
ШврстВо С указ на президента 
на СФРЮ ' от 14 февру 
ари 1975 г. 
ство „Братство*' е 
стоено с Орден 
ство и

Издател-
УДО

брат- 
единство със 

сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

в Ъ ЛГ А РСКдт А КАРООНОСТ В Сфр ЮГОСЛАВИЯ *

12 ЯНУАРИ 1979 * БРОЙ 

А К Ц Е Н Т И

891 ★ ГОДИНА XX ★___ ЦЕНА 2,00 ДИН.

Новогодишното послание на президента ТитоКОЛЕКТИВНО РЪКОВОДЕНЕ
СТАБИЛНОСТИ ЕДИНСТВО

ТВЯПАнЛ^д в првдстолщата година се състои в осъщес
ТВЯВАНЕ НА ОНОВА, КОЕТО ТАКА ЕДИНОДУШНО ПРИЕХМЕ

О
тическо обществено^разшт,еРспТ,'Ка "ашсто социалис- 
т° обичащите драматизъм оПтсс™^"“™" ПСр"ОД"' 
листи често ги окачествяват“ ™ ДСяТ.СЛ" и д‘УРна-
за какво става дума7 _. кпп „преломни .А

нСа~ГЧ'С"- 3о=.“
получава качествено

кои-

всъщност 
на са-

отношения,

весекващ континуитет тГл“”"” последователност и 
ване на идеала на сам^ч 0безпечат "'ьлно възтърЖс:щу- 
овладае с'^из?о ”Р ^^ещ!Г“,:ЯГ 
ството, труда и плодовете иа своя труд.

Трябва да се признае, че в развойния път 
ц атТватаНТ’йа “Г дддн0“пдността "впз.шиерството и 
Р “ ДР-'гаРя Тито ВЪВ вид на мощен ускорител
оказвали решаващо влияние върху по-„ататьшщщ «л
НОБ а лпачТаЛН°' 3 Се1"е и самоУправително битие: ниь а ДО предаване на фабриките
бОТНИЦИте и

да
съзпроиззод-

са идва- 
: мли

на управление ;,;а 
в по-нови дни до приемането на Закона за

сдружеш!Я труд.
Най-свеж ускорител на самоуправлението е Титовата 

™а™“ " "дея За въвеждане на колективно [Уьководсле. 
газбира се, не като плод на въображение, а на конкретно 
превъплъщение на една жизнена практика и богат револ.о- 
ционен опит. Тази идея се предшествува 
самоуправителната

от ценен опит в 
работническите съве:и, 

самоуправителш1те тела и органи и пр. В тЯх понятието 
колективност се изЯвп и доказа чрез приемането на колек
тивни (съгласуваш!) заключения и решения. А делегатската 
система (в общата система

практика

на самоуправлението) е с*ъщз 
така израз на мнозинството от населението 
на въпроси от общ интерес.

при решаване

Титовата инициатива за колективно 
ва в момент на повишените изисквалия на самия 
за да тласне самоуправлението към още по-високи 
вания, за да заживее то по-пълноценно и да сгане негова
та сърцевина. Идеята за колективно ръководене 
бива да се свежда в обезателна норма на поведение.

ръководене нд-
жизог,
завое-

Й. Б. Титоникак не
в док

трина. Върл враг срещу някаква доктрина, другарят Тито 
неведнаж подчертава, че всяко начинание и мероприятие 
трябва обстойно да се изучи и да се съобрази с конкрет
ните условия като се изхожда от възможностите на даде
на среда. Преди всичко тя внушава конкретен анализ 
реалната действителност, като разкрива неизчерпаеми 
гатства от облици за претворяването й в живота и прак
тиката.

го други значителни събити* 
от наша Революция.

Неотдавна бе ознаменувана 
и 30-годишнината на Второто 
заседание на АВНОЮ. Верни 
ца неговите исторически реше 
ния и принципи/най-пълноцен 
но изразени в Конституцията 
и Закона за сдружения труд. 
ние продължихме с интензиз 
ни усилия за по-нататъшното 
развитие на самоуправителни- 
те обществени отношения и 
демократичния характер 
политическата система. В де
лова и конструктивна атмо
сфера, ние утвърдихме най- 
важните задачи в областта на 
политическата система, 
но съгледахме и съществува
щите слабости и трудности, 
открито ги посочихме и изле? 
нахме с нови инициативи 
предложения за по-добра и 
по-ефикасна работа на самоу

Президентът на Републиката Йосип 
Броз Тито, честитайки 1979 година 
трудещите се и на всички граждани на 
СФРЮ, се спря на постиженията в со
циалистическото самоуправително разви
тие в нашата страна и на в^ншнополитн 
ческата й дейност. При това той посочи

на
на

бо-

С гласния размисъл за колективно ръководене 
открива дълготраен в самоуправлението процес, който ще 
даде възможност да се преодоляват по-успешно бариерите 
на субективизма, който у нас не може да вземе връх, но 
може да позабави ускорения вървеж и да отклони приема
нето на най-целесъобразните решения по даден въпрос по 
заобикалящ път.

Именно в такава рамка и релации може да се схва
не колективното ръководство: то не значи отричане на по
лезния опит на способния индивид, но обогатява самоупра-

се насоките за акцпя и задачите, конто се 
намират пред общността на югославски 
те народи и народности в предстоящата 
година.

Отзовавайки се на молбата на генерал
ния директор на Радио—телевизия Люб
ляна Тоне Крашовец, който се обърна 
с молбата от името на всички югославски 
радио и телевизионни станции, президен 
тът Тито в традиционното си новогоднш 
но послание каза:

на

вителната практика с възможностите да решават повече 
субекти, чиячо обективна истина винаги е по-достоверна от 
индивидуалната.

В нашите общини: Димитровградска, Сурдулишка, Бо 
силеградска и Бабушнишка, както впрочем н цялата Репуб

ръководене

Реал

„Успешното развитие на об 
щсствсно-политическитс отио 
шоиия, укрепването иа брат 
ството и единството иа наши 
тс народи на народности
по-нататъшната 
на Югославия в света, бяха 
съществените характеристики 
на живота ни в тази 1978 го 
дина. Основен печат па изтек 
дата година даде Единадесе 
тият конгрес на Съюза 

югославските комунисти, 
всичко което му прсдшсству- 
паше и с всичкото което пос
ледва, и което и днес е в ход.

Най-високото заседание иа 
югославските комунисти 
оценено не само у нас но и 
в чужбина, като конгрес иа 
стабилността, контииуитста и 
единството. Мисля, че с пра 
по може да се каже, че том 
но п този знак вече редица 
години, включвайки разбира 
се и изтеклата, в цялостното 
развитие иа Социалистическа 
федеративна република Юго

славия- С това все по-пълно, 
както бе изтъкнато на Конгре 
са, се закръглява делото 
дългогодишните револ юцион- 
ни усилия на
комунисти и на огромните 
усилия, които трудовите хо
ра иа нашата страна влага
ха във 
мата.

и
Титовата инициатива за колективнолика

срещна всеобщо одобрение и подкрепа. Ио не «ъ» вид на 
лозунг, а чрез конкретна дейност: всестранно да се проу
чват възможностите за въвеждане на
дене в онези области и дейности, къдсто тя ще се окаже I 
най ползотворна и ще даде плодородие. А убедени сме в 
правилността на неговия път, както вече ни научи рсиолго- 
ционалната му практика, че той в днешния ден вижда утреш

на

и югославските правителните организации и 
общности, обществено-политп 
ческите

афирмацияколективно ръкоио-
организации и ин

ституциите на политическата 
система. Всичко това. основно 
бе обсъдено на конгресите, 
конференциите и на остана
лите заседания на Съюза но 
комунистите. Социалистичес
кия Съюз. Съюза на бойци
те, синдикатите, младежта и

войната и след вой-

но развитие.
Съюзът на комунистите, изявен авангард, и тоя път 

пристъпи към претворяването на идсята в живо дело: съз
дадени са комисии, чиито състави са красноречиво доказа 
телство за цялата сериозност с която с посрещната идеята 
и задълбочсност, наистина тя да стане практика. Включа 
ни са и останалите организирани обществени сили: ССРИ, 
Съюза на синдикатите, ССЮМ, Съюза на борческите орга
низации и пр. А това е гаранция за необходимата широта, 
която следва да даде отговор къде ще се приложи ме юда 
иа колективно ръководене, в кои организации и дейности. 
Разбира се, предварително ще трябва да се виссаг изме
нения и допълнения в нормативните актове, уреждащи те

Г
на

ОТДАНИ НА ИСТОРИЧЕС 
КИТЕ РЕШЕНИЯ

с.

В годината от която 
сбогуваме, нашите мисли бя
ха обърнати и к*ьм миналото 
в дните когато бяха поставс 
ни основите иа нашата соци 
алистическа и самоуправител 
на общност на равноправни 
те народи и народности 
Югославия. Достойно ознаме
нувахме годишнините иа две 
велики епопеи в нашата На 
родооопободителна борба — 
битката на Нерсгпа и битка 
та на Сутйеска, както и мно

се организации.на останалите 
В началото на годината 
състояха изборите за скупщи 
нитс на обществено-полити- 

общностн и самоуп- 
общности

се

бе
ческите 
равитслните 
интересите, в чиято работа 
са пряко включени милиони 
работници, селяни, младежи, 
жени от всички структури но 
населението. Топа беше голя
ма манифестация в подкрепа

на

на
зи въпроси.

В заключение бихме изтъкнали, че Титовата твор
ческа ми&ьл още веднаж оплоди нашата самоуправително 
практика с нова инициатива и разкри пред самоунравлени 

по-широка и но настъпателнаето нови пространства за 
крачка на самоуправлението, станало кръвта и плътта на 
цялата наша обществена система.

на нашата политическа систе
ма.

Ст. II. (На 2 стр.)



ЛЯ ма да липсват и 
година.

РАВНОПРАВНО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО С ВСИЧКИ СТРАНИ

ношение
в предстоящатаЗашото само по този начин 

могат да се обезпечат предус 
ловията за постоянно издига- 

жизнения стандарт. До
трябва да водим 

въз

послание на президента ТитоНовогодишното
не на
сметка Г?а Действителните ^
можности, за реалното У___

на обществения

политическа система ще се 
състои В осъществяване на 
всичко, което ^ка единод^

но-ускорено в действителното 
изменение на обществените
отношения. необходитс^Д 
пресечем иътя иа я 
иа вербализ-ьм и вРсДиава цб 
|.тмкл ла се говори по оо 

и Декларативен начжь
От базата до в-ьрха ние тря

гс навикваме 
проблеми да разглеж 

ламе но най-конкретен начин 
и да приемаме ясни н прециз 
.... решения за това, как Д 
00 решава* във всекидневна
та практика. В ос-ьществ^ 
пето на такъв начин на рабо 
та младото поколение може 
™.о,.о да допринесе, със сп°и 
ята свежест и динамизъм, 
аз това очаквам ог нея.

ВСЕ ПО-ХУБАВО

Външнополитическата
, миналата година укре 

независимата международ
на позиция иа нашата стра 

с иай-висшият наци 
интерес, а съоцевре- 

за иа

местните общнос актив
ш” делегациите, в първичните 

' м общсствсно-
организации. 

на фору-

(От 1-ва стр.)

С една дума казано, бяха 
мобилизирани всички субек
тивни сили в обществото за 
по-добро функциониране на 
политическата система на со
циалистическото 
ление.

ДЕЙНОСТТА ИА ФОРУМИ 
ТЕ НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕНИ 
РАБОТАТА В БАЗАТА

ПОСТ впро- 
се нре-иорганизации 

политическите 
Никаква активност 
мите — които, разбира сс, 
имат своя значителна роля и 
отговорност — не може да 
навакса слабостите в полити 
чсска работа в базата. С дру 

казано, резултатите 
действува-

чеиие
Лукт и решително да 
сече пътя на стихийното, 
вестиционно и друго потреб
ление и прекаденото обремеи 
яване иа стопанството.

като развива- 
големи сто- 

нотенци

ни
пя на, което 

опален
менно и предпоставка

все по-голям принос към 
на проблемите, к<: 

свега. Лроаеж
самоуправ- шия

решаванеразбира се, 
ща се сгряна 
папски и обществени 
али ние няма да огс
ОГ динамичното икономичес
ко развитие в предстоящ*»™- 
години, защото за това
„с всички съществени усло
вия. л едно от ключовите И
ноизоставащн условия иа ДУ 
госрочното, бързото и стабил 
но развитие е да внедрим но 
во качество в системата 
планирането и Реал^а^иоу па договореното, чрез самоу 
правителиия планов пР°це •
В това отношение не тряон
да закъсняваме следпб*вета 

и м сложни промени в света, 
още повече, че нашето сг 
панство е отворено и сътруд 
|ШЧи на икономическото но 
ле с почти всички страни. 
Иа страната ние необходим? 
основна и дългосрочна стратс 
гия. по развитие, с постоянно 
приспособяване към времето 

толкова по*

и с натискатигодайки последователно
ти ката на нсобвързването, 

значително задълбочихме 
сътрудни ч сство

п злиги думи
на политическото 
не не можем да оценяваме 

основа на станови- 
заключенията на фо

на това
ва да 
всички ние

приятелското 
с голям брой страни в различ 

света. А това

само въз 
щата и : 
румитс, колкото и доори да 

но преди ВСИЧКО 
което се осъществява

Изяснени са и някои ди
леми, прецизирани по-нататъ
шните задачи, и създадени 
всички предпоставки в пред
стоящата година да постиг
нем още по-хубави резултати 
в осъществяването на властта 
на работническата класа и на 
всички трудови хора. За да 
можем да постигнем това, не 
обходимо е тежището иа цс 
локупната политическа 
тивност да се пренесе в ос
новните организации на сдру

нитс части на
нашият прилог за по гол 

доверие
поса тс, с и

ямо -разбирателство, 
и сътрудничество между стрз 
Ните, което е така яеобходи- 

в днешния разделен свят 
като необвързз 

занапред ще вър 
на равноправно

онова,
в обществената база, в прак 

са раз
и мобилизирани 

потенциални
тиката, до коя степен
движени 
всички огромни

обединени и организи- 
I основните политичес 

клетки на обществото. 
Затова в годината, която 

нас главната задача 
всички субекти в нашата

мо
Югославия,сили.

на страна и 
ви по пътя сътрудничество, пропито с вза 
имно уважение, с всички стр? 
ни без оглед на големина г?

иориенгировката 
никого

рани в
ки ХОРАТА

ЖИВЕЯТак-
е пред

В стопанското развитие 
покрай сложните условия, ог 

нестабилната и небла- 
обстановка в свс 

и 1978 то

на
им, мощта
Това сътрудничество 
в миналото, а 
ма да се развива вредно за 
трети страни,. В тези рамки 

както и досега отделно

делно
гоприятната 
та, нашата страна 
дина постигна значителни ре 
зултати. Нашите трудови хо 
ра вложиха огромни усилия 
да произведат още повече 
промишлени, селскостопански 
и други стоки,/ още повече 
да развият стопанските и об
ществени дейности и да из
дигнат жизнения и обществен 
стандарт на нашите гражда- 

Във всичко това ние ус- 
голяма степен. На-

МИНАЛАТА СЕДМИЦА И в бъдеще нЯ

РАЗГОВОРИ 

КАСТРО - ДОРОНСКИ
ние
внимание ще посветим на по
нататъшното развитие на сът- 

с нашите съссв което живеем, 
вече, че 
се намира иа

рудничеството 
ди, с които много нещастопанство 

все по-високс
наше го ни

свързват.Стеван Дороиски връчи иа 
Фидел Кастро подарък от 
президента Тито 

партия с мотив 
телната
ръководител най-сърдечно бла 
годари.

Югославската държавно-пар 
на Председа- тийна делегация присъствува 

на тържествата по повод 20- 
годишнината на кубинската 
революция- Тя между другото 
присъствува на тържествената 
сесия на парламента, военния 
парад, на тържествения при 
ем на кубинския държавен 

която тази годи и партиен ръководител Фидел 
Хавана, Кастро и посети някои градо 
" ве в страната.

На 5 януари т.г. председа
телят на Държавния съвет и 
първи секретар на Кубинска 

комунистическа 
Фидел Кастро посети в Хава 
на пребиваващата в страната 
по случай национаналния пра 
зник на Куба, югославска де 
легация, член 
телството на СФРЮ и на Пред 
седателството на ЦК на СЮК, 
Стеван Доронски в приятелска 
обстановка обмениха мнения 
за отношенията между двете 
страни й за подготовката на 
шестата конференция на нео 
бвързаните, 
на ще се проведе в 
счхйшцата на Куба.

равнище.
С една дума казано,

соуправително свързване
сдружаване на труда и сред 
ствата, не е възможно услеш 
по организиране на матери 
алната и духовната сила, не 
е възможно да -

без са ГОЛЕМИ ЗАДАЧИ ПРЕД 
ДВИЖЕНИЕТО НА НЕОЕ 
ВЪРЗВАНЕТО

скулптура 
от Народоосвободи 

борба. Кубинският

и
та ни.

пяхме до 
където и да се тръгне из на 
шата страна, във всички наши 

и села се вижда, че
Движението на небовърза 

ността се намира пред изклк: 
чително важни задачи в 
предстоящата година. През 
1978 година то отбеляза твъГ 
де значителни успехи на ми
нистерската конференция г 
Белград и другаде, укрепвай 
ки по демократичен път свое 
то акционно единство. Аз 
съм убеден, че самитът на 
необвързаните страни в Ха
вана, и заседанията които щс 
му предшествуват ще даде 
възможност, оставайки после 
дователно на своите принци 
пи, и широко по своите ста 
новгаца, ще стане още по 
влиятелно и по-ефикасно е 
борбата за справедливо реша- 

със- ване на парливите проблеми 
в международните политичес
ки и икономически отноше- 

да ния. за мир, стабилност, по

се използватградове
хората живеят по-добре, ме 
мисля само 
на наличните стоки, но и на 
социалистическите, самоупра- 
вителни

богатства, вътреи 
както и пре- 

на нашата социали
природните 
ните резерви.на количеството
димствата
етическа самоуправителна 
тема. Затова аз смятам за пре 
възходна обществена задача 

икономически и обще 
субекти, чрез самоу п-

сис
коитоотношения,

и на общес
твения климат и общото на
строение, обкръжаващо 
шите хора.

Успоредно с

се изграждат
на_ . всички

ствени
равително споразумяване 
обществено договаряне, 
пълното ползуване на научни 
те знания, да приемат средне 
срочни и дългосрочни планс 
ве по развитието и с най-ви 
сока отговорност да се отнас
ят към тяхното осъществява

иматериалния 
напредък, в самата стопанска 
база продължават положител 
нитс процеси по организира
не върху основите на Консти 
туцията и Закона за сдруже
ния труд. Изграждането 
производствените 
създава условия стопанският 
подем да бъде още по-уско-

при

КОНФЛИКТЪТ В ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Войната в 
Кампучия

на
отношения не.

В областта на стопанството 
следователно, трябва да 
редоточим всички сили по-чув 
ствително да увеличим про
дуктивността на труда, 

да обезпечим по-добра организа 
и ция и по-голяма ефикасност 

Трябва да се борим та ка
чеството на труда и творчес 

Да тво навсякъде да бъдат 
преден план.

Във всички наши стремежи 
секто- да произвеждаме и по-качес

твено, да усавършенствуваме 
системата и издигаме отноше 
нията, грижата за човека 
трябва да бъде в центъра н? 
вниманието. Тази обществено 
преокупация, сякаш е 

на ла в последно време. Нека по 
гледнем, на пример, 
ни се случва на нашите шосе 
та: гинат ни всекидневно хо 

ме ра, нашето най-голямо богат 
ство. Когато

рен.
обстоятелства 

и обективните трудности, ко 
йто споменах, не ни бе въз-

В сложнитеПрез първите десет 
в новата 1979 година светов 
ната общественост доживя е 
дин нов конфликт, който з? 
плашва мира в района на Юго 
източна Азия. 
агресията на Виетнам срещу 
Кампучия-

Чуждестранните агенции д? 
ват главно две версии на те

дни зи събития. Официалното прг 
вителство 
тайските и западните агенции 
твръдят, че се касае за агре
сия от страна на Виетнам сре- 

независима и необвръз? 
на Капучия. От друга страна 
Виетнам, СССР и някои дру 
ги държави тълкуват положе 
нието като вътрешен бунт и 
революционен преврат в стрг 
ната.
фронтирането на двете най 

държави в Азия, Сз 
ветския съюз и НР Китай.

на Кампучия, ки
ускорено икономичечеко раг 
витие и прогрес в света. В 
това аз виждам историческа
та отговорност на всички не- 

е обвръзани страни, на цялото 
наше движение.

Светът

можно с еднакъв успех 
осъществим всички цели 
всички поставени задачи 
сферата на стопанството. Но 
и в този момент трябва 
подчертая, че някои субектив 
ни слабости намалиха нашите 
постижения в редица 
ри. И добре е, че във всяка 
среда се знае за какви сла
бости се касае. А те преди 
всичко се отразяват в недоста 
тъчната продуктивност на тру 
да, нерационалното потребле
ние, високото увеличение 
цените и дефицита в стопан
ската размяна с чужбина. За 
това всички обществени ак
ции, особено в последните 
сеци, са насочени към ефикас 
но премахване на тези 
бости.

Касае се вз? ЩУ

и нататък е изпра
вен пред твърде сложни про 
блеми, някои от 
дини го обременяват. Някои 
от тях, за съжаление, 
повече тревожат. Но 
менно мени се 
на на света, 
част от човечеството г. 
намира извън блоковите 
пировки и е 
не обвързаност, 
мост на своята

При това, ясно е кон които с го

големи все
същевре 

общата карти 
Най-голямата

весгник НА ВЪЛГАР- 
I ОКАТА НАРОДНОСТ ■ 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излим всени ватвн 
Урежда редакционна 

колегия 
Директор 

ТОДО* ВЕЛЧЕВ 
Главен и отговорен

Па 7 януари виетнамските 
агресори според едните, отне 

националният фронт н? 
камбоджанския народ, спорет 
другите тълкувания превзех? 
столицата на Кампучия Пном 
Пен. Законното 
на страната се е 
във вътрешността на джун
глите за да продължи борбата 
за освобождение.

секна
днес сеI сно какво гру

ориентиран към 
за независи-
и всички дру 

ги страни. Това е сила, коя 
то по логиката на съвременно 
то развитие, и нататък 
нараства и още повече 
влияе върху процесите в све 
та. Огромните 
промени, които дават 
на нашето
надеждата, че въпреки 
пости от конфликти, ще над 
делее разумът 
безумието 
фират

правителствг
оттеглило

се говори 
грижата за хората, не 
да се изгуби нито един 
от времето, и не

„ жалят усилията. С
КАПИТАЛОВЛО - то на тези

засла- смее 
миг 

смее да се ще
РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ 

ХИЙНИТЕ 
ЖЕНИЛ

СТИреданто||
СТОЯН СТАНКОВ 

Технически редантор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Телефони;

щерешаване 
въпроси, трябва 

организирано да се захване 
Цялото ни общество 

В изграждането на 
въоръжени сили, 
то на отбранителната спо
собност и общественото самс 
опазване са постигнати нови 
значителни .резултати. На тс 
ЗИ въпрос нашата общност V 
миналата година посвети ГОл 
ЯМО внимание. Защото 
готвеността на 
за отбрана, беше

На сцената в тази драматич 
на обстановка стъпи принц 
Нородом Сианук, доскорашег 
легендарен вожд на кмерскщ 
народ и авторитетен държа? 
ник. Упълномощен от прави 
телството да застъпва интерс 
сите на народа в Съвета з? 
сигурност в ООН, Сианук з?

за Ню Йорк. Дза дн^ 
т°и прекара в Пекин, къдетс 
с най-висши китайски ръково 
дители обсъди положението 
От Пекин Сианук

положителни 
белег 

време ни вливат
Ето защо нашата основнг

ориентировка в предстоящатг 
година е стабилизация 
стопанските

директор — 
46-454, Реданция 52-751 

Годишен абонамент 
а полугодишен 50

дикаре
Тенуща сметна 

62500-603-9525 
СДК — Ниш 

Печатница „Вум Нарад- ми1". ст.
МП- 

Адрве иа
Чиш ?в

нашите 
в издигане опасна100,

процеси и усъ 
вършенствуване на обществе 
но-икономнчееките отноше 
ния. Това подразбира по-на- 
татъшно подобряване 
ята на труда и 
довите и жизнени 
нашите

над силата и 
и, че ще триум 

тежненията на народи 
те навред из света 
свобода, сигурност 
но всестранно развитие.

На нашите трудови хора г 
и си остава всички граждани, на пио

аранция за мирен творчески иерите и младежта, 
труд на нашите трудел,™ „ щите се към ~постило 3“ |е7-е Н~ 
мите мероприятие в^ваТ

за мир.мина услови и постоя^живота,
- условия н? 

трудещи се. н0 Тс
кои?6 зависи от резултатите които ще постигнем 
ване на 
отношения 
политиката по

тр>
под- 

нашата странг
издателството:м 8 изпрати пи

смо до Президента Тито 
връзка с положението 
докитай.

на числя 
Югославската 

гмт>„т армия и държавната
тпоРНОСТ' на всичките поже лавам
1979

„ в Укреп
самоуправителните 
и провеждане нг 

тсабилизация.

във 
в Ин

успешна и 
година".
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пролетарии от всички СТТАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ ОЕ|

Комунист Вр. 1146
п жад

Год. XXXVII

Тази година започна под знака на една 
изключително сложна и значителна акция 
Съюза на комунистите; чидто цел е решително 
и силно да се повлияе върху последователното 
осъществяване на стабилизационната политика 
в нашето общество, укрепвайки същевременно 
всички институции на нашата самоуправителна 
демокрация. Тези две насоки на политическо 
то ангажиране на комунистите реално поглед
нато са неделими, понеже много отрицателни 
явления, поради които отново стана твърде ак- 
туална отпреди приетата политика на стабили
зация, намират свой извор в неспазването 
някои основни правила на поведение в система 
та на социалистическата демокрация-

„Не става дума — както каза другаря Ти 
то на Осмия конгрес на Синдикатите — за сла
бости на системата, макар че нейните подобря 
вания винаги са възможни и желателни, но 
за действуваме извън системата, за непридър- 
жане към системскитс решения и договорени 
те становища, за безотговорност на различни 
•равнища, а някъде и за свеобразно подриване 
на онова, което сме завоювали.” Касае се сле
дователно за субективни слабости, за неспазва
не на договореното в отделни колективи, са- 
моуправителни и обществени органи — за пове
дение, което следва решително да се мени.

Милионният Съюз на комунистите се запоз 
на с критическия анализ на общсствсно-иконо 
мическото и политическо положение в страна
та, което е резултат на съгласувани становища 
и оценки на Председателството ма ЦК 
СЮК. Това не с информация за запознаване, 
но целта й е да сс организират акциите на це
лия Съюз на комунистите, без които между 
другото не с възможно да се спре многогодиш
ния твърде опасен трешд — всички видове по 
треблснис да надминават реалните рамки и въз 
можности па нашето стопанство. Нарастването 
на общото и съвместното потребление, т.и ин- 
всстициомания, увеличението на личните дохо
ди независимо от осъществения доход, нереал 
иото увеличение на цените, инфлацията, опити
те за натрапваме не парциални и мсстничсски 
интереси, прекадено задължаване, явления на 
затваряне на пазара, тенденция за прекалсн 
внос

мер, опасността от извънсамоуправително и ад-:; 
министративло решаване — наглед като почпро-?;. 
сто, ефикасно и по-лесно. Също е основаде-'д 
лен бодзъна, че цялата акция може да се • по?--/} 
тъне 
като

и

във водите на формализма, и вербализма.- 
проверен метод на бюрократично изигра- - 

ване на утвърдените становшца. Някои събра-.- ' 
ния на ръководствата, на които хората взаимно , 
са се убеждавали в онова, което и без това е; „• 
ясно, придават нови аргументи и изтъкват сво- - 
ята подкрепа, но се разминават без какъвто -и. - 
да било план на акция, също сочат за опасност ' 
та — отговорността да се прехвърли на други V. 
— все до първичните организации.

Опитът на всекидневната политическа прак:.г 
тика ни учи, че технократията умее да търси,; 
виновниците другаде, вместо в своето поведе-, 
ние и без трудности да поведе -работниците, . 
след себе си отхвърляйки отговорността на пър 
вичните организации за отделни проблеми. По.- 
тоя начин отговорността се преселва от базата 
-и лута без шанс някой друг да я поеме. На ■ 
комунистите обаче е ясно, че отговорността ..за-; 
създаването и разпределението на дохода тряб-ч ‘ 
ва да започне там, където се създава. Не като 
алиби, но като право борбата за изменени^ наф
това поведение да се зачене в самите общ^от^ 
вено-шсонрмичеоки основи на обществото'1 
се разшири във всички обществени устроила,у.

Оттук изиска на Председателството на Цк 
на СЮК „да сс утвърдят конкретни програми . 
на идейЩмолитцчеока активност и задачи, в 
осъществяването на развойната политика на 
икономическа стабилизация през 1979 гЬдина, " 
както и за по-дълъг период, и в този смисъл ‘ 
да се предприемат необходимите мерки и да . 
сс раздвижат по-широки обществени акции”, 
се отнасят еднакво за ВСИЧКИ организации и 
за ВСИЧКИ ръководства. Съдейки по първите 
резултати, а с убеждението че задачите* дого
ворени в Съюза на комунистите последовател
но да се изпълняват, се намираме пред голя- 
ма реформа на поведението не само на Комул 
пистите, но и на всички социалистически сили 
и нашето общегтно, съгласно Конституцията и 
решенията на Единадесетият конгрес на СЮК. .

на

Преди година и повече можеше да 
говори за некомилектуваност на системските рс 
шения, а отделни неприемливи постъпки 
оправдаваха с нсоъществуване на правила 
поведение. Днес обаче може да кажем, че тона 
принадлежи на миналото. Всъщност — както ве
че на повече събрания на ръководствата 
Съюза на комунистите е утвърдено 
вени сме пред явления на узурпираме на само- 
управителната и политическата система. Как но- 
другояче би могло да сс обясни, че вече го
дини наред противоположно на ясно прецизира 
ните договори и на политиката на обществе
но-икономическо развитие изразходваме повече, 
отколкото разполагаемите средства на обществе
ния продукт ни допускат това. Доколкото та
зи несъгласуваност сс задълбочава за сметка на 
в'ьзнроизводствсната способност на стопанството 
и при все по-малка възможност да сдружава 
труда и средствата с цел да се развива повече, 
дотолкова все повече доходът сс отчуждава от 
работниците. Несъгласуваността в момента дос 
ти/на такива размери, които по-нататък ис мо
гат да сс толерират, понеже стават съществена 
пречка па сдружения труд по-решителло 
действува съгласно Конституцията и Закона за 
сдружения труд, относно да осъществява свои 
те основни самоуиравителни права в областта 
на разширеното възпроизводство, от което за
висят и условията и резултатите на 
труд.

сс
на

• I
за

на
изпра

което все по-малко или повече произ
тича от основната насока да се изразходва по
вече, отколкото сс има 
сложността и трудностите, пред които са 
правени организациите и ръководствата ма Съ
юза на комунистите в борбата за осъществя
ваме ма обществено-икономическата стабили
зация и тази и в следващите години на разви
тието.

свидстелствува за
из-

\

ДП
Не унотрябвамс случайно израза „борба”, 

понеже етапа дума за изменение на с години 
създаваното схващане и напици, които не ще 
бъде лесно да се разбиват.

Стесняването на фронта ма инвестициите и 
потреблението изобщо носи със себе ои, иапри-

техуля



а Комунист
СЛЕД ПРИЕМАНЕ

иия И другите приети дохумен 
ги. Всичките субекти на сто 
написване — организациите на 
сдружения труд, самоунравитсл 
иитс общности на интересите 
обществено-политическите 
лгпости и др. — би трябвало 
Със свои мерки да допълнят 
решенията, за които е исоспс 
римо, че съществуват сдино 
душни определения. Другият 
дял от работата, значително 
по-тежка, е последователното 
изпълнение на задачите, Нак 
ратко казано, най-важните 
задачи в 1979 година са, по 
нататъшно развитие на социа 

самоупралле- 
укреттване 

на . 
пенрг 

намал

инвестиционните
амбиции с''действителните ме 
териални възможности, 
това идва но-ускорсното из 
гражданс на 
всстипии, особено на ония, ко 

в заключител

СЪРБИЯ ПРЕЗ 1979 ГОДИНАНА РЕЗОЛЮЦИЯТА ЗА РАЗПИТИЕТО НА След

ДА СЕ НАМАЛИ ПОТРЕБЛЕНИЕТО, ЗА ДА 

ОСТАНЕ ПОВЕЧЕ НА СТОПАНСТВОТО
започнатите ип об

ито се намират 
на фаза, които трябва да се 
ползват .с предимство

които току-що сс започ 
необходима

над
ония.
ват. Освен това, 
е по-голяма ефикасност и тъР 

нови пътища, а единсснс на
от тях с и тряйното напуска 

отделни инвестиционни 
идеи и програми.

Неоспорим факт с,
золюпията съдържа отговори уД.
по нататъшното развитие на иГ-ма-^наХта . основа
стопанството на СР. Србия, та сдружения труд ««яло,
кт че предложенията, коиго ционадно индссгиран ,
са дадени дават възможност я»ане на йнфлани^а. надде^ 
да спрат отридстелните проце чванс на платежно ^
си които през изтеклия пс затруднения, понататъшен
„йод сс явяваха в някои обла ръст на жизненото равнищериод сс явяваха и обда разрсшаваяе „на проблеми нг

постигнато в де настаняване на. работа и по- 
Рсзолюнията пълно задоволяване на други 

те потреби на нашето общсс

разпределение 
заетите да бъ-

те-риитс за 
имащи за цел
яат стимулирани към ио-юл 
ямо залягане на работното 
място, • 1<7,м по-рационално и 
ползване на машините, въз- 

видове потребление тряб производствения материал, 
вада растат най-малко за два работното време, 
процента по-бавно от увеличе Този документ, между ДРУ 

про- гото, предвижда и огранича- 
тола ваие на всички видове потрес 

с изключение на оно

За да се обезпечи на стопанството по-ускорен ръст 
на натрупването в Резолюцията за политиката на осъщес
твяване на Обществения план през 1979 с планирано раз
мерът на растежа На обществения продукт да бъде с два 
процента по-висок от растежа на всички видове потреб
ление.

В края на изтеклата годи
на (29 декември) Скупщината 
иа СР Сърбия лр'ие Резолю
ция за политиката на осъщес
твяване на Обществения план 
в настоящата година. На 
нещо предхождаше тримесеч
но публично обсъждане в ор
ганизациите на сдружения 
труд, обществено-политически 
тс организации, местните общ 
кости, стопанските камари и

ис иа
че Ре

ки

нието на обществения 
Следователно,дукт.

ще бъде лесно осъществимо 
защото ще зависи от поведе
нието на всички ползватели изграждане иа 
на обществени средства — па отделно да се подчертае,
от Републиката, чрез общнос- че не сс търси въвеждане иа
титс на интересите и община ,цякои държавни рсстрикции 
та до основната организация върху потреблението, по сс 

сдружения труд. Основната търси чувствително но-голямг 
точка, на която в настояща рационалност в изразходване 
та година ще се проверява то иа средствата, предназначе 
успешното ограничаване на ни за тези видове потребле 
потреблението ще бъдат отне 
шенията в разпределението 
на дохода на дял, служещ за 
задоволяване на потреби на 
организациите на 
труд и дял ?а съвместното и 
общо потребление. Това отне 

беше

лопис,
ва, което е, предназначено за 

жилища. Тряб
това

на стопанисване, 
то съгласие, 
фииирансто на 
дава възможност в настоящ." 
та година да сс направят наи 
стина крупни крачки в реа
лизирането н икономическата 
политика. Обаче трябва отдел

сти

тво.
— Всичките тези задачи не 

са нови, подчерта Иван Стам 
болич. Тс са от жизнено зна 
ченис на нашето настояще у 
бъдещо обществено-икономи
ческо развитие. На тяхното 
осъществяване трябва да пол 
чиним целокупната си актив 
ност. Нашето, развитие изис
ква не само съвместни опре 
деления, които имаме отдав
на, <но единство, последовател 
ност и отговорност в работа 

Р. Й.

самоуправителнитс общности 
на интересите, от които про
изтекоха множество предло
жения и сюгжестии. На тези 
събрания най-р.ешително 
подкрепена насоката към ук
репване на -акумулативната и 
възпроизводствена способност 
на стопанството и стремеж 
да се ограничи дългогодиш
ни* прекаден ръст на общо
то и съвместното потребле
ние. Подчертана е необходи 
мосгта от погнататъшно из
пълнение на всички договори 
както и от пр-широко самоуп 
равително сдружаване и свър 
?ване. -• • ;•

на

но да сс подчертае че значение 
то на тази работа не може д? 
се ограничи само върху сфе 
рата на стопанисването, заще 
то може да има много по-широ
ки политически последствия- 

Изпълнителният съвет на 
Скупщината на СР Сърбия дс 
края на февруари ще утвъРД? 
плана за мерки и действия з? 
осъществяване на тази резолщ

ние за инвестиционното потре 
бление се казва, че то и занап 
ред трябва да бъде динамич 
но, защото само така може 
да се обезпечи запланираният 
растеж на стопанската актиг 
ност. Обаче в осъществяване 
то на инвестиционната актив 
ност трябва да сс внесат нс 
ви промени. Първата е . съ.г-

бе

сдружения

1978 годинашение в 
39:61, и затуй в Резолюцията 
е предвидено участието 
стопанството в това разпреде 

1979 година да бъде

на та.

ление в
по-голямо от миналата годи СЪБРАНИЕ НА КОМУНИСТИТЕ В БЕЛГРАДСКИЯ ИЗДАТЕЛСКО-ГРАФИЧЕСКИ ЗАЕОД
иа. Това нещо обаче не ще 
угрози материалната позиции 
на обществените дейности, 
специално не ще представля
ва накърняване правата на 
ползвателите на услугите, за 
щото с по-рационално изпол
зване на средствата тези дей 
ности могат да осъществят 
желаните резултати.

В настоящата година облага 
нията с републикански данъ
ци и даждия се намаляват са 
мо с един процент, но и така 
малкото намаление е от гол

✓

С единство срещу оамоволиете— Политиката на осъщес 
твяване на Обществения план 
в 1979 година, каза в експс 
зето си , Иван Стамболич, 
председател на Изпълнител
ния съвбт на Скупщината на 
СР Сърбия,’ да изграждаме 
върху резултатите, които пое 
тигнахме' и насочваме ги към

На събранието на комунистите се посочи необхо 
димостта от укрепване на съзнанието на работниците 
за взаимната свързаност, зависимост и отговорност в 
процеса на производството и

Към края на миналата годи 
на комунистите на Белград
ския издателско-графически 
завод на свое събрание са ра 
зисквали за обстановката в 
колектива. Констатирали са 
между другото, че тази тру 
дова организация доскоро 
е била разединена: в нея са 
съществували осем 
дтия! Почти в нищо 
превъзмогнати старите отно 
шения, за които с характер 
но само физическото, органи 
зационно обединяване иа ед 
но число трудови организа 
ции в рамките на БИГЗ без 
здрава общества но-икономиче- 

свързаност. Дори и та 
вътрешни връзки не 

прекъснато са отслабвали. Ра 
збираеми са тогава 
дности, особено в 
то, насочването на развити 
сто и сдружаването на труда 
и средствата.

Някои констатации, изказа 
на това събрание, това 

безспорно потвърждават. Посс 
чваме само няколко. „Съще
ствува яз между нарасналите

бира отговорността на о.колс 
четиристотин комунисти за 

такова състояние. Изразен с 
искът да се „пресече" такава 
обстановка, а трудовите хо 
ра да изменят поведението 
си. Обаче трудно може да се 
вярва, че състоянието ще се 
измени, както някой каза, за 
денонощие. Сигурно е, че кс 
мунистите, а и всички остана

разпределениетоооце по-успешно материално 
и всеобщо, обществено-иконс 
мическо развитие. Нашите ре 
зултати в осъществяването 
на обществения план са голе 
ми. През изтеклите три годи 
ни общият производствен по 
тенциал в Сърбия нараства с 
над -20 процента. Този потен 
циал обаче не с достатъчно 
изразен в увеличението на 
дохода, но без съмнение пред 
ставлява материална основа 
за динамично повишение на 
всеобщото производство в 
следващите години. Свободно 
може да се каже, че всяка 
изтекла година е дала свой 
отделен принос в осъществя
ването на плана на развитие. 
Опоред -увеличението на про
мишленото производство на
пример, през настоящата го
дина се реди всред най-успеш 
ните в целия период на на
шето социалистическо изгра 
ждане.,

На. укрепването на матери
алната основа на сдружения 
труд в Резолюцията е дадено 
достатъчно място. Между 
другото, внесено е, че вси не

производствени сили на БИГЗ 
и относително изоставащите 

отношения.производствени 
През изтеклия период групо 
вите и интересите на отдел 
ни лица са провъзгласявани 
за общи... Съществувала е 
и съществува атмосфера, коя 
то ^ благоприятствува на лен- 
тяйството, недисциплината, ли 
бералистическото поведение и 
автарх-ичните отношения.

Самоуправителните 
ния са неразвити. Решавало 
се е извън участието и воля 
та на трудовите хора. Грулс 
во-собственическите 
ния са били доминираща фор 
ма на работа и поведение. 
БИГЗ е западнал в сериозни 
делови, финансови, 
вителни 
ности’’...

Че тези и подобни

ямо значение за стопанство
то, защото на практика топ? 
значи, че на стопанството ще 

останат 1 077 милиарда 
динара. Освен това през 1979 
година и другите 
ще бъдат по-малки, отколко

ли трудови хора на БИГЗ се 
намират пред изключително 
голяма 
тно

му

облагания проверка. Благоприя 
е обстоятелството, че през 

последните два месеца са при 
ети 
мения

предпри 
ме сато през изтеклите години.

В настоящата година би 
трябвало да се промени и от
ношението на личните доходи 
и съвместното потребление и 
чистия доход, именно, да спре 
миналогодишното увеличение 
на личните доходи за ометкг 
на натрупването. За да се на 
мали дисонансът между про
изводителността и 
доходи, създаден през 
лите години иа текущия план 
на развитие, 
е предвиден по-бавен растеж 
на личните доходи от увели
чението на производителност
та на труда. Неотделима част 
от тази част на работата е 
акцията за изменение

самоуправитлни споразу 
за одружавале и ста 

тутите на основните и трудо 
вата организация и са напра 

подготовки за изработка 
та на плана за тази година.

Като ключова задача събра 
нието изтъкна осъществяване 
то на тези споразумения и 
договори през 1979 година. У 
дарението е сложено и върху 
по-пълното използване на въ 
трептите резерви с предупре 
ждение, че производително
стта на труда да нг се ^„изди 
га изключително с по-гол я 
ма степен на ангажиране на 
работниците, което би водело 
кЪм тяхното крайно изчерпа- 
ване, но преди всичко 
?Р™зация на труда, с по- 
дооро взаимно сътрудниче
ство и по-ефикасно

отноше-

вени
отноше-

ска
кива

личните самоупра 
и политическй трудмного тру 

планиране-изтек

в Резолюцията констата 
ции са верни потвърждават 
повече участници_ в Разисква
нията на самото събрание. 
а е са осъдили изкуственото па 
зделение н

ни

на колектива и са 
изтъкнали необходимостта от 
по-добро информиране 
довите 
събития в

на кри
на тру

хора за истинските 
; трудовата 

зация. Цитираме — 
един от работниците 
Дя, че всички 
не само

Комунист с нова
органи

думите на
договаря„Твър * 

сме виновни, а 
Един

™ вярвахме". Думи
тс на друг член на СК,

На неговата основна ор 
гаиизачня на сдружения труд 
«е са печатани в БИГЗ

:
Реалната оценка на състои
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от заседанието на ЦК НА скс

резултатите говорят за успешното
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА СК

— Въз., основа на изготвени 
те анализи — заяви между 
другото ‘д-р Влашкалич — 
стигнахме до извода, че це 
лите на; текущи д обществен 
план 
ват в

рави ревизия на ' първобитно 
утвърдената динамика на ка- 

п ита л ов л оженията, 
имат предимство и същите 
да се доведат в унисон с ре
алните възможности. Продъл 
жаването на сроковете в из
граждането в някои случаи 
трябва да създаде условия, в 
най-важните им точки да се 
обезпечи тяхното завършава- 
не в предвидените срокове.

Препаленото напрежение в 
разпределението на дохода и 
намаляването на материална
та и възпроизводствена спо
собност на стопанството е до 
вело организациите на сдруже

сеАаниеаппЪПТ1?ЯЛ0Т™СД На 26 Декември за-
съжлане ^4 На СКС главна тема на об-
рета1шетобня3аАаЧИТе На К0МУнис™те в ук
репването на материалната позиция
жения труд и в стабилизацията 
ството.

цялата ни самоуправителна си 
стема, което ще връви в съ 
гласие с нейните нормативни 
основи. Когато се касае 
организациите на сдружения 
труд и за обществено-полити 
ческите общности, трябва да 
изхождаме от обстоятелство
то, че практическите пробле
ми трябва да се решават пре 
димно чрез практическа ак
ция. Противоположеният път 
който би вървял по логиката 
щото бавността и проблемите 
в реализацията, например, на 
едно самоуправително спора
зумение да се решават чрез 
нови самоуправителни норми

които
за

успешно се осъществя- 
много области на сто

панския и обществен живот. 
През изтеклите

на сдру 
на стопан-

В уводния 
ЦК на СКС

три години 
от провеждане на средносроч 
мия план осъществено е отно 
сително динамично развитие 
на производителните сили. Об 
щсственидт продукт 
годишно се увеличава с 6,4 
на сто, промишленото произ
водство с 8 на сто, числото на 
новозаетите работници с 4,4 
на сто, а жизненият стандарт 
в размер от 6,1 на сто.

В изтеклия период, особено 
през 1976 и 1977 година пос
тигнахме значителни резулта
ти в стабилизация на стопанст 
вото. Размерът на инфлация 
та значително намалява в по 
сочения период с тенденция 
за повишение през 1978 годи

доклад на председателя 
Д-р Тихомир Влашкалич и 

единодушно 
укрепването на

на
вразискванията бе 

оценката» че от 
та позиция на

потвърдена 
материална 

сдружения труд зависи цело
купния напредък и стабилност 
те процеси-

средно.

в стопански

Касае

жения труд и всички нормативни актове.

I

■ 'К НЕДЕЛЯ, НА 14- ЯНУАРИ 1979 ГОДИНА В 9,15 ЧАСА швВключете телевизорите! на.
Акумулативната и възпроиз 

водствена способност на сто
панството през последните го 
дини е в упадък, поради висо 
ките облагания и бавното уве 
личение на гш 
та на труда.

Поради недоимъка на соб
ствени средства и бавния про 
цес на сдружаване на труд и 
средства дължимите кредити 
в стопанството са нарастна- 
ли от 54,5 на сто през 1971 
на 85,3 на сто в 1977 година. 
Същевременно поради връща 
нето на високите дългове, ко 
ито стопанството 
увеличават се производствени 
те разходи, а с това и натис 
ка за увеличение на цените, 
което води към нестабилност 
в стопанството и тенденциите 
за инфлация-

5

От неделя.
1979 година по първа програ 
ма.. Телевизия Белград 
почна с редовното, 15-днсвно 
излъчване на ТВ—Журнала 
на български език, който под 
готвят съвместно Радио Ниш 
и Информативната програма 
на Телевизия Белград. За раз 
лика от досегашното преда
ване в първото 15—дневно ще 
бъде застъпена повече доку
ментална програма, след това 
ще бъде застъпена трибуна 
както и размяна на програми 
с ТВ центри в Югославия, ко 
ито излъчват програми 
езиците на народностите. Та 
ка в първата програма,
14 януари в 9 часа и 15 ми 
нути ще бъде обнародван раз 
говора за обществено-икономи 
ческото развитие на Димит
ровградска община през 1979

на 14 януари год. след това, документален 
репортаж под заглавие „Лю- 
батски зимни мотиви" 
живота на хората под Бесна 
Кобила край Босилеград, кои 
то биват откъснати през зим
ните месеци на годината от 
света.

По повод 60 годишнината 
на ЮКП ще бъдат обнародва 
ни две приложения: за Пър
вия конгрес на ЮКП и ре
волюционните акции в Юж
на Сърбия в периода от 1919 
—1921 година.

В. това предаване ще бъде 
ознаменувана и 30-годишнин? 
та от първия брой на в. 
„Глас на българите в Юго- 
сълавия'1. който е имал голя 
мо значение за развитие на 
издателската дейност и жур 
налистика на български език.

Щроизводи гслностза- за М
ц:

111111

'■

д-р Т. Влашкалич 
ния труд в положение сред
ства за собственото си разви 
тие да търсят в постоянното 
увеличение на цените. По то
зи начин тенденциите към ин 
флация в тази година са по
следица, преди всичко на вт 
трешни, а не на външни при
чини...

През изтеклите години на 
средносрочния план са постиг 
нати значителни резултати в 
развитието на недостатъчнчо 
развитите краища в СР Сър 
бия без автономните области.

За разлика от състоянието 
от преди няколко години, в 
болшинството изостанали об 
щини съществуват инвестици 
онни и други развойни програ 
ми и основна трудност днес 
представлява недостигът но 
средства, необходими за реа
лизация на тези програми в 
предвидения срок. Затова вся- 
каде, къдсто за това същест 
вува интерес, в обезпечаване 
то на средства за развитие 
на недостатъчно развитите 
краища трябва да участвуват 
възнроизводствено обединени 
те организации на сдружеше 
труд от развитите краища и 
техните банки.

След като говори за някои 
проблеми и задачи в разпити 
сто на Социалистическа авте 
помпа област Косово, д-р Тг 
хомир Влашкалич подчерта:

— Най-важната наша задг 
ча днес е да спечелим битка 
та за по-качсствеио практи
ческо функциониране на

докладва
не само че не решава пробле 
мите, но и задълбочава яза 
между нормативното и дей
ствителното.

Централният комитет на * 
СКС, не прие както обикнове 
но отделни заключения 
бъдещите задачи в тази насо

отплаща.

на
.5,1

на ка.
— Хато се има предвид — 

заяави в заключителната си 
реч председателят на ЦК на 
СКС Д-р Тихомир Влашкалич, 
— че преди няколко месеца 
завършиха конгресите на Съ 
юза на югославските комунис 
ти и на нашата република, 
имайки пред вид повечето 
речи на другаря Тито, инфор
мацията приета от Председа 
ството на ЦК на СЮК, до
кументите приети от Предее 
дателството на ЦК на СКС, 
Скупщината на СФРЮ и из
готвените резолюции, които 
ще приеме Скупщината на 
СР Сърбия, считаме че цело 
купната проблематика е обсъ
дена до такава степен, че 
проблемите са толкова очевид 
ни, че задачите са толкова 
ясни, че не е необходимо на 
това биха били заключения 
отделни заключения, защото 
това биха били заключеения 
плюс приетите вече такива. 
Затова не приемаме някои от 
делни заключения, защото тс 
фактически съществуват, а 
ние на това заседание със 
становището на нашия Цен
трален комитет ги утвъодих- 

Ст. Ст.

ПО-СТРОГИ КРИТЕРИИ ПРИ 
ИНВЕСТИРАНЕТО

Поради недостатъчната ма
териална и възпроизводствена 
способност на стопанството, 
все още неразвитата практи 
ка на самоуправително сдру
жаване на труда и средства 
та, се стигна до не малки не- 
нланирани преки и косвени 
държавни интервенции в об
ластта на разширеното въз
производство. По такъв на
чин в тази сфера в текущия 
средносрочсн период се насоч 
ва значителна част от сред
ствата за капиталовложения, 
до като сдруженият труд в 
основните си собствени фон
дове влага почти пет пъти по- 
малко от тези средства.

Сдруженият труд нсдоста 
тъчно решава за ключовите 
насоки в разширеното възиро 
изводство и ?а реализацията 
им. Капиталовложенията в от 
долните обекти формално вър 
шат организациите на сдруже
ния труд, при което те са
най-често изпълнителите на
програмите, решенията за ко 
сто са приети на други равни 
ща. Проблемът става още по- 
актуален, като се има пред 
вид, чс тс често пъти кадро 
во и материално не са оспо- 
собсни за такива задачи и 
роля-

Отделно изпъкват проблеми 
тс при капиталовложенията, 
които имат предимство — ка 
за Д-р Тихомир Влашкалич. 
—Обективно * се налага необ
ходимостта, поради непълно
то осигуряване па планиране 
тс източници па средства на 
които се разчита, — и поради 
големите поскъпвания иа ка 
питаловложенията, да се иап

СФРЮ — НРБ

Подписан протокол 
за стокообмен

На 4 януари в Белград бс 
ше подписан протокол за 
стокообмен между СФР Юго 
славия и НР България за 1979 
година.

ра на външната търговия Гс 
орги Вутев.

В дух на разширяване на 
икономическото 
ство между двете страни б; 
ха обсъдени мерки за разнооб 
разяванс формите на сътру 
дничество. По-широко ще се 
използува промишленото кос 
псриранс и съвместното изли 
занс на трети пазари, 
значително ще увеличи сто 
кообмена на дългосрочна ос 
нова и ще разнообрази него 
вата структура.

сътрудниче

Предвижда се'стокообменът 
да нарасне, като през тази гс 
дина достигне сумата 253 ми 
лиона щатски долара. От юго 
славска страна протоколът бс 
подписан от помощник-съю" 
ния секретар на външната тър 
говия Алия Башич, а от бъл 
гарска от заместник-министд

Това

МИЛОЕВИЧ И БАЛЯК ПОСЕТИХА НИШ

СПАЗИ ЗА ЗАДАЧИТЕ 1А ССРН И 

ИНФОРМИРАНЕТО
ме.

Изправк а
В статията на М.В. „Едновековна свобода -и 

развой на Югоизточна Сърбия", публикувана в „Брат 
стпо", брой 889/890 от 1 януари 1979 година 
стр. 3,— трета колона, абзец втори, е направена ма
териална грешка, която смисъла на текста. Вместо-. 
„В Санстефано недалече от Цариград, Русия, Сър
бия, Черна гора и Румъния сключиха договор за мир 
с Турция — каза д-р Димитриевим”, трябва да пише: 
„В Санстефано недалече от Цариград, Русия сама. 
без съюзниците си Сърбия. Черна гора и Румъния, 
сключи договор за мир с Турция —• каза д-р Дими- 
риевич’’.

Миналата събота в Ниш 
пребиваваха председателят на 
Републиканската конферен
ция на ССРН Драгомир Мило 
евич и изпълнителния секре
тар в Председателството на 
ЦК на СКС Момчило Баляк.

нссоха гго една сказка.
Драгомир Милоевич говори 

за ролята и задачите на Соци 
алистическия съюз на трудс 
щитс се в светлината на до
кументите на партийните кои 
грсси, а Баляк за информира 
пето в изграждането на соци 
алистичсскага система ма са- 
моуправителната демокрация 
в нашето общество.

на

Пред слушателите на двумс 
сочната регионална политичее 
ка школа на ССРН и полити
ческия актив на региона дру 
гарите Милоевич и Баляк из

Извиняваме се на читателите и на автора за 
Редакцията на „Братство''направената грешка.Ст. Ст.
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Вестникът възниина 

като потреба на 

българската народност

ок НА СКС в ДИМИТРОВГРАДОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА

Подкрепа на 
Титовата иници 
атива за колекти 
вно ръководство

сдружени* 
стаби МЛАДЕНОВ ПО ПОВОД ЗО-ГОДНШ

Мг,лбългарскатл народно -
то положение на

и икономическата
Този план всъщност

заседаниеНа последното 
на Общинския комитет в Ди
митровград, състояло се 
края на декември миналата 
година, бе прието заключе
ние — въз основа на иници
ативата на другаря Тито 
Осмия конгрес на Съюза на 
югославските профсъюзи, да 
се започне с 
подготовки в Съюза на кому 

останалите общес- 
организа-

ИНТЕРВЮ С МАРИН 
НИИАТА НА ПЕЧАТА тпо„
И 20 ГОДИШНИНА НА „СРАТСТВО

труд 
лизация.
е допълнение на плана 
работа на Общинския коми
тет за 1978 и 1979 година, а 

е да се конкретизира

в за
и „Братство" като 

трябва да бъдс 
творците. Ли

— Другарю Младенов, през 
навършват 20 

излизането на пър

га страна, 
издателство 
по-щедро към 
терагуряото творчество днес 
се счита за признат труд . и 
трябва да бъде възнаградено 

трябва. Минало е вре 
любителството. За се 

нашите местни условия, 
твърде

— Стефан Николов, като у- 
ченик, Стойне Янков и други. 
Тогава с някакво подеценява 
не се гледаше 
шите" писатели.. 
то, общият развой на стра 

отношението към наци 
култури изобщо, ° 

своето влияние. С по 
списание МОСТ, като

1979 година сеот целта
провеждането на задачите, ус 
тановени на конгресите 
Съюза на комунистите, 
заседанията на Председател
ството на Централния комитет 
на Съюза на югославските ке 

П редседатслството

ГОДИШ! ОТ
вия брой на „Братство . Ка
жете като, нръ» редактор на 

обстановката, при

и? на „начинаю 
Но времепаорганизирани

вестника за 
кодто се подви той и дейност 

редакцията в първите
кактопата, 

оналиите
нистите и 
твено-политически 
ции за въвеждане на колек
тивно ръководство, 
ка с това, на заседанието с 
формирана работна група, 
която води консултации с вие 
шите партийни органи и пъР 
вичните организации на О* 
юза на комунистите в общи
ната. Въз основа на това и 
съвкупната дейност за осъ
ществяване на тези задачи, 
ще се подготвят и предложе
ния за въвеждане на тази 
идея в практика.

На заседанието бе приет и 
план за дейност във връзка 
с укрепването на материално-

мсто ната на 
дни?

— Вестникът възникна ка
то потреба па българската на 

СФРЮ. Тогава бдх 
в това отко

га, в
възнаграждението е

и авторите трябва
мунисти, 
на Централния комитет 
Съюза на комунистите,

се до укрепването

казаха 
явата на 
издание на „Братство", се сло 

началото на българската 
Югославия- След

паВъв връз отна скромно 
просто да жертвуват времето 
си за литературно творчество. 
Тук мисля и за другите не са 

за себе си. Аз вече публи 
: на сърбохърватски. 

Сега работите като про 
фесор-доктор във филологи
ческия факултет в Белград 
на Катедра по българска фи

мг родност в 
ме изостанали 
шепне в сравнение с другите 

Появата 
„Братство", като редовен ссд 
мнчен вестник, считам за ис 
торичсска дата в развитието 
на културния, политическия и 
стопанския развой на нашата 
народност. Тогава 
разбираха вестника ни само 

някаква „културна" про- 
съзираха истинско

сящи
материалното положение 
сдружения труд и осъществя 
ването на икономическа 
билизация- Трябва да напом
ним, че преди приемането на 

с воички първич

жина литература взапочна и издателската 
печатанитова

дейност. Първите 
книги на нашите автори се 
приеха като събитие, 
лска-полска, се заприказва за

настг народности. МО
кувам и

Сетне,този план 
ни организации на Съюза нг 
комунистите в общината са 
проведени разисквания и са 
установени конкретни плано
ве и мерки за дейност.

нас и вън от местниямнозина

като
ява и нс 
то му значение. Списването и 

на вестника през
М. X.

издаването 
първата година вървеше бла
годарение на големия енту
сиазъм на малката редакция 
(Славински, Нейков, 
Йеремич, Милс Присойски, 
Йотов). Техническо-професио
налните условия бяха много 
трудни. Изпитахме 
всичките" родилни

СУРДУЛИЦА: ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС

Лале

Повече ангажиране 
в обществено—поли
тическото развитие

тогава
мъки".

които донася такова едно на 
чинание. Работехме неуморно 
всичко: писане, фотографира
не, обиколка на селища, рабо 
та в печатницата, превежда
не... какво ли не! Другарят 
Караиванов ни даваше подтик 
тогава, далновидно ни нари 
чаше „творци на малцинстве 
на национална култура’', а
от друга страна ни упреква

професионално, езико „ .
во, съдържателно... Той про п»офесор д-р М. Младенов с група чуждестранни журналисти 
биваше път на вестника и 
при местните ръководите
ли, които вестника тога 
ва разбираха като тяхна 
„трансмисия" и показваха 
неразбиране за някои до
писки за 
ви...
од заслужава едно широко
осветление!

Общинската конференция на СК в Сурдулишка 
община оцени, че през три години на осъществява
не на средносрочния план по развитие са постигнати 
значителни 
телните
материалното укрепване, 
вата на другаря Тито за колективно 
Съюза на комунистите на Сурдулишка община

резултати в развитието на самоуправи- 
обществено-икономически отношения и в 

Провеждане на инмциатм
ръководене в

ше
Към края на декември ми 

налата година в Сурдулица се 
състоя разширено 
на Общинската конференция 
на СК, на което са разгледа 
ни актуалните идейно-полити 
чески въпроси на 
икономическа ситуация в об 
щината и непосредствените за 
дачи на СК във връзка с то

моуправителното 
ване и общественото договаря 
не,- укрепването и разширява 
нето процеса на сдружаване 
на труда и средства и осъщес 
твяването системата на самоу 
правително планиране.

След като направи обзор на 
делегатската система и отго
ворността на делегатите, 
сич след това говори по про
блемите на заетостта, 
тието на „дребното стопан
ство’' и във връзка с това до 
бави:

споразумя-
он. Предстоят, 
ва направление и нови почи 
ни...

— Празнуването на юбилея 
е удобен момент да се каже 
повече за бъдещия път 
„Братство", като вестник 
българската народност в Юго 
славил?

— Значението на „Братство” 
от ден на ден ще расте. Ве 
стникът в днешните условия 
може и трябва да стане истин
ска трибуна на нашите ----
дови хора. Вестникът все по 
вече оце става фактор в наше 
то съмоуправително обще
ство, в което на информиране 
то се придава изключително 
значение. Той все повече 
спомага за издигането

смятам, в то ЛОЛОГИЯ.
Моля Ви се, запознайте чита 
телите с това, кои студенти 
изучават български език?

— На Филологическия фа- 
български 

на три рав 
специал-

заседание

текущата
на култет в Белград 

език се изучава
критически отзи- 

Впрочем, тоя пери- на
нища: като първа 
ност (с българска

Тава. литерату
ра) на Катедра по българска 
филология. Готвят се специа 
листи

Във встъпителното си изло 
жение МИЛОРАД ТАСИЧ, се 
кретар на Общинския коми
тет на СКС подчерта, че въпре 

резултати 
през изтеклите години в осъ 
ществяването на
>НИЯ

разви
„Братство" има големи

заслуги за създаване на ли
тературата на българската на 
родпост. Вие сте един от пър 
вите писатели, които сте на
печатали свои 
творби на страниците 
„Братство". Може ли 
ширно да ни запознате с то
ва, как се раждаше литера
турата на българската народ
ност и кои бяха първите мла 
ди писатели, които сътрудни
чеха в’ъв вестника?

— Вестникът,

по български език и 
Като втора снелитература.

циалност български език и- 
зучават на Катедрата за сър 
бохърватски език 
вянските езици, и като помо 
щен предмет (като чужд е- 
зик) желаещите студенти от 
различните катедри.

— Правени са 
голяма изява на 
та на българската народност 
и публицистика, но за сегаГ 
тя живее само в рамките на 
народността. Какво предла
гате тя действително 
не достояние и

ки постигнатите — На общинско равнище 
трябва да се разработи ця
ла система на мероприятия и 
благоприятности при строител 
ството и получаването на ло 
кали, данъчната политика и 
други облекчения, които ще 
окажат влияние върху ускоре 

развитие на „дребното 
стопанство’', понеже е сигур
но, че неговото развитие 
ма да застраши 
на социалистическите 
шения-

Приетите заключения 
чертават преди всичко 
ване на производителността 
на труда, икономиите, рацио 
налното ползване на 
гаемите средства и работното 
време, намаляване на боле- 
дуванията, укрепване на дис
циплината и отговорността. 
След това постоянно г 
ние на СК, трудещите се 
всички организирани сили ре 
шително да се

тру

средносроч- 
план, особено през 1978 

година, съществуват отрица- 
тенденции и явления, 

които биха могли

литературни и южнослана
по-обтелни

да застра 
шат материалното и обще
ствено развитие на общината.

ще
на кул

турното и политическото съз 
на нашите трудови хо 

; ще ги насоч

опити за по 
литература-

ното
наниеГоворейки за задачите 

Съюза на комунистите 
укрепването на материалните 
основи на сдружения труд Та 
сич изтъкна:

— Укрепването на материал 
ното положение на сдруже
ния труд и успешното реша
ване на други актуални 
роси на стопанското и общес
твено-икономическо 
може да се осъществи с бор
ба за постоянно 
на дохода на базата, 
тването на

на ра, все повече 
ва към

нявърху развитието 
отно-

иещнеко 
вление, ще става за 
чник на сведения, помощник 
в работата във всички области 
на обществения живот Раз

™ОФеезСИк0овоЛНО' Съдържател

естествено, 
литературната дей-

самоупра 
тях изто-СЪЖИВИ

ност на нашата 
Културната

народност, 
рубрика тръгна 

още от първия брой. Печатах 
“:1 произведения на

под да ста 
на останали 

те народи и народности?
Нашата литература, пре 

Ди всичко, трябва да се пре 
жда на други югославски 

езици. Има издателства, ко 
^Са се заели с тази дей 

и на тях „Братство'’ тря 
0Ва да окаже помощ. От дру
встт°ТРаНа' тря®ва Да се напра 
я нови усилия тя да станс 

известна на читателите в НР 
гария- Това е въпрос на 
ДУ Държавни спогодби, но 

и в това отношение 
се действува

нараст
ме нашите
творци, между които бях и 
аз. Явиха се тогава, покрай 
Присоиски, Дънков, Прокопи 
Попов, Райков,- и

въп- разпола
развитие В Издателство „Брат

ство вие печатахте свои сти
Х3& И "ъ|>в‘.'я роман »3Ъбато слънце' „ който 
вярно обрисувахте едно сле 
двоенно е

начинающи
увеличение

На заседаниетонарас
производителност 

та на труда, икономическото 
и обществено рационално из 
ползване

и ?уетТрГарееш^ИееТО„?0В°™^

Цията на СК 
Формирана 
която

задълже

организа 
сУРДУлица. поколение, 

ние на СКОЮ 
Може

в поколе- 
и строители.

ангажират за 
по-нататъшното изграждане и 
обобществяване 
създаване и

и стопанисване със 
средствата на общественото
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО; ВЪ3 0СН0.ВЗ
та на съгласуването и прис
пособяването на производстве 
ните програми с потребности те и -----

е работна, в група,
на приспособявщ1еИнГор?а^1-
обндина за “ °оощина за реализацията ип
инициативата на др^ря ^ 
™ ® въвеждане на колектив 
но Ръководство в Съюза но комунистите. ъюза на

ли читателите 
ват в скоро време 
ставите с нови 
творби?

да очак 
да се пред

литературни

системата на 
разпределение на 

дохода и разпределението 
средствата за лични , 
Същевременно трябва 
изостри отговорността 
веждането на 
ните

може да
тт^тг^ чрез нашите
™ГаТИ' „политически и кул 

. ДеиЧи, чрез съответ 
в ^ фг*ктори в СР Сърбия, 
в тези две направления да се
предъка на 
тература.

на
доходи, 

да се 
про-

самоуправител- 
споразумения и общес- 
договори.

изискванията на 
вите хора, гражданите 
ществото като цяло,- 
татъшната афирмация

трудо- 
и об 

с по-на 
на са-

в

може
направи много за на 

нашата млада ли
Интервюто взе: 

Б. Николов

твени
Сърболюб МИКИЧ
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БОСИЛЕГРАД
СУРДУЛИЦА

Незаетостта 

голям проблем
УСПЕШНА ЕДНОГОДИШНА ДЕЙНОСТ

... Съдържателна едногодишна активност на борческата организация. — По-нататъ
шно организационно укрепване и ангажиране на членовете във 
литически устройства. — Приет доклада за предстоящите задачи обществено-по- 

и програма за дейност.
всички

Към службата на Самоупра 
вителната общност по 
яване на работа в Босилеград 
сега има около 600 души тър 
сещи работа. От този брой 
361 са без нужните квалифи 
кации, а 43 са полуквалифи- 
цирани работници, 96 
имат квалификация или 
висококвалифицирани 
ници по отделни специалнос
ти. От търсещите работа 
Дно образование имат 109 
ца, от които 80 души са завър 
шили гимназия.

С полувисше 
работа търсят 16 
които 8 са преподаватели. Без 
работа има и 8 души с виеше 
образование, всред 
един инженер-химик, 
лесовъд,
зъболекар историк 
лог. Общо взето, броят на 
заетите задължава 
ме предвид, че в стопанските 
организации са заети общо 
790 работника,, а 388 в об
ществените дейности 
цялата община. Да добавим 
и това, че през изтеклата го 
дина в сравнение

Този въпрос беше 
на обсъждане на 
на изпълнителните

предмет 
заседаниетонастан

На годишното събрание 
Общинската организация 
СУБИОР (Съюз на сдружения 
та на борческите 
ции от Народооовободителна- 
та война) на 27 декември 
палата година бе обсъден от 
чета

.и а менуване на важни празници, 
п°ДДЪРжаие революционните 
традиции .на НОВ-а, форми 
ране на трудови бригади за 
участие на 
младежка акция по залесява 

„Власина 77", уреждане 
на забележителни 

Особено е важно да се из 
тъкне, построяването и откри 
ването на паметника на заги 
пали борци и жертви на фа 
шисткия 
и във връзка с това комемо 
ративното 
септември.

органи на
обществено-политическите ор
ганизации в Босилеградска об 
щина и Изпълнителния 
вет на Общинската 

Проблемът, ясно,

членовете в Социалистическия 
съюз, като фронт на органи 
зираните 
сили, а
общност и подружниците на 
ССРН, особено се подчертава 
в тези документи.

След това по-нататъшно ор
ганизационно укрепване, устро 
яване на евиденция на бойци 
те на НОВ-а, ознаменуване на 
историческите места в Клису
ра, Ясеновац, Йелашница, 
Стайковац, на Промая и дру 
ги места, поддържане на 
традициите от НОВ-а, а в та 
зи насока особено сътрудни 
чеството с Общинската конфе 
ренция па ССМ, формиране 
на трудова бригада за учас 
тие на Съюзната младежка 
акция „Власина 79", издаване 
на книга „Сборник на споме 
ни участници на НОВ-а", тъР 
жества в ознаменуването на 
60-годишнината на формира 
нето на ЮКП и СКОЮ — 
ще дават основен тон на ак 
тивностите на Общинската ор 
ганизация на СУБНОР в Сур 
дулишка община.

Не по-маловажни ще бъ
дат и задачите върху укрепва 
нето на системата на^всенарод 
ната отбрана и обществена 
самозащита, ознаменуване на 
празниците на Революцията 
и постоянния анализ на рабо 
тата на членовете на Съюза 
на бойците във всички обще 
ствено-политически устройства.

С. ГИикич

на
социалистически 

особено в местнатаорганиза-съ-
Републиканскатаскупщина.лица ИI: Iтърси ре

шение. Като първо, необходи
мо е да се реализират запл? 
нуваните програми в област 
та ма стопанството 
на 'производство на скорбяла 
втора фаза на дървообработ 
ващия Цех и други, в които 
ще постъпят нови работници 

В предстоящия период осо 
бено внимание

са не
рабог за работата на органи 

те и телата на Общинския 
отбор на СУБНОР. Също та 
ка бе поднесен доклад за 
настоящите задачи 
план и

места и т.н.

сре цехли
и приет 

програма за дейност 
настоящата, 1979 годи-

терор в Масурица
образование през
души, от на. тържество на 13

В отчета за работата на та 
зи обществено-политическа ор 
ганизация

ще се обър
не и на зачитането на обще 
ствения договор по 
ване на работа. Досега 
ва отношение

които са Значителна активност бе ра 
звита през последните месеци, 
когато се провеждаха годиш
ни събрания на местните орга 
низации, на които са изнесе- 

отчети за работата и оп 
ределени предстоящите зада-

се констатира, че 
другото активността

настаня между
й особено се е 
изборите за делегати и деле 
гации на обществено-полити 
ческите

един 
инженер.

в то
имаше пропус 

ки, така че мнозина своите
машинен чувствувала в

и социо-
права осъществят чрез съда. 
Злоупотребите и привилегии
те и тем подобни не трябва 
повече да съществуват. На
правени са сериозни забележ 
ки и до работата на арбитраж 
ната

общности и самоу- 
общности 

В обществено-по 
съвет на Общин 

скупщина от 23 деле 
— шестима са от редо 

вете на Съюза на бойците, в 
делегациите и скупщините на 
местните общности са избра
ни общо 189 борци, а в орга 
низациите на сдружения труд 

души,

като има ни
правителните на
интересите. чи.
ЛИТИЧССКИя 
ската 
гати

В доклада за предстоящите 
задачи на борческата органи 
ЦИя, който изнесе ВАСИЛИЙЕ 
МАРИНКОВИЧ, 
на Общинския отбор 
СУБНОР, и приетата програ 
ма за дейност, се изтъква, че 
задачите произтичат 
золюциите на конгресите на 
СЮК и СКС и Осмия конгрес 
на СУБНОР на Югославия- За 
дачите ще се допълват съгла 
сно общите самоуправителни 
обществено 
процеси в общината, региона 
и по-широко.

Постоянната активност на

и то в
комисия и инспектора 

по труда, които също така 
трябва със силата на закона 
да се борят за спазването на

председател
с предиш

ната са заети с 5,1% по-мал
ко работници в

на

стопанските
организации, но с 1.5% в 
вече от лани.

посочения договор. от реГЮ
32 членове наБорис КОСТАДИНОВ СУБНОР.

НА секЙИЯТА на делегатите на 
т^Я^?БЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В РЕ 
ПУБЛИКАНСКАТА И СЪЮЗНАТА СКУПТТТИНА 
ШКИ РЕГИОН

Освен въпросите по обезпс 
чаване на здравни, жилищни 
и материални условия, члено 
вете на борческата организа 
ция са се занимавали и с ор 
ганизационни проблеми,- озна

икономическиОТ ни

Ловене внимание на 

изостаналите общини
КАК ДА ПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА?

Дума-две за димитровградския „Везувий"
Повече от две години пане 

рамата на Дими гровград 
красивата гледка 
стта му, а особено към хори 
зонта на „Козарица" се допъл 
ват с гъст дим и светлинните 
отблясъци от димитровград
ският така наречен „Везувий” 

Димитровград 
чани са изправени пред една 
действителност на всеки слу 
чаен пътник, а такива са на

Някой все пак би трябвало 
да отговарая поне пред гра 
жданите с какво право повре 
жда природата, с какво пра 
во на десетина декара земя, 
трева и гора е под влиянието 
на огън, с какво право този 
природен предел е жертува- 
ван, заради някакъв „боклу- 
карник". Колко човек сам се 
бе си осъжда, когато мине по 
край „Везувий”. Огнените пла 
мъчета подлизват младите 
фиданки на гората, изгарят 
всичко около себе си, а асфал 
тнраният път, който точне 
тук минава е препълнен с ку 
тип, най-различни парцали 
празни бутилки, говежди кс

димитровградската промишле
ност, разни кутии, кокали 
вехти дрехи и какво ли не. 

Трудно е да се даде отговор

и
Тези дни в Бабушница се 

проведе заседание на Секция 
та на делегатите от Между- 
общинската конференция на 
ССРН в Нишки регион в Ре 
лубликанската и Съюзната 
скупщина. Главно, внимание 
то на делегатите беше насо 
чено към собствените задъл 
жения в заключителната фаза 
на приемането на Резолюция 
та за обществения план на 
СР'Сърбия за идната година. 
Делегатите се договориха как 
най-добре да представляват 
своята избирателна база, коя 
то сложи известни забележки

скупщина и обществено-поли 
тическите организации в Ба 
бушница.

Делегатите се спряха и вър 
ху въпроса как занапред да 
се обезпечи становищата на 
делегатската база в Нишки рс 
гион по-успешно да се осъще 
ствяват при подготовката и 
приемането на Резолюцията. 
В този смисъл и лодпредседа 
телят на Секцията Никола Сто 
янович предложи да се напра 
ви редослед на задълженията 
пред делегатите, които да бъ 
дат задължени за определени 
въпроси и които да сс борят 
същите да влезнат в текега 
на Резолюцията на стопанско 
то развитие на републиката 
за 1979 година.

По такъв начин сс съгласу 
ва дсйствуваисто на делегати 
те в Съветите на Скупщината 
на Социалистическа република 
Сърбия.

Делегатите с внимание из
слушаха изказването на пред 
ссдателя на Общинската скуп 
щина в Бабушница Станимир 
Илич за някои актуални нь 
проси от общсствоно-икомоми 
чсското развитие па Бабушпи 
шка община. Като неразви 
та община, Бабушница изне 
сс редица забележки г
връзка с критериите на финал 
сирансто на граничните и сто 
папски изостаналите общини, 
изнесени в текста на нроекто 
резолюцията за 1979 година.
В този смисъл Бабушница ще 
представи и отделен амаид 
ман в Скупщината на СР Сър 
бия.

в околно

и дали това е наистина пра
вото място на градския „бо- 
клукарник”. На всички е из 
всстно, че „Козарица” е най- 
прелестни д 
та околност. На всички е из 
вестно и за това, че в послед 
но време не само

И наистина предел в близка

да се го-

кали, вош! на пепел, гума, и 
още срещата с безброй куче 

които обикалят около

на посочения документ.
В работата на секцията у- 

частвуваха и Десимир Йович, 
председател на Мсждуобщин 
ската конференция на ССРН 
в Ниш Добросав 
зам.

та.
„Везувий”.

Трудно е на човек, 
минава край „Везувий” и раз 
мисля, че Димитровград пред 
лага на случайните гости ху 
бостите на природата 
от Димитровград или в неда 
лечно време ще предлага точ 
но тук да минат туристи, от 
правили сс към Петърлашки 
те пещери, Сенокошкото пре 
лесие, Пъртопопиниското вре 
ло, овчарника в Липинско поле 
и другите природни или изку
ствени обекти. А ако се .има 
всичко това в предвид, твър 
де съм уверен и 
мнението на всички граждани 
чс по този въпрос трябва да 
сс изкажат ч и гражданите 
туристическите 

здравната и 
служба и младежта и учили
щата.

когатоПетрович, 
председател на Мсж 

дуобщинската регионална ску 
г/щина в Ниш, Марица Стамен 
кович, член на Секретариата 
на Мсждуобщинската конфе 
ренция на СКС в Ниш и 
представители на общинската

извън

*■'

■ // Край Нишана — хубаво и приятно$2.
десетки дневно, които с въз 
грог или пък с интерес щс но 
питат дали това горе на бай 
ра е природен феномен, но
жар или дим от някой завод 
или фабрика? Според пътни 
ка се дава и отговор. Ако с 
познат тогава му се казва чс 
това с нещо подобно на ита 
лиамския вулкан Везувий. ако 
пък не с, тогава ще сс даде 
и правия отговор. Място къде 
то се съхранява и разпилява 

нечисто-
боклук, отпадъци от им 

дустриалиото производство нг

пори, а съществуват и законни 
предписания, според които 
гражданите и съответните об 
щсствено-политическн общно 
сти, общности на интересите

вънШ споделял»

д 1‘^ЮЗИДЙ'5- и други заинтересовани орга 
низации на сдружения труд са 
длъжни да опазват и защища 
пат

организации
комуналнатаи

природната среда.
От друга страна н 

училища в страната с въведен 
и поп предмет „Опазване на 
природната среда''. По това 
като чс ли не с предзиаче- 
ио па Димитровград, неговата 
среда и отговорните служби.

многот % Дали от здравна гледна точ 
ка града и водопровода са за 
щитсин от евентуални епиде 
мии? Вярвам, че отговорът ще 
бъде отрицателен.

Положително бс оценена до 
сегашната дейност па Между 
общинската конференция на 
ССРН в осъществяването и ра 
зпитието на делегатската си 
стсма в Нишки регион. Т. А.

димитровградската 
тия,т Кирил Трайков■ЖГлпь
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ШОЖИШШИ
РЕЗУЛТАТИ

Повече внимание на 

занаятчийството
ОбщМРазвитието на туризма 

недалечно бъдеще мо 
да прсрастне в един от во 

дещите стопански отрасли п 
общината, още сега възлага 
създаване на 
от занаятчийски услуги — от 

автомобил-

участие в дохода за 
потреби 1%, а за други Цели
,, п()'

За° разширено възпр°извсЩ 
^ 1 22 551 000

заиаятчии- В периода от януари до 
1978 година столан 

Бабушнишкд общи- 
на показа положителни фи- 
наисови

мия- 
който в

ио-организирано 
ство е създаване на занаятчии 
ски кооперации, където напъл 
по могат да заживеят самоу 

делегатските

На занаятчийството в Сурду 
лишка община и досега е от 

необходимото внима 
Възможности за откри 
на самостоятелни запад

септемврижс ството вделяно 
ние. 
ване
тчийски работилници има. А 

традиция в тази област 
на човешката дейност: целият 
край е прочут по майсторите- 
зидари навред из страната.

са отделениТака в ствоправителните и 
отношения.

Но да се постигне всичко 
следва да се

резултати. 76 на сто повечецяла система
^сравнение със съп^ят^еримесена на из-

столанските
в общината са 

83,5“/о по-голям 
общ доход в сравнение с 
предишната година, с 88 /о по- 
висок доход, а чистият доход 
е по-голям с 79 на сго. Извее 

влияние върху тези поло 
показате

първите девет 
теклата годинаима и най-обикновените 

ни до изработката па супени 
ри върху 
основи.

од на 1979 година.въироиьводствената
на стопанство е на- 

на 11,6 про-

изготвитова,
дългосрочна програма и план 

развитие на занаятчийство 
то с всички необходими аиа 
лизи, показатели и заключе-

организации 
постигнали с

споначин 
собност
раснала от 8,5 — 
цента.

И през изтеклите девет ме 
1978 година за ин- 

орга

полупромишлсилно
Ст. Н.не винаги, аЗа съжаление 

особено днес, 
то не

занаятчийство-
върви под крак с изи 

от занаятчийски
сеца на
вестиции в стопанските

са ползвани предим 
но чужди средства във вид 
на дългосрочни кредити и то 
пет пъ^и повече в сравнение 
с първите девет месеца 
1977 година.

Значително е увеличението 
настаняването на нова ра 

ботна сила благодарение пус
кането в действие на „Тигър' 
и „Бабушница" — от 64%, ка 
то по такъв начин е увеличен 

над

тно
жителни финансови

имали и пуснатите през 
нови обекти

скванията 
услуги. Преди всички има ел 

несъответствие между по 
предлаганите

Редакцията
приема

абонаменти
за 1979 година

низациила са
изтеклата година 
в действие, като фабриката 
за вътрешни автомобилни гу 
ми „Тигър" (цех на Заводите 
„Тигър" в Пирот) и ООСТ „Ба 
бушница") цех на „Лисца" от 
Севнице в Социалистическа ре 
публика Словения- 

Без тези организации

но
требностите и 
услуги: търсят СС УСЛУГИ ОТ 
по-нов вид — за поправка на 
домашни електрически уреди 
телевизори, автомобили, а се 
предлагат (предимно от стари 
занаятчии) услуги на занаяти 

вече отмнрат. Ето защо

на

на

които
тази насока следва да се и- 

зучават потребностите и да се 
създаде кадъР. та Да станс
занаятчийството една от важ 

стопански отрасли

на
в н оложени- 

06-
сдружения труд — 
сто е съвсем по-друго. 
щият доход при такива обсто 
ятелства е нарастнал е 24, до 
ходът е 44, а чистият доход с 
37 процента.

Трябва да се отбележи и 
това, че през деветте месеца 
на изтеклата година ненапла 
тената реализация е намале
на е 46 процента в сръвнение 
със същия период на 1977 го 
дина или за 3 милиона и 
246 хиляди динара. Доходът 
срещу един работник в сто
панството е увеличен с 15,2 
процента или е 50 581 дина-

на заетите наброят
1 600 работници. Средно 
платените лични доходи

извните
стопанството на общината.

За развитието на занаятчии 
ството през 1978 година може 
да се каже, че са осъществени 

общи черти заплану
Увеличението

са
2 793сравнително малки 

динара, или с 12,5 процента 
под средното равнище в Со 
циалистическа република Сър 
бия- Нито една организация 
на сдружения труд не е из
вършила изпращане на лич 
ни доходи спрямо утвърдени 
те критерии и мерила в само 
управителните споразумения.

Залежали стоки има с 39

БАБУШНИЦА
главно в 
ваните задачи, 
на общия доход за 27,3 и до 
хода за 30 на сто показва, 
възможности за 
на тоя клон наистина има.

Нова фабрика за 
глинени изделияче

разрастване

още 150 нови работници 
което за бабушнишкото сто
панство представлява сравни
телно голямо увеличение чи 
слото на заетите.

Една от целите на средно- 
срочното стопанско развитие 
в Бабушнишка община е из 
граждането на стопански пре 
мишлени обекти, които ще да 
дат възможност за създаване 
на реални предпоставки 
излизането на 
община от неразвитите общи 
ни. В тази насока се предвиж 
да и построяване на нова фа 
брика за глинени изделия.

Както е заявил директорът 
на „Комуналац" в Бабушница 
— Йосиф Александров, през 
настоящата година в местно
стта Извор, недалеч от Бабу 
шница,
дането на стопанските построй 
ки на бъдещата фабрика. Спо 
ред проектосметната докумен 
тация, този обект ще възле 
зе на стойност от 804 милио 
на динара, което представял 

немалко капиталовложе 
ние за изоставащата Бабуш 
нишка община.

Трябва да се изтъкне, че 
през 1978 на самостоятелното 
занаятчийство е отделно опре 
делено внимание Чрез систе
мата на данъчната 
са полагани усилия да се 

някои занаятчии.

на сто повече и възлизат на 
83 110 000 динара. Те се от 
насят предимно до „Тигър", 
без който биха били само 
5% по-големи от същия пе 
риод на предишната година.

М. А.

ра.
Всички организации на сдру 

жения труд са работили без 
загуба.

Разпределението на дохода 
е извършено като следва: за

политика
сОт общата сума за капита 

ловложения в този обект — 
приблизително една десета 
или по-точно 79 милиона са 
предназначени за набавката 
на основни средства. В ход са 
и договорите по набавка на 
машините, които предимно 
ще бъдат производство на ро 
дното машиностроене.

В трудовата организация на 
сдружения труд „Комуналац" 
ще продължат с геологиче
ските изследвания на неме 
талите в Бабушнишка община. 
Именно, Републиканският 
фонд за насърчаване развити 
ето на изоставащите общини 
е отпуснал 450 хиляди дина 
Ра за изследванията на бели; 
кварц в околността на Звон- 
ска баня-

Тези

заспечелят 
които да открият самостоятел 
ни работилници, 
това не е достатъчно. С мер 

на развойната икономи 
политика с решеването 

кадрови и

Бабушнишка
Но сякаш

ките 
ческа
на материални, 
други проблеми засега са съз 
дадени само предпоставки за 
гю-стабилно развитие на за
наятчийството.

ОБЗОР

ИКОНОМИИ
В тази насока предвижда 

настоящата година
ще започне изграж

Не само в димитров
градското стопанство, но 
изобщо в стопанисване 
то, въпросът за иконс 
мии (на труд, матерна 

. енергия, горива ра 
тното време и подоб 

но) занапред ще бъде 
все по-честа 
различни разисквания. 
В отчета по деветмесе- 
чието се посочва, че 
по-бързо растят изра 
зходваните средства от 
Ръстта на общия при 
ход и намалението нг 
икономичността 
панисване пряко 
върху низкия Ръст 
дохода.

се през 
занаятчийството да увиличи 
общи 
на 1
телно 30 на сто, а дохода за 
31 на сто. Безспорно сравни-

дава право да се пов 
дигне въпросът за икс 
номии на по-високо ра 
внище. В сегашния мо 
мент, при недостиг н?

извед- 
че мо-

[я приход по отношение 
978 година за приблизи-

ли електроенергия 
нъж се откри, 
гат да се правят значи
телни 
бни

00'.телно високи показатели, ка 
то при това се имат всички 
(не) възм°жности, които съпът 
щината. тема на икономии. Поде 

икономии могатПрограмата на това 
телство се финансира 
публиканския фонд за насър 
чаване 
мически

строи- 
от Рс изследвания, 

потвърдил Александров, е пре 
дължение на започналите гс 
ологически

както сНачалото на годината пока 
за, че по проблемите на за 
наятчийските услуги и занят 
чийството изобщо, 
на обществено-политическите 
организации ще бъде далеч 
по-голяма. Неотдавна Общии 
ската конференция на С1< на 
разширеното си заседание за
сегна и проблемите на „дреб 
ното стопанство1', в чиито рам 

следва да се разглежда 
и занаятчийството, като осно 
ва за

Да се направят и 
изразходването на ма
териалите — да има по- 
малко

при
развитието на иконс

изоставащите край 
Част от средствата об? 

че се обезпечават
изследвания 

кварца в местността
нагрижата ща. отпадъчни мате 

риали. Известно е съще 
така.

_ Ракита
— Воденичище. Изследовател 
ските работи са доверени н? 
Югославския строителен цен 
тъР в Белград.

Досегашните проучвания и 
заплануваните изследвания
през първото тримесечие на 
настоящата година 
но трябва да дадат 
за възможностите 
тация на кварца за 
ски цели. 
ти в тази 
че има доста 
лежи на този 
търсен на - 
дестранния пазар.

Очевидно, 
станалостта си 
община търси 
сока:

е кредити
отпуснати от домашното 
шиностроене 
набавката на

че и работното 
време не се уплътняв 
достатъчно, 
ценни минути в произ 
водството.

ма на стс 
влияе—главно за 

домашни маши Губят сни. на
Й. Александров е 

че в новата фабрика
заявил Обстоятел 

че работници 
се готвят за :произ 

водство 15 минути и о 
ще толкова за отиване 
не преди 
на работното 
показва.

ството.ще се
произвеждат строителни бло 
кове, монтажни тухли, фасад
ни тухли, плътни и шуплести 
тухли.

Ето защо се налага 
във всички организации 
на сдружения труд да 
се направи детайлен а- 
нализ, кои 
стопанисване се 
чават.

КЦ
теокончател

развитието на „дребно 
стопанство'1. Основната 

да се създадат по-бла
отговори 

на експлоато
капаци, и керемиди, 

саксии за цветя и пр. С 
ги думи, по отношение 
гашната производствена про
грама асортиментът ще се ра 
знообрази, а въвеждането но 
машинно производство 
принесе за чувствително наро 
стване на производителността 
на труда.

Въпреки това, Алекандров е 
потвърдил, че в новата фа 
брика, след предаването й на 
употреба, ще намерят работа

цел е
гоприятни и по-стабилни усло 
вия на стопанисване в „дреб 
ното стопанство", относно за 
наятчийството.

свършванетостопан 
Първите резулта 
насока показват 
и качествени за 

Ценен неметал 
домашния

разходи на 
увели-

ДРУ 
на се време — 

че тук лежат
почти неизчерпаеми зъ^ 
можности за

Естествено,
те на репроматериали 
те» услугите и 

разходи
се увеличават. Но 

и на не 
изразходва- 

недостатъчно жиране за

цени
икономииОчевидно, че и 

чрез системата на
останазанапред 

данъчни 
облекчения и с решаването на 
социални, 
ви и други въпроси, занаятчии 
ството следва да се популяри 
зира и между по-младите. Ед 
на от възможните форми на

и чуж литеще дс нормал Ефектитено от икономи 
биха били .далеч 

по-големи, ако всяка ос 
новна

итеИЗХОДЪТ от
Бабушнишка 

в правилна пс 
ангажиране на местни 

и ползване на соб 
ресурси.

има явления 
Домакинско
не и

изсматериални, кадро
организация наангг

ИКОНОМИИ Нг 
равнища и пс 
показатели.

сдружения 
ви задълбочен 
и приеме програма, ко* 
Ще провежда целегодиш

труд напрг 
анализсуровини

отвените всички
всички

Една
Ст. Н.

но.такава оценкгСТРАНИЦА 6
Ст. Н
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БАБУШНИЦА
ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

„СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА“ ИЗЯВА НА 

САМОДЕЙНОСТТА И ПОСТИЖЕНИЯТА 

В БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО

-з

ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА КРАЙ 

ГРАНИЧНИТЕ СЕЛИЩА
★ 20 НА СТО НАМАЛЕНИЕ 

ТА ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ВЪРХУ ОБЛАГАНИЯ

Общинската скупщина в Ди 
митровград е приела решение 
на всички селища в община
та, намиращи се край държ? 
вната граница, да намали да
нъчните
селскостопанските 
с 20 на сто в сравнение с ос 
таналите селища в комуната. 
Изключение са селищата: Лу 
кавица,
тъй като тези селища са в не 
посредствена близост на гра
да и могат да пласират сел
скостопанската СИ ПРОДУКЦИ; 
на пазара в града.

С приемането на такова ре 
шение се цели преди всичко 
да се насърчи селскостопанско 
то производство в крайграни 
чните селища.

По четвърти път 
дина в Баоушнишка

тази го- 
оощина

се организират „Срещите на 
селата", тази полезна 
ашва, подега преди четири 
години, спаси от заовение 
ямого фолклорно оогатство 
на лужница и раздвижи бла
гоустройствените 
месгните общности.

вената им литература по земс 
делско производство, овощар 
ство, животновъдство и др.

СРЕЩИТЕ — УДОБЕН СЛУ 
ЧАЙ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪ 
ТРУДНИЧЕСТВО

носии, тъкани и везовс от 
този край.

ОЦЕНКА НА БЛАГОУСТРОЙ 
СТВЕНИТЕ АКЦИИ

облагания върху
Същевременно общинската 

скупщина е дала препоръка 
и останалите облагания върху 
кадастралните приходи да б* 
дат намалени за 20 на сто в 
тези селища. Намалението оба 
че няма да се отнася за ме 
стното самооблагане.

иници приходи

гол
Специално жири, създадено 

при организационния комитет 
за „Срещите на селата” слс 
ди комунално-битовите акции 
в състезаващите се села. На 
15 дни преди заключването 
на състезанията, журито из 
вършва преглед на постиже
нията в съперническите села, 
прави оценка на постигнато
то, което внася в протокол и 
провъзгласява победителя- 
Предвид се взима целокупна 
та комунално битова дейност 
в периода от април на 1978 
— до края на март 1978 го
дина.

В изложбата на домашно 
Ръкоделие всяко състезаващо 
се село ще покаже подбрани 
те стари носии, както и нови 
плетени изделия. Изложбата 
също трябва да бъде подгот 
вена за деня, в който ще се 
срещнат две съперничещи сс 
села. Журито за оценявано 
на изложбите ще съобщи ре 
зултатите след преглеждане 
на всички устроени изложби 
в общината.

След приключването на 
„Срещите на селата” до 
края на месец март, ще сс 
излъчат С7,стезателите 
„Срещите" в Нишки регион.

М. Андонов

Градини и Бачево
И през изтеклите три го

дини „Срещите на селата" в 
Бабушнишка община нямаха 
строго състезателен характер. 
Те са нещо повече. Те 
удобен момент и за разгръща 
не на по-тясно сътрудничес
тво между местни общности 
от различни краища в общи 
ната, като при това се извър 
шва и полезна размяна 
опит.

В основата на

акции в

Благодарение на тези сре
щи в Баоушница се създаде 
самодейно 
тво „Младост", 
дължение на три години раз 
несе

са Ст. Н.кулгурно-художес
което в про

славата на този край 
навред из републиката 
страната. По негов

и
образец 

днес се създават самодейни 
групи и по по-големите район 
ни центрове, които също 
на път да разгърнат оживе
на културна и 
дейност.

„Срещите на селата"

на ФОТОКРИТИКА
„Срещите" 

лежи — развитието и събуж
дането на културния живот 
на село, който преди няколко 
години беше позаглъхнал.

Чрез настоящата

са НЕБРЕЖНОСТобществена

орга
низират съвместно Общинска 
та конференция на Социа
листическата младеж, Общин 
ската конференция на Социа 
листическия съюз и останали 
те обществено-политически ор 
ганизации

полезна
акция се подпомага и насър 
чава развитието и таченето 
на фолклорното богатство на 
този край, насърчава се само 
дейната активност и разви
тието на спорта и домащното 
ръкоделие. Отборите, 
ставляващи селата на 
състезания участвуват: в кул
турно-забавната част, викто
рина по селско 
културно-художествената 
спортна част.

На изложбата по домащно 
Ръкоделие ще бъдат изнесе
ни на показ разни плетива и

в общината. пред-
тези

СЪРЕВНОВАНИЕ на мла 
ДШЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ стопанство,

и
Един от лостовете. върху

които се облягат ..Срещите 
на селата" е развитието и по 
добрението на

на

селскостопан
ското производство на село, 
както и привличането на мла 
дите в него. За целта се орга 
низират съревнования под на 
звание „Млад селскостопански 
работник ШЕСТИ, КОИТО СЕ СРЕЩАТ 

ПРИ СВИНЕТЕ
Направихме тези две снимки в двора на фер

мата в село Изатовци през ноември миналата година. 
На йърв поглед човек ще си помисли, че това е 
склад на вторични суровини. Но ако по-добре се 
взре ще види, че това са селскостопански машини, 
някои от тях купени неотдавна за скъпи пари. Ко- 
гато направихме снимките беше хубаво време, но 
мссността къдсто са оставени машините е мочурище. 
Машините бяха във водата.

самоупразител", 
в които те се изявяват в про 
изводството, прилагане на За 
кона за сдружения труд в 
селското стопанство и др. об 
ласти.

Победител в тази акция щс 
бъде известен след приключ
ването на състезанието на 
31 март т.г., след сумиране 
на точките за което се грижи 
специално жури към органи
зационния комитет на „Сре
щите на селата".

Знания за участие в акция 
та младите селскостопански 
производители почерпват от 
Школата за селскостопански 
производители и от лрсдоста

Червенката е заразно 
болявапе при свинете, което 
се причинява от бацил, ус
тойчив на гниене и изсуша
ване. В почвата и в трупо
вете на умрелите се запазва 
до 280 дни. 
към болестта са прасетата от 
2—3 месена до 1 година. За 
разяването 
такт на болните със здрави 
свине, чрез храносмилателна

за та система, чрез замърсена 
га постеля чрез предмети за 
обслужване
те и др. Болните свине 

температур 
се повишава до 42"С, не при
емат храма. По кожата на 
гърба и но бедрата им 
появяват рязко очертани кръ
гли нетна, които са отначало 
червени, а след това виоле
тови.

на животни
са

угнетени. ата им

Възприемчиви
се

става чрез кои

2ЙЙ111
Възбудителят на черненкл 

та е много разпространен. I? 
неблагополучните 
предпазване от болестта на
пролет там, къдсто сс отглеж 
дат пасищно, прасетата 
ваксинират. Болните сшшс сс 
лекуват с пеницилин и с дру 
ги антибиотици. Може да се 
серумират. В населените мес 
та, къдсто се е появила чер 
вейка, се налага карантина.

с
раиоии за

(М. Андреевич) се

/ ... и в 1979 ад
ВЛЕЗНЕМ в
.общежитието

в ЛИПИИЦИ
Сега тия, същите машини са под сняг. Значи, 

трябва да престояг във водата и сняга и на пролет 
ще ги потърсят с тях да работят! ?

която се вдига две седмици 
след последното заболяилпе. 
Помещенията сс дезинфици 
рат с 4%-ов разтвор на сода 

< ИЛИ С 20% ПряСНО 
гасена вар. В профилактика-

Нужен ли о коментар за тази небрежност на 
отговорните хора в^в фермата в Изатовци?каустик

та голямо значение има хру 
необходимо е да

Сн. Б. Н.
ненето
се осигури пълноценен фу
раж, богат с витамини и ми 
перални вещества. За пред
аване от болестта всички пра

Без думи сетя под з—месечна възраст 
се ваксинират.
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ИЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИПРЕМИЕРАТА НА „ТАТУЛ” Родишоко-у чителоше срещи-важно 

звено във възпитанието на 

детето — ученик
ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ НА Д1МШР0В- 

ГРАДСНИТЕ САМОДЕЙЦИ
ПЕНКА ГМГОВА, и 

Тошка (снахата), 
обстоятел-

Премисрата на пиесата „Та 
туд" от Георги 
сястояла се на 5 януари в Дн 
митровград, беше още 
успешна изява на театрални 
те самодейци от Димитров 
град.

Ансамбълът на самодейния 
тгучтч.п ..Хпнсто Ботев’’. при

пек ЧКО
Карасловов. ролята на

въпрекикоято
ството, чезапърни иътеспред 
стави пред димитровградски- 

игра като че ли 
телтра-

една

те зрители, 
има дългогодишен 
леи онит.

11 останалите бя^а на висо
причините, предизвикали нелри- 

лошо поведение ипотулят
ятното обстоятелство 
лош успех.

Родителят е длъжен да се интересу
ва за своето дете и неговата работа в

Като средство, връзка и облик 
сътрудничество между семейството и 
училището, родителско-учителските срс- 

нрсдстанляват съществено и нсобхо- 
постиганс па добър ус- 
Тс са най-сстествсни-

па

1ЦП
димо условие за училището, за да не остане изненадан, 

ако то покаже слаб успех. Без оглед да- 
детсто е добъР или слаб ученик, роди 

трябва систематически да сътруд- 
поддържа най-тесни връзки с

нех па ученика, 
ят и най полезен вид иа взаимно опоз
наване и договаряне на родителите 
учителите. Тона дава възможност да се 
изучават всестранно заложбите на учени
ка и да сс създават основи и условия за 

но-иататъшно развитие и усъ*

лии
телят 
пич и, да
учителите.

Тъй като ученикът е живо същество, 
податливо на чужди идеи и влияния (а 

външната среда действува и 
върху неговото поведение).

неговото 
иършепетвуване.

И не само това — родителско-учител
ските срещи дават възможност", също 
така, за по-добро изучаване и схващане 
на живота и работата на детето на рс- 
лацията: семейство и училище и обратно, 
и имат голямо значение за педагогическо 
то издигане на родителите. С други ду
ми, тяхната роля и цел сс състоят 
помощта на ученика при усвояването иа 
знанията и придобиване на навици 
умения. Това е само една от полезните 
страни на родителско-учителските срещи. 
Втората се състои и в „регулирането” на 
детското поведение в училището, семей
ството и обществената среда.

понякога 
отрицателно 
то е необходим постоянен контрол: къде 
иде, какво работи и е кого другарува. 
Понеже е факт, че днес съществува из
вестна диехармония в акциите на основ
ните възпитателни фактори: семейство, 
училище, и обществена среда. Родителско- 
учителските срещи могат да нивелират 
т.с. да уравновесяват или поне да смек
чават тази неуравновесеност.

Но родителите трябва да се „заинте
ресоват" за своето дете. Трябва да 
„доближат” и 
Все пак някои учители и класни препода
ватели това не постигат. Безспорно, вина 
та е и в самите тях. За да не се случва

в

и
Ог премиерата на „Татул"

ко равнище. Младият и та
лантлив АЛЕКСАНДЪР ЗЛА
ТАНОВ, в ролята на Иван изи 
гра, също голям успех. Това 
може да се каже и за ОЛИВЕ 

ПЕТРОВА, в ролята на 
Кина и за ЖИВКИЦА СПАСО 
ВА. в ролята на Гела Арнаут 
ката.

За успехът на пиесата 
може да не споменем и при 
носа на останалите изпълни
тели
СИЧ. НИКОЛА АНДОНОВ и 
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ; а особено 
на сценографа СРЕТЕН МГОВ, 
който още веднаж потвърди 
своето майсторство.

Да изтъкнем на края, че не

Центъра за култура, пренесе 
на сцената на почти на ирофе 
сионално равнище основната 
мисъл на писателя. Действие 
то става в къщата на Марио 
ла Сайвнйска, жена от сред 
но селско семейство, в което 

по-ста

се
привлекат в училището.

ЧЕСТО КОНТАКТИРАНЕ — ГАРАНЦИЯ 
ЗА ПО-ДОБЪР УСПЕХ

Р.\
това
телите трябва да съществува взаимно ува
жение, почит, искреност и откровеност в 
разговорите, както и доверие на разно- 
правни коректни събеседници. Всеки ро
дител, без оглед какво му е детето, ако 
има доверие в преподавателя—учител ще 
приеме поканата да дойде на 
или родителско-умителска среща. А това 
е първото условие за взаимодействие, чи- 
ято резултатност по-нататък ще

между преподавателите и роди-
се случва нещастие 
рия и син Минчо загива.

За успешно провеждане на 
пиесата беше необходима и 
постановка на високо равни
ще. Постановчикът на пиеса 
та Слободан Николов въз все 
ки момент държеше в ръцете 
си действието.

Най-гол яма помощ в тази 
насока му оказаха самите акт 
ристки и артисти, а преди 
всичко носителката на глав
ната роля НИКОЛИНА РАН- 
ЧЕВА. Тя верно пренесе на 
сцената дълбоката душевна 
борба на Мариана,, в течение 
на всичките действия.

Освен нея за успех на пи 
есатл заслуга имат и остана 
лнте изпълнители, а преди

Мнозина родители след записването 
не си на детето в училище не се интересу

ват за неговата работа и развитие всс 
докато ученикът не покаже слаб успех 

СЛОБОДАН АЛЕК- или не настъпят деформации в неговото 
поведение. А тогава — обикновено е до
ста късно. Обаче, още по зле е, че роди
телите често са неискрени и отбягват съ
ществените причини за неуспеха на свое 
то дете. Разбира се, собствено считат, че 
това е и техен неуспех, което доизвсстна 

изостанаха и заслужените аи степен е вярно, па затуй се стремят да 
лодисменти. Те бяха награда 
на ансамбъла за няколкомесс 
чинте подготовки на пиесата, 
но и потвърждение, че успеш 
ната традиция на самодейно
стта в Димитровградска общ;; 
на продължава.

разговор

зависи
от много взаимно-проникващи се фактори.

(следва)
Д-р Слободан ВАСИЛЕВ

ДЕНКО РАНГЕЛОВ

СРЕЩАа. д.
СУРДУЛИЦА

РАЗКАЗБОГАТА КУЛТУРНА РЕКОЛТА ИЗВЕДНЪЖ се чу 
изпищяха 
на всички, минаващи по глав 
ната улица на градчето погле 
дът се отправи към бетонни* 
паваж. Върху студения бетон 
лежеше

как
няколко жени. И зидове, бели кревати, 

ко бяло... Все още не може 
ше да се осъзнае. В 
беше сам. В

ли в сич ше, че от кръчмата си 
тръгнал в къщи и някой ге 
е ударил или пък 
нал някъде. Това му се случ 
ваше и

ПРОГРАМАТА на Самоупра 
вителнага общност на интере
сите за култура в Сурдулица 
за изтеклата 197$ година до 
голяма

ее била по-богата в сравнение 
с предишните години свидс- 
телствуват многобройните го- 
сгувания на сцената на На 
родния университет. Безспор 
но най-важното културно съ 
битие е прегледът на самодей 
днте театри под название 
..Срещи на драматичните са
модейни на Сърбия”.

Също така лук са гостува
ли н твърде известни югослав 
ски драматични 
Югославския 
агър. Филхармонията 
тели на класическа 
Музикална
бия-

стаят.) 
ъгъла до прозо

реца една муха упорито на 
стодваше да излезе. Прозор 
ците бяха затворени. Иван $ 
забсляза и - 
не. Помисли

сам е па,”

по-рано, но без ня
какви значителни последствия 

Пак се опита да се повдиг 
не, но не можа. Левият 
го болеше

степен се различлвз 
ог предишните години. Вече 
положително може да се кл 
же, че съвместно с Народни* 
университет се оказва положи 
геоно въздействие - 
турнето издигане на 
нпето в града и общината ко 
ГО Цяло.

Със сумата от 12,4 
динара Самоуправи телната об 
щност на

Иван. В градчето
всички го познаваха и бе до 
статъчно да му се спомене 
името и веднага всички знае 
ха, че става дума за младе
жа Иван, който играеше в 
местния Футболен отбор. Млг 
дите го знаеха и от кафене 
тата. Всяка вечер той 

тс Щаваще кафенетата, с които 
малкото градче изобилствува- 
ше.

реши да й помог 
защо

не стане и отвори прозоре
ца. И тя е живо същество и 
трябва да й се помогне, и 
когато се опита да стане, пс 
чувствува, че не може. Едвал: 
тогава хладни тръпки 
зиха, изби го студена 
той се запита:

— Какво е 
Защо не мога

крак
силно и дяла ноц- 

не можа да заспи. На 
та му сложиха 
Лекарите 
болницата 
го време.

СИ: да
върху кул
— васелс- сутрин 

крака в гипс 
му казаха, че 
Ще остане по-дъл

в
състави 

драматиченмилиона посе- го пола 
пот иизпълни 

музика 
младеж на Сър-

ингереенге хепеш- 
е финансирала дейността

кл Народния университет, _
компенсация за дейността н"» 
библиотеката в Сурдулица с 
библиотечните 
жица и Клисура. СЪщо 
Финансирана е дейността 
грн самодейни културно-худг 
жествени дружества: ,д май‘ 
- Сурдулица. „Нозица Доцчи 
нович** В Маеурпца и „Ром”
в Сурдулица.

За изкупуване на книги ст 
1Цо са отделни известни сред 
средства, а при това се дър- 

сметка равноправно да се 
обогатява книжния фонд в 
библиотеките в Клисура и Бе 
жица със сърбохърватски ц 
оъдглрскн произведения 

Че културната

Дните.... минаваха. Свалиха
му гипса. Той се чувствува- 
чо д00ре- можеше да ходи 

ре -"У бяха необходими 
гп »РСи'" грижн- Изпратиха 

баня. Пак се намери
мяс^ Т' Но сега Е ДРУ™
градче Т4ЛвЧ ОТ р°Дното , .д ’ Т,ук имаше много па
Повие”' Елни 06 лекуваха ог 
болеее ” ДРУГИ ОТ РаЗЛИЧНИболести... иван вече свобод- 
че « Движеше, чувствуваше 
повреда?” БъДе КаКТО преди
Мъж т™- краскв и як 

. ■ Тои Действително бе
стмен‘е!ЯТ М°МЪК в града, 
рам коса" СИНИ ОЧН и къД'

НО и често се напиваше. И 
сега пиян, когато ■
Да премине улицата 
него
Напразно

станало с мен? 
Да стана? На- 

вчера имахме мач? Запгс 
сега съм в болница?... Въгтс 
сите се редеха, но Р
не му отговаряше.

Опита се да си спомни как 
е прекарал деня. Сутринатп 
стана рано. Квартирата 
бе далеч от н 
и той винаги 
час по-рано. В 6

предприятието. Качто „ 
обикновено времето до^ ч. 
са измина бър30. Когато 
рши работното 
отби в

се опитал
Немалък е и броят на раз

пашете гостуваш,я на певче,
КИ. тандов,! И вокални гртпг не 
•I Състази. както и гостувай» Не' 
ча изп'ьлнители

Може Й п Заба3на музнка ->юже о.и цялата тази -н»г«
НОСТ коята тясно

уннзерсите‘та е ‘^3>”ар°ДН"я 
правгшен подход при състав" 

годишните програми

върху 
лека кола 

се мъчеше да ста- 
Насъбралите се

ливърхлетялапунктове в Бс 
так? тишинатахорг 

ранени* 
жена с черна

на втренчено гледаха
•младеж. Една 
забрадка изкрещЯ:
Д-е/защРе -Х0Ра какв0
Не виждате ли 
има

му
пРедприЯтието 
ставаше

не викате лекар? 
че дететг 

и може
един
бешекръвоизлияние часането на 

и финансови : 
тавянето на тези 
ноправно

вда умре?
След тези 

• неколцина
извикат 
бързо 
го в

планове, в укорителни 
отичаха да 

Линейката 
Закараха 

беше 
няколко 

просвести
И ВИДЯ: бс

със-
планове рав 

оказва- 
културни

представите- 
- общности и 

организации. Ст.н.

ДУ-ми
свъ

време той се 
гостилницата да обя- 

намери компания 
Да шгят. дотук 

спомни. Повече 
спомняше. Но 
достатъчно.

участвуват 
ползващите > слуги, относно 

ли На местните 
основните

лекар.
пристигна, 

болницата, 
бесъзнание. 

инжекции 
Разгледа

щите и
ва. Тук си 
и започнаха 
Успя да си 
не си

Иван
След

в
година

Една - 
погледа му 
гледа на една 
в°ика. Иван

той се 
наоколо

«ечер в трапезарията 
се срещна с по- 

красива дс- 
веднага обвзе-

и тов? 
Т°й знае

СТРАНИЦА 8 му бе

братство 12 ЯНУАРИ 1979



ДГ

й т ллдежкл отрдницди
МНЕНИЯ : ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ И МЛАДИТЕ

ФОТО ВЕСТ

За оползотворяване на 

свободното време
студентите могат да 
ват и местните 
обогатяване на 
ческата си активност:

изпол?-
ОбЩНОСТИ 32

идейно-политг 
могат

съвместно да се организират 
сказки за млади и възрастни.

Зимата е период, 
могат да се организират спор 
тни състезания (освен 
зимни спортове), но 
пък могат да се организират 
шахматни турнири и други пс 
добни полезни

Дейна секция
ПРЕД ПРАГА СМЕ 

ната ваканция. Стотици
— средношколци и г-
— ще се завърнат по 
те и по родните места. А то 
ва значи, че ще дойдат 
от град в село, или 
ям град в по-малък, 
година тяхното

на зим 
млади 

студенти
младежката самодейна сце
на, както и работата на оста 
налите секции и дружества 
при Културния Център.

Нямаме

когато не

ПОдомове затова
претенции да дава 

ме рецепти кои облици 
се ползват, но 
и неизчерпаем извор на док
ладчици по различни теми, 
които вълнуват младите. А 
това значи, че съвсем богато 
може и трябва да се 
зира

или
щеот по-гол 

Всяка 
завръщане се 

очаква не само от близките, 
но и от Цялата среда, особе 

от първичните младежки 
организации. Защо е 
на една хубава 
чрез организиран 
живот да внесат оживление 
инак скучните зимни

начинания.
Безспорно част от свободно 

то време ще се използва от 
студентите и средношколците 
за възстановяване на силите 
но другата част не бива

студентите са

но
Д?орган и-

обществено-политичес- 
живот. Изнасянето 

сказки и лекции за определе 
ни събития У нас и в чужби 
на ще допринесат за разшир 
яването на кръгозора 
учащите се в града и сред ра 
ботническата младеж.

И не само

създаде 
традиция:
младежки

се допусне да мине напраз 
но, без да бъде оползотворе 
на с културни, образовател 
ни и други мероприятия 
начинания. Ценна помощ в та 
зи насока на първичните ор 
ганизацни на младежта мога-* 
да окажат и първичните ор 
ганизации на СК, организации 
те на ССРН и други органи
зирани обществени сили.

кия на
в и

„ „ Дни.
ь Димитровград завръщане 

то на студентите и школуващи 
те се във вътрешността сред 
ношколци винаги е било съ
битие

сред

„своего рода”. Зачест
яват организираните 
забави, а в предишните 
ни студентите 
от града обикновено 
доставяха пред гражданите с 
подготвена

в града
село може да се развие подоб 
на дейност. Присъствието на

и на
танцови

Ст. Н.годи 
и младежите

се пре-
За сътрудничество 
помощ — цветен телевизор

Войниците-граничари 
са показали, че 

длъжностите си на пазители, 
успешно изпълняват и други 
задачи. Тяхната помощ 
гражданите, на предприятия
та, учрежденията и пр. вина 
ги е навременна и 
ценна.

и взаимна
културно-забавна

програма.
За съжаление, не всяка зима 

ставаше така. Особено напос
ледък позаглъхна интересът 
сред студентите за такъв вид 
проява. Тук не ще издирваме 
причините, защото сигурно е, 
че не са еднопосочни и че вър 
ху това оказват влияние реди 
ца обстоятелства.

нсвед-
освен

не само с града, но и край
граничните села.

За взаимното сътрудничес
тво между армейците и Само 
управителната общност 
интересите по култура — ску 
пщината на тази общност по 
дари цветен телевизор 
ВП Босилеград в знак на при 
знание. Телевизора връчи Сто 
ичко Ангелов, секретар на са 
моуправителната общност на 
интересите по култура, 
при това честити Празника.

Бяха изказани думи и поже 
лания за още по-плодотворно 
сЪтРУДНичество 
полета на дейността .

К.1Ж

Драматична секция при основното училище 
„Братство” в Заонци е между най-дейните. За всеки 
Държавен празник под ръководство на преподавател
ката Татяна ПЕТРОВИЧ драматичната секция изнася 
заедно с другите секции подбрани програми.

Тази снимка направихме

на на

твърде на
неотдавна след една

репетиция на драматичната секция, в работната събо
та в училището в Звонци. На снимката са : Адриана 
Антонова, Иван Петров, Сладжана Милиева, Любинка 
Петрова, Биляна Николова, Драган Михайлов и Ми- 
лорад Милошев с преподавателката си Татяна Петоо- 
вич.

За да няма „за съжаление”, 
когато мине зимната вакан
ция, следва още сега младеж 
ката организация в града да 
се подготви и организирано 
да посрещне завръщащите се 
млади хора от Ниш, Белград 
Скопие... Незабавно към самс 
дейния театър „Христо Ботев" 
ще трябва да се възобнови.

В това отношение и войни 
ците от ВП Босилеград взеха 
активно участие при доизгра 
ждането на културния дом 
в Босилеград, прокарване на 
електропровода, 
но тяхното сътрудничество на 
културно-забавното поле 
също на високо равнище, и то

като

Същевремен М. А.
ВЪВ всички

е
В. М. I БОСИЛЕГРАД

Проява начувства. През нощ 
та мислеше за девойката. Оса 
мотеното 
любов и нежност

ха весели рещия юнски ден, когато 
бързаше зарад среща. Пак 
среща — започна да й се вър 
ти в главата...

Октомврийската нощ беше 
с'- лунна Гледайки през прозо

реца, тя забеляза как еднг 
звезда се откъсна от небето 
и полетя към земята. — Бър 
за за среща!
олета. И тая нощ тд прека 
ра както и предишните. Пс 
вече мислеше, отколкото щг 
спеше. Сега и имаше за как 
до да мисли. След толкова 

мс време, тя почувствува, чс е 
млада и чс и трябва мъж. 
Пред очите й беше Иван 
Строен, със сини очи и къд 
рава коса. Тд отвинаги мечта 
еше да срещне такъв мо
мък. И затова всс още пс 
вярвайте, чс това с действи 
тслнос т.

Сутринта след закуската пак 
останаха сами. Иван й пред
ложи една разходка. Вио
лета мълчеше. Вече чувству
ваше, че тоя човек й е бли- 
37,к. Несъзнателно,- тя прие 
предложението на Иван.

Тръгнаха към близката го 
ричка. Есенният вятър люлс 
еше оголелите клони, раз
насяйки из гората пож7,лте
ли листа. Тс стъпваха леко и 
тихо приказваха. Той й раз 
казваше за детските години 
на село, за учението в града 
за младежките дни... Тя му 
разказваше за големия град 
за широките булеварди, ви
соките сгради... Иван сложи 
Ръка на рамото й- Тя тючуп 
ствува ръката му като иеще 
свое. Пак ходеха замълчали 
И двамата вече чувствуваха 
любовта.

Слънцето бе вече виооко 
над хоризонта, когато се за 
върнаха из гората. Иван вле: 
на в стаята си, обвзет от ве 
сели чувства. За пръв път т 
живота си, гой почувствувг 
сладостта на любовта. Мла
дежките му дни знаеха з.? 
нещо друго. Училище, след 
училището веднага постъпи 
на работа в градчето. Виоле 
та все още чувствуваше бол 
ки. Започнаха да броят дни 
тс. Раздялата бе неминуема 
Виолета пак ис спеше. Иван 
я убеждаваше, че постоянно 
ще й пише, ще дохожда при 
нея докато ме оздравее. г 
когато оздравее ще я поведе 
с него.

му сърце търсеше

самодейносттаСледващата вечер пак 
срещнаха 
След вечерята останаха сами 
Иван започна да й разказва 
за болничните дни, за усамо- 
теността. Виолета го слуша
ше внимателно, 
се, когато сервитьорката дой
де да заключа канцеларията 

Виолета влезна безшумно в 
стаята си. Вече няколко 
сеца все така влизаше в та 
зи стая. От прозореца, тд от 
прави поглед към железопъ» 
ната линия- След толкова вре 
ме, тя за първи път забеля 
за, че от нейния прозорец се 
вижда железопътната линия 
И отведнаж, като че ли й 
припадна. Тя се строполи чг 
кревата. Не искаше да 
спомня, но сломените извира 
ха...

в трапезарията

Извънучилищната дейност 
в Образователния център „И 
вай Караиванов" — 
се развива. Успешно работят 
драматичната, фолклорната, 
литератураната секции, кръжо 
кът на младите художници и 
др. Между .най-актмвн-ите из
пъкват фолклорната и 
матичната

ви артисти с воля и любов 
всичко преодоляват.

помисли Ви

Разделиха все повече
Все пък на тези ревностни 

ентусиасти трябва да се ока 
же морална и материална 
подкрепа. В това отношение 
Центърът ?а култура 
известни

прави
крачки, т.е. залла 

ща пътуването до районните 
центрове. Но не трябва само 
на това да се спре. XV 
ната

Дра
секции. В про

грамата на драматичната сек 
ция сс предвижда подготов 
ка на няколко драматични 
произведения. Младите арти
сти още миналата година под 
готвиха „Съмнително 
на Бранислав 
началото на годината досега 
се представиха на зрителите 
в Горна и Долна Любата, Бо 
силсград, а в края на минала 
та година гостуваха в Долно 
Тлъмино. В нея са включени 
млади ентусиасти, предимно 
ученици от втори и трети 
клас.. Също така бяха подго 
твени няколко едноактови 
писски от Б. Нушич. До Ос- 
ми март ще сс подготви ко 
медията на Иван Вазов „Слу 
жбороици”, а до Първи май 
— „Покоидирона тиква" на 
Й. С. Попович.

удожестве 
самодейност в община 

та още не е развита, а мла 
Дите в Образователния цънтър 
са непресъхващ извор на ар 
тисти — самодейци.

Нищо ма света ис мо 
каза гжс /(а ни раздели 

Иван ма раздялата. 
Виолета пак остана сама 

Иван сс завърна в градчето 
Веднага започна работа, 
шс някак тих и 
Подир обед не излизаше нк 
къде. Седеше си в къщи. Ми 
слсшс за Виолета и другарг 
тс от кръчмата. Виолета 
далеч от него, а другарите 
му бяха тук в градчето. Кт,м 
кого да тръгне? Към Виолете 
или към другарите?... въртехг 
му се постоянно тези мисли 
в главата. В сърцето му все 
още живееше и старата лю 

Но, сега 
когато у него се бе настани 
ла нова любов, той чувствувг 
шс. че е силна и

лице” 
Нушич и от

Беси
мълчалив

Пене Димитров
През един горещ юнски 

ден, тя се завърхцаше от ра 
бота. Бързаше в къщи. След 
един час имаше среща. Ни
що необикновено. Всички 
млади имат среща. Тя нс 
придаваше особена важност 
на срещата ,но все пак 67,р- 
заше. Ледалката на газта при 
тискаше всс по-силно, все до 
като не почувствува силен 
удар от всички страни. И по 
вече не знаеше. Безсъзнание. 
Болници. После й казаха, чс 
локомотив върхлетял върху 
колата й...

Сега, когато видя железо 
пътната линия, и сс срещна 
с Иван, тя си спомни за го-

бе

бов алкохола.

истинска 
и иска да изтласнс старата 
Безкрайна 
изпълваха сърцето му, когате 
си спомняше за топлите лрс 
гръдки за нежните думи ис 
Виолета.

Младите артисти сс сре
щат и със съществени проб 

за рснсти- 
костюми и други рскви 

зити. Но младите и талпигли

обич И 'ПОПЛИН.'

леми: помещения 
ции.
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С фатоапарат по ЗабърдиатоМЛ ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТстогодишнинатапо повод

Димитровградската организация 

между иай-дейните в републината
Борис Марков е направи» 

и ето какво е аа-Нашият сътрудник
обиколка на Заб/.рдистотози дни 

бележил.
Югославската каро- 

ЗабъРДивто е на завид 
чествуването на праз 

— и уче|шните от

между1 Сътрудничеството
населението от

при
_ 22 декември

дна армия и 
на висота.

иа Армията
Неотдавна

пикаОРГАНИЗАЦИЯ

Стогодишнината на една ог 
най-хуманните организации нс 
само у нас, но и и света, — 
червения кръст, в Димитров 
градска община започна с 
тържествено заседание на Об 
щинската организация на Чер 
вения кръст. Покровителство 
над чествуването пое Общии 
ската конференция на Социа 
листическия
всъщност Червения кръст е 
масов член на ССРН.

На заседанието присъствува 
подпредседателят на Веиубли 
канската организация на Чер 
вения кръст др. Владица Ио 
ванович, представители на ня
кои общини от Нишки ре 
гион, представители на обще 
ствено-политическите органи 
зации, местните и трудови 
общности, организациите на 
сдружения труд.

веният кръст » общината с 
провъзгласен за иай-дсел и 
Републиката.

и други видове по 
Червеният кръст ви

просветна 
мощ.
пагл се е притичвал и се при 
тичва на помощ иа население 

само в общината, но тези данни, както 
сведения за дсйстви 

и твъР

Всичкито, не
и в Републиката, в страната 
и чужбина, 
бедствия и военни пожари и 
други бедствия, сполетели хо 
рата. В международните соли 

акции организацията

и Други
тслио разнообразната 
де богата дейност на Черво 

кръст изнесе в отчетния 
председателят на Ди

при природни

ПИЯ 
доклад
митровградската организация 
на Червения кръст — Любен 
Любенов.

съюз, тъй като дарни
на Червения кръст в Димит
ровградска община винаги се 
отклнзва и проявява изключи 
телно чувство на солидарност. На тържественото заседание 

бяха раздадени и заслужени 
признания на изтъкнати деятс 
ли и радели — общо 230 при 

присъди Републикан
ската скупщина иа Черпения 
кръст в Сърбия, а останалите 
дава Общинската организа
ция на Червения кръст. След 
в а да сс отбележи, че вече 
няколкократно иа кръводари 
тели, които повече пъти са

нравиха и снимка за спомен.

От друга страна, димите 
градската организация на Чер 
вения кръст разви богата дей 
пост в акциите по обезпече- 
ване на безопасност на дни 
жението, всенародната отбра
на и гражданска защита, кур 
совете за първа медицинска 
и друга помощ.

)ОВ

знания

Приветствено слово произ
несе председателят на Общии 
ската конференция на ССРН 
в Димитровград СЪРБМСЛАВ 
ЗЛАТКОВИЧ. Доклад за сто 
годишната дейност и отчет 
за дейността на общинска
та организация на Червения 
кръст поднесе председателят 
на тази организация ЛЮБЕН 
ЛЮБЕНОВ.

дали кръв, също са давани 
златни и сребърни значки и 
благодарствени грамоти.

да напомним, чс в 
Общинската организация

кръст в Димитров 
град членуват от най-младите 
(ученици от основното учили 
ще) до най-възрастнигс. Това 
дава възможност и за много 
странни издви на членовете 

Чествуването на 100-годиш- 
нината ще продължи през го 
дината чрез конкретни акции.

От тържеството е изпратено 
приветствено 
гаря Тито.

Благодарение на широки ра 
Здснителни акции и добра ор 
ганизация в кръводаряването 
Червеният кръст в Димитров Накрая наград винаги отчита високи рс 
зултати. Красноречиво дока 
зателство за това броят на кръ 

от 1952 годи

Червения

водаритслитс 
на до края на миналата (1978 
година общо е имало 17 хил 

кръводарители. С други 
броят на кръводаритс 

надминава броя на жи

яди 
думи, 
лите
телите в общината, а знае сс

Червеният кръст, особено 
от освобождението до наши 
дни, разви твърде богата дей 
ност в обезпечаване на храна 
и облекло в първите следво 
енни години, па все до орга
низирана социална, здравна,

2. В тези студени зимни дни всеки ден по ня
колко трактора с храна се докарват на овцефермата 
на Липинско поле.

чс има кръводарители, които 
са дали и по няколко десетки 
пъти кръв. В тази област Чер

писмо до дру- Тези дни е извършен и лекарски преглед на ста
дото.Ст. Н.

ВЛАСИНА ПРЕД ЗИМНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН
СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯГолям интерес ЩО Е АНЕМИЯ?Власина и Власинското езе 

ро с всеки изминат ден ста
ват все по-привлекателни за 
многобройни гости от всич
ки краища на нашата стра
на. През последните години 
вследствие на това обектите 
на Власина станаха тесни за 
интересуващите се тук да по 
чиват. В това ни убеждават 
и резервациите, които еже
дневно пристигат главно за 
обектите на Власинското езе- 

Безспорно е, че нещо 
трябва да ^предприеме мощ 
ностите да се разширят, 
да се отговори на желанията 
на туристите, които идват на 
зимуване по снежните скло
нове на инак твърде прекрас 
ните предели около Власин
ското езеро.

да пристигат резервации за 
зимуване — заяви Чеда По- 

ООСТ 
Така вече хо- 

резервиран 
за януари, а в депаданса има 
още малък брой места. При 
стигат ни резервации от вси 
чки краища на страната и 
което е още по-интересно: за 
пребиваване на Власина през 
зимата все по-голям интерес 
проявяват наши представите
лни спортисти. Реновирахме 
цялата обзаведеност в хотела 
на Власинското езеро, а сега 
и ентериерите са освежени 
с нови покривки, па разчита
ме, че гостите удобно ще пре 
карат тук 
дни — заключи директорът 
Ч. Попович.

пович, директор на 
„Власина". 
тел „Власина" е

дванадесетопръстника, хемороиди, раз
ширени вени на хранопровода, смушения 
в месечните кръвотечения у жената 

Не всякога кръвозагубата води 
анемия, защото незабавно

Понятието анемия е придобило широ
ка популярност, но не винаги се употреб
ява в своя истински смисъл. Анемията 
е болестно състояние на организма, ха
рактеризиращо се с по-слабо или по-сил 
но изразено намаляване на хемоглобина 
и на червените кръвни телца в кръвта.

Хемоглобинът е белтъчно 
с определено съдържание на желязо, 
багрило в кръвта, в зависимост от коли
чеството на което се оггределя червени
ят цвят на тъканите и органите, 
число на кожата и видимите лигавици Ко 
гато циркулира 
носните

и др.
и до

организмът се 
активизира и компенсира загубата.. Ане
мия, понякога може да бъде 
тежка форма ако има смущения 
изводството на червени 
костния мозък в резултат 
причини или под влияние 
вещества, химн калии, 
други кръвни клетки/

Друг вид анемия се дължи ня пяя- 
рушаването на червените той телца
пгеетвя На кръвТа на токсични всщества отровни гъби
парати

и в много
при про- 

кръвни телца ввещество
на известни 
на токсични 

медикаменти и
ро.

в товаза
непрекъснато в 

съдове хемоглобинът 
кръвни телца свързва 

от въздуха в велите дробове и изхвър 
ля навън ненужните и отровен въглеро
ден двуокис. След 3—4 месечно прежи- 

кРъвни телца се разпадат и освобо
деното желязо откова се използва от
тслнаИЗПп 33 °бра3уване на нови кръвни “ч,1 При анемия настъпва кислороден 
клад на тъканите на организма със съот 
ветно нарушение „а техните функцС 
това определя и оплакванията на бол 
ните: лесна умора, намалена работоспо 
°°6"°ст- елавоболия, световъртеж шум в 
у Гп.п Аух' п°някога Сърцебиене У 

Бледата кожа и устни
И техните близки установят наличието 

Поради това 
установява 
кръвта на

кръво- 
на червените кислородахубавите зимни химически 

медикаменти 
друга кръвна група, микробни 
прочее.

пре- 
кръв от 

отрови и
някои

От казаното личи, че Вла 
синското езеро става привле
кателен

— Нашите постоянни гости 
знаят, че при пълен комфор 
в нашите обекти на Власин
ското езеро ще имат и доб
ри услуги, па вече започнаха

Рядко причина за анемия може да
КРЪВНИ ™На мал°Ченност на черве-кръвни телца, ненормален хемогло- 

- така нататък.
— как^Иа^се СЪДържа и отговора

„ * се пРвДпазим от анемия?
прави много^за^Гне бо“^ М°Же Да на 
ното е своевременно п? геДУВа' Най'важ 
КИ Заболявания воле,„А лекуват венч, 
особено значение е 7И Д° гшемиЯ- °т 
осигурят н-1 ппп [рез храната да се 

вещества °ргТЗМа вси™ необходи- 
ние. К^нсумир^етоРнТл крт>в'>°бР-ьше- 
яйца, плодове и^еленч^и"3™™0 
лязо, витамини и 2^7“" же' 
средства. По-големи?22ир°тиване'™чни
яване на хранят, „ ,рия1и за разнообраз
през зимниРяаНц?рио2НиОбХ0ДИМИ
чен2ах, витаминозна ■сна. характерът 
се определя 
Ще назначи и

бъде иобект за туризма 
през цялата година — и през 
зимата, и през лятото.

ни
бин и

С. Микич

и др 
лигавици ка

първи да
на анемия.

сигурно анемията сс 
само чрез изследване

си4нТд~лГоИЧеСКИ

Много

ми
на месо.
под 

милиметър е
за анемия, 

са заболяващият 
довеждат до 

До кръвозагуба 
ване на кръвоносни 
кои заболявания

особено 
пролетта, когато 

храна е ограни- 
на анемията трябва да 

съптеКар'СПециалист' койтосъответно лечение.

а и причинитекоито анемия.
се идва при нараня- 
съдове или 

като язва на при ня- 
стомаха, иМотив от Власинско езеро

Д-Р й. н.СТРАНИЦА 10
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Богдан Николов:пс пг'» п НО ГОДИНИ УЧЕБНО
ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

бележка

ЗАЩО МАЛКО СЕ ЧЕТЕ 

»БРАТС180«
(4) влияние за развитие на учеб- 

дел'° в Цариброд и окол 
села оказали прогресив 

ните учители, които освен 
работата си в училището ра 
ботили и като обществени 
дсиди. те свързвали работа

дина, Киров открива в Цари 
ород адвокатскаПрез октомври 1909 

групата на учителите социал 
демократи има заседание на 
което делегатът от 
дат отчет, 
важните

кантора. Той 
идва в своя град в момента 
ко-гато му бил най-потоебен 
По това

година

I

общи^Гн?м“а'от ЪабУШШШ,Ка « СУРДИуЛлеГкДа 
гарската народът а Юг1Т^^~ 
вестиЗСПо3аЩ° ” МаЛК0 ™-оя.шИте ч„гател11а

“Г“ ИЗЛ"3а ВСЯК° 1 и 13 чи“о в мессца и дГуме 
те^т„.?ПИСаНИе 33 литсРатУРа- изкуство наука и У<>6 
тата и ш„?ПР0СИ "М0СТ "' ИаДа™лството също така не 
гарски сзТ °Т РаЗЛИЧНИ °6ЛаСТИ' »Ш» така на б'ъл-

Но Да се спрем само на вестник „Братство’' 
Всяка седмица и в него читателят може да се осве- 
?“™ За паи актуалните събития в общините 
то живее българската 
външнополитически 
си, за дейната роля 
ните

време вследствие на 
лошото икономическо полсже 
ние много хора започват ак
тивна борба за работнически 
права. Киров им помагал в 
това направление. Той бил 
отличен оратор и като гюзна 

марксизма— лениниз ■ 
ма правилно насочвал 
в борба за по-добър 
свобода.

Киров участвувал на много 
конференции и конгреси на 
БКП (т.с.). През 1919 година 
бил делегат на Първия кон
грес на БКП (т.с.), който се 
провежда в София през, май 
?«!7елското настоятелство. 
1919 г. Работил активно и в 
През 1922 година участвувал 
на Балканската конференция 
а през следващата, 1923 го
дина взима участие ■ 
дителиата конференция 
Румънската

конгреса откато посочил 
решения. След 

групата провела 
дание на 4

по- та на училището с 
ното преобразование 
Дата в която работи 
то. Между

култур
на сре 

училище 
неколицина

това
и едно засе 

октомври 1909 гс
дина с учителите от цялата 
околия. То прокламира 0бе- - голеШ1 заслУ™. 
динението на българския 
телски съюз и Синдикат 
основните учители.

тях
вач на

учи масите 
живот иНАЙДЕН КИРОВ

Найден Киров е роден в се 
ло Градини, Димитровградско 

_ Т°й се считал като най-прс
та учителски конгреса кпмт,- СБСтен човек на онова вре- 
се състояли през лягото ^ ! Димитровградско. Той
същата година. На това за' ™ °Л*и* заслуги за раз
вод™ бГ° избрано рън°: — Р кото дви
тел Ангел Готм^учител^от 
карибр°д- секретар—касиер
Васил Попов, учител от Ка
лотина, подпредседател 
чо Иванов, учител от Власи 
И библиотекар Еленко Виде 
нов от гр. Цариброд

на

твото и секцията се ?бедаш, 
ли в общо околийско дру- 
жество на учителите. На с-т 
оранието се говорило

в кон-
народност, за най-актуалните 

и вътрешно-политическиРоден на 21 
година

въпро-
на нашата страна в междунарол- 

отношения и прочее. Редовните Д
вестника, посветени изключително на 
битията в

януари
от баща Киро 

майка Георгия. Получава 
гимназиално образование 
Цариброд, а след това в Кюс
тендил 
ческо

188С
и читателина учре- във

младежта, съ-

интересните хумористично^атиричшГ1 Д3 ^ ПР° 
ния на бай Манчо или 
1ште местни теми?
_ „ °т миналата година заедно с „Братство” изли
за и съкратено издание на органа на ЦК на Съюза

аарсТУеТикИсе ^ СЪРбьИЯ «о „аС
реки език. С това информативната дейност на бъл- 

качество. "аР0ДН0СТ ” Югославия се ДобИогат„ с ново

IпреКо ма
комунистическа

партия в Букурещ. 
Киров ставазавършил Педагоги- 

училище и сгава учи- 
своя край Първонача 

назначен за учител 
заедно с жена си Мария Му

тически Е*"™ -аакТтоКГбриВ„едаЛг0оз*еЛ'С

тавяме 'иитере^Ина"с Гто нГпр™ етното
Димитровградско,

в Желюша и Цариброд.

жертва на фа
шизма след Септемврийското 
въстание. Ликвидиран 
вора на Русе на 25 
1952 година.

чете
_ размишле-

на Бай Онзи, върху злободнев-
тел в 
лно билЗакривайки конференцията 

учителят от Цариброд ' 
гел Гогов

в зат- 
априлАн-

казал. „Кие
Ри,

АНГЕЛ ГОГОВДВ?
следи в разви

дело р 
особено

Ангел Гогов от село Брай- 
ковци също оставил ярки сле 
ди в учебното дело в Димиг 
розградски край- Той се про 
явил не само като добър учи 
тел и педагог, но и като ак
тивен организатор на учите
лите—социалисти, 
своята активност първоначал 
но във Висок. Той бил мно 
го обичан от страна на на 
селението. Гогов бил учител 

. и в Гоиндол, където учил де 
цата да пеят и работничес
ката песен „Дружна песен", 
а в програмата на училище 
то внасял новини, които би 
ли от полза на 
граждани.

твото и съюза по-горе 
личните и фракционните убс 
ждения, впрочем ние 
постараем да оправдаем на
шите надежди, които възлагг 
те върху нас. Но ние 
раме към вашата предност, 
към

вот
Всичко това говори за необходимостта

ство И останалите издания между числящите 
към българската народност.

„„ Не са малцина читателите и сътрудниците на 
отделните издания на „Братство". Този факт 
че в това отношение не 
още повече. Няма съмнение.

от по-ще сс
Желанието му да се учи 

от родния 
от учител-

го отвежда далеч 
край- Недоволен 
ското си образование, 
с Васил Сливков

апели се
заедно 

заминава за 
Женева, за да продължи об
разованието 
Киров следнва право. Той е 
същевременно П7,рвият човек 
който 
Там

Започналсъюзната кауза да бъ
де насочена към 
непосредствената ни цел — 
60 души членове на Цари- 
бродското околийско 
тво и максимален идеен по
дем.’'

постигане говори,
е трудно да се постигне 

че тук много
да помогнат и младежите и девойките, които 
луват, например в Ниш или други градове. 
гт„п разпространението на изданията на Издател
ство „Братство ' ще се постигне много. Хората 
ността още по-добре биха се

си. В Женава
могат 

се шко-дружес-
се учил в чужбина 

активно работи в ра
ботническото движение и се 
запознава с Ленин, който по 
това време идва в Женева 
след арествуването му от ав 
стрийската полиция. А след 
това, вероятно около 1918 гс

от народ
__ - запознали с новините 
от своя край, с политиката на братството и единство- 
то на нашите народи и народности, с необвързаната 
политика на нашата страна и със самото обстояте
лство, че българската народност в Югославия има 
своя трудова организация за печатане на вестници 
списание и книги, че има радио-предаване и теле-' 
внзнонен журнал на български език, че равноправ
ие“ развива с остапалите братски народи и народ-

УЧИТЕЛИ — ОБЩЕСТВЕНИ 
ДЕЙЦИ

утрешните
През първото десетилетие 

на това столетие огромно (Следва)

ДИМИТРОВГРАД

Наскоро автомобилно дружество Следователно, необходима е конкретна акция, 
да се осведомят бъдещите читатели и подкаияг да 
се абонират на изданията на „Братство'’. Младежи
те, които често навестяват редакцията в улица „Кей 
29 декември’ Д/о8 могат

Общинската конференция 
на Социалистическия съюз в 
Димитровград раздвижи ини
циатива

ба за коли, днес в Димитров 
град има към юоо частни 
и обществени коли, което и 
говори, че са създадени и 
всички условия водачите да 
бъдат организирани в свое 
дружество, а чрез него да съз 
дават и колективни условия 
за тяхната активност.

Нуждата- от Автомобилно- 
моторно дружество сс оглеж 
да и от това, че Димитров 
град се намира на междула 
родния път и чс оуо всеки 
момент сс търсят определели 
автотсхничсски помощи от 
специалисти, а от друга сгра 
на при обезателни технически 
прегледи на колите, притежг 
телите им са длъжни да от 
съствуват от работното си мя 
сто за да закарат колите си 
в Пирот или в Ниш, нс с 7/Ц е 

/Ствунат серивизи за пране пс 
коли и пр.

фи, злополуки ИЛИ Пък по 
друг начин сс прибират .от 
страна на митницата на ми 
тническата територия от гра 
ничната линия при прехода 
„Градина" до село Станичсне 
край Пирот. Тези коли митни 
цата е по-късно излагала на 
общо лицитираис вън от Ди 
мигровград и то в по-големп 
те центри каквито са Ниш 
Белград, Нови Сад и други. От 
1 януари 1979 годила прока
ран с нов закон според кок 
то в бъдеще прибирането, на 
зелето и нроджбата па коли
те ще може единствено да 
сс занимава Авотомобшшотс 
— мотроно дружество, от ко 
сто определена полза и би 
имал покрай митницата и А и 
томобилиия съюз на Югосла 
пия. също така и самия град 
неговото дружество и трудо 
пата организация, по-точне 
дружеството косго трябва да 
се оформи тези дни.

Подоготоикитс, които сс 
правят нсдвосмислепо говор 
ят, че от правилната органи 
зация ма бъдещето димитрог 
градско дружество на аптомс 
билиегите вероятно ще се 
създадът такива самоуправи 

др. тел пи отношения, които щс
бъдат гаранция за нов под
ход в тази област, която с 
нужна и на притежателите па 
коли, на туристите, на града 
и на всички останали, които 

докато към двеста би поискали помощ в
различни катастро- област.

много да помогнат.
Драган Михайлов 

студент в Ниш
Димитровград д? 

се създаде дружество на ав 
томобилистите. Инициативата 
бе подкрепена и от страна на 
изпълнителните тела на ОК 
на СКС в Димитровград; Об
щинския синдикален съвет 
Изпълнителния съвет на Об 
щинската скупщина и авто 
школата при Центъра за кул 
тура на съвместното им засс 
дание от 6 януари тази годи 
на. На същото заседание бе 
избран и Инициативен коми 
тет, който би подготвил нуж 
ните самоулравителни доку 
менти за образуване на авто 
билното дружество.

Вестта за тази инициатива 
бе веднага поздравена и от 
голям брой притежатели нг 
коли, така че само за един 
ден над 150 водачи дадоха 
личното си съгласие за фор 
миранс на такова дружество 
докато пък Центъра за кул 
тура ведно с инициативния ко 
мигет взе внезапна грижа 
дружеството да се формира 
в срок от 15 дни.

Тъжен помен
На 13 януари 1979 годнна( в събота) се навъп 

шава една година от смъртта на

Петър 

Милчев -
Втора пък нсопходимост във 

формирането па Авто-моторж 
дружество в Димитровград 
произлиза и от местоположе
нието му, като гранично м* 
сто където действува между 
народен транспорт, премина
ване на границата и служби 
каквито са митницата и 

и На всички с известно, чс по 
ради митнически нарушения, 
пренасянето на забранени вс 
щсства, оръжие и пр. среднс 
за една година сс отнемат към 
сто коли, 
коли От

Пепи
преподавател от Димитровград

На лице е С7,щносгта, чс с 
заякването па стопанския 
обществен живот в града 
голям число на заети работни 
ци и служащи, повишеното 
равнище на жизнения уро- 
в&н на трудещия се човек 
както и всекидневната потре

Този ден в Ю часа на гроба на скъпия ни Пепи 
в димитровградските гробища ще положим цветя.

Поканваме всички близки, роднини и приятели 
да присъствуват на помена и споделят с нас безмер
ната тъга по незабравимия Пепи.

Опечалени: дъщеря Славица, съп
руга Ценка и останалите роднини.: тази

Кирил ТРАЙКОВ
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Не ми стигат
_ трябва Да почина

куфар 1ТЯ беше дребна женица със сиви ко- 
очила и куфар. Настигнах я на ьгь

_ За-,

силите.. ТОЯнима е толкова тежък/
_ мога ли да опитам?

твърде тежък.
вие сте Как можете да мъкне- 

~ ® тежест'в Р-ЬДС? Погледнете! - 
ТГСра"куфара к ™ метнах на рамота 
си. Тежките предмети 
така!

по чу
си и
Ла УЯЖрЧдЕГ- Сговорих я. 
къде, пан и?

_ уф — изпъшка тя>
ли куфара си и другата Ръка-

дих се.
Оказа се

като прехиър- 
— За Ухар

се носят по-леко
копа. път.Тогава имаме еднакъв— Нима! се жената.пп-пя — усмихна 

СТС ЯК момък, снажен като пла- 
„пкато аз... Как мога да вдиша 

куфар на рамото си.
добра! Ами зашо това и- 

от началото!
внимателно куфара на ра- 

продт>лжихмс пътя еи-

Кукча (Чехословакия)

М “трТьп.вхмеСЯзасдно. Жената нае по час

_щс ни разкажа сензационен аис 
мине по-бързо пътят.

Но вие 
нима, 
така тежък 

— и таз 
казахте още 

Поставих 
мото й. на

га иОтиде парата 

писаратога
лот, за да

Разказах й. Тя се усмихна с половин 
Явно нямаше чувство за хумор. ^ 

куфара си на ?смигаПеру уста.
белязах, че сложи Милан
и въздъхна.

ДОДА ЦАНАЛАНСКИ ХЛЯБТУЯ ГОДИНУ ЗА БОЖИЧ си остадомо 
я и бабата сами. нема никой да дойде на 
гоейе, не зарад това дека не верую децата 
у тия празници, а зарад това дека снет за
трупа путищата и не може да доиду при нас.

Остадомо си с бабуту сами и рекомо 
щом нема никой, че си прайимо божич кико 
преди войнуту-..

Баба пристани вочйе. лечу напрани ба- 
ницу поену, и напрайп йедну погачу с пару. 
Реко айде да видимо на кога че се падне

ащл ви тгре&явлл* 
—I л

щи &гР& 
цозр Фр- гОХХ1.%

& 1<А-ии Т300ггии,

III

I
динарат.

Вечерту преди вечеру узо я погачу и 
реко айде ломим на ред- Първо одломи пар 
че за ижуту, па за воловете, па за мене кико 
домайнна. па за бабу Станию, па после за 
синатога Цветана, кой йе учител... Ломим я 
тека а баба Стания гледа, ломи парчетията 
н само каже нема йоще, неси одломил ди- Карикатурен екран

БРАНА ЦРЪНЧЕВИЧнарат.
Я ломим и наричам за другатога сина — 

майстор у йедно предузейе. па после за тье- 
говите деца — йедън студент, друг ученик, 
треби йоще не иде у школу. А право да ви 
кажем Йев ми беше да се падне динарат на 
друйият син. Он прайи ижу и има 
нужду за паре- Ама баба Стания погледа у 
парчето и каже — нема!

Па я ломим, наричам голема вамилия и 
затова ломим по-маньчйи парчетия.

Най-после реко, айде да одломим за пар 
ете и най-после за унукатога Перу. он йе 
писар у йедно предузеНе. За гнета одломи 
най-манечко парче. Погачуту вече раздели.

Ка баба Стания разломи парчето на Пе 
ру и рече: отиде динарат у Перу писаратога.

На ютре дън дойде при мене 
Ванча и ме пита на кога

Мисли
МАОГО

Всяко минало е било някога 
бъдеще.

Сърцето има приятели, мо
зъкът е самотен.

Бих могъл да живея и още, 
по ме е срам.

— Ела да ти прочетем едно конско...
Защо само църквата — тряб
вало е и дяволът да се от
дели от държавата.

комшията 
се паде парата.

На Перу писаратога у нас се паде
парата. Без <?ъРЦе може да се живее 

— пазете си главата.— И у нас на черкуту Шо работи у 
министрацию на йедно предузейе. 
комшията Ванча.

Бре и туя ли годину парете че иду при 
писарйе и мастил>аре?

ад-
каже

Откакто себе си залових в лъ
жа, не вярвам вече на нико
го.

Той беше безсмъртен, 
като беше жив.

И аз имам зад гърба си чо
век, но не зная какво

Прав е само този, който не 
трябва да доказва това.

до-

^Ьо(^оьос/
иска.

— Мъжо,
Пълни ли са

я виж летящи чинии., 
или празни?

Божи връзки
гувщгр^,,, --------^2

•А
ч

БдО © св
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