалява 
Според статистически данни 
преди три години е ималс 
46.112 овце, а сега 44.738, го- 

11.629, а сега 11.425веда
и свине 5.945, а сега 5.744. По 
казателно е, че най-много 
намалява броят на овцете 
Натова нещо, освен липсата 
на достатъчно животновъдна 
храна, е въздсйствувала лиг 
сата на обемни и конкретни
мероприятия.

През изтеклите четири го 
дини изкуство за заплодени 
1570 крави, а планът с бил 
4.300. В същия период с тряб 
вало да бъдат построени 
пунктове за изкуствено за-

ПОЛЕМИКА служещи) застроители или 
да сс събере един милион ди 

повече (това трябва 
само доСъс скоростта на Охлюв нара или

да каже проектът —
нс с застарял) и домове 

те да сс електрифицират.
Ценнен с опитът на Дол

на Лисина и Любатите, от кой 
то незабавно трябва*да се пс 
учат и да го приложат.

има партийна орга 
делегации, Съвет на 

организа- 
на ССРН. Кой освен тях 
раздвижи, подържа и до

веде до успешен край товп 
важно мероприятие? Ако сс 

само па разисквания 
внасяне вън местни*

като

от Лссковац има по-голс 
сметка и интерес да напра 

ви това. Трети, а тяхното чие 
ло нс е малко, гледат реално 
на нещата и настояват да сс 
започне с акцията много по- 
бързо отколкото досега и да 
сс реши въпросът с тока. Но 

вайкат, чс няма кой да 
от махала до махала, от

През лятото полската рабо
та, през есента и пролетта пс 
чалбата — това са най-големи 
те грии^и на плочани. А през 
зимата: електрификацията

много сс гово-

тие
ма

В селото
низания, 
местната общност,тема за която 

ри, разисква, обсъжда, мъд
рува и философира, но много 
малко се работи.

Далекопроводът по поречие 
то на Лисинска и Любатска 
река е отдавна завършен. Об 
щината инвестира огромни 
средства. Голяма помощ дад< 
и република Сърбия- Сега дои 

селата па местните

ция
1ЦСте сс

тича
къща ДО къща. от селото до 
общината. Още нс знаят как 
ви материали и колко трябва 
колко ще струва цялата елек 
трификация. цялата нискора-- 
пределителна мрежа. С една 

няма изготвен проект.
започ

остане 
или на
фонд на малки суми годишно 

че хората сс само 
акцията.

— изпада
залъгват или карат 
със скоростта па охлюв, 
всичко това отсрочва цялата 
работа и напредъка, който ид 

тока, телевизията, дома-

Аде ред на 
общности и на обществено-пс 
литическите организации да 

започнатото, да сле

шия
култура, общо 
нално и насочено 
други). Единичните

дума
Местната общност е

съЗДаиа Ф°нД за (1)Инала да
лансиране изграждането 
селската мрежа. Някои дома
кинства внесли но 500, юос 

динара досега. Ня- 
отказали с прстекс.

довършат 
ктрифицират домовете 
Долна Лисина

нг ва с
кинските уреди и дод.

Имат право селяните кои 
че електрификг 

зависи от тях, от уси- 
и организирането 

сили в село

си.
ацялостно,

Горна и Долна Любата 
тично със солидарни усили* 
доведоха ток в домакинства 
та си. Останалите местни обн» 
кости, между които и тази л 
село Плоча, чакат.

Какво чакат и от кого ча
кат? Трудно ли е да сс отго-

чс не
час- то посочват, 

цията 
лията им 
на субективните 
то. от солидарността и 
кретиата работа. Но за съ
жаление, конкретната работг 
едвам се чувствува или

бавно върви, че акс

и повече 
кои сс
че не планират да останат на 
село и прочее.

Едно с ясно 
шинството 
за електрификация па село
то, а с малки изключения 
всички могат за една—две го 
дини да дадат необходимите 
парични средства и труд. 
Значи, налице са условията
(далекопроводът) и възмож-_
поетите (над 90 на сто семеи 
стла имат добри майстори -

Спас Сотиров

кон Стаичич, инг. М. Маиуилов, инг.
П. Йонев, д-р Цветан Васев. 

Слободан Василев, м-р Прокопи По
пов, Дстко Петров, д-р Дж. Игнятович и 
много други).

С една дума възмъжалото поколение 
нашата възмъжала общност, изискват и 
мъжка организация, мъжка акционна про
грама и мъжка обществена подкрепа. >

и точно: Бол-
да нов, д-рдомакинства са
Д-Рт*

ТОЗИ въпрос. толкова
продължи така, домовете ще 
бъдат осветлени след 10 или 
20 години. А има ли смисъл 
и цел това?

вори на 
смислено сс губи ценното вре 
мс, а прокарания далекопро
вод стои неизползван.

Ще ни електрифицира об 
— казват едни. Други 

слектро-
щината
пускат слухов, че 
разпределителното предлрия-

Ст. Станког
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ съюз

ПОДГОТОВКИ ЗА ПРЕТВОРЯВАНЕ НА 

ПРИсШЕ ПЛАНОВЕ В МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ

бабушница

ЗАСИЛВА СЕ ДЕЛЕГАТСКОТО 

ДЕЙСТВУВАНЕ
СЪЮЗ и ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА

в местните общности — ос главните насоки на дсЦизстг 
^с™™ас^"- I ит=

«й т^ елек»икаУцЗ:%:™н'
важна дейност: бяха отчете те с-,,общения, водоснабдява
ни резултатите през изтеклия пето, уреждането на жизнен, 
двегодишен период и избрани та среда и пр. 
и учредени скупщини на мес Наред с провеждането н? 
тнитс общности. Едиавремен изборната дейност и приема 
но бяха приети и програми пето на програми за действие 
за предстоящата дейност, т.с в бъдеще — в местните общ- 
точио е посочено какво ще се ности бе дадена широка под- 
строй през следващите две го крепа на инициативата за в^
дини: кои инфраструктурни веждаие на общо местно са- 

комуиалио-битови обекти мооблагане за цялата теритс 
ще погълнат вниманието нг рия на Сурдулишка община, 
гражданите от дадена местиг Гражданите и тук проявиха 

_ , пбмтмогт високо съзнание и изтъкнаха
Заключено беше, че за < общинската организация необходимостта от въвеждане

„аВСопиалистичсскРия стюз 2с то „а общо самооблагане, кг 
■ мами™6™ идейно-политическо из^кв. че^при то с=ш,а предпоставка^

те общности и при утв-ьржда те програми на комунално-бу 
на плановете за пред товите и инфраструктурни 

обекти.
Предстои Социалистическият 

с-ъюз в местната общност дс 
край да приведе тази акция,

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ

всенародна отбрана делен „ключ' за няколко се 
ла например би трябвало 

изнесе един от рази
Тези дни Председателство 

то на Общинската конфереи 
ция

мисии за 
и обсществеиа самозащита и 

Действувансто на Соци 
в общи

както
екващите, по-добре да консул 

всички среди, които 
да съгласуват мис 

а след топа да 
в Общинската

на Социалистическия съ под. 
в Бабушнишка община алистическия 

обсъди действувансто на де- ната, както 
легатската система в община кович, 
та и набеляза някои актуал ционен, 

задачи в^в връзка с по
нататъшното й внедряване ствуването на 
и задълбочаване. Специфич ския съюз 
нйте географски и други ус то

на се- виси 
на те 20 хиляди 

пр.) в общината.

съюз
подчерта Стан 

не е чисто организя 
идейно-

юз тират 
застъпват, 
н и ята там, 

изнасятно важен
въпрос в дей ги 
Социалистиче- скупщина, 

като цяло, ка 
организация, от която за- 

активизирането на над 
"членове на ССРН

политическини

ЗА ПО-НАТАТЪШНО ОСПО- 
СОБЯВАНЕ ИА ДЕЛЕГАЦИИ и 
ТЕ И ДЕЛЕГАТИТЕ(разпръснатостдовия

лнщата, конфигурация 
печалбарството ирена,

ГаГоТблДициена°Тдействуване ОБШИРНИ МАТЕРИАЛИ 
специфични за техните усло-

Мнозина от участниците в 
досегашните резултати в разискванията изнесоха, че 

лействуването на делегатска- покрай положителния опит 
та система в Бабушнишка об от досегашното действуване 

в 53-те местни органи на делегатската система, са 
Социалистическия били допуснати и някои ела 

са добри и хубава ос бости. 
нова за по-нататъшно внедря Имало е тук-таме явления 
ване на делегатската система на отборническо поведение 

Някои по-конкретни данни Също така, понякога, пор? 
от действуването на делегат ди промени в дневния ред на 

система в Бабушниш- заседанията на скупщината 
изнесе в инфор случва се делегатът да не е 

манията си пред Председа- в състояние да извърши дс 
телството на ОК на ССРН питване с базата и излиза сг 
ИВАМ МИТРОВИЧ, секретар мо в свое име, а не от име 
на Общинската скупщина. то на делегацията и базата 

Той подчерта, че освен която застъпва, 
конференциите, наброяващи Като лоша проява беше 
27 до 75 делегатски начала са отчетена и написването нг 
създадени още четири подру материалите, които подготвят

професионалните служби.
В .останалите местни органк Нерядко те са преобширни 

зации на Социалистическия и написани на администра 
съюз като форма на действу тивен език, така, че остг 

на конфигурз ват недоразбрани, или се 
на терена — разпра изясняват на сесиите на скуг 
на селищата, — са щината, косато вече е късне 

и селски и махлен за допитване и консултиране 
членовете на базата.

Избраните делегати по опре

вия- то издигане на членовете на 
делегациите и делегатите. Пс 
такъв начин се създаат Ус 
ловил за по-успешна работа 
на делегациите и делегатите

Защого ежедневната прак 
тика налага делегатът да бъ 
де способен да различава съ
щественото от по-малко същ е 
ственото, да умее бързо дг 
отделя отделното от общотс 
и от анализите и информации 
те бързо да изнамира "най 
главното.

Това ще се постигне с не
прекъснато и последователно 
провеждане на програмата по 
идейно-политическо издигане 
на делегатите и делегациите 
с о съществувай е то на програ 
мите по идейно-политическо 
издигане на членовете на 
Социалистическия съюз, син 
дикатите и Съюза на социали 
етическата младеж. Това не 
що ще даде възможност 
по-бързи крачки да се върви 
напред в развитието на деле 
гатската система.

ваисто
стоящата дейност и акции 
тях, с проявено чувство на ви 

Избирани

в
щина 
зации на сока отговорност, 

са иай-дейиите хора, които с 
активността си са доказали 
чс радеят за прогреса на сво
ята среда, за конкретно прет 
воряване в дело политиката 
на СКЖ, като цяло.

А тази политика на СЮК I? 
местните общности (и изоб
що в обществото) има пред 
вид повишаването на благс-

съюз
като организира писмено пот 
върждаванс и изясняване нг 
населението за това начина
ние.

ската 
ка община — Периодът през зиматг 

ще бъде използван за конкрег 
но утвърждаване кои обект:* 

ка:--ще се строят, относно 
най-ефикасно ще се пристъпи 
към претворяване на приети 
те планове в местните общ- 
пости в конкретни дела — нг 
заяви председателят на ОК 
на ССРН ЛЮБЕН 
КОВ.

състоянието на населението, 
издигане на жизненото равнг 
ще на трудовия човек и съ
да ване на оптимални услови^ 
за всестранно и хармонично 
развитие на личността.

Ето защо е трудно да се 
обобщи кои акции ще се пре 
ведат в местните общности 

с занапред. Всяка местна общ
ност вече има свой конкретен система, 
план кои комунални обекти 
са й нужни, какво трябва по- 
напред да решава.

Може да се каже обаче, че

ВЕЛИЧ
— Разбира се, този пе

риод ще се използва и 
разгърщане на други видове 
дейности, за 
заживяване на

за

по-пълноценно 
делегатската 

идейно-политическо^ 
то и самоуправително образс

ване с оглед 
цидта 
снатост 
създадени 
ски събрания на 
на Социалистическия съюз.

вание и прочие 
той.

добавиМ. А
Станкович, предсе. 

на Общинската конфе 
на Социалистическия 

изтъкна, че конферен

Новица 
дател 
ренция 
съюз
циите и председателствата н? 
Социалистическия съюз са 

. създадени на фронтовски на 
чин като в една част на ме 
стаите организации на ССРН 
действуват съответен брой 
секции: за селско стопанство 
комунално-битови въпроси, кс

Ст. Н.
Редакцията на „Братство" и тази го 

дина с новогодишния брой дава подарък на 
чиатателите си

ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР 
с мотив от Аисинското езеро
Умоляваме разпространителите 

„Братство” навреме да изпращат поръчки 
за новогодишния брой.

ДА ОСТАВИМ НЕЩО И 

ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
на

Гледам и слушам как някои делегати говооят
денЙГгеш за„явоД°сна6Дяването на неотдавна проведената сеоия на Общинската скупщина в Бабчнгни.п 
и нещо постоянно ме кара да ги попитам - А б- 4 
гари, вие искате ли да имаме чиста 
Да по домовете, или не?

Защо ми идват на ум такива въпроси’
Тези другари на думи еа ЗА довеждане на 

да за водоснабдяване на всяко селище в обшинатз 
Но щом се касае за каптиране на извор в такното 
село или махала, е, тогава някак си отстп-пвзт н-, 
мират най-различни причини- че селото им тиепп 

. Лин0еСТаНе 663 В°Да За дабитька, Градините "и кТкГо

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССРН Е ДОГАНИЦА, НАЗЪРИЦА И ЯРЕШНИК

ПРОБЛЕМИ БЕЗ ПЪТИЩА ДРУ.
и хигиенична во-

во-
Село Доганица е единствено босилеградско село, кг ето няма никаква пътна връ
зка нито организирано доставяне на поща

На проведените тези дни но над 40 километра. неоправдателно е закрит из
събрания в местните органи Населението от Доганицг купвателнид за добтък пункт 
зации на ССРН в пай-отдале не чака със скръстени ръце Сега производителите са при 
чените и бедни босилеградски Вече две години съвкупното нудени добитт#са да продават 
села Доганица, Назърица и местно самооблагане от рабе в Горна Любата, Радовница 
Ярешник бяха обсъдени таоспособните членове полз: Крива паланка и други места 
планско-икономическите до-, ват за пробиване, на път, кой до ксхито се стига за седем, 
кументи на СР Сърбия, К)ж. то за тях означава живот — осем часа. 
номоравски регион и общинг Обаче, без строителна меха Тук жителите считат, че 
та и изтъкнати най-актуалнк низация, трудно ще уопеят и снабдяването може да бъде 
те проблеми, които измъч Ето защо, с плъйо основание по-добре организирано въ- 
ват ... населението в тези- се те троят помощ от Общин преки, че в момента в търгов

ската скупщина и Горската ския магазин в с. Назърица 
секция, която тук върши ек има всички стоки от първа 

Село Доганица, в което жн сплоатация^ на гори. необходимост.
Доста трудности, наистина На проведените заседания 

не от този. вид, имат и Назъ на местните организации на 
село, в което се при рица и Ярешник. Те пътас ССРН в тези села участвуваха 
тясна пътека, дъд- свързани са, но животът ги и даваха отговори на конкрет 

километра. Безпътиетс кара да търсят и пътно-трак ни въпроси: СИМЕОН ЗАХА 
поражда редица пробле спортна вързка. РИЕВ, председател- на Об-

зимния период щйнската скупщина, БОРИС
КОСТАДИНОВ,
на ОК на ССРН и инж. ДРА 
ГАН МИЦОВ, делегат в Скуп 
щината на СР Сърбия.

зоГ оИтКе°дТко?Д?иНИИззРдб8а-
не, колко да се остави 
Инак не бива.

Ние като ,
всеки навреме да издължи местното си
да помогнем на ония . .. си ---- г-----
са в състояние да отговорят М°МеНТа МОЖе би 
наши съселяни ц така 
остави за добитъка,

да решат специалистите 
Само така

какво ис- 
пък те си знаят 

трябва да се хва- 
за други потреби и прочее.

делегати тР^бва Да се ангажираме 
си самооблагане, 

не ,
задълженията си като 

1 вода да се 
нека ос-

ла. на
нататък, а колко 

колко за градините —тавимвеят около 45 домакинства 
за сега е единствено босиле 
градско 
стига по 
га 5

тичеоки делегата6 бЪпоелставЛН° В ролята си на' йе
ната база, горещо з^тересуван-, "за пизбирател- 
на този наболял въпрос Р ^ за Разрешаване
стате, тои^°кр„ее “пот^бата^гз"'06048“6 на °"аР»°- 
С такава вод.^ се угрмява I Ша Вода за ™ене.
угрозеиата човешка Рре1(а и зату™°а голяма степен 
се борим аа смекчаване" и пр^ва“/ н~и опда

тук 
ми, а през

През миналата година до 
двете села бе прокарана те 
лефонна линия, която е от 

на това се голяма полза.

населението почти изцяло е 
отсечено от света. За да се 
разбере проблема 
ло, трябва да се изтъкне, че 
то е от Босилеград отдалече

председател

сност.
Хората и от трите села в^ 

Назърица
---т V:-. ' - -1—

зразяват, че в с. в. в.
СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО * 15 ДЕКЕМВРИ 1978



ПРОЕКТЪТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН ЗА 1979 Г. НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

СЪЗДАДЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 

ПО-СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ

В ДИМИТРОВГРАД ОБСЪДЕНИ АКТУАЛНИТЕ 
ВЪПРОСИ НА ИНФОРМИРАНЕТО

МНФ0РИНРАНЕТ0-31АЧИТЕЛЕН 

ФАКТОР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПОЛИТИКАТА НА СКния пр*одуктИзДаНАзТ1 наДдоходЕа 3з?Ж01Ж^н?АаоТпГ&
В рамките на подготовките 

на заседанието на Предссда 
телството на Централния ко
митет на Съюза на комунис 
тите на Сърбия в Димитров
град се състоя съвещание пс 
най-актуалиите въпроси на ин 
формирането в Съюза на ко
мунистите на Сърбия. В съве 
щаиието взеха участие члене 
вс на Общинския комитет на 
СК, секретарите на поотделим 
първични организации на СК 
председателите и членовете 
на някои комисии при Об
щинската конференция н? 
СКС в Димитровград ,кактс 
и представители на комисия 
то по информиране и пропа
ганда при Междуобщинскатг 
конференция на СКС в Ний!

Положително се оцени и си 
стема на информиране от 
най-висшите партийни ръко
водства до първичните органи 
зации на СКС. Бе изтъкната 
обаче и нуждата информира
нето по някои най-актуални 
въпроси, както от вътрешната 
политика на нашата страна 
така и от чужбина, особено 
от отношенията в междуна
родното работническо движе 
ние, да бъдат по-чести и на 
време.

Развитието на стопанските 
и обществените дейности 
през 1979 година в Сурдули 
шка община щс протича 
по-благоприятни 
ни обществени и политически 
условия. Безспорно,

Разбира се, и за напред ще 
отбранителната спс 

собност, сигурносттта и обще 
ствената 
ефикасно и 
осъществяване на 
програмите, обществените до 
говори и самоуправителни спс 
разуми и други задачи.

ДОСЕГАШНИ РЕЗУЛТАТИ — 
ДОБРА ОСНОВА

ние 
чистия 
ширяване 
основи 
увеличение 
ността на труда, 
икономисване във всички об 
ласти.

в разпределението нг 
доход в полза на раз 

на материалните 
на труда, ускорено 

на производител 
по-голямс

укрепва
при 

и по-стабил самозащита чрез 
последователно 

плановететова е
резултат на труда и ангажира 

на обществено-политиче 
самоуправителните и

органи и органи 
зации, на делегациите и деле 
гатите,

нето 
ските, 
останалите Предвижда се по-бавно дг 

расте и съвместно потребле 
ние от номиналния Ръст на 
обществения продукт, най 
последователно спазване нг 
самоуправителните регулати 
ви в областта на разпределс 
нието на средствата за ли1' 
ни доходи в зависимост от 
резултатите на труда, срещ> 
уравниловката, а за насърчава 
не на творчеството, по-бавне 
нарастване на личните дохо 
ди от производителността нг 
труда за създаване на по-гол 
яма акумулация, продължа 
ване и с инвестиционната актив 
ност и срочно пускане на о 
бектите, както и създаване 
на възможности за заемане 
на активното население, зг 
по-бързо развитие на лични; 
ТРУД със средствата на трз 
да в лична собственост и нг 
„дребното'1 стопанство и др.

на основните органи 
зации на сдружения 
(ООСТ) и на други 
рани социалистически

труд 
организи 

сили
по реализацията на решени* 
та и насоките на XI 
на СЮК и VIII 
СКС и други документи — се 
изтъква в проекта на обще 
ствения план за идущата го
дина.

Главните насоки в разви
тието през 1979 година са 
★ развитие на социалисти 

ческите самоуправителни от 
ношения, а особено укрепва 
не на сдружения труд при 
разполагането с дохода и об 
щественото възпроизводство 
★ по-ефикасно функционира 
не на съществуващите орга 
низацни и 
политическата 
легациите и 
скупщини -Ат 
равнището на индивидуална 
та и обществена производи
телност на труда и качество 
то на стопанисване.

Според Информирането което получг 
ват първичните организации 
на СК в общината, чрез бю
летина на Общинския коми
тет, от членовете на Полите 
ческия актив на заседанията 
и съвещанията, също се оце
ни положително. Беше обаче 
изтъкната и нуждата за по че 
сти разговори със секретари
те на първичните организа
ции на СК, с цел взаимно ин
формиране и осведомяване, 
запознаване с проблемите, об 
мен на опити и т.н. В тази 
насока се изтъкна, че все 
още има слабости в инфор
мирането за активн9стта нг 
първичните организации, вън 
връзка с проблемите коитс 
възникват в средите, в коитс 
тези организации работят и 
действуват, понеже информа
циите на първичните органи 
зации не са цялостни и редоЕ

осъществените ре 
зултати се изчислява, чс об 
щият доход на стопанството 
през настоящата (1978) годи 
на ще възлезе на 743 милис 
на динара и ще бъде по- 
голдм за 22,1 на сто по от
ношение на предишната (1977) 
година. Това е сравнително 
висок ръст, но с 1,9 на сто по- 
малък от запланувания с об 
ществения план до 1980 гс 
дина.

Както се преценява през 
текущата година и доходът 
ще забележи увеличение от 
16,4 на сто или в общ раз 
мер ще възлезе на сума от 
291 милиона динара. И тук 
за 3,1 на сто се върви под 
плановия РъсТ в изпълнение

конгрес 
конгрес на

На съвещанието се констг 
тира, че в изминалия пери
од а особено от момента на 
приемането на решението нг 
Председателството на ЦК на 
СКС от янУаРи 1977 година, 
във връзка с информиранетс 
в Съюза на комунистите нг 
Сърбия , е направена крупнг 
крачка в провеждане на си
стемата на политическо 
формиране в СКС. По този 
начин информирането е ст? 
нало знателен фактор в осъ
ществяването 
политика на СК. Също така 
се осъщени в тази 
е осъществен принципа. Не 
открито критическо и само- 
критическо информиране, без 
украсяване на положението и 
закриване на слабостите.

ин-

ииститути на 
система, де 
делегатските 

покачване

на съвкупнатгто на средносрочната прогрг 
ма. За да станат действител 

ност тези насоки изисква- 
от всички фактори максимаг 
но ангажиране през идната 
година.

Чистият пък 
зи година ще достигне сума 
от 197 милиона, което е на 

на миналогодиш

областдоход за та

ни.
равнището 
ния ръст на чистия доход.

Изтъква се, че в резултат 
на общи

А. Д.Ст. Н.Не по-маловажни ще бъдат 
и мероприятията за:

'Аг осъществяване на развой 
но-стабилизационната функ
ция на политиката на създа 
ване, разпределение и финал 
на употреба на дохода, а въ» 
връзка с това и сгласува 
нето на всички видове по
требление с материалните въ3 
можности на стопанството ★

усилия в стопани 
са постигнати задо-сването

воляващи резултати в развити 
ето на всички сфери на об

ЗАСЕДАНИЕ НА ГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В ДИМИТРОВГРАД

ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИ ОТ 

ЖИЗНЕН ИНТЕРЕС
ществено-икономическата ро
ля на основните 
ции на сдружения

всичко в създаването и 
разпределението на дохода V 
на чистия доход. До голяма 
степен е усъвършенствувана 
системата на самоуправителнс 
споразумяване и обществено 

във всички сфс 
ри на общественото възпрои 
зводство.

Не по-маловажно е и об- 
че са постиг 
резултати в 

изграждането на нова практи 
на самоуправително пла 

и са направени голс 
изнамиранс 

и утвърждаване на развойни 
програми и насоки на органи 
зациите на сдружения труд 
Оттук
инвестиционна активност.

организа- 
труд пре

ДИ

Градската конференция на 
Съюза на ком

И в изложението му и в ра 
зискванията ясно бе изтъкна 
та необходимостта за по-сери 
озно отношение към този вг 
прос в трудовите организации 
понеже има много неправил

Предвидено е да се разглезасилване на акумулативната 
способност на стопанството и 
най-последователно прилага 
не на принципа на разпределс 
ние според резултатите на 
тРУда ★ по-решително осъще 
ствяване на разпоредбите па 
ЗСТ (Закона за сдружения 
труд)
ООСТ за общо и съвместно 
потребление да се съгласуват 
с техните отделни интереси 
за развитието на определени 
обществени дейности.

Идната година трябва да дс 
по-оргаяизирана и

активност по изна 
и определяне на 

които да СЪ' 
за по-ускоре 

и трайно ста 
на стопанството

униститс в Ди 
митровград на й-гол ямо ударс 
ние в предстоящия 
ще обърне на въпросите от 
жизнен

да въпроса във връзка със 
здравна защита, защитата на 
жизнената среда, отдихът и пс 
чивка на трудещите се хора 

града.

договаряне период

интерес за жителите 
в града. Това показа и второ 

заседание на това иово- 
формирано тяло на Общинска 

организация на СК, 
което сс прие проектопрогра 
мата за работата й, до юли 
идната година.

и граждани
На заседанието, 

сс прие програмата на Конфе 
членовете й Ра-

на коетс ности.
По предложение на секре

таря на Конференцията Ног 
ко Гъргов бе прието, въ? 
основа на разискванията и 
уводното изложение, да се

стоятс л ството, 
нати начални то

ренцията, 
гледаха првата тема предви 
дена в нея — прилагането За 
кома за сдружения труд в тру

задълженията на
натака

ниране 
ми усилия за

В предстоящия период Кон 
ференцията щс обсъди кадро 
вито и организационни проб 
леми в местната общност в 
Димитровград, които са 
определен 
пия период 
за успешната и дейност.

Комуналните, жилищни пре 
блеми, снабдяването в местна 
та общност, с обзор върху съС 
раиисто и изразходването нг 
средствата от местното 
лягане в местната общност, е 
също една от темите, която 

Конференцията 
с да сс обсъди

и ангажирането нг 
па Съюза па кому 

останалите общсствс

110 идва и динамичнатанесе
ефикасна 
миране 
нови програми, 
дадат условия 
но развитие 
билизиране 
в общината.

Очаква се още

:
ГОДИНА — ГОДИНА НГ Д 1—1979

НА КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕ начин в доссгаш 
били спирачкаНИЯ

Срезултати 
изтеклия период, сте 

разви

Осъществените 
през
псита на материална

и самоу п ра витсл ио-обще 
отпо

както и нсобходимс

■по-сфика с 
материална 

за ра?

п1
,

ш ■'

[ ,на и по-пълна 
подкрепа на Фонда 
витие на недостатъчно разви 
тите краища в реализацията 

инвестиционната прогрг

тост
ствсно-икономичсскитс самооб
шепи я, 
стта от по-нататъшно осъще 

на динамично стс ина ствяване
ланско развитие — през 197С 
година щс се осществяиат слс

икономичсско-общсствс
ни показатели: общественият 
та продукт трябва да нара 

за 31,5 на сто, дохода 
за 33,8 заетостта за 18,9, инве 
стиционното потребление за 
85,6 на сто, 
производство 
и прочие.

За да сс осъществят 
предначертания, предвиждат ма, 
се някои качествени изменс
се ия на дяла

ще разгледа Iма. 36Предвидено
активността ШЩ

"-**■дните членовете 
листите в

политически и обществени 
организации, самоуправителни 

скушцииитс и одру 
гражданите

но- ДИМ ИТРОВГРАД — центърът на градасне
изготви материал, който щс 
се отправи до всички органи 
зации. В този материал щс 
се посочат всички досегашни 

произтичащ!

довите и други организации 
и трудови общности, с кои 

обзор върху създа
те тела, 
жеиията на 
местната общност.

;промишленото 
за 38,7 на сто кретен

валето и разпределението нг 
и разпределението

и положениОбразованието
тази област с също тс- 

която щс разгледат чле 
на Конференцията.

неправилност, 
първсиствено от неприлаганс 
то на самоуправителните спс 
разумен-ия и обществени дс 
говори, като се търси от ог 
ганизациите пълна последов? 

в това отношение.
А. Д

дохода
ма средствата за лични дохотези ето в
ДИ.новеге Уводно изложение във връзка 
с тази тема изнесе началникът 
за стопанство при Общинска 
та скупщина в Димитровград 
ПетъР Тасев.

увеличение
в разпределението Конференцията ще обсъди и 

подготовките за всенародна от 
брана и обществена самоза
щита в местната общност.

НИЯ:
на ООСТ

обществения продукт з< 
на общото и съвмс 

изменс

телностна
Винетките в този брой от Ме 
тоди Костов

сметка
стното потребление,
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СТО] ГЛИСТНО ПРЕЗ 9 ТЕ МЕСЕЦА т.г.дим мтропгрлдскотоРАВНОСМЕТКА ИЛ БОСИЛЕГРАДСКЛСТОПАНСКА
ОБЩИНА НЕОБХОДИМО Е ПО-ГОЛЯМО 

СОБСТВЕНО АНГАЖИРАНЕ
САМО ЧАСТИЧНО ОХРАБРЯВАЩИ 

РЕЗУЛТАТИ
ООСТ за строителна дейностДефицит

„Изградил", обаче незРдоволяпащи са и деловите ре 
на ООСТ „Услуга" и „Напредък".

е показала
- ВЪПРЕКИ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ ВСЕ ОЩЕ ^НОГО 

РЕЗЕРВИ СТОЯТ НЕОПОЛЗОТВОРЕНИ, А РЕДИЦА ПОКАЗАТЕЛИ СОЧАТ ЗА 
ОСНОВАТЕЛНО ИЗОСТАВАНЕ

НЕзултати

низации (ООСТ „Изградил', 
„Услуга” и „Напредък”) в тг 
зи период са заплащали лич 

за сметка на фон 
Става въпрос з?

Обективните трудности, но 
и субективните слабости, кои 
то съществуват в стопанската 
дейност в Босилсградска об- 

ясно са се откроили и 
през изтеклите девет 
от годините.

Според
ланс разходите 
зо се увеличават 
Обаче,

иизация на сдружения труд 
Но обсъждайки общото сто 
папско положение 
телният

по-големи за 15,4%.деветмесечна 
та стопанска равносметка в

община, на ход с увеличен само
13%, то икономичността отбе 
лдзва спадане за 2,7%.

Обсъждайки стиата са 
Когато се знае, че общият до Изпъкни 

съвет при Общинска 
та скупщина прие заключе 

целещи интензивиране 
стопанската дейност. Лрс

зани доходи Димитровградска 
различни равнища се изтък
ва, че финансовите резултати 
през деветте месеца на т.г. 
показват
нисване. За това 
не само стопанската 
кост, но и покачване ла цените 
както и видоизменения 
чии -при утвърждаването 
определени стопански

довсте си. 
нарушаване на съотношенията 
между средствата, 
чистия доход 
фондовете и за лични доходи 
По тъакв

щина
месеци

които от пия,
периодичния ба- 

в 9-те по-бър 
от дохода, 

твърде ускорено сс 
средствата,

доход на сто 
се взи

се отделят за паНе но-маловажно с, че им? 
загуби при три ООСТ в раз 
мор от 6150 хиляди динара. 
В тези три ООСТ 
общо 742 работници. Л не би 

отмине и обстоя

положително стопа- 
дом рипася 

актин-
ди всичко посочва СС:

Аг да се пристъпи към 
добро ползване па разпола
гаемите^ мощности и да 
уплътни по-добре работното

по-начин намаляват
скромната възпроиз 

способност на стс
работя»и инак

секои водстве-на 
папската дейност в комуната 

чист

увеличават 
то от чистия 
ланските организации

обществени потреби 
въпросч за средствата

па
па

Средно 
личен доход 
динара и бележи Ръст 01 
17,5 на сто в сравнение на съ 
,щия период на миналата го 
дина. В този период жизне 
ните разходи са нараствали 
за 12,5 на сто.

Според

заплатения
възлиза на 3423

показа
мат за тели.

През деветмесечното е осъ 
общ доход за 13%

Става
които се отделят за самоупра 

общности на интс 
и за общинските и ре

щсствсн 
по-голям в сравнение със съ,- 

иа миналата го
вителните 
ресите
публикански данъчни облага щия период 

дина. Действителното увели- 
обаче възлиза на 9,5%ния. периодичния ба

ланс през първите девет мс 
сеци дефицит има само ООСТ 

дейност „Из 
възлиза на 

През тс 
доста слаби де 

резултати са отчели и 
ООСТ „Услуга” и „Напредък" 
Най-добри резултати са пости 
гинали ООСТ за търговия и 
гостилничарство „Слога” у 
ООСТ Горска секция.

Въпреки 
тенденции, в стопанската дс 
пност в Босилеградска общи 
на налице са и много слабо 
сти, върху чисто премахване 
трябва трайно и организира 
но да работят всички трудови 

Същевременно 
трябва да се даде пт 

докога стопан 
организации ще бъдат 

обременявани с нови данъци 
което в абсолютен разрез 
с утвърдената икономическо 
политика на СР СрбиЯ-

чение
тъй като тази година сс за
числяват и средствата от 15 
дни след периода на равио- 

относно до 15 сеп

средстванапример,
та за самоуправителната 
щност за здравно осигурява- 

с 55 на сто

Така
об-

за строителна 
градня" и той 
212 хиляди динара.

не са увеличени 
по отношение на същия пе 

миналата година, за об 
на сто, а за

сметката,
тември. Същия темп на

бе и на шестмесечие
по-

риод
разование с 63 
наука и култура дори с 86 на 

Общо за финансиране 
на самоуправителните общне 

на интересите са отделе 
милиона динара. Дг, 
облагания са нараст 

с 133 на сто и за тЯх 
милиона дн

качване
то, което сви дете лствува, че 
в тази насока не е нищо съ
ществено изменено.

зи период 
лови

сто.

сти Следва веднага да се изтък
не, че върху бавното покач 
ване на общия доход

стопанисването 
основни организа 

на сдружения

■НИ 11,2 
нъчните злеположителните Работниците искат само заработен доходнали 
са отделени 2,6 се отразява 

на някои 
ции
(ООСТ): общият доход 
ООСТ „Будучност” 
да" е по-малък за 
дост”

осъществителството, че е висок процен 
тът за залежалите стоки. (Из 
числява се, че приблизително 
двумесечното 
се намира в залежали стоки) 
Затуй е необходимо много 
по-голямо ангажиране 
ализацията на готовите про
изведения и търговските сто

време, за да се 
повече и по-евтина продук-

нара.
Такова

т)руд 
при 

„Свобс 
17%, „Мла 

„Свобода" бележи 
общия доход само 
—" с по-голям до

разпределение, кос 
обременява 

организации, нс 
с целите на икс 

политика 
стопанската дей.

за 198С

финансово 
стопанските 
е в унисон 
номическата 
развитие на 
ност на СР Сърбия

Ция;то
производство'

-Аг да се открият и изпол 
зват вътрешните резерви и 
да се осъществят икономии 
във всички фази на репро
дукцията, относно докрай Да 
се увеличи икономичността 
на стопанисването;

-Ат максимално да се анга
жира професионалния 
творчески кадър за усъвъР- 
шенствуване на производство 
то, по-добрата организация на 
тРУда и усвояване на продук 
Ция, съобразена с изисквани 
ята на пазара;

-А- максимално да се реа 
лизира готовата продукция, 
за да се намалят залежалите 
стоки и увеличи коефициен
та на оборотните средства, 
както и да се ползват местни 
суровини там, където това е
ВЪЗМОЖНО;
★ стриктно да се спазват и 

последователно прилагат са
моуправителните споразуме
ния и правилниците за раз
пределението на чистия до
ход и личните доходи, как 
то и да се изследват причи
ните за нарушаването на ня
кои правилиници изплащане 
не без тяхното спазване;

-Ат да се намалят неоправ 
дателните отсъствията по 
болест и във всяка ООСТ все 
обхватно да се анализира то 
зи въпрос и утвърдят причи 
ните, както и да се набеле
жат мерки за тяхното пре
кратяване ;
★ заетостта по-бързо да 

расте в материалната сфера 
по отношение на извънстс- 
панството и административни 
те служби в ООСТ.

Естество, кои мероприятие 
ще вземат превес в общото 
подобряване на стопанисване 
то на дадена ООСТ 
от самата нея и от причини 
те, които чрез анализ 
тановят да водят към забавя 
не на стопанския растеж . не 
само на даденоста ООСТ, нс 
и на Цялото стопанство в об 
щината. Такива анализи за 
състоянието в собствената ор 
ганизация 
ТРУД са длъжни да изготвят 
всички.

■ колективи, 
обаче, 
лен отговор 
ските

ръст на 
6%. „Градня
ход от само 1% в „Братство^ 
е по-малък за 6%, при 1 
„Нишава" — „Сточар" — 6 .»/, 
и пр.

Други показатели 
твърждават неефикасно 
панисване: Разходите на сре,г

за ре

година.
И по отношение на разпре 

на чистия дохо,г 
съотношени.' 

показват отрицателни тен 
денции. Въпреки установена 
та политике няколко орга

ООСТ
ки.

делението 
осъществените И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО — С 

ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕНДЕН 
ЦИИ

също по 
сто- и

в. в.
По отношение на разпре

делението на дохода, стопан
ството пак може да се каже 
остава с къси ръкави: учас
тието на ООСТ възлиза на 
62%, докато дялът за общо 
съвместно и други видове пс 
требление възлиза на 38% 
от общия доход.

Изтъква се, че в политика 
та на разпределението същес 
твено нищо не е изменено. 
От предишните години е яс 
но доказано, че разпределе 
нието трябва да бъде съгласу 
вано с резултатите на стопа 

за сдружения , иисването, както и с обще- 
ствено-договорената полити
ка за настоящата година. Съ 
отношението на Дяла за лич 
но и общо потребление и 
дяла за разширяване и раз
витие на материалните оснс 
ви на труда е 92,2:7,8. С ре
золюцията е предвидяно то 
ва съотношение да 
80:20.

САМОУПРАВИТЕЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО

СЪЗНАВАНЕТО НА 06НОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД Е ЗАНОННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Не е ли вече време да се 

изготвят съответни анализи 
като конкретно се посочи 
кой изпълнява условията за 
създаване на ООСТ и сетне 
да се приложи словото и ду 
ха на Закона 
труд.

най-естествените предпостав 
ки за доходно свързване ме 
жду ООСТ. Трудещите се в 
ООСТ изцяло овладяват с дс 
хода, което в крайна смет 
ка е цел на самоуправително 
то обществено развитие.

Ето защо неоснователно с 
да се протака създаването на 
основни организации на сдру 
жения труд.

В Сурдулишка община И? 
пълнителният съвет при Об 
щинската скупщина прие за 
ключение, с което задължа 
ва всички части на отделни 
трудови. организации, коитс 
изпълняват условията според 
чл. 320 на Закона за сдру 
жения труд, незабавно да 
се оформят като основни ор 
ганизации на сдружения труд 
Такова едно заключение се 
корени на досегашната лош? 
практика: една срочна за 
дача да се отлага безпричи 
нно за по-късно.

Самоуправлението е револк: 
ционен процес, който из ос 
нови мени устройството на сто 
панството и на обществените 
служби. Основната организа 
ция на сдружения труд в по- 
големите предприятия не е 
самоцел, а необходимост, за 
конно задължение. Именно 
така трябва да се разбере 
претворяването на дело Закс 
на на сдружения труд: там 
където се изпълняват условиу 

законно задължение е 
да се създадат основни орга 
низации на сдружения труд.

В редица стопански органи 
зации съществува боязън пс 
отношение на основните орг? 
низации. Счита се, че съз 
даването на основни органи 
зации е разпокъсване на прер 
приятието. А мнозина се опг 
сяват, че след това ще на
стъпи между основните ор 
ганизации недоразумение и е 
името на лъже-солидарност 
запазват старите отношения

Очевидно е, че се касае 
за несъблюдаване на истинск? 
та роля на основната орга 
низация на сдружения труд 
Наистина тя е самостоятелна 
но никак не може да бъде 
напълно сама, без взаимоо 
тношения с останалите осно 
вни организации на сдруже
ния труд.

Със създаването на основ
ни организации се създават

Ст. Н.

драги
читатели

та

бъде
3

Една постоян 
ваща „болест" 
нето е високото число 
ствия по болест. За

но съпътству- 
на стопанисва

ОТСт
такива

отсъствия са заплатени пове
че 43,8%.

Да напомним, че при шест 
ООСТ са надплатени 
ки лични доходи- и надплатс 
ната сума възлиза на 8 615 
649 динара. Инак личните дс 
ходи бележат общ ръст 
около 9%, а средният 
доход в общината 
на 3143 спрямо 4516 
колкото е в Републиката.

Веднага си 

възобновете 

абонамента по-висс

Безспорно, същото явление 
има в останалите общини. Е 
Димитровградска община ст 
ществуват редица части на 
трудови организации, 
могат 
ооновни 
жения труд.

зависиза от
личен 

възлиза се ус

1979 динаракоитс
да се ооформят като 

организации на сдру 
Нещо повече: година МЕРОПРИЯТИЯТА

в тази насока съществува пре 
поръка 
тическите 
тук се бави

Трудно е от тези общи све 
дения за цялото стопанство 
да се посочат конкретните за 
дачи за всяка

на обществено-поли 
организации, но и 

с тоя въпрос

на сдружения

основна орга- Ст. Н.
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из дейността на МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ СЪВЕТИ

Божица: програма за дайотвне до 1983 година Породи
кокошкиМЕСТНАТА общност в Бо

жица наброява около 1500 ду 
ши, относно 310 домакинства. 
Обхваща територията на с. Бо 
жица, която се отличава по 
полупланинския си характер 
и с голямо число махали, кс 
ето усложнява разрешаването 
на основните жизнени пробле 
ми на населението. 
Благодарение обаче на яснотс 
конкретизиране на мястото и 
ролята наместната общност в 
нашата система с Конституци 
ята от 1974 година до днес 
са постигнати добри резулта 
ти. Почти няма област в чс 
вешката дейност, в която при 
съствието на местната 
ност да не се чувствува.

и безпомощни лица, 
на е и парична помощ 
ученици. За учениците се ор 
ганизира 
здравна защита, 
учебници, летуване на 
и др.

Всички тези

а оказва даните и на техните общес
твено-политически и 
твени организации, 
път на единение и солидар
ност е основата за обединя
ването на интереоите в местна 
та общност.

Да напомним, че особено 
ще се наблегне върху засил-

познаването, жилищното дело 
всенародната отбрана и об
ществена самозащита, социах 
ката защита и грижа за де
цата, образованието, физичес 
ката култура и прочие.

Разбира се, с въвеждането 
на общо самооблагане за ця 
лата територия на Сурдулиш 
ка община е създадена мате 
риална предпоставка за по- 
ускорено разрешаване на ре
дица комунално-битови проб
леми.

В периода до 1983 година 
се предвижда поправката на 
пътя и асфалтиране на центъ 
ра в Божица от около 2 хил. 
кв. метра, асфалтиране 
пътя към Велкичева махала 
и заставата „Пионер” (4 км), 
както и поправка на около 
40 км махленски пътища.

Електрификацията на тоя 
район трябва изцяло да прик 
лючи, затуй се предвижда по 
строяване на далекопровод за 
Дедичина махала 
изграждане на нискоразпре- 
делителна мрежа в Дедичи
на и останалите неелектрифи 

8 км, ре-

общес-
Принци-

на

прехрана, превоз, 
безплатни По голяма част от стопа

ните предпочитат и в близко 
бъдеще да отглеждат 
ки за я^ца и месо. Съществу 
ват много породи, които мо
гат да задоволят това жела
ние. За тази цел се отглежда 
породата нюхемпшир, създа
дена чрез отбор от породата 
ройдайланд за период от ЗС 
години. Потборът при създа
ването й е воден по скоро- 
зрелост, 
бързо оперение и голяма жиз 
неност.

море
кокошрезултати, кат 

то и резултатите в областта

едрина на яйцата.
общ- на

Птиците се отличават с по- 
светло оперение от това при 
ройдайланд. Пилетата растат 
и се оперяват бързо. При дс 
бри условия на отглеждане 
смъртността при тях е ниска. 
На 2—3—4 
раст се използуват за получа 
ване на нежно, вкусно и соч 
но месо.

МДа напомним през перио
да 1974—1978 от средствата 
на местното самооблагане и 
от други източници са постро
ени: ученически стол (50 хил 
дин.), ТВ-препредавател (140 
хил. дин.), трафопост за ТВ 
препредавателя (80 хил. дин.) 
трафопост в Дживина махала 
(80 хил. дин), за поправка на 
махленски пътища са израз
ходвани 120 хиляди динара, а 
за строителството на подпор
ни стени и мостове 80 хиляди 
динара.

Добри резултати са постиг
нати и в областта на култу
рата: построена е библиотека 
и тя сега разполага с около 
пет хиляди книги, приблизи
телно половината от които 
са на български език. В със
тава на ученическия стол се 
намира зала със сцена, коетс 
допринася за културното раз
витие на селото. Тук средно
годишно се изпълнят 
десетина театрални и други 
представления, а седмично ве 
днаж се прожектира филм.

Не по-маловажни са пости 
жени ята и в областта на со
циалната и детската защита 
— нееднократно е 
материална

са

5
Й
са
п месечна въз-
5 3 КМ,
с.

о.
я

цирани махали 
конструкцията на мрежата в 
Божица
те махали — 30 км. Средства 
за тези цели са обезпечени.

Запланувано е реконструк
цията на водопровода в Бо
жица и останалите махали — 
5 км, изграждане на канали
зация в центъра до септич
на яма> която вече съществу 

400 м, поправката на 
5 моста, поставяне на автомг 
тическа телефонна централа, 
уреждане на пазара и пр. Ос 
вен това гораните средного
дишно залесяват по няколко 

и хектара, така че общо тряб 
ва да се залесят 150 декара.

Естествено, всички тези на
белязани задачи ще се из
пълняват планово с пълното

Възрастните кокошки и пет 
ли имат по-високо живо те 
гло от птиците ройдайланд — 
кокошките 2,7

3,5 — 4 кг. Цветът на 
кожата, на краката и на чов 
ката е жълт. Месото на въз
растните птици е сочно и 
вкусно. Носливостта е добра 
— около 200 и повече яйца 
със средно тегло около 60 г 
и светлокафяв цвят.

м
център и околни

3, а петли
те

ване на отговорността на де
легациите и делегатите в ра- ва 
богатата на скупщинитс на об 
ществено-политическите и с? 
моуправителните общности 
на интересите. Трудовите хс 
ра и гражданите чрез самоу 
правителни споразумения 
обществени договори ще се 
свързват с работниците от ос 
новните организации на сдру 
жения труд в разрешаването 
общите интереси и потреб
ности във всички области: кс 
муналните услуги, здравео-

на самозащитата и всенарод
ната отбрана, самоуправител- 
ната система и по специално 
в делегатската система и др. 
са реална предпоставка за 
още по-високи завоевания 
през идния период.

Преди всичко и занапред 
ще се развиват социалистичес 
ките самоуправителни отноше 
ния в местната общност. Де
легатското решаване 
да стане пряко 
на инициативите и активност 
та на трудовите хора и граж-

Породата нюхемпшир 
перспективна за птицевъдство 
то за отглеждане както в чие 
то състояние за яйца и месо. 
така и за кръстосване с про 
мишлен характер. Кръстоски
те се отличават с висока нос 
ливост и скорозрелост.

екъм

следва 
отражение

ангажиране на населението, 
както и с помощта на общ
ността.оказвана

Ст. Нпомощ на стари

'1 НАШИ СЕЛАБЕЛЕЖКА
„Српска децо што читати знате, 
у Срби)и прилике су такве.
Из овога поуку имате: 
бабе славе, презиру )унаке,

стога, децо не муч'те се цабе”. 
српска децо, постаните бабе".

ЖЕЛЮШАДА СЕ ЧУЕ МНЕНИЕТО НА 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
В село Желюша идвал по същото вре- 

поет Иван Вазов. Тойидната година и въз основг 
на това да се дават средства

елюша с едно от най-голямите се
ла в Димитровградска община. През по
следните години то се изгражда край шо
сето
е слсто е града.

В миналото 
пата на пътя

Неотдавна между другите 
точки на дневен ред на Пред
седателството на ОК на ССРН 
в Димитровград се намери и 
предложението на Изпълни
телния съвет и Отбора за об 
щсствен план, бюджет и фи
нанси при Общинската скуп
щина за разпределение 
средствата на местните общ
ности за текущата (1978) год 

не се касае за 
все пак

мс и българския 
пък като войник на блгарската армия- По- 

Алеко Константинов, авторът на 
говеж-

та. късно
„Бай-Ганьо” е написал пътеписа „С 
ди вагони до Желюша и назад”.

Намирайки се на сръбско-българска
та граница селото имало важна роля в 
сръбско-българското сближение. В село 
Желюша се провеждали известните гра
нични събори на „Благи петък”. Тук ид 
вали хора от София, Белград и Ниш. На 

събори присъствали понякога и по 
Същия 

ОТ София и

към Димитровград и сега напълно
Инак случва се средства да 

получат почти 
и местни общности, които са 

дейни, и местни общ 
които бездействуват, 

почти мишо

равноправно Желюша била в дол и 
към Поганопо. Селото

твърде 
ности,
не предприемат 
за изграждането на какъвто 
да било обект или не разгръ 
шат друг вид дейност.

Това може да се предот
врати считат в Председател 
Сивото на ОК на ССРН, акс 
предварително се чуе мнение 
то на местната общност. Гук 

мнение да се насърча 
по-добрите програми, ? 

не „равноправно”, лииеарно, 
според числеността на даде 

общност да се дават сред

има богато историческо минало.
Най-хубава картина за Желюша дава 

Бранислав Нушич, който в края 
време на Сърбско- 

минал

на
писателя
на миналия век по 
българската война 1885 година 
през селото като войник в сръбската ар
мия 13 своите военни разкази той пише 
за Желюша, В своите впечатлителни ра
нила против братоубийствсиа война. С
вява против буратоубийствена война. С 
еднакво чувство а обиче описал и българ 
ските и сръбски войници, 
за чужди интереси.

тези
20 000 жители от двете страни.Въпреки че 

особено големи суми, 
става дума за известни сред
ства, които могат (и трябва) 
да подтикнат жителите на да 
дена местна общност към Ре 
шаване на определен комунг 
лен проблем.

ден правени посещения 
Ниш.

Борейки се за югославско-българска- 
дружба село Желюша взе активно у- 

частие в партизанското движение и осво
бождението на страната на фашизма 
Много младежи от Желюша през 1943 и 

група и след 
акции се приключват към 

отряд „Мом-

1 а
които гинатса на

ватнаПРсесДрНЛаТИмаСТВзХлеажка°пс

отношение на разпределение 
то на тези средства, Бсъпр 

тази забележка може 
нарече и сюгжестия-пре 

което се състои в
разпределението

Вместо за ключ

1944 година организиратКосато говорим за посещението на 
Бранислав Нушич на Желюша трябва да 
напомним, че той написал известно сти
хотворение зарад което отлежал две го
дини в затвора зарад впечатленията си 
от гаЗи война. Застъпвайки се за забра
вения капитан Катанич, на чисто 
гребоние не присъструвал пито един ми 
НИСТЪР. а на погребнието на една баба 
майка на някакъв генерал, присъствувал 

^ и княз Милан, Нушич написал:

самостоятелни 
Царибродския партизански 
чил войвода”. По известни от тази група 
бяха: Владимир Иванов, Иван Елсн-

Илия Златанов, Нацко Стефанов, Бог- 
Маринков, Лепод Миланов и др.

От 1960 година селото постоянно на
раства. Електрифицирано е между нъР1ш‘ 

обшината, Има свой водопро-

на
ствата.

Без оглед, че наистина се 
касае за доста скромни сред 
ства, считаме чс едно таков. 
изискване е твърде реатюу 
правилно и че вече за идш 
та година може да се при 
стъпи към такова уреждане 
на въпроса.

ност 
да се 
дложеиие, 
начина на 
на средствата, 
да се взима големината 
дадена местна общност, ои 
трябвало занапред да се по
търси плана на дадена мсст 
на общност за акции

ков,
данпо

па
те села в 
вод.

Ст. Н.през
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/с осветя * изкуствокултуюа*
ОТ СЕСИЯТА НА ОМЦИНСКАТЛ СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАД

Програма за втория 

етап на средното 

насочено образование
сионално-псдагогическата слу
жба. Програмата ще се оОо- 

концепциите
През учебната 1977 и 1978 

провеждане 
насочено обра 

За тези първи Дис 
средни учи 

усвоя

година започна 
то на средното сновава върху 

за развитието на просветно-пс 
Рс-зование. дагогическите служби в 

публиката, както и върху за 
Изпълнител-

години всички 
лища 
ване

преминаха към 
на общите основи нг 

насочено образова
ключенията на 
ния съвет на СРС. Предвижда 
се съгласувано развитие 
тази служба с 
на реформата. Също 
предвижда се и усвояване на 
обществен договор в община 
та по осъществяване на прак 
тическото обучение, учебния 
труд и професионалната прак 

организациите

средното 
ние. наВ по-голямата си част 

това число и в Димитров- 
община, общите ос

изискваниятав такаградска
нови бяха въведени доста ус 

Както се отчита, успе 
се върши записването с

пешно.
шно
I клас, .организацията на про
изводствено обществено-полез 

труд е на сравнително

М. Петров — Мотив от Строшена
натика вниядобро равнище, а се приет? 

към изравняване на матс 
и кадровите усло 

по осъществяване на у

сдружения труд.
Предстои да се утвърдят 

ориентационии средносрочни 
и дългосрочни планове за ка 

образователните

ОБЗОР
пи ПЛАН ЗАИА ОБЩЕСТВЕНИЯОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЕКТАриалните НАСОЧЕНОТО 

1979 Г. В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАвия
чебната програма.

Успешното провеждане нг 
възложи пред

дровите и 
потребности, утвърди мрежа 
на средни училища и образо 
вателни центрове с насочени 
(структурни) професии.

Важно място в предстояща 
та дейност трябва да заеме 
обезпечаването на материални

Без конкретно съблюдаванопървия етап 
всички отговорни по-сериознг 
да се отнасят към подготов 
ките , за осъществяването на 
втория етап, който ще за
почне практически да се при 
лагат от началото на 1979

ят труд да имат пряко влия 
ние врху създаването на кад 
рите. Казано с езика на сто
панството

Именносочено образование.
пред прага сме на един ре
волюционен прелом в образс 
вателното дело: не друг, а

общественияВ проекта за
на план на Сурдулишка община 

за 1979 година по въпросите 
на средното насочено обра
зование е казано твърде 
скромно. Именно: „В област
та на основното и насоченото

условия за изпълняване 
програмата по образовател
но-възпитателна работа през 
втория етап на средното на 
сочено образование. С други 
думи, обстойно следва да се 
реши въпроса за учебни по
мещения, кабинети, нагледни 
средства, зали и под.

Тук са и въпросите за об
разованието на кадри за из
пълняване на образователно- 
възпитателната дейност през 
втория етап на средното на 
сочено образование в среднс 
то училище, утвърждаване нг 
плана по записване и начина 
на записване на ученици в I 
и III клас на средното учили
ще през учебната 1979 1980 
година.

Всички тези задачи съвмест 
но трябва да решават Коор
динационният комитет по про 
веждане на реформата на сре 
дното насочено образование, 
както и
образователни общности 
интересите, 
на сдружения труд.

1980 година.
През септември т.г. съзтве 

тните републикански органи 
програма

трудсдруженият
обществено-политическата 

общност следва да кажат „ка 
кви кадри ще се 
дат".

прелом в 
дело:

исдруженият труд, 
образователното 
друг, а сдруженият труд, об
ществено-политическата 
ност е тази, която ще каже 
думата какви кадри трябват 
да се школуват в образовател

непреха оперативна 
по провеждане ка меропрщ 

за осъществяване на II
произвеж-

обц-образование и възпитание нс 
обходимо е и по-нататъшно 
развитие на активности вър
ху реформата на образовател 
ната система и възпитанието 
и неговото съгласуване с изис 
кванията' (потребностите) нг 
сдружения труд'’. Казано е 
още дума—две за учебните 
помещения, за да се премах 
не многосменното обучение 
както и това, че трябва да 
се обезпечават високообразс 
вани и млади кадри. И нищо 
повече.

тия
етап на насоченото образова
ние. През ноември операти 
вна програма 
динациокния 
реформата на средното насо 
чено образование за теритс 
рията
регионална общност

С предложената програма нг 
дейност се предвижда съблю 
даване на регионалните потре 
бности, а в подготовката на 
материалите трябва да уча-

Именно поради това обсто 
ятелство, считаме че в про
екта на обществения план нг 
Сурдулишка община е трябва
ло на средното насочено об
разование 
ващия втор етап по-специал 

да се отдели 
внимание, като се конкретизи
рат изискванията в тази об
ласт през идущата година.

прие и Коор ните центрове.закомитет
В Сурдулишка община има 

два образователна центра с 
няколко стотин младежи 
девойки. Това е огромен из
пълнителски потенциал, кой
то ако правилно се насочи 
наистина може да съдейству- 
ва за истинско преобразова
ние на инак нуждаещата се 
от кадри Сурдулишка общи
на. За съжаление, какъв про
фил среднисти е необходим 
на общината не виждаме от 
проекта на обществения план 
за идущата година.

и на вече започна Междуобщинскатг 
в Ниш. и

повечено

Тъй като този проект на
широко ще бъде обсъден нг 
най-различни равнища, след 
ва по въпросите на втория 
етап на насоченото образова
ние (когато се определят кои 
специалности в средните учи
лища ще се изучават) да се 
каже много повече и много 
цо-конкретно. Защото едно О! 
изискванията 
на средното образование е 
решаваща дума за неговото 
развитие да има сдружения 
труд т.е. насоченото образо
вание да бъде един вид „вте 
ра, удължена ръка" стопан
ството.

ствуват регионални институ 
ции. Изхожда се, че развой
ният план на димитровград
ското средно училище трябва 
да се изгражда върху потреб 
ностите на стопанството и об 
ществените дейности в регио

Естествено, проектът на 
Обществения план не може 
и не бива в подробности дг 
разработва всяка отделна об 
ласт. Развойните планове нг 
организациите на сдружени^ 
труд в дадена област са тези 
в които най-обстойно се из
нася състоянието, потребнос
тите и възможностите, за 
развитие на съответните ин-

самоуправителните 
нана.

Очевидно, планирането на 
средното насочено образова 
ние все още е в обсега нг 
образователните центрове. А 
замисълът при 
изобщо на насоченото обра
зование е — обществено-поли

Безспорно, една от най-важ 
ните задачи бе създаването 
на общински Координацио
нен комитет по провеждане 
на реформата на средното на 
сочено образование.

През настоящия месец 
трябва да се приеме и прог
рама за укрепване на профс

организациите
на реформатаСредните училища също ще 

приемат свои програми за 
дейност по съгласувано провеж ' ститути. 
дане на втория етап на сред 
ното образование.

въвежданеНо, струва ни се, че тук не 
основателно е пренебрегнат 
един твърде важен въпрос: 
вторият етап на средното на- тическата общност, сдружениСт. Н.

МЕЖДУ ТЕОРИЯТА И. ПРАКТИКАТА
'ЗЬ? 3?ЗГеств'Нт “‘"в '^чествяГнейните ‘“и задГчи

специалисти. Поставя се въпрос. ако съществуват тя трябва да поддържа връзка с всички Фактопи
кадрите при факултетите за подготовка ма кадри които сс занимават с проблемите на Изпитанието 
изключително за изпълняване на педагогическо-пси- на децата,’ младежта и възрастните 
хологическата служба в училището, тогава съвсем с

гпужпа к учиптл нелогична несъгласуваността между теорията и прак- 1. Сега, когато -от семейството
СЛУЖБА В УЧИЛИ тиката, закона и действителността. Мнозина оправда- много да помогне на училището „ пеппвяве™

телно със загриженост се питат: тези млади хора, нейните проблеми поставя се въпроса за интензи» 
„ „ които са завършили или ще завършат тази спеце- на и постоянна работя г п™«тЗ. Л, интензив-

сионалн^служба"— толк^ГнеобходимI ГотдТв ГЛС зТзГетоГа „ГтезГ з^° се^иТ^еп^сре^^ " Чрв3 ~
ното училище да бъде санкционирана, относно да ри следователно в бъдеще ще трябва многа повече говори прва помат" тгкгДп индивидуални раз- 
намери място в наи-новия Закон за основното и да се направи. Още поведе, че почти двадесетгодиш- ната педагогическа Служба ппи%чип^е орга*тшзира' средното възпитание и образование. Става дума за „ „ кдшшичеька служоа при училището. Да
педагогическо-психологическата служба, като специ- НИя 0ПИТ На ЪЩ • У а е на педагогическо-психо- представи детето на възпитание изключително 
фична'професионална служба в училището. логическата служба в нашите училища показва, че л;ището, а то повечо от времето

Очакваше се, че много повече, отколкото досега.

ТЕХНОЛОЗИ НА ОБУЧЕНИЕТО
зг:■I

ЗА ПО-ГОЛЯМА АФИРМАЦИЯ НА ПЕДАГОГИ 
ЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА 
ЩЕТО

се изисква най-
на

сс
на учи

ТЯ изигра значителна роля в нашата възпитателно- мейството, значи да се позволи еднострТнтаво^Гге 
учебна система и че в нея е намерила .«осто място. развива. Нашата цел е да ангажираме всички фак-

Да могат изискванията на новото реформира- т0^и и съгласуваме тяхната акция в борбата за въз
питание и формирането на

училищата ще ангажират специалисти 
психолози и че ще им се даде повече възможност
да помогнат на училищата в разрешаването на тех- но училище и общество напълно да се осъществят 
ните не така прости програмни задачи, съдържания необходимо е да се ускори създаването на педаго- ло>1чИтелни съставки на съвременния човек, 
и цели.

педагози

личността с всички по-

гическо-психологическа служба, и то не само в ос- (Следва)
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МЛАДИТЕ ОТ СУРДУЛИШИА ОБЩИНА 

НАТРУПАХА БОГАТ ОПНТ 0 ДОБРОЛНИТЕ 

ТРУДОВИ АКЦИИ

воприети членове в Съюза 
на комунистите младите пред 
сгавлязаг почти 80 па сто. 
Его до каква степен може

обхващат голям брой млади 
но ни дават възможност по- 
добре да опознаем бита на 
младежката трудова акция 

да се афирмира младостта, В тази насока и за опитите 
когато поеме правилния път 
да се афирмира с трудови 
дела, а не с думи.

Драган Ристич по-нагатък 
изтъкна, че местните трудо 
ви акции, когато са от ла-

от местните трудови акции 
ще се пренесе и на Конгре
са.

Естествено, попитахме събе 
седника за очакванията му 
от Конгреса.

— На Десетия конгрес на 
СЮСМ върху опитите ще из 
градим стратегия за бъдещ?

— Ще се опитаме за ид- та работа на нашата младеж
ната година да обезпечим ак ка организация. Всичко, кое
цидта „Су.рдулица 79" да пре то забавя нашия ход безспор
растне от местна в републи- но ще бъде посочено и над-
канска акция. Условия за тс деляно. Очаквам, че ще се
ва има, а и ние вече имаме разгърнат нови инициативи,
опит как да провеждаме по пред младите ще се очерта 
добни акции. Освен това, на ят нови задачи. А това значи 
правихме обществен договор 
проект на и очакваме, че 
пълна подкрепа и помощ ще 
ни окажат общсствено-полити 
чсските и трудовите органи 
зации в нашата община. А 
вече знаем какво ще стро
им — комунално-битови обек 
ти в града и близките мзс. 
ни общности.

Считам, че временните до 
броволни трудови акции, ко
ито провеждаме (най-често 
за залесяване) не само че

герен тип, твърде леко мо-. 
гат да станат републикански 
и съюзни акции.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ДЕЛЕГАТИ

★ ПРЕД ЗАМИНАВАНЕ НА ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮСМ ПРАГАН ригтип рп»и 
ОТ ПЕТТЕ ДЕЛЕГАТА НА ЮЖНО МОРАВСКИ РЕГИОН СПОДЕЛИ МНРтЖп 
СИ ЗА ТЕМАТА, КОЯТО НАЙ-МНОГО ГО ВЪЛНУВА И ЗА КОЯТО НАЙ ВЕРОЯ 
ТНО ЩЕ ГОВОРИ НА КОНГРЕСА Ш ПАИ ВЕРОЯ

ДРАГАН РИСТИЧ, предсе
дател на Общинската конфе 
ренция на Съюза иа.социа 
листическата младеж 
дулишка община особен ин 
терес проявява към местни
те трудови акции. Сурдули- 
шка община в тази насока 
има с какво да се похвали

ско единение, което сетне се 
пренася в цялата младежкг 
организация, заяви Драган 
Ристич.

На нашня въпрос дали мес 
тните трудови акции ще бъ
дат и темата, на която евен
туално ще разисква на Десе
тия конгрес на Съюза на юго 
славската 

младеж (СЮСМ) Д. Ристич от 
говори:

дават свой принос за изграж 
дането на твърде важни обще 
ствени, стопански и кому.нь. 
но-битови 
обекти.
младежки труд на дело най- 
добре се изявява, афирмира 
и развива братството и един 
ството на нашите народи и 
народности, най-светлата при 
добивна от Народоосвободи- 
телната борба, за кодто дру
гаря Тито ни казва да я па
зим като зеница в окото си

Не по-маловажни са и ос 
таналите добродетели: създа 
ване на трудови навици, вза
имопомощ, солидарност, юго
славски социалистически пат 
риотизъм. Тук няма да гово 
рим за онези многостранни 
облици за изява и оспособя 
ване на младите чрез различ 
ни школи, курсове и пр., за- 
щото за това е доста гово
рено.

За нас е съществено, че 
благодарение на трудовите 
акции, особено на местната 
трудова акция, младите в нг 
шата община си завоюваха 
висок престиж. Тяхното при 
съствие все по-осезаемо се 
чувствува във всички облици 
на самоуправитслно решава
не. Младите заемат достойно 
място и в редовете на Съю 
за на комунистите. Да из
тъкнем например, че за пос
ледните девет месеца на те
кущата година от всички нс

ЩОМ пристъпим Към ТЯХНО
ТО осъществяване едновремег 
но обогатяваме и разнообраз 
яваме дейността на младите 
като иай-активно съдейству- 
ваме за пълноценно и уско
рено изграждане на нашето 
социалистическо, 
телно общество. А това 
именно идеалът не само нг 
младите, но и на общество 
то като Цяло 
Драган Ристич.

Разговора води: Ст. Н.

Сур и други 
Чрез доброволния

самоуправивече две години редовно 
се организира местна младеж
ка трудова акция „Сурдули 
ца 77'' и „Сурдулица 78”. Пс

социалистическа с

заключистигнати са изключително дс 
бри резултати.

— „Феноменът” на местни 
те трудови акции се обясня
ва с общия интерес на мла 
дите към доброволна тру
дова изява. Ние тук сме съ~ 
дали такава организация и 
такава система на провежда 
не, отчитане и награждава 
не на най-добрите, че млади 
те почти със същия инте 
рее се откликват и на ме 
стаите доброволни акции у 
за съюзните трудови акции

Нещо повече: в Сурдули 
ца действува постоянна мл? 
дежка трудова бригада „Пе 
ра Мачкатовац”, която н? 
броява около 50 младежи и 
девойки. В тази бригада вли 
зат най-добрите от всички 
трудови акции 
местни. Едновременно прие 
маме и нови членове, така 
че по-опитните предават сво*- 
опит на бригадирите без опит 
Тук се кове едно такова брат

През еледващото лято 10 

трудовл акции в Сърбия
СЛЕДВАЩАТА година в СъР 

бия без автономните области 
ще се проведат десет младе 
жки трудови акции, в които 
ще участвуват около 17 хил 
яди бригадири. Тава бе изтъ 
кнато в Председателството нг 
РК на ССМ на Сърбия.

Според

Баточина — Ланшце и 
Делиград. Участни

те
Пояте
ците на младежката трудова 
акция „Гердап” ще работят
на водоцентралите „Гердап 1" 
и „Гердап 2'*,^а в акцията „Мо 
рава 79*' ще регулира притоци 
те на Западна Морава. В 
рамките на акцията „Бел
град 79” ще работи върху ре 
гулацията па Топчидерска ре 

„Крагуеван 
Лепеница и при

утвърдената про
грама в рамките на младеж 
ката трудова акция на ав 
томагистралата „Братство един 
ство 79" бригадирите ще ра 
ботят по подготовката и за- 
Еършните работи на отсечки

СЪЮЗНИ и

ка, а в акцията 
79” на 
тоците й-

дови акции представляват из 
раз на готовността на млади
те чрез доброволен труд до

река

(Д. С.)

малко пиано. Та то има чудесен тон!
Продавач на средна възраст ги доближи. 
— Здравейте!
Бсн отговори и добави.- 

— Чудесно пиано!
— Хората го харесват

реше с продавача за пианото. Но престана даРАЗКАЗ свири и стана.
Благодаря! Бих искал да мога да го

— Винаги се вълнувам, когато видя пиано 
— продума Бен.

— Защо? —
— Не зная- Ако може — да влезем в ма

да опитам онова малкото пиано

— А можеш ли да свириш?
__ Ако това, което мога, считаш за сви-

купя-
— Няма защо да ми благодарите — от

върна продавачът.
Излязоха от магазина. На улицата Ема

запита Ема. поясни продава
чът и добави, — подходящи са за апартаменти,вгазина. каза:много ги търсят.

— Колко струва? — заинтересува се Бен.
— Двеста четиридесет и двете или педесет. 

А можете да гц вземете и на изплащане.
— А къде ги изработват?
— Предполагам, че във Филаделфия 

съм сигурен, но мога да узная.
— Нс сс безпокойте — допълни Беи. — А 

свирите ли?

— Не знаех за това. Бен.
— За кое?
—За теб.
— Какво за мен?
— За теб
— Сега е обед — каза Бен,

ъгъла.

рене...
— А какво можеш?
— Ей сега ще видиш!
Щом влязоха в магазина и двамата сс ус 

тремиха към малкото пиано в ъгъла. Ема до 
лови усмивка по лицето му и сс замисли как 
во всъщност знае за него. Понякога и сс стру 

познава, но миг слсд това
така. Застанал до пиано- 

Ема помисли,

II с и за пианото.
а аз оби

чам да мечтая за пиано вечер. 
Братство 16 Лзубиша

Отбиха се в малък ресторант, седнаха пред 
тезгяха и си поръчаха сендвичи и кафе.

— Къде си учил да свириш?
— Никога це съм учил — отвърна Бен.— 

по видя ли пиано, опитвам го. Още от дете. 
Така с, когато човек няма пари.

Погледна я и се усмихна. Така. когато се 
усмихваше, когато стоеше поред пианото и гле 
даше надолу към клавишите. Ема се почув
ствува много поласкана.

— Когато човек няма пари, стои далеч от 
много неща, които смята, че има право да 
притежава—каза Бен.

— Така е
— Понякога 

но по-късно разбираш, че никак не е хубаво. 
Всъщност това е ужасно.

Той отново я погледна и тя му се усми 
хи а тъй, като той й се усмихваше.

И разбира. За него тя бе това, което бе 
и пианото. Край него той с часове можеше 
да стои. И отново тя се почувствува много

ПИАНОССваше, че го
че не еуверяваше,

то Бен замислено го гледаше, 
че' той е слушал някой Д°бъР пианист и е 
обикнал такава музика. И щом съзре клали- 

си представя, че има нещо

— Нс, нс свиря! — Продавачът схвана, чс 
Бсн желае да поспири още малко.

— Продължавайте. Отново го опитайте.
— Нс умея да свиря!
-~ Но аз Ви чух.
— Една йота нс мога да разчета, тона пс 

е свирене!
— Звучеше много добре!
— И на мене — потвърди Ема. — Колко с 

първоначалната вноска?
— Четиридесет или псдссст долара. — 

извърна към Бсн, добави:
— Продължавайте, щс ми бъде приятно да 

Ни послушам още малко.
— Ако не бяха в магазини, а в истинска 

— каза Бен, бих могъл с часове да седя

ши, спомня си я и 
общо с нея-

_ А можеш ли да свириш? — отново

го запита.
— Не мога.

■ ?яР0ДгледЧаше ръДетГму. юи “ професи^-

гй=. = изПг-г=,;г
се стопи много странно. И сс увери, чс тон

?човеТ който отдавна търси истината за се
бе си. Но в същото време желае и друг д 
го разбере. Бен сигурно умееше да свири

допълни Ема.
каза Бсн — е добре така.И ка

то сс

стаяпред пианото.
__ Посвирстс още, никой няма да се сър

продавачът, като намести стол
пиано.

все още изпра- 
косто бе пояс-

Взе няколко тихи акорди и 
- вей, започна да прави това, за 

нил че не било свирене. Към тях не сс при 
ближи НИКОЙ, за да им продава нещо.

Ема чувствуваше, че това е прекраа , 
да бе уверена дали ^е^свирепе,

поласкала.допълни
чето напред. -

Беи седна и отново започна да прави то 
ва за което твърдеше, чс ме било свирене. 
Премина с ръце няколко пъти по клавишите 
и напипа някаква мелодия, над която се за- 

мимути. Към края мелодията стих- 
Бен пианото всс

ли Излязоха от ресторанта и се отправиха 
към магазина, където Ема работеше.

— Довиждане!
— Довиждане, Бен — каза Ема.
Бен тръсна надолу по улицата, а Ема вле 

зс в магазина. И кой знае защо, тя почув
ствува, че един ден той ще има пианото, 
и воичко останало, за което си мечтаеше.

От английски! К. Б.

без
или не.

Само слсд половин 
към нея и продума:

— Звучи добре.
— Прекрасно!
—Нс става въпрос 33

държа две

”а' 3а3"У™овечИГЬ?сР,^рео„пшс... Докато медоди 
под пръстите му, ТОЙ гово-

пък

повече и 
ята се развихряшесвиренето, а за това
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11 л журналиста^ ИЗ БЕЛЕЖНИКА

Сериозно като във воина
Една от пред!гостапкитс беше, че ед- 
от сградите, ко^то е и скривалището, 

с частично разрушена от бом барди ровки- 
. Последва бъР- 

специализираните са- 
снасяването, оказването

полунощ, кога-яколко часа след
най-голямото село в Димитров- 

Жслннна се огН на
то в 
градска община 

първите петли,
има ранени..те и в нея 

зо интервеииране навъз ду Х7,т се ра- 
които „нару-

ласиха
зкъса от звука на сирени, 
шиха" тишината па спящото село... пс 
този начин п Местната общност Желю- 
ша започна последното упражнение 
частите на Цивилната защита — „Защита 
78", която освен в топа село се проведе и 

Изатовци (за район Висок), в е. Сми- 
(за район Забърдие и в с. Поганоио 

Погаиово и Т. Одоропци), а въз 
план па Общи и-

нитарии части,
' пъпва помощ, а тежко ранените бяха 

транспортирани в болницата... Реагира- 
1 и време И специализираните пожар- 

1 така че пожарът бе
позволи да полу-

на

части,никарски
потушен бързо и н9 сс 
чи по-широки размери...

Гасеното на пожара 
па упражнението 

' жители на

в е.
беше и края 
наблюдаваха

ловци 
(за район
основа на тазгодишния 
ския щаб за цивилна защита.

Упражнението в Жслюша започна с 
връчване на нареждане от коменданта на 
Общинския щаб зп цивилна защита на 

Местната общност. С 
започва мобилизацио-

, което 
селото, носейки със сс~ 

ма-всички
бе си необходимите противпожарни

------ Те с възхищение наблюдава
ха успешното демонстриране

иротивгюжа рии ка реки
гаси пожара, действу-

тсриали.
на специ- 

частиХубостите на Ерма са иаделеч известни ализираиитс 
— начина как се 
ваисто па апаратите и ти.

Накрая, събрани в дома на селото, ко- 
започна да се раздвиделява и ко- 

упражнонието приключи, всички же- 
узпаят как то с успяло. Оцен- 

Общинския

1Шпредседателя 
топа всъщност и

упражнение па всички части на ци
вилната защита в това село.

връчване на нареждането 
стоя се кратко съвещание па Щаба на 
местата общност, на което се разработи 
нареждането. Сетне звукът на сирените бе 

знак за практическо започване на уп-

БЕЛЕЖКА и и ото

Отдихът и почивките 

ежедневна необходимост
гато
гато

След

лаеха да
ката на наблюдателите 
щаб но цивилната защита беше, чс пър
вото упражнение на тези части в 
Жслюша е проведено твърде успешно... 

С това завърши едно упражнение, 
по сериозното отношение на участ- 

паподобаваше на истинска война

от

ш е село
ражиснисто.

Първият звук на сирените означи пъ>- 
Всички жители на село- ко-

душна опасност.
п най-голяма тишина и тъмнина, се 

отправиха в специалните за тази цел скри 
е и предвидено в плана 

общност. В скривалищата 
жени и

сто
ницитс
Щастие е, че това бе само упражнение 
което обаче показа, че в системата на на
шата всенародна отбрана, една от твъРДС 
важните компоненти е и цивилната защи
та. А всичко това, като се сумира, е дял 

политика на нена-

то,Отдихът и почивката 
трудещите се и гражданите 
е важно звено за осъществя
ване на основните цели 
запазване здравето на хората 
увеличена 
на труда и
случайно върху тази тема все 
по-често се разисква в Дими 
тровград.

Изхождайки от.' тези стано-. 
вища Председателството 
Общинския синдикален съвет 
в Димитровград обсъди проек
топрограмата на активността 
и създаването на условия за 
отдих и почивка на работни 
ците, за период от тази дс 
1982 година.

И в работния .материал и. в 
разискванията се изтъкна нуж 
дата за планомерна дейност 
в тази насока, 
че в общината 
3 500 настанени. Само в тече 
ние на миналата година 
имало 5960 случаи на обаж
дане при лекар, въз основа 
на което са направени 4847' 
трудодни отсъствувания 
болест, или 8 дена 
по осигурено лице.

Безспорен е факта, че. то

на за по-нататъшната активност 
в тази насока. Материалите 
ще се обсъдят въ» всички ор 
ганнзации, а сетне, въз основа 
на предложенията в трудови 
те организации, ще се изгот 
ви и окончателен материал.

С това всъщност 
и практическото 
в дело на един важен въпрос 
от жизнен интерес и за хо
рата, и за сдружени

вал и ща, както 
на Местнатаза невръстни деца, 

и други жители. А креди
на сирените, те изключиха 

спуснаха пердетата.. ., та- 
нищо не личеше, чс в селото

сс намериха 
старци 
със звука

това,производителност 
т.н. Затова и не от нашата политика 

меса и необвързана страна, 
работи като че ли сто години няма да има 
война, но която сс готви, като че ли тя 

ще дойде.

водата и тока, 
ка чс по в която сезапочва

провеждане има хора.
Естествено, чс опасността от възду

ха носи със себе бомбардировки, пожари, 
ранени...

утреН1 Ангел Димитровтруд."Я
А. Д. УV

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

С ПЕСЕН, НО БЕЗ ВОЙ СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

ВЪЗРАСТТА И ХРАНЕНЕТО
Настъпи зимата, а с нея и 

Констатира сс. трудностите в автобусните съ 
има около общения. Шофьрите и конду 

кторите и пътните предприя 
е тия полагат . максимални уси 

лия движението да върви 
без застой. Ежегодно от 1 
декември пътят през Бесна 

по Кобила става непроходим все 
годишно до май. Тук човекът и тех 

никата сякаш са безпомощ
ни или по-точно подържането 
на съобщенията би било мне 
го скъпо. Ето защо през то 

всички автобуси 
към Враня и 

насочват през 
Сурдулица а 

до Горна Любата се пускат 
повече рейсове.

тобуса започна да пее. Кон- 
дукторът веднага го преду 
преди да бъде „мирен" или 
ще го изхвърли от автобуса 
Останалите пътници започнг 
ха да негодуват, особено ко 
гато кондукторът посегна да 
удари пътника. Младият 
кондуктор се нервира и започ 
ка да нарича пътниците буда 
ли, да псува и се заканва. 
Те пък му се заканиха че ще 
го съдят за обида, ще пишат 
до предприятието за груба 
та му постъпка. А други на 
стояваха да се не прави по 
рултия. Като издаваше биле
тите кондукторът каза на 
един от пътниците техник 
работещ в Словения, че ис 
ка добре да го погледа и за 
помни за друг път. А преди 
това безпричинно го нарече 
будала.

Сетне кондукторът продъл 
жи да дава билети до Мусул 
и в автобуса беше мирно, с 
изключение на пийналия гц 
тник, който продължаваше да 
пес. Молбите на приятелите 
му да млъкне, не помагаха.

— Днес. е празник, другари 
пийнах малко в Любата на 
събора и защо да не се ве
селя. Така отвърщаше пътни 
кът и може би имаше право

Но най-неприятно беше ко- 
гато, пътниците влезли в Гор 
на Любата слезоха от автобу 
са в Мусул. При тръгването 
на автобуса кондукторът ши 
роко отвори врата“ и започнг 
^а псува майка на всички пг 
тници и да ги кани да пишат 
тужби, заявления и във ве
стник ако искат. Нищо му 
не могат...

екевна е мечтата на човечеството на дълголе
тие. Стремежът на човека винаги е бил да 
удължи творческия период на живота си, да 

запази в продължение на много години работоспособ
ността си. Едно от най-важните условия да се пости
гне по-добро дълголетие е правилното, разумно и ра
ционално хранене. Младият човек има нужда от по
тече храна. В тази възраст той повече се движи, 
изразходва повече енергия. По-интензивна с обмяната 
на веществата. В годините на ранна младост (от 20 
до 25 години) още продължават процесите на растеж, 
за които е нужна повече пълноценна белтъчна хра
на като месо, яйца и мляко. Старите хора се нуж
даят от по-малко храна, но за сметка на това тя 
трябва да бъде богата на витамини, незаменими ами
нокиселини, микроелементи и други жизнено важни 
съставки.

В

ва е над всички предвидени 
нормативи, но безспорно е и 
това, че бройни от тези лица зи период

от Босилеград
в обстановка на петролови и Скопие се 
други испарения, прах, висо Власина и 
ки шумове и т.н. Естествено 
че това изисква процесът нг 
производството.

Но за сметка на това тряб 
ва да се създадат условия за 
възобновяване ка физически
те и функционални способнос 
ти на трудещия се човек и 
гражданин.

Първата крачка в това от 
ношениб е направена..

Формирана е Самоуправи- 
телна общност за организира 
не на отдих и почивка на тру 
дещите се хора, младежта и 
гражданите в Димитровград
ска община.

От формирането й обаче 
измина . почти цяла година, а 
тя все още не действува как 
то трябва. Тя, всъщност, тряб 5?УЩава х°Рата/

биждат. Те са от чисто субек
тивен характер, последствие 
на лошо, 
ние
щастие малко) на работници 
те от Автотранспорта в Боси

работят в трудни условия

Висококалорична трябва да бЪде храната 
младия тежко-физически работник — около 4500 до 
5000 калории на ден.

на

Да се мине Власина прег 
най-студените и снежни зим 
ни месеци наистина е подвиг 
за водачите на автобусите и 
заслуга на . булдозеристите 
от вранското предприятие 
а зпътища, които денонощно 
дежурат от Сурдулица до Бс 
жица, Лисина, Клисура или 
Църна трава. Не можем да 
не отдадем признание и не 
изкажем благодарност на хс 
рата, които всяка година с 
месеци вюват с ледовете V 
снига през Власина.

Тази калоричност може да се получи от след
ните хранителни продукти, взети заедно: мляко 400 
500 г, сирене 90-100 г, месо (овче) — 400 г, хляб 800- 
900г, картофи 100-150 г, фасул, орехи — 40-50 г, дома- 

пиперки — 300-400 г, ябълки — 700 г, захар — 
4Ц г, олио и други мазнини — 50-60 г.

Вредно въздействие върху организма 
на работното

ти.

имат разните 
място —

ту силен, студ, ту голяма горещина. Това може да се 
избегне с консумирането

температурни промени

на храни, богати на вита
мини Ц и А (домати, червени чушки, ябълки, грозде 
и пр.). При усилена 
нервно напрежение 
ната( храна

умствена работа или по-голямо 
трябва да ге увеличава белтъч- 

— месо, сирене, яйда, риба и пр , 
що и зеленчуците и орехите. Специалните проучвания 
показват, че с напредването на възрастта физическа 
та тежест на труда намалява. Работникът 
към по-квалифициран труд 
Той придобива опитност и

а съ-Но има и неща, които въз
дори ги с

ва да се занимава с всички 
дейности от областта на от
диха и почивките 
низирането
спортни упражнения в основ 
ните организации на сдруже
ния труД, с организиране на 
екскурзии, почивки; както и 

- с изграждането на обекти в- 
околността на града и в об
щината, предназначени 
отдих и почивка.

Председателството на Об
щинския синдикален съвет 
обсъждайки тази област от 
всички страни, заключи въз 
основа на разискванията и де 
ловите материали', да форми 
ра работна група, която ще
предложи конкретни мерки нал, и след влизането в ав

преминава 
с по-висока механизация- 

постига работен ефект снедругарско поведе 
на отделно число (за

с орга
на ежедневни пе-малко усилие на мускулите.

Неравното напрежнение в труда и бита, за раз 
лика от физическото, не намалява с напредването 
на възрастта, но напротив — нараства. То обаче не 
увеличава разхода на енергия, въпреки 
на умора е твърде силно. Работата при 
трептения на пода или на р'аботните лостове 
стилни работници, дизелови

леград.
че усещането 
силен шум и

Ще посочим само един 
случай- На 29 ноември авто- 

за бусът от Босилеград за Враия 
тръгна на време с малко пъТ 
ници. До Горна Любата вой 
чко беше в ред. Но тук дой

при тек- 
машинисти, при работа 

с компресори н др. е свърззна с прекомерно нервно 
напрежение, но също и със загуба на енергия. По- 

това храната на тези работници трябва да бъ- 
де богата на витамини, 
белтъчини.

Не е важно дали кондукто
рът има прякор „Тилка” или 
друго име. Това не ни инте 
ресува. Важно е, че постъпк? 
та му крайно е груба и некул 
турна. Кой му дава правото 

„ да се заканва дори с бой и
дуктора и един пътник. После да обижда хората, които тс 
днидт, очевидно беше пий- ва изобщо не заслужават?

ради
микроелементи и пълноценни 

Необходимо е също даде до скарване между кон- се упражнява ги-
повече движение и активна почивкамнастика,

природата. всред

Д-Р С. Л.Ст. Ст.
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Богдан Николов:

«О години учебно дело в ■ 
Димитровградска община .1

« с»> •
Започва Първото Десетилетие от второто столе- 

те, когато на територията на Димитровградска™ об
щина е формирано първото училище. Това е елит 
период, от времето когато в тези краища в,.ли тур 
ците до днешни дни, когато училищата рабзтцт в 
едно социалистическо самоуправнтелно оОщсс.за^мс
сГс"“ ”ГОЛКО 0бщест,,и"" Формации ^ политпче 
ски системи е оставила голям отпечатък па учебното 
дело в тези краища.

С материалите, които ще обнародвам въз ве
стника намерението ни е да запознаем пашите чи
татели с работата на нашите училища, по видни учи 
лищни деятели и ролцта на просветата в ку г триото 
и икономическо развитие па населението от този край.

плата освен ученето на деца
та, те са почиствали и учили 
щето в Ромсомач и Дойкинци 
то е била и квартира на учи 
теля. През зимата училището 
се затоплдвало с жар, постг 
вен на мангал.

ПРЕДИ 20 ГОДИНИ

За образцово училище 

в Димитровград
Освен училищата в Сукс 

во, Държина, Чиниглавци, кс 
ито били по-близко до Ца
риброд, трябва да споменем 
и училището в Крупац, кое 
то започнало да работи през 
1850 година и имало добри 
връзки с училищата в цари 
бродски край Там дори йг 
вестно време работил и учи^ 
телят Кръста Чирич от Петър 
лаш, който по-късно бил свс 
щеник във Велико село. В 
това училище се учили и дс 
ца, научаваме от един залче 
от Градини, Болсвдол, Г/.аз 
гош, Моинци, Бребевница и 
дори от Комщица. Знае се 
също така, че тези ученици 
били па квартира в селото и 
живели при една баба до са 
мото училище. Тя се грижи 
ла за тяхната прехрана сре 
щу заплащане от родители 
те им.

И да споменем още учили 
щето в Росомач и Дойкинци 
във Висок, които оставили слс

Училищния съвет на Основ 
ното училище „Моша Пияде" 
в Димитровград 
на тази учебна година поста
ви пред себе си сериозна за
дача: да превърне училището 
в образцово. В това иаправле 
ние през годината се срещ
наха сериозни 
Трябваше в училището да се 
скъса със старата педаго-’иче: 
ка практика и внесе изв дух 
в училището, който вдъхза 
новата училищна реформа г 
нашата страна. Трябваше да 
се създадат такива форми !Г 
вънучилищна 
училището приближи към кс 
муната и пр. За всичко тов? 
беше нужно голямо ангажи
ране на преподавателите 
по-големи финансови средства 

И сега в края на учебната

година може свободно да сс 
каже, че всички тия начинаМалко писани докумен

ти съществуват за работата 
на училищата и просветното 
дело. Знае се само, че в

чилища имало в .'пилон, Бла 
то. Костур, Раоница, Суково 
Чиниглавци, Крупац, Градаш 

По- ница, Нишор, Росомач, Бър 
лот, Дойкинци, Темска, Стани 
чене, Пайеж и др. Ние 
да се спирам върху работата 
на тези

в началото ния са успешно доведели дс 
край- Училището разполага г 
голяма училищна 
горски

градина, 
разсадник, ученичес

ка работилница, музей, аеро
клуб, училищен вестник „Югс 
славянче" и много други крт 
жоци за задълбочаване 
знанията по отделни предме 
ти. Постигнати са големи ре 
зултати в учебно-възпитател
ната работа. Пионерската ог 
ганизация през годината бс

гановски манастир и манас
тира „Св. Михаил" при Из? 
товци са съществували килий 
ни училища. През 18 в. и 

особено

«яма
затрудненияучилища, защото не 

принадлежат на темата 
разглеждам, 
за тях когато се

нгпо-късно, 
вечерието на 
то от турците, се формират 
така нречените народни учи 
лища на територията на дне 
шната община или в близката 
околност.

над
освобождение- коятс 

но ще говорим 
: касае за вли 

им в7,рху развитието 
дело в Димитров

янието 
на учебното 
градския край. ше сериозен помощник ( нг 

учителския колектив при прг 
веждането на плана за ре
форма на училището.

Преди освобождението 
Суково имало добре организи 

училище. Първ учи

и работа, да сеВъпреки тежкия живот на 
нашия народ под турците 
хората обърщали голямо вни 
мание на „училището” и 
„на даскала”. В тези условия 
на робство се подържал духът 
на народа за свобода, просве 
та и култура.

Грамотността на хората би 
ла много слаба. Килийните 
училища при споменатите ма 
настири и по-късно създаде
ните народни училища рабе 
тили при твърде трудни услс 
вия- Те са имали черковно- 
религиозен характер. За ново 
откритите училища народът 
се сам грижел. Турците се от

рако
тел в това училище бил Тс

к
Братство, брой 1. 15 юни 

1959 година.

И ПРЕДИ Ю ГОДИНИ

Открит граничен преход при 

Стрезимировци
Към края на месец декем 

ври миналата година (1968) 
тържествено бе открит нов 
граничен преход на югослав
ско-българската граница при 
село Стрезимировци. На тър
жеството по този случай при 
съствуваха от югославска стра 
на представители на републи 
канския секретариат на вът
решните работи, председател
ят на ОС в Сурдулица и 
други
от българска страна предсе
дателят на Окръжпия съвет 
в Перник и други обществе
ни дейци.

ник се посрещнаха със сол и 
хляб и вдигане на тостове. 
След това размениха привет
ствени слова, в които изрази 
ха благодарност ка правител 
ствата на двете страни за от 
криването на тоя преход, кой 
то ще има голямо значение 
за по-понататашното приятел 
ство между двете страни и ще 
бъде от голяма полза за 
крайграничното население от 
СФРЮ и НРБ.

насяли различно към тези у 
чилшца. Но 
чай

в повечето слу 
те били незаинтересова

Смиловския манастир беше расадник на просвета и култура
поп Антанасович от Ца ди в развитие на учебното 

дело във Висок. От 1870 дс 
1874 година е работило учи 

като е лището в Дойкинци. Това учт 
лище помагали и турците 

сигурно е че и Булщкбашата купил прозор
ци за училището, а спахиятг 
Абдурузак от Славиня пода 
рил една печка. В училищетс 
па Дойкинци сс учили децг 
от Горни Висок

че Каменица, Сенокос, Изатовцг
и Болсвдол. Заплата на учи 
теля била 1000 гроша. В Рс 
сомач работил като учител 
Васа Нейкович, а от Славинх 

у Анта Джслич.
с калем в следващия брой =

ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В 
ЦАРИБРОД

ОТКРИТО 1869 ГОДИНА

ни, разбира се, ако учили 
щето не е организирало пре 
тивдържавна дейност срещу 
местните власти. Черквата 
използувала училищата в 
своя полза, както гръцката 
така и тази на екзархията.

Развитието на учебното де 
ло в Димитровградска общи
на отначало било под силно 
влияние от Ниш. Съществуват 
много примери на сътрудниче 
ство на черковно-просветни 
дейци от Ниш и краищата н? 
Пирот, Димитровград, Трън 
и др.

дор
риброд. Той е открил учили 
щето в Суково през 1852. Тс 
ва говори, че след 
имало в Цариброд учители пс 
това време, 
тук е имало народни учили
ща, но за тях малко се знае 
Освен в Суково народни учи 
лища е имало в Държина.

За народните училища в Гор 
Понишавие казахме, 

са работили при твърде тру 
условия- Те ис са имали 

а работи

обществени дейци, а

След тържеството югослав
ските представители в с. Кли 
сура устроиха обед за гостите 
от България, а вечеря устро
иха българските представите 
ли за югославските гости в 
град Трън.

Славиня
но

дни
никакви пособия.

са по чаени къщи и то от 
Митровден до Герговдсн. 
чениците са 
и перо от гъска. Заплатата на 
учителите била от 200 до ЗОС 

Обикновено за тая за-

По традиционния слав
янски обичай Стакиша Стан 
кович председател на ОС в 
Сурдулица и Васил Костади 
нов, председател на Окръж
ния народен съвет в град Пер

лиПирот бил центърът на прг 
Горно Понишавиесветата

преди освобождението от тур 
ците. Освен в Пирот, къдстс 
имало училище преди 160 гс 
дини. Добре организирани у

в писали М. Величков
Братство, брой 376, 10 янУа' 
ри 1969 година.

гроша.

г
РЕПУБЛИКАНСКИЯ ОТБОР НА СУБНОР НА СЪРДУДИЧ" КЪМНТ ФОНДА „ДРАГОЙЛОСЪВЕТЪТ 

БИЯ ОБЯВЯВА VIII НАГРАДЕН

КУРСкон
на СФРЮ.

4. Ръкописите сс подписват с шифьр. а в отделно за
печатен плик трябва да сс напише името и презимето на 
автора, адреса му и названието на шифъра.

Ръкописите сс предават дб 1 май 1979 година.
6. Предвидени са 3 награди за литература 

ради за публицистика както и определен брой похвали-. 
Първата награда е 20 000 динара, втората награда — 
15 500 динара и третата награда ю ооо динара.

Според Правилника на фонда един автор не 
да бъде Награден два пъти поредно.

7. Резултатите на конкурса ще бъдат обнародвани в 
средствата на масова информация между 12 и 15 ноември 
1979 година.

8. Ръкописите, написани на пишеща машина в два 
сгзсмпляра. трябва да се изпращат на следния адрес-.

Съветът па Фонда „Драгойло Дудич” към Републи
канския отбор ма СУБНОР на Сърбия, И 0°0 Белград, 
Площад братство и единство № 9/н, с обозначението 
„ЗА КОНКУРСА”

Съобщава сс на авторите, участвували на конкурса 
своите ръкописи могат да вземат всеки 

15 часа в Републиканския отбор

миЗа НЕПУБЛИКУВАНИ ОРИГИНАЛИ литературни и 
публицистични трудове върху темата за Н-Р^овю»^' 
телиата борба и Революцията на народа и народносгш с
”а СР1°НабИконкурса за литературни произведения 
ла се изпращат РЪКОПИСИ от всички литературни родово 
?„а„“ „овела драма, сбор;шк разкази, сборник стихотво- 
Ф° ,' за нов и социалистическата революция
РСНнарода инародностите на Сърбил, или които обработ
ват обществено-моралните стойности на Рсволнщ я .*
следвоен1ЮТОк социалистическо ^ра.^д ^ ^ да сс изпра

щат и социа-
хроники, монографии и др, народностите нг!
листическата революция но «ар«а “ волона борбата 
Сърбия на всички и докторски ди-
„Ъв всички “блици. магитдаеки руд чвя сс „а автори-
сертации няма да сс прие 1 опослслят събитиятатс в произведението СИ ^-близко^а опрелият^ъ. фон_
И личноотт^за К с 'ини п съответните исдом- 

^сГ обсзпечи необходимата историческа ав-

могат и 3 наг-

можена в

в 1978 година, че 
работен ден от 7 — 
СУБНОР на Сърбия.

доветс на 
ства с цел да на
тентичиост. всички гражда-могат да участвуват3. На конкурса
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‘ш : ^С КВО ДА СЕ ГРЕЙЕМО?

Ударише виялице. Путеве за затвори
те. Десетина дъна и повече у наше село 
не дооди автобус. Примучне ми за уиуче- 
тата и реко чидем у град па кикво сака не
ка стая. Кико преди войнуту напълни тор 
буту с различие работе пл>уну си на опти
ци и вану путат за Цариброд.

Ка стиго доле децата се зачудите и 
зазверише кико сам могъл да дойдем 
тия Ьиямет.

-\5 . -* Ъ
_ Л утре по плана на Елек— Мнцо изпиках, те не изпън- тричнето...реден труд...

па

Не мислим да ви расправям за това 
кико сам путувал, кикве му1те сам имал, кн 
ко путовете се не чисте. Сакам да ви кажем 
кико нашите деца ои пате с греяне.

Ка улезо у суботу я се зазвери. У йед- 
ну собу що Ьу окаю за седеше през дън 
наредили разни кавторйе кико йе музей на 
кавторйе. У йедно 1туше турили стар кав
тор за дърва и Йумур, до шега турили йе 
дън кавтор на навту. Знам дека с шега се 
греяше до полани и бейоше га върл>или. 
Одма под пенцерйете йедън голем кавтор 
на струйу. За шега кажу дека ночем наби
ра йевтину струю. За шега кажуехиваз, 
рй йевтину струю од 65 паре, а през дън га 
дува у собуту и тека се грею. И йесенъска 
ко идо при ши они се греяше на шега. Ама 
кико струята стану 1.21 динар платила де
цата за йедън месец 150 000 динара старе 
паре и дигли руЬе. Са наемели кикво да 
прайе. Збираю по зевникат стари сандъци, 
некою Йутучку од дърва, остало прашулак 
од Ьумур и това тураю у старият кавтор. 
Купили и неколко канте навту и кажу де

— Боро честито! Оправи и пешите височки работи и ние ще ти дадем още един орден..м ито масово ще се произвеж 
дат.'и

ЯПОНЦИТЕ ЖИВЕЯТ НАЙ
дълго

Според една студия на 
японското правителство, коя
то неотдавно бе обнародвана 
японците имат най-дълъг жи 
вот. През 1977 година сред
ният век на японеЦ изнася 
72,69 години, а на японските 
жени дори 77,95 години.

ка од понеделник че се грею на навту ако 
и она не поскупейе. Млого ме жал за деца 
та. Собата за денуванье н>им станула кико 
вурн>а, кво работе само уносе и износе Ьун 
ци, сипую с кове Ьумур и чудо напрайили.

Гледам дека нийе на село Що се гре- 
йемо на дърва са смо си най-добре. И пи 
там

През идущата година из- 
фабрикавестна югославска 

за конфекция „Първи май" 
в Пирот ще образува ликог

моятога сина, що он не мине на дърва 
па да дойде през летото да наберемо дърва 
и да си се грейе ко човек.

— Кво да прайим тате 
то, — кита през тия месеци що немаю „Р" 
нийе идемо « аморе. После додека йе убаво 
времето нийе плачамо зайемйе за арчовете 
на морето. После дуне кривъцат и куде чи 
деш по рърва...

Верно йе това за мързеливите си йе 
най-добре струя, ама са кико да Ьу плачаю 
и с кво да се грею учудили се и узверили

на колония- Първомайчи в 
Пирот ще бъдат домакини 
на известни югославски ху
дожници ка Първи май 1979 
година. Техните дела, коитс

— Минах десетина села и никъде жива овца.
— Разбира се, когато вярващ на плановете

за развитие на овцевъдството.. .
каже дете

НОВИ УНИФОРМИ ЗА НИТАЙ6КИТЕ 

УЧЕНИЦИ
са създадени чрез сътрудни
чество с фабриката и технг 
та почивна станция Врело, 
по-късно ще бъдат изложени

постоянна художествена гг 
лерия в кръга на фабриката 
С това „Първи май’' покрай 
богатия културен живот 
ятно първи в страната 
имат и своя художествена гг 
лерия.

в
се. Вече от второто полугодие 

на тази учебна година учени 
ците в Китай ще имат нови 
униформи. Именно, унифор
мите на учениците от основ 
ните и средните училища ще 
бъдат по „интересни и мла-

де>кки" за разлика от досе
гашните. Моделите на учени
ческите униформи ще бъдат 
изложени идущия месец 
националната изложба в Пе 
кин. От 233 модела ще бъдат 
излъчени 120 „най-удобни" кс

Върну се дома и кига нацепи дърв 
цата и тури йедну Ьутучку, та цел дън се 
гремо с бабуту, а децата нека му мисле.
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