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На 11 И 12 
дателят на

януари предее - 
Изпълнителния 

съвет на СР Сърбия 
Стамболич с повече републи
кански функционери 
Нишки регион м

ви са раздвижени нови иници 
а ниви свободната размяна на тру

да и по-рационално разпреде 
ление на средствата, които 
сдруженият труд отделя 
общото и съвместно потреб
ление. Стамболич добрали, че 
увеличението на всички видс 
ве потребление отслабва 
производствената 
на стопанството.

и разработени развой
ните програми.

Иван Стамболич, 
по се спря върху въпроса за 
не съгласуваното потребление
с реалните възможности, на 
сдружения труд. Причината

Иваня специал напосети 
общините 

Ниш, Бела паланка, Пирот.
. в Ниш, другарят Стамболич 
I “оди разговор със стопанско- 

[} политическия актив на 
за осъществяването 

срсдносрочната развойна пре 
грама в тази част на репуб
ликата.

въз
способнострегис

' ! ша
Понеже от

Нишки регион, 11 се 
за недостатъчно развити 
на този въпрос в разговорите 
бе отделено необходимото вни 
мание.

1949-И 15-те общини в 
считатдадена. български

и
В уводното изложение на 

председателя на Скупщината 
на междуобщинската регио
нална

||||1| Игич, бс подчертано,
панството в региона с излез- 
нало от фазата на стагнация 
като са създадени предпостав 
ки за по-ускороно всестранно 

ашите перспективи са ясни. Ние тляб- ' обществено-икономическо ра
ва да изтраем по нашия път « да изгладим звитие, особено на изостана- 
социализъм у нас и ние ще го изгладил! ЛИТе граничии общини. От
въпреки, разните спънки” — каза другарят :! I 1976 годииа До днес са реали
Тито на Втория конгрес на Комунист!шеска- : зирани или се реализират
та партия на Сърбия, който започна в същия I над 70 ,на сто от планирани-
ден когато излезе първият брой на в Глас ‘ те капиталовложе«ия в кои
на българите в Югославия”. Този 17 'януари I то ще бъдат изразходвани
1949 година е и рождения Ден на издеател- ! °коло 15 милиарДа динара
ската и информативна дейност на българ- ! Понастоящем в региона се
ската народност в Юголсавия. I изграждат 300 обекти.

Взимайки думата в обсъж
дането, другарят Стамболич 
даде положителна оценка на 
стопанската активност в ре
публиката през 
три години. В трудовите ко
лективи са раздвижени нови 
инициативи и разработени 
развойните програми.

Взимайки думата в обсъжда 
пето, другарят Стамболич д? 
де положителна оценка на 
стопанската активност в ре‘ 
публиката през изтеклите три 
години. В трудовите колектл-

— След посещението си 
Южноморавски регион 
слих, че трябва да се подси
ли фондът за развитие 
изостаналите краища в Сър
бия- Но сега мисля, че това е 
погрешно, защото би заяква 
ло държавата и съсредоточа
вало отговорността за развити 
ето на изостаналите в

общност Лщбиша в
помиче сто-

! на

IIН
един

източник на средства... — Мн-с 
го по-до бре ще бъде 
бави Стамболич

до-
ПО-ТЯСНС

то свързване на стопанството 
в развитите и изостаналите 
краища и тази ориентация 
трябва да се подкрепи с всич 
ки налични средства. Затовг 
искането чрез републикански- 
предписания повече да се на-

И. Стамболич

за това е непоследователност
та в самоуправителното орга
низиране в обществото. Този 
процес е сьпътствуван и от 
някои отрицателни тенденции 
оообено когато 
увеличение на 
ния апарат в самоуправител 
нитс общности па интересите 
и влиянието им върху прие
мането на важни решения и 
недостатъчното влияние 
сдружения труд върху програ
мите на дейностите извън сфе 
рата на стопанството.

При това той се застъпи за 
по-ускорсно внедряване

|#огато, по почин на Централния комитет на КП 
|\на Сърбия започна да излиза „Глас на българите 

в Югославия”, в нашата страна вече излизаха 30 
вестници на народностите. Това отбелязваме за да илю
стрираме казаното в първата уводна статия на „Глас 
на българите”, чието излизане преди 30 години се ог- 
белеязва като естествена последица на факта, че „на
ционалният въпрос в Югославия бе разрешен правилно 
в Народоосвободителната борба, която водиха нашите 
народи под ръководството на ЮКП”.

„Националните малцинства в Титова Югославия — 
се казва в уводната статия на Лървия брой на „Глас на I 
българите” — се радват на пълните национални нрава 
и свободи. Благодарение на придобивките на народната 
революция в нашата страна и българското национално 
малцинство получи широки възможности за всестранно 
политическо, стопанско и културно развитие”.

И днес когато отбелязваме юбилея на издателско-ин
формативната дейност на българската народност, кояю 
съвпада с 60-годингнината па ЮКП, и която е дело па 
тази 11артия — не трябва отделно да изтъкваме ярко 
видимите резултати в това развитие. Достатъчно е имен
но да хвърлим поглед около себе си, да влезнем в фаб- 
рикие, в училищата, културните домове, библиотеките, 
здравните заведения, да влезнем в която и да било къ- 
ща на село и в градовете — и ще видим резултатно. || 

Но това нека да бъде тема на иякоя друга сатия. ||
А когато става дума за „Глас на българино в Югосла- I] 
вия”, трябва да подчертаем, че неговата програмна целе- 
насочелост и днес е актуална. Защо? Просто затова, че 

на нашата Партия в изминалия период 
вървеше тю една възходяща, винаги принципна, дълбо
ко марксическа и последователна линия, е която се от
личават наистина рсволюуциошги партии, които наро
дите си водят по собствени пътивда па прогреса, а ие 
по чужди рецепти и опити. И вървейки по пътя, който 
определи ЮКП начело с другаря 1’ито”, „Глас ма бълга
рите” както във вътрешната, така и във външната по- 

застъивашс и настояваше да изпълпява ста- 
тази Партия. Именно в уводната сатия 

платформата па вестника се

сърчават организациите 
за развитите области, да инвес 

тират и реализират програ
мите си по развитие в изостг 
налите краища трябва час пс 
скоро да се доведат в дело. 
Това трябва да се постигне 

н? преди всичко чрез данъчни 
облаги и по-изгодна креди? 
на политика, а фондът да ст? 
ие добавъчен, да не 
второстепен фактор.

(На 9-та стр.)

от
се касае 

професионал-изтеклитс

кажа

на

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ПОДПИСВАНЕ 
ТИТОВИЯ ФОНД В ДИМИТРОВГРАД НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СТИПЕНДИИ ОТ

ВЕРНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛИ НА 

ТИТ0В0Т0 ДЕЛО
ПРИВЕТСТВЕНА ТЕЛЕГРАМА до ДР. ТИТО

Димитровград тези дни беше удостоен с едно голямо събм 
тие. Деветдесет и осем стипендианти от пети випуск па Ти- 
товия фонд Тържествено подписаха декларации. На 
Димитровград се падна да бъде домакин «а това тър
жество, тъй като между 15-те общини в Нишки регион 
те са на първо място но внасяпаето на суми в Тнтовия 
фонд за стипеидиране на деца на работници.

По този повод в присъс
твието ма Арангел Станисав 
левич зам.
па Скупщината па Тнтовия 
фонд в СР Сърбия, Чедо 
Якшмч, секретар ма Окупщи 
пата на Титовия фонд, геи.
— майор от запаса Стани
мир йовановмч, председа
тел па Регионалния 

Титооия
Радмило Ч|
тел на Междуобщам кжпя съ 
пет па синдикатите, Борис

От името на града 
макнн Ставров изрази голя
мата радост на димитров- 
градчанн, че именно те са 
заволовали това ласкаво при 
знание, тържественото под 
писваме на декларациите 
за получаване на стипендии 
от Тнтовия фонд да стане 
в Димитровград.

След като хорът при ос
новното училище „Моша 
Ппяде” под ръководство на 
Мишо Киров и солист Бо
рис Мансг-, изпълниха китка пе 
опи за другаря Тито. а мла
дите рецнтагорн при гимна
зията „Поени Броз Тито”, съ 
провеждани от състава ,»Шо 
ни” напълниха „Балада за

(На 9-та стр.)

до-
и политиката

Борисов, председател на Об 
щишаката скупщина, Венко 
Днмитр|Н1> секретар на Об
щинския комитет на СКС, 
председатели па съботите на 
Титовия фонд в 13 общини 
в региона, делегации на ор 
ганмзацчгпте па сдружения 
труд п множество родители 
па стипендиантите, предсе
дателят ма Общинския син
дикален съвет в Димитров
град Ранко Ставров откри 
тържественото заседание.

лигика се председателиоаищата на

:.т: =■ гт яа дал
Ла избегнат грешките. Нашият пес шик ще н:нъкиа 
най добрите работници и делото ла изграждането «а оо- 
ниал изма! Вестникд/г ще нише за предстоящите задачи, 
посочвайки как те най-добре трябва да б-ьиаг изпъл-

яени/' (На з-та стр.)

КЗЗИП:

съвет 
фонд в Ниш, 

ирич, нредседа-
иа
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Ъ~- КОБЩИНСКИЯТ ВРЪХ . -' в%\влияние върху политикат: 
на решаването в оощинага и 
недостатъчното свързвано с 
местните оощиости, чмито 

така е незадо 
може (и да

имществяваше през изтеклия пс 
•ри-од, отколкото конституци
онната концепция на репуб
ликите и областите във феде 
рацидта. Същата и по-малко 
беше разработена в самата си 
стсма.

в ЕДИН неотдавна водел 
разговор, председателят на 
една оощина, говорейки за 
много въпроси от оолаетта на 
комуналната система, между 
другото каза, че има много 
хора, които оощинага отъж
дествяват е нейната скупщи
на, или дори с администрации. При такова положение, до 
та, което според него е пот- известна стслсн нормално оо 
решно схващане, председател ше и да се очаква, че реша- 
ят има аосолютно право, за ването ще бъде съсредоточа- 
щото оощинага е комплексна но във върха, че и изпълни* 
и сложна оощност, която съ- теллите органи на общински- 
чиняват организациите на те скупщини и на оощиости 
сдружения труд, местните и те на интересите и в практи 
самоуправителните оощиости ката ще имат по-големи пре 
на интересите, обществено-пс рогатшш и влияние върху п0 

лиги ката на решаване, откол- 
това с в съгласие с пей

шШШШАV

влияние също 
волително, и не по-крепкобезсъщсствупа 
свързване със сдружения труд 
С успешното решаване ла соо 
стаените проолеми, трудовите 
организации, преди всичко от 
областта на материалното 

все повече се 
все повече влияя’?

щ
Форлани и Титопроизводство, 

отварят и - 
в самоуправлението и

процеси в общи 
във всеки случай 

ще допринесе все по-малко 
да се решава в теши кръгове.

развива по- 
бързо самостоятелната комне 
лента 11а общината, псобходи 
мо е обществено-политически 
те организации чрез промени 
в програмите си и начина на 
работа да бъдат в курса 
всички нови процеси, но-уско 
рено или по-бавно развиващи 
се в общините. Досега не 
рядко, тези организации бя
ха отделени от всекидневните 
проблеми на трудовите хора 
и гражданите и на основните 
им организации, а ръковод 
ствата им повече обърнати 
към общинския връх, откол
кото към собствените органи

Другарите:
по* ИТАЛИЯЮГОСЛАВИЯлитичсскитс

ФОРЛАНИ ПОСЕТИ 

ЮГОСЛАВИЯ
пата, което

литическите и другите органи 
зации и всичките жители на 
определена теория. Явно е, че 
нейната сложност и комплек- 
оност произтича от самото оС 
стоятелство, че тя е самоупр: 
вителна и обществено-полити
ческа общност в нашага сис

Но за да секото
пия статус. Съветите на сдру
жения труд и съветите на 
местните общности още не 
се достатъчно развиха, като 
места където се съгласуват 
интересите на съответните ор 
типизации и общности и не
рядко за това е решавано по 
стария начин. Нещо повече, 
в много общини обсъждането 
в съвета на сдружения труд 
най-често, е било фор
малност, а има оценки чс 
тези съвети са работили 
по-слабо от другите. Може 
би и в това трябва да се по
търси причината, че в прак 
тиката се отминава конститу
ционната разпоредба, според 
която решението за отделяне 
и предназначение на част от 
дохода за съвместни и общи 
потреби не може да се при
еме ако за това не гласува 
съветът на сдружения труд.

ПРИЕ ИТАЛИАНСКИЯПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 
МИНИСТЪРна

тема.
ду двете страня, което ла 
реализацията на Осимските 
споразумения дава пови съ* 
(държапия и открива още 
по-широки възм ножности за 
взаимното и.м сближаване. 
Президентът Тито изказа 
удоволствието си, че такова 

В разговорите Върховец развитие на югославско-ита- 
— Форлани бяха разгледани лланските приятелски отно- 
взаимоотлошеиията между тения, които до голяма сте 
двете съседни, приятелски лен допринасят за по-широ- 
страни, които все по-благо- кото свързване и сътрудни- 
приятно се развиват. чество в Европа, ще полу

чат свое потвърждение и 
Президентът на Републи- нов тласък в предстоящв- 

ката Йосип Броз Тито на та среща на най-високо рав 
13 януари прие на Бриони шпце. 
италианския министър и се 
задръжа с него в до-дъ-тъг 
приятелски разговор. При 
това с удоволствие бе под
чертано успешното развитие 
на всестранното и плодо
творно сътрудничество меж

От 11 до 13 яиуаРи външ- 
•ният министър на Републи
ка Италия лрпалдо Форла- 
ии бе на посещение в Юго
славия по покапа на съю3- 
ния секретар на външните 
раооти Носии Върховсц.

Обаче, споменатият лредсе 
дател не навлезе в това, за
що не малък брой хора виж 
дат общината в нейната скуп 
щина, или дори зданието, в 
което тя се намира. Въпросът 
е поставен мимоходом и е 
получен отговор. А той, стру 
ва ни се, заслужава повече 
внимание, отколкото на пръв 
поглед изглежда. Такъв, още 
съществуващ, поглед на общи 
ната произтича не само от 
навика на хората,, но и от 
факта, че нейната скупщина 
все още действува предимно 
като орган на властта, а по- 
малко като орган на самоуп
равлението. А ако се има 
предвид, че в много общин
ски скупщини доминантна 
роля още имат изпълнителни 
те съвети, отборите или съ 
ветите как се вече назовават, 
от там и убеждението за кон
центрация на решаване и 
власт в общинския връх.

И при това трябва да се 
изхожда от факта, че опитите 
са различни, че степента на 
развитостга на вторапга, само- 
управителната димензия на 
общината, не е еднаква в за 
висимост от развитостта на са 
моуправителните 
в организациите на 
ния труд и тяхното влияние 
на политиката на общината правителство, 
и на политическия живот в 
местните общности, който в 
последно време все повече 
се изявява. Впрочем, трябва 
да имаме предвид, че кон
ституционната концепция на 
общината по-бавно се осъ-

зации, от които често 
много раздвижени инициати
ви не бяха взимали под вни
мание при решаване за жиз
нените въпроси от живота и 
в работата на общината.

На края, струва ни се че 
е време, окончателно да се 
разгледа статусът на стопан
ско-политическия актив в об
щините, който вместо да да 
ва инициатива за акции, пое
ма ролята на обществено тя 
ло, което почти за всичко ре 
шава.

пъти

:Организациите на 
ния труд в изтеклите четири 
години бяха заети със собстве 
ните си проблеми, с органи
зиране и преустройства, 
и в това трябва да се търси 
причината за недостатъчното

сдруже- В разговорите беше изтък 
ната необходимостта от по- 
бързо изнамиране на задо
волително решение за бъД 
щото сътрудничество на 
Югославия и европейската 
икономическа общност.

ПЪК

Н. Папич

ЮГОСЛАВИЯ В ООН Президентът Тито подчер
та необходимостта 
стоянни усилия на всички 
страни за укрепване на про
цеса на детанта в Европа и 
в света, за да се спрат опас 

ностите

В ЗАЩНА ва ишвшшшта от по-

НА НАЬШУЧИЯ
СЛЕД виетнамската военна 

интервенция в Кампучия 
страната се водят ожесточим 

отношения борби на националните 
сдруже

който със своите пропорции 
заплашва мира и устойчивост
та в Югоизточна Азия, зап
лашва единството и солидар
ността на движението на не- 
обвързаността и може да има 
безпределни последици 
по-широкото, развитие на от
ношенията в света.

Изхождайки от такава 
ка, президентът на 
Иосип Броз Тито 
лания до шефа на Държавата 
на СР Виетнам Фам Ван Донг 
и до шефа на държавата на 
Демократична Кампучия Кне 
Сампан с апел да се прекъс 
нат военните действия и спор 
ните въпроси да се 
но мирен начин, по пътя на 
преговаряне и спогодби.
28 декември 1978 година 
връчена промеморля на зе- 
местник-министъра на г,
ните работи на Виетнам 
която 
СФРЮ

своя вътрешен строй и за не 
допустимостта на какъ-вто би 
ло вид чужда 
или агресия под претекст ?а 
несъгласие с вътрешната об
ществено-политическа система 
в някоя страна или под какъв 
то и да е друг протекст".

в от влошаване
интервенция 11 възкресяване на елемен

тите насили
за освобождението на страна 
та и връщане на законното 

Понастоящем 
битката се води и на дипло
матически план в организаци 
ите на Обединените 
където тези дни бе разгледа 
на жалбата на Кампучия оре 
щу виетнамската агреоия.

В ООН и в Съвета за ои- 
гурност, Югославия проявява 
твърде оживена дейност в за 
щита на принципите на пра 
вото на всяка страна на не
зависимо и самостоятелно раз 
витие, без каквато 
меса на

студената война, 
което може да получи без
пределни огрицателни после 
Д1Щ11 Върху мира и сигурно 
стта в Европа. Президентът 
Тито специално 
необходимостта от

за

говори за 
по-тясно 

сътрудничество .между сре
диземноморските

нации, оцен
СФРЮ В последователното 

•не на тези принципи — 
по-нататък югославския 
ланик в ООН

незаменимата роля 
движението на небовързаните, 
принципи във всички обстоя 
телства израсна и можа 
расне в независим фактор на 
създаване

зачита- 
каза 
пое

изпрати пое страни, 
като важен фактор в проце 
са нание вижда Разведряването, по- 

на широкото обединяване
меЕшктВо и сътрудничество в света. Това 

тъРси още по-големи и упо 
рити акции за решаване на 
близкоизточната 
трайно премахване на 
ностите, конто

да из
решаватИС1МИИ НА ВЪДГАП и да е на 

други държави във 
вътрешното й развитие.

В дебатата в Съвета 
гурност, водена на 15

криза ина нова система
иа равноправни, международ
ни политически и 
отношения, което 
ната цел на 
страни.

«1МА НАРОДНОСТ В 
ОФГ ЮГОСЛАВИЯ

опа 
ТЯ съдържа.

На
бе стопански 

е потвърде 
необвързаните

за си-
МТЪН Президентъ Титоянуа

ри т.г. във връзка с жалбата 
на Кампучия,

__. - изрази
голямата си загриженост по 
ради най-новото 
на обстановката 
точна Азия, като подчерта, 

е всички спорове между 
необвързаните страни
тп ? Л1еж'ДУ другите страни 

^ се решават изклю 
чително по миролюбив на- 

принципите на
движешюто на необвръзани 
те и Хартата на ООН.

ВъНШ-
вюгославският 

представител Милян Комати- 
на изнесе становищата 
шата страна за положението 
в Индокитай и конфликта 
между Виетнам и Кампучия.

правителството на 
изрази дълбоката си 

загриженост поради конфлик
та и апелираше час по-скоро 
да се прекратят действията 
и мине към преговори.
агресията

развитие 
в Югоиз-въ= връзкатодор млча* с това. трябва 

Да се подчертае разликата 
»<ДУ характера на 
режим.

на на-
П ме

вътрешния
което е строго 

решна работа на 
от една и 

между независимите 
От друга страна. При това 
трябва също така да се из
тъкне, че не са допустими и 
приемливи каквито да било
ните™ Т ПР0Мдаа НД Вътреш
ни Гтпп^'еСТВени 11 политичес 

■ипе Р е под какъвто да е
било* *Т ИЛИ П0Д каквато да 1ло форма на употреба
™‘а- на™СК' «атрапване 
чужда модели или други пре 

или косвени методи 
™ подриват свободното 
ТИ® яа страните и

правителства.Н3 За~

как-вът- 
всяка стра- 

отношението

^ ОТОДН СТАЙНО* 
•ОТДАН ншюло?

'•"♦■■«I Я*рмтар —
4*4*4, Рвдщция 52-7*1

Годишен абонамент 100, 
а полугодишен 50

УСИЛИЯТА НА ЮГОСЛА
вия ЗА мирно решаване
НА КОНФЛИКТА

В речта си Милян Комати 
на между другото каза:

„Югославия 
загриженост следи

на.Е НЕДОПУСТИМА
страни,В своята акция Югославия 

Ръководеше — както то
на пред^ля^Г^0 

театаТчеИСИМ°С1Та-

™ Г5ЙК гралост, ие намесата във 
ните работи „а друЪгВи 
ВИ, на сувереното право на 
всяка страна сама да р°еш “

се
ва бе

със сериозна
Президентът Тито 

за необходимостта 
ване единството 
заните

_ . развитие
то на конфликта между Виет 

' и Кампучия — две соци
алистически и необвързани 
страни, с които поддържа при 
ятелски отношения. Затова 
моята страна настояваше съГ 
ласно целите 
на политиката 
ността, да допринесе 
но решаване на

говори и 
от укреп 

на необвър 
страни, както и за

62500-603-9525еди — Ниш
нам

", ©т. на актнвността 
на сим фактор, чието 

ване

им като иезави- 
съществу 

пре&- 
интерес

международна об

ЛЯ- Лая
«а н принципите 

на необвърза- 
за мир 

конфликта.

Ця- и действуване 
ставлява обективзн 
на Цялата 
щност.

м • вътреш
Държа

коиГ! I
разви 

нарушават
им

СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО 19 ЯНУАРИ 1979



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ
СТ*АНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ 011

Комунист
Н* Съю— на югославските комунисти и на С» ,ХПЙЙШПШйвнмйш ___ 7 и и на Сь.ок. на комунистите на с-ьпПна

Вр. 1141
Год. XXXVII

януари
1979

Белград

00 ДОГОВАРЯНЕТО И СПОРАЗУМЯВАНЕТО НЯМА АЛТЕРНАТИВИ
з апочнало още преди петнадесетина годи

ни със споразумяване в областта на до
хода

не и общественото договаряне навлязоха във 
всекидневната практика на нашето общество, 
така че че днес няма нито една област в жи
вота, в която вече да не действува тази 
система, която заедно е делегатската си
стема представлява основата на социалистиче
ската демокрация.

Имайки ценен опит след себе си още 
по-големи и по-сложни предстоящи задачи, 
особено в този момент, когато стопанската ста
билизация ни е най-важната задача и когато 
проектираме следващия срсдноорочсн план, не
обходимо е много по-яоно, по-откровено и не
решително да проговорим във всяка трудова и 

. самоуправителна среда, във всяка обществено- 
политическа общност и политическа организа- 

което пречи на ускореното спо- 
нару-

постигнатитс споразумения-

не от договарянето между производителите 
трактори, въздушните 
те железници и производители на локомотиви, 
па до договаряне за развитието на югославска
та енергетика.

Именно, условието, което 
замине при постигане на истинско 
телно 
не е

на не може да сепревозници, югославски- самоуправи-
споразумяване и обществено договаря- 

т носителите на този процес и целокуп
ното решаване да бъдат работниците, относно 
сдруженият труд. а факт е, че тази функция 
името на работническата класа, най-често

самоуправитслиото споразумява-

Па и там, къдсто са направени 
големи крачки напред в споразумяването и до- 
говарднето, би трябвало много повече 
посвети внимание на качеството 
тс и споразуменията, 
именно донася споразумението. За непълности 
от различиш видове свидетелствуват — да по
сочим само този пример — многобройни спо
разумения за доходното свързване между про
изводителните и оборотните (търговските) ор
ганизации, в които повечето формално се го
вори за сдружаване на труда и средствата, а 
вс7,|щггост представляват малко видоизменнони 
купопродажии договори. Споразумяването и 
договарянето, също така често се правят уси
лия да, се използват за продължаване или осъ
ществяване на правилепираио и монополистиче
ско положение, а не са редки случаите под тех
ния воал да се прикриват опити на общиноко, 
регионално, областно или републиканецо затвар
яне, което опасно иарушваие на приетите споразу 
славения пазар. Отделен проблем представлява 
явлението за нарушваис на 
мения и своеволното „излизане 
те отношения.

Ясно е, че посочените и други отрица
телни явления представляват в същността си 
облици на отпор орещу самоуправитслиото спо
разумяване и общественото договаряне, па по
ради по-успешното им отстраняване трябва 
много по-настойчтиво да се Търсят техните при
чини. Поради липсата на подробни анализи на 
тези явления, неотдавнашното заседание на 
Председателството на Съюзната конференция 
на Социалистическия съюз на трудещите се 
(ССРШО), посветено на тези въщюои, даде 
твърде сериозно приложение, както към разре
шаването на ключовите проблеми, така и за 
аюциолшото мобилизиране на субективните си
ли те по-бързо да се решават,

вда се 
на договори- 

а особено на това кой
прев-

зимат политическите фактори и деловите струк
тури, което частично и предизвиква всички о- 
незл нежелателни последици, които се израз
яват в явления на бавност, формализъм и на
рушаване на договорите и споразуменията.

Затова последователното прилагане на ин
ститута на самоуправително споразумяване и 
обществено договаряне преди всичко изисква 
борба на субективните сили да се изборят за 
пълна -демонополизация на този процес и не
говата пълна самоуправителна демократизация- 
На обществено-политическите 
пада основната задача със своята акция и с 
мобилизацията да дадат възможност на сдру
жения работник и гражданин да станат истин
ски носители на този процес, без чието после
дователно развитие не е замиел има по-нататъ
шната акция върху стопанската и обществената 
стабилизация.

Отстраняването и на втората главна при
чина на застой на самоуправителното споразу
мяване и обществено договаряне — подчерта
ната намеса ат държавата и административната 
регулатиюа също представлява спешна и неизо 
ставна задача на Съюза на комунистите. Соци
алистическия съюз и на всички други субек
тивни сили. Това намесване особено с свърза
но с голямото обременяване на стопанството 
което се прави под фирмата на грижи за извън- 
стопанското потребление. Затова и на този сек- 
то е необходимо да се ускори процеса на осво
бождаване на сдружения труд от изостаналите 
държавни окови, които сериозно лимитират кон
ституционните права, инициативите и задълже
нията на сдружения труд.

ция за онова,
разумяваяе и договаряне и предизвиква 
шаване на вече 
Понеже забавянето на този процес през после 

време е налице, а очевидни са и много 
отпори и други отрицателни явл е 

особс

организации се

то
бройните
пия» моето заедно ненужно продължава, 
но мощта на извънстопанските устройства за 
сметка на конституционните 
права на непосредствените производители и 
сдружения труд като цяло. Затова борбата за 
премахването на причините на тези 
има голямо обществено-икономическо и поли- 

значение. А за да успее напълно бор- 
особено Съюзът на 

Социалистическият съюз и про-

приетите споразу- 
от договорони-самоупралитслни

явления

тическо
бата, субективните сили, 
комунистите, 
фсъюзите трябва Да я раздвижат, организират 
и изведат докрай-

Не е тук правото място обширно да из
брояваме какво все още в тази насока не е 
направено, а е могло и е трябвало да се напра
ви вече и според Конституцията и Закона за 
сдружения труд. Но само за илюстрация ще по
сочим колко е забавено, добри и позаглъхнало 
споразумяването, с примерите — като се започ*



Комунист

промянТВ СЪЩНОСПА 

НЕ ВЪВ ФОРМАТА
ДОБЪР ПРИМЕР

Успех и при 
непрофесио 

нални 
ръководители па съДъРжапие-пром^ната 

то оолиците и методите па 
съществуващия начин на из
пълняване ФУ1ШСЦИИТе на V11 
ранляване и ръководене. ис 
ноьното е, че тряова да се 
тръгне към прилагане ма 
инициативата *новия 
цент; там къАето се нами
рат действитеамште центро
ве на политическа мощ. Съ
щественото тук е, пито един 
действителен центъР на^ об 
ществеиа мощ Да не -^ъД^ 
отминат, защито ще се до
веде под въпрос или идеята 
или ще се открие простран 

по-остри обществени

система. Идеяшеста уващата 
ха за кол екни вата раоота но

си искането за по- 
демокра тизация 

шугпищйГС а улррал/щиаие-
в оище-

д-р Миодраг Зсчсоич
ИНИЦИАТИВАТА па дру-

Тиго за издигане на мс си в сеое
гаря
тодпгс и оолиците в органи
зацията на раосната на цхор- 
умите и органите посочва на 

за разрешаване на

Оощииа Свърлиг, която до миналата година се числеше 
към стоиамслп ит«и«п14.ш1с, осъществи завидпи резултати

Това фактически беше пре
ломен момент, зщого е изпее 
тно, че някои оощесгвено-нс 
литически оощности и 
година надхвърлят това рав
нище на репушшката, а вече 
през идната, под 
на разни оостоягелства, осъ
ществяват резултати, 
показват, че се е касаело за 
краткотрайно подобрение, без 
солидна основа да продължи 
това динамично развитие.

пйхих-ьшгШ
на
и; п \) в 1\ллоо'Дснс 1 о

И пи-нъ^тне са-
л,иу чркши хСЛПО СъДЪР/1чаИИС
«С1 хас/лпхнчсската сисюма.

х-хис кахо самС»управител лО 
оощес ИВО

хиилорад зрошевмч схйохо КОН-ссмсите
множество ироолеми, 
създава наличната система на 
изпълняване функциите 
властта, управляването и ръ
ководенето в сферата на тю 
литичеоката надстройка, 
гага се касае за сдружения 

относно производсгвс-

които
При положение, когато сто 

папските процеси се характе
ризират от нестаохоти усло
вия на стопанисване и създа 
ване на дохода, недостатъчна 

. грижа за повишение произве 
дителността на труда и пре- 

. комерно потреоление, малък 
е ородт на оощините в Сър
бия. които могат с основание 
да о-ъдат посочени като поло 
жителеа пример.

всред такива, малобройни 
общини, въз основа на девет 
месечните периодични балан
си на организациите на сдру
жения труд, се числи Свър- 
лиг
чалото на настоящата година 
принадлежеше към стопан
ски недостатъчно развитите 
на територията на Съроия оез 
автономните ооласти.

В началото на предишния 
оредносрочен развоен план от 
1971 година, с размер на сто 
пански растеж изпод полови 
ната от републиканското сред 
но равнище, Свърлиг се на
мираше всред оощините, има 
щи право да ползват креди 
ти от Републиканския фонд 
за насърчение по-ускореното 
развитие на стопански изоста 
налите краища и този шанс 
до края на миналата година 
на най-добър начин използва 
Плановете и програмите, ре 
конструкцията и модерниза
цията в стопанството се изгот

една
ла илцилхлстячесмх

трябва да излознем от
рамки на у! трай- 

сс оспооедим

кла-
влияние тъ

ко- лиикше ю и да 
от исички оолици на моно
пол в решаването ^рормал- 

нсфцрмалтш), за да сс 
изостат нъзможнихе кон- 
фликх и и ироолеми в сфера
та на самоунранитсднитс '-О- 
щес Т-ЙСНО-ИКОНОМ ичсски

следователно, 
които поставя иии-

КОИ 14,
Труд,
1НИЯ процес, колцептът с за
лепнал » закона-за сдружения '1 НИ ст-во за

противоречия-
В практическото прила

гане на концепта я.сяю се 
специфични

латруд, чрез институцията 
колективен деловоден орган и 
проблемите са свързани с про 
веждалего ла Закона, а нс с 
инициативата.

мисля, че това най-малко 
е конституционно-правен въ 
гьрос. ако оихме го разорали 
като коист! 1туционно-правен, 
относно уставен проолем, 
пие оичме се намерили на 
позицията на формален под
ход, които ле ои можал да 
доведе до 
същността на 
Инициативата носи в 
си една дълбока същиост!1а 
промяна на съДъРжанието, 
<рорл1ата и метода на изпъл
няване функцията на власт
та, управляването и ръково
денето по отношение на съ
ществуващата система.

Промяната в начина на из 
пълнение иа властта, управ
ляването п ръководенето е 
наша обективна потребност 
и необходимост. Впрочем, 
позицията и ролята на ра
ботническата класа и на

ОС-В Свърлиг, според деветме 
сечните стопански резултати 
са на наи-дооъР път още по- 
ускорено да се развиват, за 
което свидетелствуват някол
ко икономически показатели.

ис* очертават три 
ооласти, които изискват от
делни проучвания в процеду-

Л^па^СШСШ 11уп.1с1-

ПОШСИ11Я-
кш-тя^н 
щ-иИ'паа'1 а
ао-ломШ!ицирани, отколко 1 о 

пръв и<л->1сд това изхлеж 
ма, йащохо въпросът НС СС 
сх*о/*\да па СЪ-^Лааапс 
лем пано
ипукоизл ирхахх, но на ориен 
хнрешла Към ио-ускороиа И 
пц-пъ^вех дсмокра х-изация на 
политическия живот в само

сазначи холахо
л а 

1 алс па инициативата. пъР" 
х>аха х^у/иа е свързана С «льР
лчаола < а орхаш-юация, Охи>уС 

със скупщина 1 а на оохце
оо-

община, която до па па
Чистият доход е увеличен 

почти за половина в сравне
ние със същия период на 
миналата година, а по-малък 
е само с пет на сто от плани 
рания за цяла 1978 година и 
което е най-важно, в негово 
то разпределение е забележел 
чувствителен прогрес. За раз
ширяване на материалната ос 
нова на сдружения труд и ре 
зерви са отделени 23,8 про
цента, а за лични доходи и 
Съвместно потребление 76,2 
процента 
88,2 процента в Нишки реги-

иа ко
вах се хи натяпо.

С X ЙСМО-110,111 х ическата 
щлост и ценния изпълните 
лен орган и председателства 
ха на социали^. х ическите ре- 
нуо.хики и ав1о.юмните оо- 
ласти. хушсля, че ои оило не 
целесъооразио да се отминат 
изп'ь-1П1И1елйите органи, 
долно на скуищиките на оо- 
щсу. I иеио-по-ти гическите 
хдноеги. г\.асае се за силни 
цен1реве 
мощ, но не се виждат ни го 
де и*, т-ви телните причини, по 
ради които прилагането 
този кохтцепт ои се отсрочи
ло за посегнетен етап. Сло-

ожшютворявш ш 
самата идея- 

себе то оощество.
а раз.мишленията около 

прилагането на нпициатива- 
ха вече днес в известен сми 
сън са оформени две гледи
ща. едно, което доста улро- 
схяьа самата идея. защото 
застъпва тезата, че естество
то на инок.осния носител на 
Функцията на управляване
то цгредседателя; според 
ите ххълнолощия, концепт и 
съдъР^^тше ос хава непроме
нена н че само се съкРаШа" 
ва периода ^мандата; на него 
вото изпълняване, ако

ог

об

на оощественатаспрямо и,8 и

он. се о наОрганизациите на 
на комунистите в Свърлиг ха 
рактеризира една специфич
ност. Вече пет години нямат 
нито един платен функцио
нер. Секретарят на Общин
ския комитет и заместникът 
му, а до преди известно вре
ме и председателят на Общин 
ската скупщина, бяха волон 
тери, които покрай отговор
ните длъжности в организаци 
ите на сдружения труд изпъл 
няваха и функции в Съюза 
на комунистите. Това вършат 
с успех, благодарение на доб 
ре организираното действува- 

Резултатите не изостанаха: не чрез комисиите и другите 
в периода от 1971—1977 годи тела, в които са ангажирани 
на, броят на заетите в общес голям брой членове а поете 
твения сектор нарастна двук дините семинари за подготов- 
ратно, капиталовложенията ка и идеологическо издигане 
бяха увеличени с 5.3 пъти, особено на млади кадри и ре 
общественият продукт с 5,7 довната тримесечна политичес 

' °„Т, „КОе™ “ пР°мишле- «а школа съдействуват отдавността девет пъти и по такъв на да бъде надминат 
начин беше постигната с 64,4 да на „незаменимите"

развитост, измер дители, който в много други 
вана със средното равнище в среди още съществува Ела

ЪР -Якое™™ТаТпо°сле; сГрлГ 

™

Съюза

ред своите специфичнос ги 
втората група съчиняват оо 
ществсгно-х холитическите ор 
гинизацни, които са .мястото 
от където тряова да потекат 
не само импулсите, но и съ_ 
щността на новото естество

трудовия човек, делегатска
та система, на цялата конце 
пция на социалистическото 
самоуправително общество, 
естеството на югославсгаад 
федерализъм, позицията на 
обществено - политическите 
общности ,ролята на субек
тивния фактор и т.н., обек
тивно

вяха така че на конкурсите 
на Фонда за отпускане на кре 
диги нито един не беше от
хвърлен.

се
приеме това схващане, ми
сля че не оихме осъществи
ли ни на и-минималните изис 
хчвания
смисълът е да се променият 
начинът и оолиците в из- 
пъ-тндванеш на 
на управляването, както и 
съдържанието на самото ес 
тество на 1ШОкосш1те фун
кции. Обемът на работата и 
задачите не са важни. Ини
циативата предлага 
методи и оолици на работа 
вътре в органите и телата, 
конто цялостно

Средствата, получе 
ни по такъв начин се използ 
ваха за сдружаване с Машин 
ната и Електронната промиш
леност

на инициативата.
на функцията на управлява
не и ръководене, и на края, 
съществуват и отделни орга 
ни, каквито са калшрата и 
други подобни

статистика, институт 
за план и др.), които тряо
ва да се изграждат като ин
тегрална част на

Ниш, с Фармацев
тичната промишленост „Кър
ка" в Ново Место и с някои 
други организации на сдру
жения труд.

Функцията
предпоставят_ - ДРУГИ

методи и оолици на органи
зация на функцията на вла
стта, управляването и ръко
воденето в обществото. Ини
циативата

асоциации

такивасъщевременно 
и сериознапредставлява 

критика на съществуващата 
система на инокоония — ин 
дивидуалния носител на 
функцията на властта, управ 
ляването и Ръководенето и 
преди всичко

сдружен
ия труд, а не удължена ръ
ка на държавата.

Прилагането
предпоставя предвари

телно да бъдат обезпечени 
идейно-по лит! хческите, 
ституционно правните, орга
низационните 
предпоставки, 
за нейното 
Също така,

предпоста- 
работа и 

отговорност при 
изпълняване на функцията 
им. ь такива отношения 
председателят се яВява ка
то лице, което председател- 
ствува, а не, което 
ствява и носи в себе 
делни

вЯт колективната 
съвместна на шшциати

вата

на послед
ствията, произтичащи от та 
кава система. Прочее, лидер 
сивото, узурпирането 
нополизир ането

кон-перио-
Ръково

и другите 
необходими 

осъществяване, 
необходщма е 

съгласувана, синхроиизира- 
на и с динамика утвърдена 
активност и това 
равнища и между всички 
органи и организации, отго- 
Н™1 за провеждането й- 

че въПросът за об
ществената отговорност (ко- 
лективната — индашидуа.ша 

на носителите на обте- 
е и другите такнв^ 

Функции получава нови 
мерения, които Трябва 
в п«„ПОЧ)бстойно изучени 
дени °т"РецизиРани и утвър 
дени^ Тук е и въпросът за
иазня<>1>НОСТТа’ повторното 

депрофесиона- 
тр иа п°литичео1ш-

функции, премахването 
на„"?зицията на професио- 
“ал“‘я унравленчески слой,
«ратизация „а из|ира.' 
релш, “^“ЦедУРа, както и 
?о^а ДРУГИ,въпроси, кон- 
Н-1КПЯ1”11 ПО себе се поставят.

че непотреб- 
око. ^>^зд^ви>ке,11а Дискусията 
чение ати-мал°Шчес1Кото 
каквпт^3 отДе™и термини, 
водене °и С4К°Ле™о ръко

осЪще- 
си от

пълномощия бшю да 
поведение, груповщина са узаконени или произтича 

са явления, които Щи °т естеството на самата 
съпътствуват съ*' Функция (членуване 

формални
________ _________ тела и под.).

и мо-
на властта 

и решаването, противзакон- ното
та и т.н. 
обективно

всти

в не- 
коордииационнх!

на всички

Комунист Много широки разисква
ния се развиха около въпро 
са На кое равнища да се 
почне и къде да се спре 
т!^ШИСИМО КъДе «рганиза-Нионло да се спре във вт,ве 

‘е^ На колегналшпе ор гагш, идеята изисква съдър-

ваТо нГ6ТО “ из“ 
и всичко, коетоЖс
инокоено бихме ъществува

НО трябва дт' Че яостепен- 
нейното найп^г,ТРъгае към 
жение. За Ис^Р°КО "Р™“- 
«ного по-опаСИяе ^Цепт 
приложи на местата С6 
то прилагането къде-
ДО-^лно влиян/е а ДаВъ^а

Председател на Издателскжя 
всички издания на 
д-р Антон Вратуша.

съвет за 
вестник „Комунист": “ЛРРАД- Пло 

грала 335-061 секоетапия' елеФош<; Цен- 
ИЛГРАД. Булевард Лев™ “е184' Н0®И 627-793. ,'Аениа 6, телефон

ИК0«^т.?аТеЛСКа труд0ва оргавиза-

из-
На Издателския съвет ва Кои»тп- 

за Сърбия: Марид Тодоров™. "
Изпълняващ длъжността директор и

да

ЦИЯглавен и 
дания на
мч. ва *ърватскосръбски>^киои11аТСКИ' относио 

ча), ва словенски «аЙ“43 и лагичи- 
и В съкратени издГния Дцл СкИ И албааски 
гарски, словашки ^“ ЪЛГарски-език. ' РУМЪНСКИ и русинскиотговорен редвктор), Ж^вора? д^рдже“ 

анч, Велимир Филипов™, Расг™ *Д 
ТИЧ, Слободав Юиижч Й<м,е'
Обрвд Кович, Йс^ГИар™в™ИБоя™"аЧ' 
Милошв.™ . Милентжйе°ВужсавовнчСЛаВ 

Секретар ка

ун-

Излиза в петък.

декември^б**®™ РенУ6я*«ката: гг:,
братство и .д,ист,„ съсела,™ ■-РРД<!В

от 22

Редакцията Бояна Авгу-

зна
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СЪЮЗ 11Д ЮГОСЛАВЯПСКИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ

-

яка:ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ
ПЪРВИЯТ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ
(От 1-ва стр.) к приказки, че днешното През Лятото на 1950 годи 

на лшнах в редакцията на 
„Глас на българите" благо 
дарение на Иван Караива
нов, член на ЦК на ЮКП 
и на редакционната 
гия, и на Асен Лазаров, гла 
вен и отговорен редактор 
на вестника. 11о повод на 

брой (и декември 
1У50) излезе уводна статия, 
в която се посочваше, че 

всички прогре
сивни хора, на всички кому 
нисти, които се борят за 
социализъм, за изграждане 
на социалистическо обще
ство върху принципите, до
ставени от великите учите
ли на международния про
летариат Маркс, Енглес и 
Ленин,
Към една малка страна, мал 
ка по територия и населе
ние, по своя дух, до морал
ите качества и борческия 
устрем на своите народи, 
че българската народност 
Югославия „заедно сЪс сръб 
ския народ и всички брат
ски югославски народи, учас 
■гаува активно във всички 
области на живота в наша
та родина, развива своя по
литически, -------
културен живот, 
сови организации, свой вест
ник.

Дър
жавно и партийно ръковод
ство на Югославия уж е 
виновно за трудностите и 
недоразуменията, 
ли по пътя Към обединение 
то на народите в Югославия 
и НР България — писах то
гава — ние знаем, че исти
ната ще победи и че 
вн. опити не могат да затруд 
ияТ и да осуетят историчес
кото развитие, т.е. пълното 
братство между българския 
народ и югославските на
роди.’’

В статията беше подчер
тано и значението на вест
ника за развитието на ези
ковата култура на българ
ската народност, която ед
вам

огаго вестникът „Глас 
на българите в Югославия" 
започна да излиза, бях ръко- 
водител на българската

ВЮгос^Т™^ рубрика на „Глас на българ„- 
чинната, градивна «гоолюб1т?1ЪЗШО 0ТРазяваше лр ш- 
страна. Както е известно политика на нашата
тнюгославската стшцл™°ошн*опнЛ’° "а 1949 гол™а ан- 
че получаваше чудовишщ, па1мепм°ГВ°Ка к“та™я ве- 
огромен пропаганден апаоте ?°яТО бе ВКЛючви
конгрес на Ко.м™сТнчДкатп „Г°ВОI:’еик,1 "Ред Вгорля 
гарят Тиго тогава между друготоРказа ■ "“т &ьрбия' ЛРУ- 
наистина желае да се цвжГЛа "Таз" кампания 
е насочена против нашите наоот,ГД. Фразата’ тЯ не 
водителите на нашата страна От та™ ^ъ™3 Р?К°-

родиСе/защищпваСйкпаЗРУШИ еД1ШСТВОТО 
ваме интересите

те в
„ - еми сия на Радио Белград. Ма
териалите за първите брое- 
ве преведох с Мина Весич 
и други сътрудници на еми 
опята, цокато при редакция 
та на
българската народност в 
Югославия не се създаде де 
обходим мят

възникна
коле-

никапървия вестник на

„очите насъ труди и чеежи 
кадър. 11ървият брой 
зе на 17 януари 1949 годи
на, същия ден когато бе от 
крит Вторият конгрес 
комунистическа партия, 
Сърбия, като 
ган

изле
та кива ПЗЯВЛЕ- 
на нашите на- 

нашето становище, ние защита-
изгражда соцна лизътГТа^о -,СТраНа- такава стРа™, която ните таот. ДъРжшч сметка за специфич-
ревизнонизма, °Т
дневната практика и безпринципната борба против^нас 
страни"43 На РъКОВОУ1,тел,|те на някои комутгстичеежи

на
на

седмичен ор
на Народния Фронт.

По повод на първия брой 
на „Глас на българите” пу
бликувах в „Кмижевне но- 
впне” (бр. 8, 1494 г.) статия, 
озаглавена „Први лист бугар 
ске магьине у Хугославщи”, 
в която посочих правилното 
разрешаване на национал
ния въпрос в нашата стра
на, благодарение на полита 
ката па Югославската кому
нистическа партпя- и преди 
всичко на другаря Тнто в 
течение на Народоосвободи- 
телната война. Посочих и 
задачите, на вестника, опре
делени в уводната статия на 
първия брой — Да служи 
за укрепването на братство 
то между българската на
родност и сръбския народ 
и останалите народи в Юго 
славия и да допринася за 
сближаването и укрепване
то на братството между 
югославските народи и бъл
гарския народ.

„Без да обръщаме внима
ние на мпогобройните кле 
вети

след освобождението 
на Югославия 
можност да се ползва с май 
чиния си език. След 
направих бегъл преглед на 
съдържанието на 
шест броя на вестника, в 
които бяха поместени мате
риали от Втория конгрес на 
Комунистическата партия, ре 
шенията на Втория пленум 
на ЦК на Югославянската 
комунистическа партия, на 
Сърбия речите на другари
те Тито, Едвард Кардел, Мо 
ша Пияде, Петър Стамболич 
и други, които засегнаха и 
тогавашните 
НР -България, 
ние,- пожелах успех на вест
ника в запознаването на бъл 
гарската народност със соб 
ствения й живот и с бор
бата на

са насочени днес
получи ВъЗ-

като

Следейки Титовата 
съл и становищата на Пар
тията „Глас на българите в 
Югославия” устойчиво и обе - 

аргументирано

първитеми-
в

ктивно,
принципно успешно 
личаваше враждебната 
Линско-Ш1формбюровскп. ан- 
тиюгославска кампання. Съ
щевременно обективно н все 
странно пишеше за успехи
те в тогавашните народоде- 
мократически страни, 
ДъРжайки същевременно и 
разпадащите се нароосвобо 
днтелни движения в импе
риалистическите колонии в 
Азия и Африка. По такъв \ 
начин българската нзрод-

и • 
разоб- у- .

С1а- ••• I
икономически и 

има ма-

своя народна власт,
а в заключение, че >гв своя
та борба — ~ ~"
м аркс-лениноките 
пи социалистическа Югосла
вия има 
оръжие 
тината е нашето боево оръ- 
жне, което се излъчва 
всички

отношения с 
в заключе-под- за пооеда на

принци-

едно непобедимо 
истината... Ис-я югославските наро

ди за осъществяване на 
социализма в общото ни оте 
чество Югославия 
п българската 
живее свообдио

отА. Лазаровбе становища и дела 
Партия и Прави-

ност, кояго
на най-директен пропаганден натиск, чрез свой вестник 
на майчин език узнаваше истината, както във връзка с 
антиюгославската 
прогресивните /движения в света и престиж, който Юго
славия печелеше без оглед на огромната пропагандна 
машина, кояго искаше да я унищожи. Това бе огромен 
принос в изграждането на политическото съзнание 
българската народност и в укрепването па братството 
и единството в нашата страна. Пишейки за огромните 
успехи във възобновяването на страната, изграждането 
на първите стопански гиганти, пътища, железници, учи
лища, здравни заведения — „Глас на българино” моби
лизираше и потенциалите па българската 
този всенароден труд да даде своя 
народност, тогава както и сега, достойно носи знамето 
на социалистическото строителство, заедно с всички юго
славски народи и народности.

От друга страна чрез „Глас на българите” българ
ската народност започна и собствената си афи.рмацня 
и на полето на културата, допринасяйки по това време 
скромно към общо-югославското културно развитие. Име 
нно на страниците па вестника започна да сс ражда 
поезията, прозата и публицистиката на българската на
родност. Тук намериха място за афирмация л първите 
изобразителни художници. И така от анонимността 
ученическите литературни групи в гимназиите, учител
ската и икономическата школа 
днешната литература на б7,лгарската народност.

И днес тридесет години след първия брой на „Глас 
на българите в Югославия”, чрез „Свобода” и „Братство , 
българската народност ос радва на широка 
дейност. „Братство”, „Другарче”, „Мост” и радио и те
левизионните предавания безсъмнено слагат трудещите 

нашата народност, нашите общини, организации 
сдружения труд, обществено-политическите организации, 
делегатските скупщипи — между онези в страната за 
които най-често, най-обстойно се говори. Тук именно е 
и залегнало значението на юбилея, който отбелязваме. 
Тук именно сс види далновидното, принципната и после
дователна политика на нашата Партия но националния 
въпрос, в изграждането на социализма и градивното при
лагане па марксизма ленинизма.

подложена на нашата
телство... Тя кове и ще из 
кове нашата победа — за 

(На 4-та стр.)

, в което 
народност 
н равно-информбюровска кампания, така и за измислените разни правно.

па

народност в 
инос. И пашата„р

па

излезоха имената па

издателска

изсс от

Асен Лазаров
Й. Б. Тито и И. Караиванов па и-дрвомапскня парад в Белград (1954 г.)
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насърчител ни тщ
СКИ И КУЛТУРЕН вьзлинПървият вестник на 

българската народност
в Югославия

шия ентусиазъм в с°ииаяис 
тическото строителство, в 
създаването на новия жи 
вот Често в вя* преодолява 
ше въннтон декор и патеш
ка, вместо художествено, за 
д-ьлбочаване и емоционална 
заредоност; много творби 
мисловно бяха наивни, а ху 
дожествено недодялани, — 

от характерните черти

чия творба е била напечата 
на (в случая това е все ед 
во) НО важно с да подчер
таем, чс „Глас па 6ЪЛГДРИ; 
те" откри възможност пред 

творци Да

Въпреки деликатността и 
огромните информативно- 
-пропагандни задачи, „Глас 

българите" още от само
то си начало намираше и 
простор, м готовност да раз 
внва възможно по-широк оо 
сег на дейност — да после 
ти необходимото внимание 
па културния живот ма бъ-1 
гароката народност, на учео 
мото и дело н т,н. В това 
направление- поддържа 11 ,,а"
сърчп току-що С7,плаващо
то се литературно творче- 

майчнп език в ма
шата среда. На страниците 
ма вестника излязоха 
бял овят първите напечата
ни творби ма автори от на
родността 
какъв възторг и 
■рабреиие бе това за млади
те творци! Тъй като преди 
революцията 
на бившите не народни рс- 

не съществуваха

па
млади

излязат извън учебните 
цедения. извън тогавашните 
стеиасстлици и ла се пред
ставят па широкия аудито
рии, наречен читатели. на 
страниците на вестника, оси 
Осно но повод па АъРжавеи 
празник или друго търже- 

иамираха

пантите за
графит н рисунки, иублнку- 
ваат на страниците па два 
та вестника, бно-библиограф 
оки преглед на всички съ
трудници, които днес зае- 

достойио място в на
шия обществен живот, п*ь-к 
може и да се обсъди «ъ- 
просът за организиране на 
Цл|Но скромно научно събра 
ние, посветено ага минало
то, настоящето и бъдещето 
на българаката народност в 
Югославия-

Дължен съм също така 
да се сггра и вдоху поли ги- 
чеоката и морална поддръж 
ка ,иа която се радвахме по 
онова време в партийните 
комитети и секретарите им, 
в представителите на месни
те органи на народната 
власт в димитровградско и 
босилеградоко — Тодор Сла 
винскн, Жика Радойлович, 
Раде Чирич, Брашшир Чи- 
рич — Лужнички и много 
други, без чиято помощ ня
маше да осъществим така 
успешно задачите, възложе
ни на „Глас иа българите".

Д-р Джордже Игнятович

една 
па всяко «начало.

(Ог 3-та сгр.)
Ц4 доорото на социализма и 
М*. международния пролетарии 

'■ ат, за щастието и олагоден 
егвиего на раоогничеоката 

^ класа и ьенчки народи в 
Югославия”.

АРяова да кажа, че Асен 
Лазаров и иван Караиванов, 
коцю сетне стана главен и 

■* и оноъорен редактор, поло
жиха големи усилия посини- 

- кът да доегише едно завнд 
1*.о равнище в политическо, 
идеолохЪ меоко, журналисти
ческо и графическо отноше
ние, пък а да се сплотят 
около него голям брой 
съГраници, професионални 
журналисти н любители, 
първите ичииающи поети, 
разказвачи, пуолицисти и 
научни раоошици на бъл
гарската народност. И ня
кои от редакторите на в. 
„орАтство", „Другарче” <и 
описание „Мост ' започнаха 
журналистическата си и об 
ществена дейност на страни 
ц*пе на „1лас на българи
те'' — Тодор Велчев, Миле 
Николов — 11рисойоки, Бог
дан Николов, Стоян Стан
ков, Милан Величков. На 
неговите страници започна
ха литературната си и науч- 
но-пзследоватеска дейност 
д-р Марин Младенов, д-р 
Спас Сотриов, пък и ав- 
торъ.т на тези редове, отне

мат художе-Въпреки всички
слабости на иуОлику 

ваните в „1лас на българи
те" творби и «критически 
статии, положително и съ
ществено бе, че се създават 
условия за литературно гвор 
чество на майчин език, че 
съществуват млади хора 
предимно студенти и гимна 
зисти
заловили с идна от наи-сло 

най-негюдатливи

ствеии
ство, читателите 
стихотворения и разкази ох 
автори и а народността, кои
то пишеха за живота в своя 
край, пресъздаваха

Запознаваха се с до-
неизвееши

егво на
на своята

срада.
тогава съвсем 
имена като 
творци — Марин Младенов 
(тогава Геров), Миле Лри- 
сойски, Милан Василев, Ве- 
либор Райков, АдекеаидъР 
Дънков, Харалампи Иванов, 
Прокопис Попов и др 

Обща характеристика на 
творбите от това време бе 
подчертан идеен патос, кой
то изразяваше привързано
стта към 
СЮК, Тито, социалистичес
кото преобразование .на стра 
пата, храбростта на грани
чарите п пр. 
творбите се отразяваше об

ла I. Каква радост, 
какво ох-$ литературни

които сериозно се

ижните
човешки дейности, каквото 
е лигуратурното творчество. 
Съществено беше, че се явя- 
ват първите поети и писате
ли, които създават лигерату 
ра на българската народ
ност в Югославия-

по време

жими
ни иай-ооиошти условия за 
литературно творчество в 
нашите краища, появяването 
па първите пи стлхотворе 
ния и разкази иа страници 
те иа „Глас на българите" 
представляваше крупно съ
битие в живота на народност 
та п културното й развитие.

В момента не сме в със-

политиката на Поради постоянно нараст 
ващия брой млади творци 
„Младежката притурка" на 
вестника, излизаше през по
следните му две години, в 
отделни броеве повече беше 
литературна, а 
младежка. И по-късно печа
таните сборници „Октом
ври” и „Сутйеска", редакти 
рани от покойния Иван Ка
раиванов, също Ояха и ли
тературни, а не само публи 
диетични. Всичко 
твърждаваше творческия по 
генциал на народността на 
литературното поле.

Трябва да кажем, че осо
бено Иван Караиванов 
дро оказваше подръжка 
насърчаваше всеки 
тор, докато на вече познати
те посочваше слабостите. Та 
зи помощ на опитния редак 
тор и революционер подтик 
ваше към творчески усилия.

Разбира се, с течение на 
времето у някои угасна мла 
дежкия романтизъм, та ос
танаха с по две-три стихо
творения или два-три разка 
за, като напълно замлъкна
ха. Обаче мнозина подължи 
ха сериозно и упорито 
работят на творческото 
ле и да превъзмогнат 
ващите си слабости, 
че ли напечатаните творби 
в ,Д лае на българите" бяха 
един вид проверка на соб
ствените

Какво

В повече от
тоянне да посочим кога и

по-малко

С „ГЛАС НА БЪЛГАРИТЕ" ПРЕДИ ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ

Нощ в завеяната планина
това по-

те следвоенни години. Зато-Поканата да учссгвувам 
на страшщпте на вестник 
„Братство1' в отбелязването 
тридеоетата годишнина от 
нализан ето на органа на 
българската народност в на
шата страна (във вестник 
„Глас на българите в Юго
славия” работих първите 
две. години. — 1949 и 1950, 
като сътрудник, редактор и 
технически редактор) мно
го ме изненада: нима е въз 
можно от онези януарски 
дни през. 1949 година да са 
изминали вече

пък зиме, идваха в Босиле
град. На третия ден поте- 
глих към еБлград.

Денят беше ясен 
1Шят вятър щипеше лицето 
ми, но бях се навикнал да 
хадя пеша през заледените 
полета и възвишения, през 
които криволичеше пътят 
към Власина.

Всичко беше добре и бла
гополучно, докато след дра- 
три часа ходене не стигнах 
до една от крайните 
лп на Божица. Бързах през 
снега, по стъпките на ред
ките пътници, минали пре
ди мене. Изведнъж небето 
потъмня и почти едновреме 
ино започна да 
сняг. За по-.малко 
тина минути белите баири 
бяха отрупани с нов сняг. 
Малката пътека

ва роших да ви разкажа ед
на. преживелица именно от 
първата година на моята ра 
бота във вестника, чийто 
юбилей отбелязваме ...

Към края ва февруари 
194У година получих задача 
да отпътувам в Босилеград 
и от този, тогава околийски 
център да събера актуални 
информации за предизбор
ната активност. 1 огава не 
беше тъй лесно да се осъще 
ствп една такава задача, осо 
бено пък през зимните .ме
сеци, когато планинские ве 
рит почти всяка зима по 
няколко месеца са покрити 
с дълбоки снегове. До Вла- 
д и чин Хан можеше да се 
стигне с влак, а оттам — 
кой както знае и умее. Ня- 
маше добри щосегата, пито 
автобус за Босилеград. И 
тъй — до Сурдулица се пре 
хвърлих с някакъв камион, 
който превозваше огрев, а 

.оттам потеглих пеша през 
Властта, Божица ц Горна 
Лисина 
Босилеград.

Към крайните къщи па 
Оурдулнца вече се оформи 
една група пешеходци 
един милиционер, млад учи
тел от едно село в околно
стите на Босилеград, един 
воиник-куриер и аз. Всички 
бяхме приблизително 
на възраст

чатаха първите си стихотво
рения и разкази Прокопа 
попов, Харалампи Иванов, 
Александър Дънкоз, Езтлм 
га_ пелов, Детко Петров и 
.много друга: „Глас на бъл
гаристе" имаше известно вре 
ме и две притурки — „За 
нашите пионери” ц „Мла
дежки глас”.

На неговите страници по 
местваха политически пре
гледи и коментари Младен 
1 аврилович, Драголюб Голу 
бегич, Браяхо Попович, Ми-’ 
ЛУ шн чолнч, Озрен Недел- 
козич пишеше върху 
.матнп въпроси, Зуко Джум- 
хур правеше илюстрации, 
Адц Мулабегович, Марин 
Младенов и Богдан Нико-
ЛОВ

студе ше
и

нов ав-

маха-
три десети

летия? Но за очудване няма 
място: _ това е безспорен 
факт. И, ето, на определе
ните ми колони на в. „Брат
ство” желая да 
читателите му с някои фак
ти, отнасящи се до неговия 
предшественик — „Глас на 
българите”, да спомена как 
ви трудности е трябвало да 
преодоляваме, за да му обез 
печим ежедневни информа
ции за живота; работата и 
общетвено
дейност ца българската 
родност в Югославия преди 
тридесет години .. .

шах- давали гъст 
от десе-запозная по-

наче
Като

рисуваха карикатури, 
поместваха се 
и от други югославски ху
дожници, преведеш! разка
зи от известни наши 
тели.

В тази статия е невъзмож 
но да се макар и споменат 
само имената иа многоброй 
ните сътрудници. Затова, за 
да не бъдем несправедливи 
към някои от тях, уместно 
е. да се издаде по случай 
тридесетгод11 шнината 
„Глас на българите” 
десетгсдипгнината на „Брат
ство” един юбилеен сборник 
спомени, избрани статии, 
разкази, стихотворения, есе 
та и научни трудове, фото-

изчезна, 
всичко се превърна в огром 
но бяло пространство, 
щта започна да се прибли
жава с ецри крачки. Извед
нъж се почуетвувах 
мощен в покрития със сняг 
планински пущинак. И без 
да цокам пред очите ми 
5етя картината на едно 
оитие, което ни разказа вой- 
иикътжуриер гаредц три дни. 
Тук някъде, : _ 
п° сега се намирах 
ца вълци разкъсали 
едни войник, който 
щал от отпуок ...

Потънал 
изминах

илюстрации
а но- им ВЪЗМОЖНОСТИ. 

голямо е значение
то на „Глас на българите” 
за литературното творчество 
на оългарската нарошюст и 
нейното

тгнеа

безпо-политическата
на по стария път към

културно развитие 
се вижда от факта, че имен
но литературните творци от 
тези години създадоха и пе- 
атаха първите литературни 

На български 
език в Югославия. Това, ко
ето започна в „Глас на бъл
гарите , продължи и днес 

и обогатява з 
тздателство „Братство”. Сле 
дователно, „Глас на бълга-
вите

пре*
Осъществявапето на зада

чите, които ни възлага жур 
налистичеоката работана където имен- 

глутни 
И изяли 

ое завръ

„ при
днешните развити съобщи
телни, пощенски и 
връзки, както

и два-
други 

и редицата на ед- 
и със закачки, шеги и сладки думи, 

чивкн от време на 
беше много

технически апарати е мно
го по-лесио отколкото пре
ди, особено пък през първи-

в такива мисли 
още

крачки и тогава, 
приказка с

лив край, през гъстата 
лица съгледах 
лпна в тъмната 
нощ. Това беше 
един местен жител, 
изненадано домочздие г оа- 
Доет и вълнение ме поие и 
те,ОСло'/ СЛед това 11 йзпрл- 

д°еТоРСКИ
предложиха вечеря 
Щуване. На •

с по- 
време, нс

качваме по "заверя ^ът 
сгара’

иа. 1 ака

дв адесетин а 
като в ча създаде само 

журналисти от 
оката народност, 
ните

ровна пъР- 
българ- 

но и ней- 
и писага-

щаст-
вие- 

жумеща свет 
планинска 

къщата на
първи поетиграни 

усилено
нали от умбра, нГв“доб“' 
настроение пристигнахме 
Босилеград По тъмно и всич
работа.ПРъСНаХД1е ПО свойта

ден «“ахсещения и разговори , 
гарите от Босилек
за пг. веобхоИИМИие данни 
за дописки и репортажи 
пренощувах у другаря В^-’ 
ДО Мнтов, секретар на Око 
лиискня колщтет на ЮКП 
приятел и домакин почта „а’ 
всички журналисти коитп 
гогава -доста рядко,’особено

крачехме 
почти цял един

ли.

ляван от1'“™6" И направ 
време йосГ„ГбЯроТ 
разрешаването '.а на^Гонал

печя«?ПР<>С’ с което “ обез- 
ма|т а и на ма-Vочислените 
вирЦн д^гва пълно равнопра
Ви® във всички Области 
живота и дейностите. И по 
тази висока стойност Юго-
мвпИн едии Рядък при-
по^Та' който често се
Ж»ш^ м И подражание. Миле ПРИСОЙСКИ

чието
В

МИПО-
и прено-

» Сурдулица, а оттам
хан С п^ИОН АО ВлаДичиц 
жих първия влак продъл- ЖИ\ пътуването 
град и след това — на ВГ)Р
главХеАаДОХ Ръкописа Рна 
главния редактор..

Добривое ПОПОВИЧ

с дру-
сЪ-

стиг

на
си за Бел-

^Д0Попов,Р,:ДаКЦНЯТа: И™*™..,, лГГеоргиева, в. Весич
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ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА СТОПАНСКО развитие на

0Б0~Е мН.А СРЕДСТВАТА
ГТППлипт. НА ПО-МАЛКИ 

СТОПАНСКИ МОЩНОСТИ

еосилеградска община функционирането
на делегатската система

ЗА ПО-ШИРОКО ВКЛЮЧВАНЕ 

8 ПРОЦЕСА НА РЕШАВАНЕТО
Проблемите на функциони

рането на делегатската систе 
ма и занапред ще бъдат 
центъра на внимнието 
мунистите и останалите 
ганизирани

В
твено^омиЛч“к03а р^ви-'

между ДРУготоРа?е°Капр°двда 
дат мероприятия за
™ билГ'СУШИЛНя За л» ™°"лки * ДРУ™ полезни ди 
ворастади плодове. Спорел 
проектосметните изчисления 
капиталовложенията в този

Възлезли на около 
30 милиона динара. А те. бика 
се обезпечили от банкови 
точници и от Фонда за насьр 
чаване развитието на неразви 
ти те райони.

Този проект, както се пред
вижда, би трябвало да се осъ
ществи съвместно с трудовата 
организация „Здравлье” — де 
сковац. При това се разчита 
(след построяването на този 
цех) 200 души да намерят па 
бота.в него. р

ах.?.-
събранията на трудовите хора 
и гражданите, както и с пя- 
Оотническиге съвети и скул- 
щините на месшиге общнос
ти и облиците на действува 
не на сскн и Синдикатите.

°т друга страна, делегации 
те недостатъчно информират 
самоуправителната база с ре
шенията, становищата и зак
люченията, което пасивизира 
самоуправителната база. Нер 
ядко делегацията не се обос 
новава върху програмирана 
активност, свързване и дого
варяне между делегациите не 
достатъчно се практикува.

просто (илипоскъ™ПГя°Колк0о^аГаТа,А

позвол^ ПП° « «е 
■воряване „а Гв^цииГГ

ка загубите са мнТто “ 
тъй като

главно суровините пропатт
безвъззратн°. още ^пов^е 

се касае За самовъзобнов 
яващи се суровини, защото 

не е безразлично ^дали 
лековитите билки „ дивораст 

, ЯЩИ плодове се ползват една 
или десет години. д ’

лаСг?Упа НИ Се- че насоката Да се откриват „по-малки” 
пански мощности 
правилна насока. Още повече 
че един такъв обект влиза в 
състай на една трудова орга

по-тие на низация, каквато е „Здрав- 
лье”, която се числи към по- 
големите не само в Южномо 
равоки регион, но и в Репуб 
ликата.

в
на ко-

ор-
социалистически 

гали в Сурдудишка община. 
Една От постоянните задачи 
на комунистите е чрез дел$ 
гатската оистема работничес
ката класа, трудещите се 
гражданите по-широко 
включат в процеса на 
пето. Това ще се 
установяване и протичане 
единен и непрекъснат 
в създаването

Затова, трябва 
ствува. 
средствата мож.е само 
кори строителството на 
обект. Именно, поради 
трябва да се изучат 
възможности

да се дей-по-голе 
минава време и Обединяването на иДа ус 

този 
това 

всички 
как най-бързо 

да се започне с реализацията 
на този проект. Накрая и 
настаняването на работа на 
200 души съвсем не е малк? 
Цифра, когато се има пред
вид, че в стопанството на бб 
Щината работят над 600 души. у

да се 
решава 

постипне с■из-
на

процес 
и приемането

на решения. Процес, 
се ражда в самоуправителна
та база, а завършава 
гатската скупщина.

който

в деле

Не е за подценяване 
блемът, че

сто и про 
в отделни ореди 

не са ооезле чени неооходими 
те условия за раоота на 
гацлите

Ве наистина досегашната практика са 
изявени слабости в отноше
нията на самоуправителната 
база и деле

липсват помеще
ния, недостлгат материални 
средства, професионална 
мощ и лр.

делегациите. А имен
но. членовете на делегациите 
недостатъчно конктактират с

Ст. Н.
Воичко това е известно и 

за та- 
бихме 

от една 
практи

поКОМЕНТАРние неведнаж писахме 
зи инициатива. Тук 
разгледали въпроса . 
друга страна. А това е 
ческото осъществяване 
начинанието, 
практика (поне тук на боси- 
леградска почва) е 
че изминава твърде дълъг пе 
риод

Съществуват проблеми 
отношенията между делегаци
ите и делегатите. Така 
мер делегатът най-често се 
допитва със своята 
ЦИд, а не с всички делегации, 
които са избирали делегата. 
По този начин голям брой 
делегации нямат възможност 
да изразяват своите интере
си, относно .да оказват 
ние и да участвуват в реша
ването на делегатските скуп- 
щини. Също така делегации
те недостатъчно са осведоме 
ни за съдбата «а техните пре 
дложенид и провеждането на 
становищата и решенията на 
делегатските скушцини.

ПЪТИЩАТА НЕ СА СВОБОДНИ
движението в Д^и^свгХ Га^^оси Г™*' ''°ЛяМа ™ 
ска община става 
Найчнапред, като 
се прекъсват 
Висок през В

и в

на налри
Досегашната

протестират 
наново да пусне рейсове. 

С големи
„Ниш-експрес'’ делега-

показала.
трудности става 

и движението за Трънски Одо 
ровци, но засега на тази 

>я се поддържа.
По-добре

предприятието за 
пътища в Ниш, което не 
обезпечава

От хубавата тшциати 
ва до конкретното й претвор 
яване в дело.

нередовно 
по правило 

съобщенията с
линавреме достатъ^ 

и др. сред 
на движе

нини количества сол 
ства за облекчение 
тгисто.

ще бъде ако на
селението в Поермието,

ВЛЛя-идлич.
Не може да 

този път не е избран наисти- 
най-правилният път 

осъществяване на стопанско 
мероприятие. Наличието 
собствена суровина по прин
цип винаги е най-съществена 
предпоставка

се отрече, че как
то и от района на Долна Нев 
ля навреме се подготви и ор 
ганизира и щом паднат голе
ми снеговалежи и движението 
се затрудни, да се притекат 
на помощ. Впрочем и да ис 
ка „Ниш-експрес” не е в с* 
стоякие сам да се справи с 
толкова трудности по движе 
нието.

Пътят през Еидлич, това е 
за известно много добре, е не

годен за съобщения и при ху 
на баво време, а щом навали 

сняг, тогава с движението пс 
него е свършено. В този слу 
чай може да се надяваме на 
по-добро утре, когато се пое 
трои новото трасе на шосетс 
през Моинци и Вълковия.

Обаче и през Пирот, макар 
че има по-добри условия за 
поддържане на съобщения
та, същите не се поддържат. 
Така височките села Сено- 

строителството на цеха- кос, Каменица, Болевдол, Гор 
ни и Долни Криводол, Вълко
вия, Изатовци и Брайковци, 
остават откъснати и забраве 
ни. Изобщо и не трябва да 
напомняме какво значи това 
•нещо за населението в тези 
села и какви несгоди и мъ
ки доживява то при спешни 
случаи.

на Нередовно е движението л 
за Долна Невля.

Преди няколко 
ди подхлъзване по заледено 
то шосе, насмалко един рейс 
на „Ниш-експрес” не 
катурил. Наистина и този път 
не е в добро състояние и те 
зи дни линията Димитров
град — д. Невля не се под
държа редовно, но тук има 
и друго нещо.

дни, лора-

икициативата 
да се претвори в дело. А су
ровина (различни 
билки и

се пре
Явяват се редица проблеми 

решаване влековити 
диворастящи полезни

Босилеград  ския

в делегатското
скупщините на обществено-по 
литическите общности и ску
пщините на самоуправителни 
те общности на 

мал Поради непълна
на всички субекти в единни^ 
процес на решаване, делега
тът в скупщината не винаги 
изразява автентичните интере 
си на самоуправителната де
легатска база. По отношение 
на Съвета на сдружения труд; 
в който е избран един деле
гат за повече делегации се 

още явява проблемът за съгласува 
пост на интересите.

В досегашната дейност не 
е обезпечено по-голямо 

. ние на трудовите хора и граж 
даните в процеса на приема 
нето на програма за работа 
та на скупщините, така че 
програмите недостатъчно от
разяват интересите на ООСТ 
и местните общности. Скуп
щините също така ще тряб 
ва занапред по-бързо да прие 
пособяват методите на рабо 
та към потребностите на деле 
гатското решаване.

Добре знаем 
ти щата ни.

Затуй когато зимата дойде 
би трябвало да покажем 
ко повече готовост и себеот
рицание, вместо да хулим 
„Ниш-скспрес” и другите пре 
возници. Ползата от жалей
те и оплакванията ще е мал

По-добре ще бъде - 
организирано посрещнем та
зи неволя, наречена „зима'*.

Поне засега., когато 
нямаме добри и годни за съоб 
щение пътища.

плодове) в 
край има почти в неизчерпае 
ми количества. Следователно, 
трябва да се ускори другата 
част

какви са пъ-

интересите.
свързаностИ населението от селата.

гравитиращи към тази съоб 
щителна артерия не проявя
ват интерес и грижа за под
държането на шосето в из
правно състояние. Не искат 
да излезнат на трудова акция 
когато навали оняг, да почис
тят шосето и «а места да 
го поаипат с пясък или ча
къл. А когато спре — тогава 
всички сс оплакват, молят и

сушилня.

Идеята често се „разводни'', 
ако не се действува бързо. 
Още по-зле става ако претвор 
яването й в живота се прота 
ка, въпреки че много от пред 
поставките са налице. Обик-

КД.

ако

М. А.
влия

деа ключ или процент — и те са си взели почти 
колкото тях.КИД^11 ^|||||№гш|||г111 Явно, тук е нарушен основнияI принцип
награждаването не е резултат от трудови 
а е плод иа по-благоприятно положение 
новна или трудова организация-

Занемарено е нещо основно: тези служби не 
са получили според вложения труд м постигнатите ре 
зултати. Ако и даден случай и тс са изпълнили или 
преизпълнили слоите трудови задачи, както сс каз- 
ва, но всички показатели — нищо ако и те получат 
новечо. Значи, заслужили са това.

Слодоватслно, там където но са добро устрое
ни отношенията между трудовите единици или 
низациито на сдруженият 
служби, или п^к измежду ООСТ
общности на интересите трябва час по-скоро предел 
но ясно да сс утвърдят, за да не стига до аномалии 
във възнаграждаваното.

Ис що и съмдсние, че не може например за
етите в такива служби да получават лични доходи 
извън предвидените рамки, в които се движат основ
ните организации на сдружения труд, които ги фи
нансират.

въз 
резултати, 

в дадена ос-10

Всеки труд е 

измерим ■ ■ ■
Недостатъчно 

същността на свободната раз 
мяна на труда, 
моупрвителните интереси 
общностите, има явления на 
недостатъчно планиране, не
достатъчна ангажираност 
субективните оили, 
телно увеличаване на профе 
сионалните служби, формали
зъм. бавност при прилагане 
на приетите злхонопредписа- 
ния и пр.

се схваща
— Всеки труд с измерим. Ако не може да сс

тези думи
орга-

труд и професионалните ролята на са-
измери, такъв труд не ни е нужен... 
каза в едно интервю през изтеклата година предсе
дателят на Съюзният съвет на синдикатите в Юго
славия Мика Шниляк. Те прозвучават и сега с пъл
ното си значение ако ги приложим при някои случаи 
на изплащане на лични доходи в някои самоупра
вителни общности на 
стопански дейности.

Именно, около Нова година имаше тук-тамс 
изплащане на лични доходи в разрез с установс- 

мерила и критерии за възнаграждавано според 
трудови резултати. Касае се преди всичко за 
гане на различни „ключове'' или „проценти'’

наи самоуправнтслшгге

на
неоснова-

интересите или в някои нс-

В противен случай сс стига до нееднаква цена 
на труда, а това поражда недоволство всред работни
ците, които честно с труд и пот за изкарали своя 
личен доход.

ните Оттук следва изводът, чс в 
предстоящия период членове 
те на СК, ССРН, Синдикатите, 
ССМ и други 
оили, изцяло трябва да сс ан
гажират, за да заживее деле 
гатската система пълноценно 
и напълно да отрази интере 
оите на трудещите сс и граж 
даните.

прила-
при

такива случаи. организираниработниците, които са 
изпълнили или преизпълнили трудовите си задачи 
са получили и съответно възнаграждение за извър
шения труд, а тези СЛУЖЙИ само са приложили да-

И сс получава така:

Ст. Н.ч
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НОВА ТРУДОВА ПОБЕДА НА НАШИ СТРОИТЕ-

добро Тунелът „Побои“ внушителен Обин
сънни н/лци и непрекъсната
вяра в трудовата «обеда.

Целият ТРУД многократно 
ще се отплати. Този тунел, 
след като 
Любатски
се производството във 
синските водоелектрически 
централи да се удвои. А ние 

по-богати е още едии 
когото щедро ше изиол 

някой друг край на

НА СТОПАНСКИ ТЕМИ

Грижи за по 

стопанисване подземна борба, ДП-'0““" 
планина е пробиг туне.

ьслослектричсскн
четиригодишнаСлед упорита 

о недрата на Лисинска 
бата" за потребите на Влаеинскнтс поеме водите на 

сяив, ще доприне 
Вла-

централи
В— КОМУНИСТИТЕ В СУРДУЛИШКА °ВШ»ША —

БОРБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА 
УВЕЛИЧЕНИЕТО НА РЪСТТА НА

бил най трудният- Победата 
се дълж» отаиос « из 
безкрайното доверие, кое 
особено нарп между подзем 
шгте строители

Шест километра и 742 ме- 
тра! Това е дължината на ту
нел „Любата" — най-дьлгнят 
от този вид в нашата страна 
Само недоверчивите са

в неговото проЕЖ;
усърдни

ЧЕЛНИТЕ РЕДОВЕ В 
СТОПАНСТВОТО И 
ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ сме

оггит.
зваме в 
нашата страна.

Ето, с такова удоволствие 
и нескрита радост разказват 
строителите за своята внуши
телна трудова победа.

ЙОВО ДИНЧИЧ, ръководи 
тунела единадесет го

се
КС.ДН.и из-икономическо развитие 

граждане на самоуправитслни 
те обществено-икономически
сдружения труд занапред ще 
отношения с и борбата за но 
следователно
според труда и резултатите иа 
труда. В организациите на 
се анализира до коя степен 
сс прилагат самоуправитслни 
те споразумения за разпреде
лението, ще се 
явяващите сс «недостатъци 11 
воички елементи, конто не 
стимулират към 
производителност иа труда и 

изостава увеличение на дохода.

ОСНОВНИТЕ данни показ
ват, че сурдулишкото

е постигнало добри 
1978 го

съмнявали
ванс. Построен е от 
тс и опитните ръче на някол 
ко десетки строители 
ООСТ „Морава" на белград- 

Хидро техника''. Между 
брои

сто
панство
резултати. Г1ри това 
дина се отчита като една от 
най-добрите през последните 
няколко години. На нсотдав- 

заседанис 
на Общинската конференция 
на СК бяха посочени и ня
кои отрицателни тенденции п 
явления, спъващи ускореното 
развитие на общината като

от

разпределение ска тел на
дини споделя усилията и съл 
бата на

имало и голям
от Белградска об 

които за първи път.
са се кл

ТДХ С 
строителииа състоялото се подземните неизвес 

на строителите на ту 
Неговият трудов век.

щипа,
но твърде успешно 
лявали в изграждането на то 

обект.

т нос ти
нели.
както и на останалите строипремахват зи грандиозен

Бяхме свидетели на най 
момент. Пробиели 

страни.

тели, иреизпълненен е с въл- 
моменти и значител

ни трудови победи.
— Какво да кажа? Щас

тлив съм, че тази трудова по 
беда е резултат на трудолю 
бие и обич къ-м нови победи 
на нашите строители. Тук 
сме застроили част от себе 
си за по-щастливо бъдеще на 
нашето общество — казва Ди 
нчич.

Сега. хогато тунелът е го
тов, най-голямата награда за

нуващирадостния
ми тунела от двете 
строителите сс срещнаха

хиляда метра дълбоко 
Това не бе обак 

среща. На нея неус

цяло.

Преди всичко ръстт>т на об 
ществения продукт 
по отношение размера, утвър 
ден с общия план за развити 
ето на общината през 
година. Този по-бавен растеж 
на обществения продукт е ре 
зултат на редица предпостлв 
ки и условия, които не се из 
пълняват, за да сс осъщест
ви плановия ръст. Достатъч
но не се съблюдават съпът- 
ствуващите 
политика елементи и разпо
лагаемите потенциали.

по-голяма
на

около
п планината.Отделна грижа ще пред

ставляват всички видове пот
ребление и разпределение на 
обществения доход. Комунис
тите и трудещите се 
ред по-решително ще възста 
ват срещу нарушаването 
пропорциите в разпределение
то, имащи за последица на
маляване на възпроизводство 
ната способност на основните 

сдружения 
се по

ловена
трашимитс строители са чака 

безкрайно много с нетъР 
пенис и радост. А те са съ 

професията

1978

ЛИ

занап- щински герои в 
си, които със своя пот изо
билно натопили всяка 
на този дълъг подземен кори

на педя
След пробиването на туне

ла в недрата на високата пла 
нина всс още всичко ехтеше 
и се сливаше в ехото на ра
достта на строителите. А то
зи грамаден тунел, от чиято 
тъмни стени блика вода, не
прекъснато е пробиван в трй 
смени. Строителите, за които 
тук някой каза, че им сърце 
то било по-твърдо от скала 
нищо не е успяло да спре. 
Изкопали са шестдесет хиляди 
кубически метра най-тзърди 
скали, овладяли бройни под
земни ручеи, на места 
срещали с жиз пясък и с ре
дица други предпятствия. Зад

всички е, че в изграждането 
на този голя-м обект не е има 
ло човешки жертви. Дори и 
тогава, когато в тъмната без- 
конечяост на 
громените стени

дор.икономическата Нито по-труден терен, ни 
то по-дълъг тунел! Ето защо 
на тази трудова победа смеорганизации на 

труд, Също така ще
Отчита се, че е увеличено, веде по-голдма сметка 

участието на личния доход и всички видове бюджетно 
общото потребление с 310о, извънбюджетно потребление, 
а е намален дялът на сред- несъгласуваността 
егвата за разширяване на ма довежда до преливане на зна 
териалните основи на труда и чителни средства от стопанст 
формирането на резервите с вото в нестопанските дейнос- 
46° о по отношение на предиш ти. 
ната година. С това се намал 
ява акумулативната и възпро- 
изводствена способност 
стопанството.

отделно горди.
Това е първата импресия 

и изблик на радост на наши
те строители.

Между тях е и САВО ВУК 
САН от Госпич. Той е един 
от най-опитнитс 
който между първите е закра 
чил в неизвестните недра на 
Лисинска планина.

— Повече от две десетиле
тия пробивам тунели 
в страната ни, обаче този е

планината раз- 
блокирали

за
и

всички изходи, 
се изнамирали достатъчно си 
ли. да се спасят.

За тях всеки тунел 
събитие, а съдбата им налодо 
база на

строителите
на което

е новостроители.
художниците. И тях 

ннте творби са предпазна че 
ни на други, а изграждането 
на всеки нов тунел 
лича като магнит.

За да се ускори ръстта на 
на производителността на тру

да, комунистите и трудещите 
се ще трябва да поведат ши 

и рока акция преди всичко в
ООСТ и останалите самоуп- 

активност, тя равителнл организации и
по общности за изнамиране на

вътрешни резерви и тяхното 
пълно ползуване. Това ще 
насърчи увеличението на ин 
дивидуалната и обществена 
производителност на труда, и 
ще доведе до увеличение на 
рентабилността и ефикасност
та при ползуването на сред
ствата на общественото въз
производство и други качес
твени показатели на развитие 
то, представляващи трайни 
условия за по-качествено сто 
панисванс и увеличение на 
дохода.

се ги признавред

В. ВелиновНе по-маловажно е, че 
при наличието на динамична 
инвестиционна 
все още е недостатъчна 
отношение на потенциалите, 
с които разполага Сурдулиш- 
ка община. При това участие 
то на организациите на сдру
жения труд със собствени 
средства в общите налитало 
вложения е на твърде ниско 
равнище. Процесите на обе
диняване на средствата за вла 
гания и за получаване на съв 
местни доходи също са скром 
ни. Поради това в капитало
вложенията доминиращо мяс 
то заемат класическите кре
дитни отношения.

ДИМИТРОВГРАД

И ОТ .ДРЕБНОТО СТОПАНСIВ0« - ЗНАЧИТЕЛНИ ЕФЕКТИ’
ДИНАМИЧНОТО - ТМИИ|стопанско 

развитие на промишлеността 
и новосъздадената 
структура в Димитровградска 
община в последно 
тавиха на заден план редица 
стопански дейности. На пър- 

занаятчийството. 
То е в упадък. Някои заная
ти като коларо-ковашкият. 
обущарският и др., от които 
се чувствува голяма нужда 
и на село и в града са на 
чезване.

А тези дейности 
съпътствуват стопанското 
витие, но все повече са 
същна необходимост.

Касае се до развитие 
„дребното" стопанство и 
обществения и на частния 
сектор до края иа 1980 годи-

ски, хилшчески и_ златарски
работилници. Понастоящем 
общината има 69 
ски работилници, 
които са в града, а на село 
с изключение на няколко 
ионнн центрове.
Освен това, — 
мигровград има 
развитие на

витие на домашното ръкоде
лие, което засега върви неор 
ганизирано, стихийно. С 
питал овложения от 2 3 
она динара общият доход от 
домашното ръкоделие би дос 
тигнал сума от около 3 мили 
она динара.

встопанска занаятчий-
повечето от навреме ос мили

ра-
няма такива, 

специално в Ди- 
условия и за 

златарството ка

во място.
като^ при това

се намери работа за 40 жени 
и девойки, които да работят 
от акорд.

Значи с кашегалозложения 
т дессткз! милиона
дашара биха се създали усло
■>оо ^®яасг;?яззае на около 
-оо нови раоотника.

то занадт, тъй като 
чен град.

На село трябва 
чат йъзможносп 
ване на

е грани-
из- Да се изу- 

хте за откри- 
коларо-ковашки обу 

щарски и др. работилници 
поне В по-гол емите села.

Особена слабост в инвести 
цмите представлява недоста
тъчно подготвеното навлиза
не в инвестиционните начина 
ния, което зле се отразява 
върху темпа и цената 
строителството. Това от своя 
страна довежда до надвиша
ване предвидения обем 
влаганията (при ВЕЦ Власи- 
на три пъти, ПЕС два пъти 
и тл.).

Наред с това 
и трудещите се в Сурдулиш- 
ка община трябва да реша
ват през текущата година ре 
дица задаци: 
ползуване на

комунистите не само че
раз

и на
по-рационално Към втората група 

се отнася развитието 
лообработващля

Откъде средства?
Ш| Уведоми Тасев, ще 

,ь “°7ърС!! съдействието на 
т.,«5 „За насърченде разви- 
тате^ппа иеД°етатъчно разви 

Ч! оещчви в СР Сърбия, 
но™ Финансиране на „доеб-
зват .Г”™" ^ «* ™

въпросина наразполагаемите 
средства, намаляване разходи 
те по стопанисване, макоимал 
но ползуване на вътрешните 
резерви, въвеждане на 
номпи и

на мета 
цех. Според 

някои изчисления с капитало 
вложения от 650 
изграждане на
3050 хиляди 
ка на нови

в

на на. хиляди за 
помещения и 

Динара за набав 
машини, ще се 

еьздадат условия за пет пъти 
по-голямо производство Ъка 
то броят на работниците

ико-
по-отговорно отно

шение към труда, по-рацио
нално ползуване на заетостта, 

пое- стимулиране на рационализа 
и Ции, новаторство и други ви 

дове творчество и пр.

Не крият ли се в тази об 
ласт и значители ресурси по 
отношение заемането на нова 
работна ръка?

Този проблем от 
е предмет на
група специалисти, водена от 

От казаното личи, че пред Тасев- завеждащ от
ко”У™™1те и трудещите се ^?кСТ°ПаНСТВ0 11 Финанси
в ООСТ (а и в другите вей п Общинската 
пости), се намират твърде Димитровград, 
отговорни задачи. Налице е ^ие изготвихме
и готовността те да бъдат ре ”%оект ~ каза Тасев, в 

авани, за да се обезпечи обхванахме около 22 занаят
™°теРеДсв“ГТ° Н3 
и насърчението «я разви™е™ 
стопанство" в наша'™Ребя°ТО 
«а, тези задачи „Те а °бщн- 
ме в няколко 

— Първата ното
тите за откриване

Посочените слабости 
тавят пред комунистите 
трудещите се в ооновните ор 
ганлзации на сдружения труд 
редица трудни, но изпълними 
задачи. Тези отрицателни 
денции сълодва да се преус
тановят и да се даде път на 
прогресивни мероприятия и 
решения. Сдруги думи, да 
се поведе решителна борба 
за преодоляване на сегашно- 

. то състояние.

средства отнеотдавна, междуна- 
за развитието на 

Дейности, а известни с\*
стбоТТ.6 ооезпечат посред-
"ост г " ;:2'прлв''г1с-™ата °бщ
НО осиг\т^аЛ11дао “ пененон
телшп4'?ана™ самос™яб„„ к задаятчщ, в Ср С ц 

В някои случаи
и банкови собственото

20 на сто.
Този

нз Тасев,

родния заем 
тезивнимание на отповиши на ОКОЛО 40души.

към третата 
от развитието на 
стопанство се 
то на 

Ако

ми
тен гРУпа въпроси 

„дребното" 
отнася развитие тъкачния цех’ 

се вложат 28

скупщина в

един
иего милиона ще се 

кредити, а
Динара за 
ви помещения
броят на 
се увеличи

изгражданеукрепване на 
оонови 
витие

на борбата отношения и 
за укрепването на материал- решаващото 
тате оонови на труда, като Работника в 
съществено условие на дина- Щественото 
мично и стабилно обществено

на но- 
и машини п 

работниците 
на 180 

се произвежда два 
на пъти повече.

Не е забравено и
™П^рве™еекс^о™М0в^ на
рот биха се 
костите за

материалните 
наедружения труд, 
на самоуправителните 

осъществжване 
положение

участие е околораз от 80 
ДУШИ ще
и полови

Съставна част проект. както изтък- 
скоро време ще 

нз обсъждане 
вид след 

Общинската скуп 
да се ре- 

кРДя на 1980 го-

в
бъдена изнесенразделих-процеса на о'б- 

възпроизводство.
като в 
приемане 
пн*на, би 
алнзира д0 
дина.

групи окончателенДомашнозадача е спеш
възможнос 

на фризьор
изучаване наСг. Н. трябвалоПи- 

възмож 
раз-

изучили - 
откриване иСТРАНИЦА 6

М. А.
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Интервю

“вяяг
НА РАЗВИТИЕ I |"а1Л^зг'.'г1, '’НГ>|- НА ПЕТСТАВЕНИте ВВПР°ЛЕА "Л РЕДАКЦИЯТА НАРОДНОСТ, ЗА РА«ОТгКтДТгАВ'Щ1<,т35|!ГСЙА °к,?ЖЙЙ

риод от дреме да се осъще
стви такъв напредък!

— Склонни ли 
хора да разрешават пробле 
мите на лек, непозволен на 
чин. Идват ли при Вас хора 
и ^ъРСдт ли интервенции да 
им помагате там където ня- отношения, 
мат законни права? Титови

Такива хора има, оба
че съвсем малко, с други ду 
ми не може да се приеме, 
че това има размери на ня
какво я в лен не. Най-често ид 
ват хора с молба да се 
тервенира за 
работи (във връзка 
дебни дела, назначаване 
по-лека работа, 
не на нерешени въпроси по 
частна собственост на 
или къща и др.)

— Как 
случай?

— Зависи от това за как- 
сс търси

— Как в'ървят подготов
ките за прилагане на Тито 
вата инициатива 
ТИВНО РЪКОВОДСТВО?

— Колективното

са нашите за колек-

Ръковод- 
ство е естествено задълбоча 
ване на

Другарю Борисов, за
последните няколко години Р°мени. Достатъчн 
в Димитровградска община ™Ва' КоопеРацията да рабо 
се води борба за достигане по-добре, без загуби?1 
на по-развитите общини. Къ Селското стопанство в
де се намираме на този пъ?? ваш«ге Средноорочии плано-

— Равномерното развитие 1 Развитие получи прж)
на всички Краища в Юго Място' За Д» Реали

условията имаше Г*3® сер,юзеи плаи на разви- аШе' а 
и коне I и- 

и законни раз- 
породои; това е наше по-ш-

Ние 
както и 

длъжни 
максимум уси- 

лия за да осъществим тези 
задачи, Омятам, че резулта
тите от досегашната актив
ност ще дадат пълеп ефект 
в следващите години, защо-' 
то болшинството

реконструкция и мо
дернизация на предприятия 
та са в течение. За да успе
ем в това получихме ценна 
помощ от Републиката, 
момента, националният 
ход по жител
на сто в сравнение със СР 
Сърбия.

— Посочете, моля Ви се 
конкретно, кои са 
в общината през 
година?

— През 1978 година

самоуправителните 
Визионерските 

идец винаги до се
га даваха нова крачка на
пред и в най-сложни 
менти от нашата нова ис
тория, както в югославски, 
така и в международни ма
щаби. Ние имаме 
че оме свидетели на това 
грандиозно Титово дело и 
че участвуваме в реализира 
нето на тези

о ли е а на нас ни остана да про
дължим работата за 
то реконструиране, модерни 
зпране, обезпечаване 
Дрн, задълбочаваме на 
управителните отношения в 
тях за да може работиикъ 
Да стане 
дар на всичко което той съз 
дава. Това беше, а 
време на внасяме в практи
ка на новата делегатска сис 
тема, която вече дава плодо
ве каквито може да даде са 
мо една такава крупна ре
волюционна обществена про 
мдма.

тяхно-

на ка- 
само мо-

славия е едно от 
за по-бръз темп 
тие. Това налагат 
туционните

истжюкн госпо- ин-и сега има 
за разрешаване на

щастие,нуж \а
__ още мно
ГО нерешени въпроси. По въ
лР°са на сдружаването на 
селскостопанските произво
дители правим първите 
кн, току що е 
на ООСТ

незначителни
и сега е със съ-

на
разрешава- крупни идеи 

на неговия гений, прилагай
ки ги на практика.

Една от тези инициативи, 
инициативата за колективно 
Ръководство, предстои да 
приложим на практика. Си- 

ц _ интервенция. гурен съм, че при условия-
мац-често му давам обясне та на заживяната, вече са
мия за правата на хората с моуправителна практика в 
оглед на законните разпо- нашата страна, преминаване 
редои и ли го изпращам при то към колективно ръ-ково- 
комптентните. дене не е много трудно, по-

Съществува ли в общи- неже и при сегашни усло- 
ната проява на криминал, вия в нашето ръководство 
кражби? има много елементи на ко-

— От година в година сто- лективно ръководене. Разби 
папският криминал в общи- ра се, този факт не ни да-

тическо определение 
от Димитровград, 
всички други, сме 
да вложим

стъп 
конституира- 

„Коиерация" спо
ред разпоредбите на Зако
на за съдружения труд.

Все още не сме спокойни 
за сигурен пазар на 
произведения, кактоте, така

имот

постъпвате в този

по
нашите 
млечни 

и месото, което тър 
сн по-широко ангажиране п 
дългосрочно свързване 
по-големи системи.

За модерно производство 
трябва и модерно оборудва
не, нова технология и спец-п 
алисти. Вложихме 
шггаловложения и още вла
гаме, обаче останалите 
проси решавахме само части 
чно

от акциите на
с

В
до- големи ка-е около 73

въ-
— Вие сте председател на Съвета по народна 

отбрана на общинската скупщина, а по специал
ност запасен капитан по инженерия и член на 
Общинския щаб за териториална отбрана. Какви 
резултати през изминалият

или въобще не ги ре-успехите
миналата шавахме.

Това, естествено, даде 
пте лоши ефекти; натрупа
ха се залежали стоки, не се 
разрешаваха междусобниге 
отношения между основните 
организации на сдружения 
труд, без достатъчно специ
алисти от областта на фи- 
нансиите и правни отноше
ния, самоуправителните от
ношения бяха сериозно на
рушени, изродиха се и лич
ни недоразумения между ня 
кои от ръководителите, за- 
царя тук-таме и недисцишщ 
на и др.

Всичко това беше сииш 
да се превземат мерки за 
преодоляване ма тези проб
леми. Това обаче никак не 
може да стане без кадри с 
голям опит и желание да 
дадат максимално от себе 
си. Вярвам, че това е пътят 
за успешно стопанисваме в 
бъдеще, без излузии че всич 
ко това може да се осъще
стви бързо и лесно.

— Вие сте председател па 
общината пет одими. През 
това време, да бъда откро
вен, и с Ваши заслуги са 
постигнати добри резултати 
в развитието на общината.
Кои стопански акции и ме
роприятия считате за най- 
успешно осъществени през 
това време?

— През изминатия период, ----------------------------------------— ирашггелннте
от освобождението пи до ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА трудещите се все повече съ-
днес в Димитровградско, ка ХОРАТА зпават, че всичко онова ко-
кто и в цялата страна са----------------------------- --------------- ето с и неговата органнза-
постигнати огромни успехи. ^ ция е негово, че той разпо-
Развитието па нашата общи- Другарю Борисов, Вие лага и със средставата за
на, такава каквато е днес, всекидневно кбнтактирате с производство и резултатите 
дължим преди всичко на но хората от общината. При от производство. Там къде- 
пиц социалистически строй, Бас идват хора, като тър- то все още царуват техно- 
който изграждаме. В това сят начин за разрешаване бюрократи, там няма друго 
развитие са вградени труд, на лични проблеми. С една освен самовластие на шепа 
знание и ентусиазъм на по дума Вие познавате добре хора. Аз мисля, че има ну-

поколвния. Колко ус- нравите на населението от Жда от будност за да не се 
имаме за последните общината. Какво ще каже- случи нещо подобрио. 

пет години продължавайки те за трудолюбието на хо- 
континуитета на нашето раз рата от Димитровградско? 
витис, се дължи на основа- — „Колко хора — толкоз 
та върху която ние продъл- нрави” — казва старата на* 
жихме да строим; а гази родна поговорка. Може, оба 
основа беше добра. че да се каже, че нашият

Наглите предшественици човек е много трудолюбив. 
бяха създали редица проми Впрочем ако не е така, шг- 
шлегги и други капацитети, ма можеме за така къс пе-

сво
период постигнахте?

Всички компоненти на об- 
щенародната отбрана в Ди
митровградска община през 
изминалия период постигнах 
ме с изключителни успехи. 
За тези успехи получихме 
признания: през 1977 годи
на една от нашите най-ус
пешни части на териториал
ната отбрана бе провъзгла
сена за най-добрата в Ниш 
ки регион и получихме Зна
ме на териториялната от
брана, а през 1978 година за 
най-добър общински щаб по 
териториалната отбрана бе 
провъзгласен нашия щаб и 
получи преходно знаме.

ДОВъР
шихме по-голяма част от по
дготовките за предстоящите 
капиталовложения. По зна
чителни от тези са подготов 
ките в каучуковата фабрика 
„Тигър” — ООСТ „Димитров 
град” със стойност от 64 
милиона динара, „Баткан” 
— около 26 мил. дин., „Град 
ня" — 25 мил. дин., Конф 
Ция „Свобода” за втория 

стойност 22,3 мил. дин., 
кожара „Братство” — 1,3
мил. дин. „Сточар” — ООСТ 
„Нишава” 26 мил. дин., 
ООСТ „Тъгокооп” за универ 
сатен магазин около 30 мил. 
дин.

— Всенародната отбрана 
е една от най-големите при 
добивки на социалистическа 
Югославия създадена у 
Народоосвободнтелната бор 
ба и Революцията, продъл- 
бочавана и проверявана на 
практика и след освобожде- 

граждани ””ето тя се усавършенстзу-
ИЛТ1 Днес свободно можелг да 

кажем, че в Югославия ня
ма човек, който, не е вклю
чен организирано във въоръ 
жените сили на Югославия, 
където се подготвя за отбра 
на п защита на нейната не
зависимост, суверинитет и 
иптепритет.

през
Б. Борисов

В такива обществени от
ношения, всички 
п труДещи се, косвено 
пряко, стават носители на 
инициативата, включени в 
самоуправителните органи, 
делегациите на Самоуправи 
телмите общности па интере 
епте, делегациите на общии 
саката скупщина и други фор 
мп на самоупратаелнне. Кол
ко успешно удолетворяваме 
или помагаме да се създадаг 
условня за реализиране на 
тези инициативи, толкова са 
и нашите заслуги за постиг
натите резултати.

Считам, чс най-оглям ус
пех в областта на стопан
ството е акцията за 
стру прането, 
него и разширяването и а всич 
кнтс стопански организации 
без изключение. Паралелно 
с това тече п акцията за 
обезпечаване па кадри без 
конто няма напредък.

ек-

етап,

Вече се строи, а вносните 
машини за мебелната фабри 
ка „В. И. Циле” пристигна
ха с обща стройност над 30 

дин., привърши първия 
етап от строежа на „Свобо
да” — стойност 17 мил. дин., 
привръши построяването на 
овцефермата „Бачево” съз 
стойност над 35 мил. дин., 
завърши и първият етап ох 
реконструкцията на Кожара 
„Браство” — стойност 4„62 
мил. дин., ООСТ „Елеастро- 
дистрибуция” — 4,78 дин.,
„Градня” — 2,35 мил. дин и 
ДР-

През миналата година пус 
нахме в експлоатация част 
от най-крупният обект на 
комуналното 
— Регионалния водовопро- 
вод, чието построяване прес 
метнато от 1978 година стру 
ва около 60 мил. дин. До с. 
Моинци направихме хубав 
Път, адаптирахме Културн
ият- дом, строим хубава ав
тогара, разширихме гранич 
иия пункт и извършихме 
подготовка за построяване 
иа местен път покрай меж
дународния, подготяваме по 
стРояване на нова училищ
на сграда и (др. „

— Кооперацията „Сточар 
я Димитровград е единстве
ното предприятие, което ра 
боти със загуба. Там са 
напра вени няк ои кадрови

па Димитровград е все по- 
малък, тази година е скоро 
незначителен. Смятам, че то
ва се дъляи на всс по-успеш
ната работа на органите по 
самозащита в 
организации .както и работ
ническият контрол.

ва за право да не извършим 
сернзони подготовки за то
зи качествен скок в прогре
сивните промени на нашите 
обществено-политически 
ношения-

мл.

от
стопанскитерскон- 

модерипзира-
ХОБИТО НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ— Какво е отношешгето 

на хората към обществено- 
IX) имущество?

— Осведомени сме, че Ва
шето хоби е изкуството. 
Кои художници особено оби 
чате?

— Обичам изобразително
то изкуство. През свободно 
то време и сам рисувам, за 
шшавам се с художествена 
фотография, любител съм 
на цветя и животни.

— С развитието на самоу-
отношеиия»

строителство

Няколко годшш вече съ
бирам репродукции на ве
лики художници. Имам ху
бава колекция. Пленяват ме 
реалистите, а особено Рем- 
браид, Рафаело, Леонардо, 
Гоя от нашите Мурат, Буко 
вац, Катарина Иванович, а 
от по-ново време Кун, Кос, 
Тйешич, Муйезинавнч...

Интервюто взе:
Богдан Николов

вече
лехи

Добре познавам стопански 
те организации в нашата 
община и мисля, че такова 
нещо не може да бъде раз
пространено” калето вие ка
захте, мокър че от такива 
прояви не сме имунни.
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!С ОСВРТЛ * ИЪКУСТКО|Р»3 нултуюа*
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СУРДУЛИЦА ЗА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗАМЛАДИТЕ В

Съществени промени в оораеованието
В РАМКИТЕ па публично- самия Лредктозакаи и шшредването и стимулиране

то рааискишю по ироок.о- монтирането на отделни раи г талантливите учени-
Р пасочс- пореден, които па тя* “ о ^ това и за уЧастие-

иай-иптереспи. С “«юедо то н учениците в самоуп-
внимание е анализиран дя „еаштео за оиисвателни-
лът, В който се УВД«№ ?Гоцешш и Поведението на 
ват получаване на четири, ,,.ирл,шште и хл. 
относно пет стопена на про У учошщнте проявиха илте- 
фесионалиа подготовка в потребностите на
рамките па четиригодашпшя Рбе НИя ^уд в община-

таГ за кадровете и евентуал 
пата училищна мрежа 11а 
средното образование в ре
гиона и в общината.

Получава се впечатление, 
че още много неща остана
ха недостатъчно 
и трябваше да се чуят 
нйята на средношколците: 
за учебниците литературата,
самоуправителните
зации на учениците и оста
налите въпроси, които са от 
особено значение за по-ефи
касно и по-ускорено усвоява 
не на учебните планове и 
програми. А това е начало 
за коренна реформа на учеб 
ното дело.

КОМЕНТАР С ПОВОД

АБСТРАКТНО
ТВОРЧЕСТВО

какина за с-рСДИШО 
но ооразоваиис и възпита- 

у-/о1 цш1С1\а1'а
ч о>рдуа»щапан*»яир* ашгзнра иуолнчли разне- 

КосШЮ Па 13 Я|1УаРИ 1,Г‘ Й
иоразоваголииязалата на 

цигПЪР „ИОСШ1 ороз шю . 
съвощамнсло,Н ЕДЕЛНОТО раднопердаване на 14 т. м. на българ

ски език беше посветено на 36-годишнината от излиза
нето на първия брой на ,Д’лас на българите в Юго
славия" и, както се каза в уводната статия на предава
нето, „има за цел да покаже на раднослушатслнте раз- 
вишето па печата 
ски език в Югославия”*

Участници в радиопредаването 
Издателство „братство" жодор пелчев е изказване за 
първия брой на „Глас на българите”, Миде Николов — 
Ирисоиски, главен редактор на „Мост”, който говори за 
развитие на българската литература н книгопечатането 
и Милан Ьеличков, главен редактор на ,Другарче”, кой
то говори за развитието на детския вестник при Изда
телство хч>. Слушателите бяха запознати, че олед ,Д‘лас 
на българите" са печаташ» много вестници, книги пре
димно от автори от българската народност, но от изказ
ването на главните редактори раднослушатслнте малко 
са узнали за авторите па тези книги, статии и за жур
налистите, които първи и най-много са работили в раз
витие на журналистката на български език у нас. Из
лиза, че с тримата едвам ли не започна журналистика
та, под тяхно ръководство се създаде и сега съществу
ва. кои ояха редактори на „Братство” от основаването 
му до днес, кон ояха журналисти в „Глас на българи
те", кой написаха първия роман, и кои цаписаха толкова 
стихосбирки и още около педесет книги, там се пе каза. 
Нима от стотина и повече автори, появили се в създа
ването на нашата журналистика и книгопечатане 
български език, още няколко имена не заслужават да 
се споменат. И не само това. Трябва да 
по случай юбилея и признателност. Това са освен споме
натите и Тодор Славянски, който беше редактор на 
вторид информативен вестник на български език „Сво
бода", а които се и не спомена, след това Мики Нейков, 
като пръв редактор на „Братство” и проявен журна
лист, Марин Младенов, редактор и автор на първия 
роман, който се спомена без автор, Димитър Йотов и др.

ла редакцията на радиопредаването е как ще отбе
лежи юоилея на печата на български език у нас. Това1 
че за събеседници са взели само главните и отговорни 
редактори от Издателство „Братство” е пак тяхна ра
бота. Но не е само тяхна работа ако „забравят” само 
редактора на вестник „Братство” Стоян Станков и съ
трудника на ,Д‘лас на българите”. Ако се говори за 
развитието на печата на български език у нас след 
„Глас на българите” не може това да се види без 
,братство”, вестник, който излиза 20 години. ,Другар
че" и „Мост” са само рожба на този вестник. Може 
такова ,дребно опущение” в едно специално предаване 
да се вземе като случайно?

цикъл на средното 
но образование. На всяка 

на професионална
освен 1па

гимназиални учители и дред 
сшвигеш 11а оощеешедио- 
иол итческите оул аикизации, 
ирпсъотвуваха още Снежа
на схамепко1ШЧ, член па Гс- 
11 уо; 1 и'каи юка 1 а ксикрере1  щия 
11а ССМ В Съроия, мнролюо 
гшколич, секретар 
па сем в южноморавски 
регион и Мирослав стсадио- 
вич, председател на СЖ па 
ССМ във браня* 

ьстьпитешю слово па тази 
дебата изнесе драгаи 
С1цч, председател на ОК на 
ССМ, изтъквайки необходи
мостта от пълно осъществя
ване на средното насочено 
образование и възпитание, 
като част на единната сис-

степен
подготовка ще отговаря и 
определен брой професии в 
зависимост от степента ла 
сложност на работите и за
дачите. Така всеки след за
вършената учебна година 
,щс получава отгределена сте 
неи па професионалност, па 
ако не продължи образова
нието, ще може да получи 
съответно работно място в 
сдружения труд. Чуха се и 
основателни забележки за 
отделни решения и дадоха 
сюгжестии и предложения 
как трябва да се регулират 
и решават. Това преди всич 
ко се отнася на дяла на

и издателската дейност на оъжар-
осветлени 

мне-бяха директорът на
на миК

органи-

ги

Сърболюб Микич
гема на социалистическото 
само управително образова
ние н възпитание. Той съ
що подчерта ,че особеното 
значение на реформата на 
средното образование се съ
стои във възможно най-здра 
вото свързване на училища
та със сдружения ТРУД и
че таква система на перма
нентно образование отразя
ва п интересите на сдруже
ния труд.

— Смисълът на реформа
та не е само в самоуправи- 
телното преобразование на 
образованието, понеже това 
бд означвало образованието 
и занапред да остава отделно 
от останалата част на сдру
жения труд. Промените тряб 
ва да се изпълняват не са
мо в образованието и отно
шението на образованието 
спрямо обществото 
черта Ристич.

Най-голяма част участни
ците в разискванията посве
тиха на анализирането на.

ДИМИТРОВГРАД

Юбилей на гимназията - 100 

- години средно училище в 

Димитровград
на

им се изкаже

ТАЗИ година се навършват 100 години от от
криването на средно училище в Димитровград. С 
пренасяне на учителската семинария от Белоград
чик, която през 1914 година прерасна в гимназия, 

а с малки прекъсвания съществува до днес. Гимна
зията постигна особено големи резултати след ос
вобождението от фашизма, от която излезнаха мно
го кадри нужни на нашия стопански, културен и 
обществен живот.

Ознаменуването на тази важна дата от исто
рията на учебното дело в Димитровградска общи
на ще даде възможност да се направи обобщение 
на стогодишното съществуване на средно учили
ще, едно от най-старите училища в тази част на 
СР Сърбия*

под

ли
Б. Н

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИБ. Николов

Родителско-учителските срещи са полезни 

повече ако са разнобразни
Онова, което се чуе - "

дителско-учител оките
полезно средство в по-нататъшния процес 
«а обучението и възпитанието на учени
ка. Обаче, съвсем е погрешно да се счи
та. че родителско-учителските срещи тряб 
ва да се организират само поради съоб
щаване успеха на учениците. Безспорно 
такива анализи са необходими, 
постигнатият успех в известна стенен е 
барометър за по-нататъшното ангажира
не на ученика в работата. Но той не^ е 

Нистина °т него се изхож
да при всяка акция с цел да се подобои
=анао^Гите и то* "ред™—
изходна основа за договаряне и пиел 
приеиане на мерки за по-добра и по ка
Па^^пък™акЩ1°'СеМеЙ:На аетивност.‘
__а 1 се ПъК- ако «а родителско-учителски 
те срещи изключително се третира само 
успехът и поведението на учшиците с^б

които е 
всички

БРАТСКОТО Х0Р0“-В УЗШь
„Братското хоро”, проведе

но преди седемнадесет години 
от основното 'училище „Мошг 
Пияде" в Димитровград, а в 
което участвуват 
училища От народностите 
сръбската нация в Социалис 
ти че ска република 
тази година ще се състои в 
Уздин. в САП Войводина.

Срещите на училищата ще 
се състоят от 18 до 21 май. 
В тях ще участвуват предста

вители на основните учили
ща от 13 градове: Алексан- 
дровац Жупски. Кръстур, Та- 
ванкут, Витомирице, 
рен. Руски Кръстур, Ковачи- 
ца, Чантавир, Димитровград, 
Печенци, Нови Пазар, 
рот и града—домакин 
дин.

и научи на ро- 
срещи най-често е те обстойно се осведомяват за успеха и 

поведението на ученика. Практиката оба 
че показва че такива „чисти" срещи през 
^Я ’а1а Учебна година има много, или се 

Т^„СаМ° таю!ва, което е непра- 
Учителп,1,Р^'ЛТаТЪТ 0Т такива родителско- 
бгю „,Я среиди е известен: намаляване 
ороя на идващите, или съвсем 
не на родителите 
Учителски 

Там,

Приз-
основните

Пи-
Сърбия, У?

Според приетата програма, 
участниците в „Братското хо 
ро” ще организират 
тен лагер от 12 до 21 май, в 
който ще участвуват 
тима ученици и един препо
давател От всички училшца— 
участници.

Ще бъде организиран на 
граден темат, изложба 
ученически творби и на 
жествени фотографии.

Срещите ще бъдат 
звани.

не идва- 
на такива родителско-

понеже
срещи.

не^разгоНв“пТеР

учениците
раоота например, който 

примери от 
семейства, или лък

ношенияга^межлч г^рните класове за от- 
та и дп] пп ду момчетата и момичета 
№ Опге “З та И Сектите считай ако пп™Ма Ще 6ъде -

дТ;дг“-тт-°'учителските 
^изХзГ^а. =^а-а

и Други секции с 
телската 
ческите 
конкретно 
тгеха на

съвмес-

по пе-

план на 
се илюстрира с 

дадения клас или
на

конкретни 
някои

худо
за родителите наизпол-

както и досега, за 
премерване на сили 
тното поле, а в тях ще имат 
възможност да покажат май
сторството си и танцовите 
състави от всички училища- 
участници.

на спор не са по-голе- 
ползата

ки учеиГ^^з^едни60083“ У 
ва М0Же да Д°кпже. чева заложби стига да се те

се даде шанс 
изява.

Обикновено 
тикува така 
ско-учителска

срс-
че участие в тяхспрямо 

области. Все класа — 
рецитатор- 

музикална, техническа 
сплт.го « една думат ако роди- 

П(^^а„ибъде преглед на учени- 
П1 ния и всеки родител тук 

своет0ВИ-ДИ “ Ще пРеп°зчзе ус-

притежа- 
открият" и да 

възможност за
На раздяла. участниците в 

тазгодишното „Братско хоро” 
ще засадят по едно

относно
_ - дръвче
спомен-парка „Братство-един

ство • М. А.
в на полугодието се 

наречената „чиста" 
сРеща, на

прак- 
родител- 

която родители дете.
Д-Р Слободан ВАСИЛЕВ
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ПАДОжка 0Т1>анш1Л
•I

ВЕРНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛИ 

титовото ДЕЛО НА Приветствена 
телеграма до др. Тито

.(От 1-ва стр.)

председателят на 0б Щ»‘ите «''ннщй04^ 
щинската скупщина в п, 6 по'Интенаивно е» ?^г °
тровлрад БорГ1сХрисовД^ Раб°та™ «а 
ДНш,™УВи ™сГт"екатС0Т,ШВН- помощ““™ Н60бХОДИ-

ска оощина. Р Рад ДУ най-добрите учегта» й
Взимайки думата от име ”'Уденгн- Повечето от тях 

то на Регионалния съвет н оглиадици и твърде ак-
Титовия фонд в Ниш, гад чески ВЖ1^ществено-полнти- 
— майор от запаса Стани пм я живот в своите сре- 
мнр Иованович, тани' ди
гото каза:

Т1ие стипендиантите на Титовия фонд от 15 об
щини в Нишки регион Обрани 
писваме на декларациите 
твието на

Тито”, имат възможност да засви
Д лствуват ““ята обич
та^каТ^-бор™ за Р°ДИНа 
бър успех В 
то дейно

на тържествено под 
Димитровград в крисъс- 

подписващите обществения договор за съз
даването на Титовия фонд, сме изпълнени с безмерна 
гордост, че станахме Титови

в

по-до- 
обучението, ка- 

участвуват в из- 
граждането на страната. Не само

стипендианти.
Чувството ни радост. щастие и гордост е толко 

ва по-голямо защото получихме Титови стипендии но 
време, когато работническата класа и целият наш на
род чествува юбилея иа нашата партия — 60 години 
от създаването на Комунистическата партия на Юго
славия. Всецяло отдали на Твоето революционно де
ло и на нашата социалистическа самоуправитсляа 
общност на братски
ности, работническата класа, трудещите се и гражда- 
ните в нашия регион и чрез омасовяване на Тито
вия Фонд още веднаж ясно изразиха 
ление да вървят по пътя, по който 
граждането на 
Югославия.

военното време има 
Р0*1 каза Станисавле- 

вич. и днес, в мирно време, 
има безчет възможности за 
изява, а тези възможности 
и на дело доказват нашите 
млади хора.

От името на 
тите

равноправни народи и народ-
между дру-

басейн се пада нзклчЮител 
ната чест, защото те поде- 
™а"РеАИ години ини
циативата за създаване на 
Титов фонд. По техен по
чин, а при подчертаното 
гласие

стипендиа/н- 
от Титовия фонд думи

благодарност
своето опреде

ни водиш в из- 
социалистическа

на изказаха 
стипендиантите Новица По- 
нович И Миряна Стойкович 
от Ниш. Зоран Геров,
-шик от димитровградската 
гимназия Б. Тито” гово
ри за дейността на масови
зирал юто на Титовия фонд 
всред учащите се в Дими
тровград.

самоуправителнаПрез изтеклата
инициатива иа Нш22^а И° 
шон у нас беше създадена
диа^ь^ °Т ТПТОВ“

Горди на Твоето дело и Твоето име, от придо- 
оивките от нашата революция, от братството и един
ството на нашите народи и народности. Ти обеща
ваме, че ще бъдем достойни продължители на бор
ците за самоуправление, в изграждането на по-щаст
ливо и по-хубаво бъдеще, за самостоятелността 
зависимостта на нашата страна, че задълженията си 
към труда и учението честно и достойно ще изпъл
ним, а получавайки нови знания

се въоръжаваме с революционната теория и 
практика на работническата класа и ще се сплотя 
ваме в първите редици на борците за самоуправител- 
ни отношения- Обещаваме, че достойно ще носим 
званието „Титови стипендианти”.
15. 01. 1979 
Димитровград

ре-
уче-

5%; ?юггсе хора в Югославия, СЪю вата 
Зът на комунистите на Юго
славия, Социалистическият 
съюз на трудещите се, ОьЮ 
зът на синдикатите, Съюзът 
на младежта. Съюзната скуп 
щина от името на Социаис 
тическа Федеративна репуб
лика Югославия 
на 1973

тази 
На трудо- 

изтъкна Йо-
ванович са внушителни. Вси С бурни аплодисмени 
нки стипендианти — брига- привегствуваяа 
дири бяха провъзгласени за 
ударгащи. Всред тях има и 
такива, които взеха

и не-
акция

бе по същото времещетелеграмата 
до другаря Тито, която про
чете Деница Илиева, а след 
това в малката зала на Цен
търа за култура стана под
писването иа

участие
в повече акции. Мнозина ог 
тях на трудовата акция са 
изпълнявали с успех и ре- за 
Дица отговорни обществено- фонд.

ТИТОВИТЕ СТИПЕНДИАНТИ И 
УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРЖЕСТВЕНО 

ТО ПОДПИСВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

декларациите 
стипендии от Титовияпрез май 

година сключиха
Матея АНДОНОВ

На конкурса за изби 
ране на 
от петия випуск на Ти
товия фонд през учеб
ната 1978,79 година 
Нишки регион участву
ваха общо 193 кандида
ти, от които 170 души 
изпълняваха условията.

Стипендии от Титовия 
фонд през настоящата

учебна година получи
ха 98 ученици и студен 
ти. От тях 10

стипендианти МЛАДИТЕ И ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА В НИШКИ РЕГИОНса млади 
работници, 55 ученици 
и 33 студенти.

Днес в региона 
общо 947 стипендианти 
на Титовия Фонд, зна
чителна част от 
завършиха 
си и вече работят.

ВИСОКА СТЕПЕН НА 
ОРГАНИЗИРАНОСТ

В

има

които
МЛАДИТЕ от Нишки ре

гион повече пъти проявиха 
своята ослособеност за все
народната отбрана при орга 
низирането и провеждането 
на различни демонстрацнон-

следвадето частите на 
отбрана.

С оглед че нашата систе
ма на всенародна отбрана 
се обосновава

териториалната ка), както и Съюза на 
нерите.

Съюзът на социалистичес 
ката младеж в Нишки ре
гион^ през настоящия пери
од би трябвало по-голямо 
внимание да посвети на фи 
зическото оспособяване на 
младите за изпълняване на 
задачите от областта на все 
народната отбрана. За цел
та трябва да се поведе ор
ганизирана акция в учили
щата и здравните организа
ции срещу неоснователно ос 
вобождаване от физическо 
възпитание, както и на ма
совото включване на млади 
те в обществените организации
на ССМ.

пио-

обществен договор за създа 
ване на Титов фонд за сти- 
пендиране на млади работни 
ци и деца на работници с бод но можем да кажем, че 
по-малки лични доходи. То- Титовият фонд е израснал 
ва е още едно потвържде
ние на дело на револючион 
ните идеали и делото на 
другаря Тито.

Класовите цели на Тито
вия фонд — изтъкна Йова- 
нович — и неговата благо
родна роля в обучението на 
млади работници и работни
чески деца намериха масов 
отклик и

политически задачи.
Това нещо — 

Йованович — сочи
върху практи 

чсските опити от славната 
Ш1 учения. Досегашното цм Иародоосвободителна борба 
оопособяване съответно щзи тяхната идейно-политическа 
скванията на всенародната подготовка почива 

в масова и мощна класово- отбрана във всички общи- нейните революционни 
солидарна организация, коя ни протича без каквито 
то със своя пример и пости- да било значителни пропус 
гнатите резултати открива Кц „ слабости. Това означа- 
йътищата на класова соли- ва, че готовността, морално- 
дарност и свидетелствува за политическото състояние и 
голямата грижа на обще- определеност за 
ството за по-успешното обу на страната е па високо 
чение и подготовка на под- равнище, 
растващото работническо по Оспособявапето на младп- 

въодушевлегше коление. те за всенародната отбрана,
всред основните организа- Затуй заиалед ще с необ- обществена самозащита н 
ции на сдружения труд и ходимо още но-организира- сигурност се провежда на 
трудещите се в региона, ко- но и дейно да се работи в повече начина, като се за
ето освен солидарност към основните организации на почне от обучението до прак 
работническото поколение сдружения труд върху масо тичеокн учения. В основното 
ведно е и израз на дълбока визирането на Титовия училище младите са обхва- 
привързаност към другаря фонд, да се развива соли- пати 
Тито, чието име носи този дарност всред подрастващо
фонд _ подчерта Йовано- то работническо поокление

и акцията Да се насочва та- 
,хващ
ОТ1ГИ-

подчерта 
че сво-

върху 
тра-

и Д1Щ1Ш: свободолюбивост, не 
зависимост, братство и един 
ство на всички наши наро
ди и народности и опазване 
на социалистическите 

отбраната добивни. В повечето
при- 

среди
и между всички устройства 
са организирани различни 
съвместни акщщ. Особено 
богата и взатшо-съгласува
на активност разв!шат об
щинските организации 
СУБНОР и Съюза на социа
листическата младеж. Орга
низирани са различни пре
давания, разговори, срещи, 

чрез „Първа помощ и честиування на юбилеи 
защита', в средните учили- забелепжтелни дати от 
ща с изучаване па „Отбра- НОБ-а, походи по славщгге 
•на и защита” а във високо пътища иа партизански н 
учебните заведения чрез народоосвободителни части, 
„Основите на всенародната което до голяма степен съ- 
отбраиа па СФРЮ'. Държателно и идейно обога

Младите от останалите ш възпитателната дейност 
среди са обхванати чрез на Съюза на социалистичес 
други, специфични облици ката .младеж, 
на оспоообявааю (младите в Твърде важна роля и ак- 
местиите общности иа села- тнвност в подготовката на 
та и градовете), а през по- младите за всенародна от- 
следпите години в обучения брана имат обществените ор 
та са включени и момиче- ганизацмн 
тата, особено в селските членове ма Съюза на соци- 
ореди. Това обучение се про аяйстичеоката младеж: Съ- 
вежда чрез регрутнн цеитро юза на извмдшщите, Пиоие 
ве или различни курсове с рите и младежта на Червс- 
практичесиш програми, а ння кръст, Движението на 
участието в тях е най-к.рас гераните, формалния съюз, 

страна, иоречивото доказателство за различни спортнаI 
създадена през интереса ага младите и в ства. Младите 

време на Народоосвоооди- останалите среди. И тук ре ли и специализирани клубо- 
телната борба. зултатите наистина са висо ве и дружества в Съюза за

ки. Тази част от младите организацията гю техмичес- 
зпачително с включена в ка култура (Народна технн-

колективни членове

Най-добра е 
свъзраност между устрой
ствата на младите и ЮНА. 
Затова в бъдеще още 
високи резултати ще се по
стигат ако първичните мла
дежки организации се свър
зват с войниците. Но това 
сътрудничество не бива да 
ое свежда само до съвмест
ни културно-забавни и спорт 
ни прояви, но следва да се 
обогатяват с нови съдържа 
ния, които ще представля
ват развитие на всекиднев
ните съзнания и практичес
ки акции тъкмо в областта 

всенародната отбрана, 
обществена самозащита и 
сигурност. Разбира се, тряб
ва постоянно да се има пред 
вид и цялата специфичност 
на работа в ЮНА и всички 
изисквания да се съгласуват 
според съществуващите ин
тереси, а с Цел да ое пости
гат още по-добри Н по-зна
чителни резултати в ангажи 
райето на младгпс н Съюза 
иа социалистическата мла
деж в тази област.

на акцшхнна

по-
и

вич.
ка, че да бъде непрссъ 
извор на кадри от раб< 
ческите семейства .

По-нататък той говори за 
резултатите, постигнати в 
тази акция в Нишки регион, 
като каза:

— В досегашната акция в 
региона са зачлелени 
620 организации на сдруже- 
ния труд, 130 трудови общ
ности, 45 самоуправителни 
общности иа интересите, 15 
местни общности, 58 друже 
ства и сдружения и 4 об
ществени фонда. В Тито
вия фонд в региона 
членени над 36 000 работни
ци, 130 граждани и над 2 000 
ученици и студенти. Сумата 
на Титовия фонд До края 
на изпеклата 1978 година 
надминава 3 милиарда ста
ри динара.

Йованович напомни, 
през изтеклата година орга-

ВСЯКО ВРЕМЕ СИ ИМА 
СВОИ ГЕРОИнад

Тигови-
гостите

Приветствувай ки 
те стипендианти и 
на тържеството от името ма 
Изпълнителния съвет на Ску 
пщииата на Титовия фонд 
в СР Сърбия Арангел С 
савлевич между другото из- 

че ге живеят в едно

на

колективни
тапи-

са за- тъкиа,
бурно време, в което на де- 

иотвъРжлагза Тнтова- 
та пития за нашата 
изкована и

ло се
друже- 

изоледоазате-

— Титовите стипендианти 
— изтъкна Станисавлевич —

че
Сг. Н.

СТРАНИЦА 9БРАТСТВО 19 ЯНУАРИ 1979



бабушница

Да пазнм паметниците 

от НОВ
ПРИМЕРИ

Сега заработвам 

двойно повече
Скнкша джурич:

на Комисията за 
към

бойците и Съюза 
но трябва да бх

само грижатези дни делегатите на Об 
щинската скупщина 00(^дя*а 
и информация' за <''Ьс,олвъзпоменателните нло

и паметниците н оощина 
та констатирано ос, че от око 

чо възпоменателни 
и няколко паметници от на 
родоосооОодителната оорба ь 
този въстнничсеки и свооодол
юбив край ноиечето се нуло

паметнициназащита
Съюза на
на младежта, 
яе обща грижа на всички хе 

край. При това бе 
че средставага от

пътувам и тогава значи 
би трябвало да скучая- Еаос 
тата, която върша «не стига 
за цяло работно място и би 
било нерентабилно да се ог- 

такова. И тъ|<мо ТУК аз 
за „допълни

то нанеси отседя овободпото време 
— казва Оиииша.

— Сега обаче не е така. 
Всеки свободен час — най-ра 

използвам. Щом ос

„Фиатът” 125, чи ра от този 
изтъ^ато, 
зо 500,00 за поддържане на те
зи исторически
са достатъчни ^ в някои слу 

ше бъде по-добре ако се 
организират събирателни 

акции за издигане 
нови, по-хубави паметници, с 
които достойно да се отдъл 
жим на геройски загиналите 

Народоосвободитсл

Щом спре
който кара Синиша Джурич 
в ООСТ Бабушница” Синиша 

безделничи. Не ходи по 
заведения, не седи със скръс ционална

ръце, а веднага се за-. тавя и подредя колата — пе 
за друга работа. Той е днага влизам в склада. Сколега-складирончмг.

Рабо-

плочило
паметници неНС

крива
намерих място

ангажиране".
тени 
лавя
и помощник-складпровчик 
„Бабушница \ И работата му

чай ител ио
Така, сега и аз съм дово

лен, а и трудовата оргализа 
ция има сметка — казва Джу

поправка или: Другия
отлично

надаят от 
повявано.

Само през
пойна — въстаническа 
пица даде пад 7ои свидаи си 
пове и дъщери, за които асе 

този край и днес

другиСътрудничи.
Б-гората световна 

Лужспори.
рич.— Наистина, откакто се пре 

нссохме тук в новите поме
щения и откакто се приоб
щихме към „Лисца" в 
Словения, променихме из ос 
нови отношението си към тру 
да. Да се разберем — казва 
джурич, 
за убеждаване, или незнам 
какво. Възнаграждаваното

■— Днес — .изтъква Джурич 
— заработвам и над 5 хиля 
ди динара на месеца. Двойно 
повече, отколкюто преди годи 

Напълно съм доволен, за 
моят труд правилно 

затова с удовол-

воини от 
ната борба.

Значителни средства ще са 
необходими и за поправка нг 
паметника-костницата в центу 
ра на Бабушница.

В организация на Съюза нг 
бойците и Съюза на младеж 
та, които съвместно най-тяс 
но сътрудничат в развитието 

на светлите тра

лонието от 
е гордост говори. Затуй делс 
гагите на Оощинската скуп 

единодушно приеха рс 
тенис за поправка и почне 

паметниците и въ'У

СР
на.

щинащото и 
се цени и 
ствис работя тази донълнител 
на работа.

Всеки ден, всеки час, зная 
какво и колко съм изработил 

съм заработил. Това 
дава воля още усърдно 

да работя.
Примерът на Синиша Джу 

рич не е усамотен.

не става въпрос хване на 
номенателните плочи.
'През настоящата година, ка 

бе заключено на сесията 
ОС, ще се възобнови въз

поменателната
Таламбас, свидетелство

е
основно...

Ако не бях 
ако не бях заинтересован, аз 
щях както и мои колеги, дг

кто и таченето 
диции от Народоосвободител 
ната борба, сигурно ще се нг 
мери начин и път за попрап 
ка или издигане на нови пг 
метници. Тези неми свидете 
ли от славното минало 
този край и заслужават 
бъдат доведени в порядък.

М. А.

стимулиран. наи колко пирамида нами
връх
за страхотна битка, разиграла 
се на 12 май 1944 година из 
между партизаните и българ 

фашистки войски. В та нгВ „Бабушница’' има още 
такива, които ярко свидетел 
ствуват за уплътняването на 
работното време и за голямо 
то значение от възнагражда 
ването според труда. То с ос 
иопната двигателна сила и 
при Джурич и при другари 
тс му.

ските
зи битка, партизанските че
ти и отряди, съставени от бой 
ци от Лужница, Църна трава 
Враня и др. краища нанесли 
голямо поражение на фашле 

веднага

БЕЛЕЖКА Дг

Различни
аршини

С. Джурич
пълчища, атките

след тази битка, била създа 
дена и Седма южноморавска 
партизанска бригада.

Също така е предвидено дг

тим без проблеми. Инак, аз 
нямам работа всеки ден. Слу 
чва се и по няколко дни да М. А

се извърши поправка и 
възпоменателната 
на Цсричйе, място 
български фашистки 
ци от заседа убили смелата 
партизанка Драгица Жарко- 
вич от Косов ска Митровица, 
Ръководителка на Съюза на 
комунистическата младеж на 
Югославия във Втори южно- 
моравски отряд.

Едно от заключенията но 
Общинската скупщина е, че 
занапред пазенето на памет
ниците и 
плочи от Народоосвободител- 
ната борба не бива да бъде

но
ПОУЧИТЕЛНА е пирамида 

къдетс
ВОЙН1Г-

БОСИЛЕГРАД
торията с отпуските 
по оолест в една ди- Предстои подготовка 

на делегациите
митровградска органи 
зация на сдружения 
труд. Тя много говори 
и за това как все още 
в известни случаи, не 
сме намерили правия 
път за възнаграждава
ме според труда.

Двама другари от та 
зи ООСТ пътували с 
кола и катастрофира
ли. Имали почтц еднак 
ви повреди 
ли по една ръка.

Работещият в 
нистрацията 
си идват на работа с 
превързана ръка и в 
края на месеца ои по
лучил пълен личен до
ход, дори отгоре — и 
стимулация. 
щият в производство- 
ството обаче не минал, 
добре. Той, естествено, 
бил

Наскоро ще навършат пет 
години от въвеждането на де 
легатския принцип на работа 
в нашата политическа самоуп- 
равителна система. През изте 
клата година бяха избрани но 
ви делегации и делегати в 
Скупщината на обществено- 
политическата общност 
скуггщините на самоуправи- 
телните общности на иитере 
сите.

се устроят еднодневни семина 
ри, на които да участвуват 
всички членове на делегации
те, ръководствата на общсс- 
тв ено-лолити че ските

възпоменателните
навехна

органи
зации и членовете на Съвети 
те на местните общности. Се
минарите ще бъдат проведе 
Ш1 по районните центрове — 

края на януари и

адми- 
редовно

ПРИМЕРИ
и

До през

Хубавият жест 

на Веселин
март.

договорено е също на семп 
нара да бъдат разработени 
и обсъдени следните теми: За 
познаване с обществения план 
на Босилеградска община; За 
дачите в действуването на де 
легациите и делегатите; об 
ществено-политически те 
низации в местните общнос
ти, Местните общности и ней 
Ш1те органи и актуалните по 
л птиче ски събития у нас 
света.

Работе- Работата на делегациите и 
делегатите не е навсякъде ед 
каква, не всички са дейни, ни 
то еднакво подготвени за из
пълняване на отговорната си
ДЛЪЖНОСТ.

Към местните общности съ 
ществуват делегации в Общин 
ската скупщина и по една за 
самоуправителнитс общности 
на интересите, а 
те местни общности съществу 
ват по две делегации, от коиго
една е за самоуправителгахте
общности на интересите в 
обществените дейности, 
гата за 
общност на 
териалното 

По въпроса

няколко дни в от 
пуск по болест, и 
края па месеца — по
лучил намален

в

личен орга Читателите на 
за Веселин Петров

„Братство’' 
от Волев 

дол Димитровградска община 
знадт но дописките му и сним 
ките от родния му край.

Петров е учител 
фотограф-любител.
вил

доход.
И сега възниква въ

просът : дали е справед
ливо така? Нали и два 
мата повредени работ
ници са били еднакво 
нетрудоспособни, 
що работещият в ад
министрацията „си ми 
нал' много добре, 
ти нормално, а работе
щият в производството 
„платил” и за двама-

ров е изпратил като 
Политическата

подарък 
-- школа „„ 

СЮК „Йооип Броз Ти 
то" в Кумровец.

От своя страна Политичес
ката школа в Кумровец изпра 
тила благодарствено 
до Веселин Петров и подарък 
от своя странакнигата със 
сказките на 
ито

на на
в по-гол е ми и по

Покрай тези сказки — на 
семинарите ще се водят раз 
10вори и за акциите, които 
се водят в местните общнос
ти в реализирането на 
вете им.

— “°™ГесеНа П0С°-
=ори « ХоГлем^

а ще се делегаВДите
гРаЗМяНатвобвп т Т'Н' 1ези семинарирЙултати0ДаЯоТн"рак™чсскИ

работа на СКУт ататъШната
^Лбс^аи6-асТуване 

“е г 
ДаХер”боС™Т--РИТе

В пенсия и 
Напра- 

сполучливи 
всекидневния

За-
е много писмо

а дру
самоуправителната 

интересите в 
производство, 

за подготовка 
та на делегациите тези 
се водиха разговори 
нациошхия 
ствуване на

снимки от - - 
вот. Особено 
кли майските 
то ежегодно 

Димитровград, 
изява на братството 
ството

жи-
силно го привле 

тържества, ко- 
се провеждат 

като

поч-
планома другаря Тито, кс 

пред слушателите на шко
лата той изнесе от 25 до 27 
март 1977 година. Книгата 
има заглавие: Йосип Броз Ти 
™тДБ°Р®5га и развитието на 

ЮКП между двете све 
товни войни".
„ ~ Ценната книга, подарък 
от Политическата школа в Ку 
мровец, Ще ми бъде скъп 
спомен

Вта. яркадий 
коорди 

комитет за дей- 
делегатската сис 

тема при Общинската конфе 
ренция на ССРН в Босилеград.

Изхождайки от съществувп 
шите слабости „ работата
тГкоитГге °Т недостатъЦИ- 
„ ' °™ се явяват от избо-
скатт ~ 3 с цел Делегат 

а да заживее на- пълно на практика. На 
диието беше заключено

и един- 
между народа и народ 

, „ „ в ср Сърбия. За
щите. Веселин Петров е 
правил хубав албум, 
са подредени 
пълненията .на

в
Къде в случая 

имността и 
стта
Защо на 
помогнало (а сигурно 
е, че не е дал много 
ефективна работа), а 
Към

е вза- 
солидарно 

на колектива? 
единия се е

ностите съ-
на-

В него 
снимки от из- 

художествени-в кои
внесенина

заяви Веселин Пет
ров. Албумът изпратих да 
послужи на посетителите на 
кумровец, на учениците ек
скурзианти да се запознаят с 
майските тържества в Димит
ровград, посветени на рожде- 
ния ден на другаря Тито и 
младостта. Ст ^

другия 'колек
тивът се е отнесъл без 
участно?

жи

М. А. групи.засе- в
Да Борис ДимитКОСТАДИНОВ ТозиСТРАНИЦА 10 албум ДРУтардт Пет
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на населението и

проявил като^Оорсщ 113 влас™тс 
срещу експлоататорите и „„ преместване 
ганизатор на работниците рад тя*ната 
През 1909 той става претее СИДВИ идеи- 
дател на околийското дружег ^ преместването Учиатр™
» с|циГТВ~1^оДИК^ в%™^араГ пБреезТ8ЙЧ-

ри 6-р ~ТистГи^~ ~ЕТ2.'та 
учебниците и тетратките ек рядките в тогава Бтл 
оплоатирали децата и техните 1арИя и Съ.рбия. пРъв дирек 
родители. Затова той създава Д?р на семинарията е бил 
първа ученическа коопера Оимеон Христов, а извее™ 
ция за набавка на книгиРц “ У™™лите Ст. Иванот ™- 
тетратки. По този начин бил °рги Дерманчев, г. Чолаков 
жестоко нападнат от местните Иванов- лаков-

ПРИМЕР НА СОЛИДАРНОСТ

в ДОМА НА РАЗПЯ И ЗЛАТНО
бит». О0^кздетоТаТУб%Пс?™Г„Д™.и.тр0вгРаДР><Ите Фо 
отскоро се издига малка и 
привлича вниманието 

Това

- - “ното 5- Михавлова - българска 
РротивопГс^л™ ™вя' ”■ *™». ~ алгеб 
при уволнение и не' г™™ 3 ~ рисува
на учители За- ли'е ®ор™ Машс« —. ръкоде 

Дейност и тшогпг ,Ие Р‘ ДРаганова и пение нрогре и краснопис - Г. Маринова. 
Въпреки тежкото 

ние поради войните 
то икономическо 
в околията, училището не 
прекъсвало' занятията си. Ня
кои от преподавателите били 
мобилизирани, 
успешно

В ЦарибродскотоГогов се вижда панорамата 
приветлива 

ка хората от този
Рази* И Златко,'младо 

- до преди два месеца
и Златко с

на града, 
къщичка, която 

град.
градско семейство, което 
лоши жилищни условия. До скоро Разия 
та Василка и бащата на Златко Новко 
стара колиба на два метра
лена ^“Ме Д0Ма Иа РазиЯ и Златко дена. Гова беше ъ
беше на работа 
ник. Разия : 
бяха в къщи.

Когато почукахме - 
която «и покани да влезем

димитров- 
имаше най- 

малка- 
една

положе- 
и тежко 

положение
живеели в

в вредобедните часове, котето Злата“ 
редприятието ,,Тигър”, където е оабот 

и малката им едногодишна дЪщеря Ваотлкано учителките 
организирали обу

чението. Тук посочваме 
кои данни за развитието 
училището през това

на вратата показа се
е<5посМаШе И °Ще ЛРУГИ г0™ ^През' потеедните 
е постоянно в дома на Разия и Златко.

Историята на тоя дом е кратка, но единствена

ня- млада жена 
домашни- 
дни така

на
__ време.
Учебната 1911/12 г.

Училището е имало 9 па
ралелки с 294 ученика. Съ
ществуват данни за следните 
паралелки.

в тозиград.

Като директори на семинари 
ята се споменават Снмен Хри 
стов, през 1880 - 1884, Иван 
1?"л™ов през_ учебната 
1884,85 година, Йордан Нау- 
мов, директор „а третокласно 
ТО училище без пансиона 
през 1885/86 година, Дончо 
Паунин през 1890/91 година 
открива трети клас и Георги 
и. Николов през 1911/12 го- 
дина, директор на третоклас
ното училище и първи клас 
«а смесената гимназия.

търговци.
Племенният борец 

експлоатацията, 
ят педагог и 
работниците в 
мобилизиран 
война и загинал 
ния през 1913 година.

против 
прогресивни- 

организатор на 
Цариброд бил 

Балканската 
Македо-

I клас
II клас
III клас

103 м. 
71 м. 
49 м. 

223 М.

31 ж. 
24 Ж. 
16 ж. 
71 ж.В Въпреки че 

представяват една трета 
числото

ученичкитев
айот

на учениците в учи 
лището, може да се 
че по това време тг вече 
ват

каже,ВАСИЛ сливков ста
равноправни в обучение 

то и числото на ученичките 
всяка година се 
все повече.

През 1912/13 учебна година 
училището е имало пак 
паралелки но с намалено 
сло ученици — 251 ученик. В 
училището са работили 13 
преподаватели и то 
учители и 10 учитекли. Поч-»' 
ти всички учители са били 
мобилизирани. През следва
щата 1913/14 учебна година 
вече стават 8 паралелки с 319 
ученици. В училището са ра
ботили

Васил Сливков 
Градини е бил 
(т.с.)

учиггел
член на БСДП 

и член на групата на
социалдемократическата ор 
ганизация на учителите в Ца 
риброд. Участвувал 
на работническото 
Заедно с Киров 
Женева..

Освен Киров, Гогов и Слив 
ков по-известни

увеличават

НЕПЪЛНА СМЕСЕНА 
НАЗИЯ

Важна
гим девет

в акциите 
движение 

се учил
чидата в развитието 

- на учебното дело в Димитров 
в градска община е откриване 

то на Царибродска непълна 
смесена гимназия на първи 
септември 1914 година. Дирек 
тор на училището е бил П. 
Николов. А

трима Семейството Денчеви
прогресивни 

учители в Цариброд са били 
П. Еленков, В. Манафов, Мла 
ден Гоцев и др.

Учителите

Златко и Разия се запознали в края на 1976 година 
радчето Високо в Босна, където Златко е бил войник 

ч, СС- И ШЮГО си хаРесали- Златко и не до
веде в Д^оВвгр“оаЛ' вВ3^имаи^рЯов3граденямашЯе Д°' 
каква къща. Живееше с баща си Новко в една малка къ
щичка която по-право можеше да се нарече колиба Но 
и колибата беше в лошо състояние. По време на дъжд тя 
протичаше, а от покъщнина също нямаха нищо.

Много пъти ходих в общината и исках 
хората нямаха възможност да ни помогнат,
™я- ~ де* отидох нрч председателя ’ на Синдикал
ния съвет Ранко Ставрев. Разказах му всичко и поисках да 
излезнат да видят в какво положение се намираме-. След 
това дойде комиаия, която погледа нашата квартира Ини
циативата ,на синдиката и специално заемането на другаря 
Ранко Ставрев не остана само на обещания. Един ден ни 
съобщиха, че ще «и строят нова кЪща. Просто не 
на това...

като преподава
тели през учебната 1913/14 
учебна година се 
П. Димитров — гимнастика и 
български език, Христо 3. 
Караджов — аритметика, бъд 
гарски П. Станчев. В

работили 
твърде тежки условия, 
жоазията не им позволявало 
да^ се организират. Било 
забранявано да напуснат ра
ботното си

при
Бур споменават ни-11 преподаватели. 

През ^916/17 учебна година 
(за която разполагаме с дан
ни) училището вече е имало 
12 паралелки с 416 ученици. 
Числото на учениците по па
ралелки с било, както след

им
първи 

презмясто за повече 
от 24 часа. Все пак те 
ганизирали и борили за 
добър живот, за подобрение

клас на гимназията 
1914/1915 учебна година 
подаватели са били: А. Хри 
стова, — български език, М.

помощ, но 
казва Ра-се ор пре-по-

НОВОГОДИШЕН МАРШ НА МИНУС 15 ГРАДУСА! вярвахме
Но решението на синдиката не било напразно В 

акцията да се построи къща на Разия и Златко се приоб
щиха в работниците от „Тигър”, където Златко работи 
Строителното предприятие „Градня", Земеделската коопера- 
ЦИЯ „Сточар и още други. За 
готова.

Новогодишните празници, минаха,
прекарани предимно весело и шумно. По 
вечето от жителите на Босилсградска об 
щина, тази най-весела нощ през година
та прекараха по домовете си: край теле
визионните апарати, радиото, селски ве
черинки, обикновени седянки и т.н. Но 
с първите дни на Новата година свърши 
се „пролетта”: мигяовенно, нахлу студен 
въздух, който направи голяма изненада 
почти на всички, а особено на Автотран 
спортното предприятие от Босилеград.

Съобщителните връзки в общината 
понякога са крайно незадоволяващи, а 
особенно когато климатическите условия 
са неблагоприятни. И покрай тези пред- 
лятствия масовия транспорт не трябва да 
заглъхва! Но какво се случи? Един при 
мер е за отбелязване.

На 3 януари сутринта, Любатски ра
йон не знаеше как да се справи с тран
спорта. Автобусът. който тръгва от I ор
на Любата в 4 часа, беше в блокада а 
замързнат. От минута в минута па авто
бусните спирки се стичваха нътници-пре- 

ученици от Образователния цеп- 
Босилсград, които след къса почив 

ка отново тръснаха да продължат обуче
нието си. Те с нетърпение очакваха авто
буса,

вали по 3—4 часа принудени бяха да ,прсв 
зсмат още един „марш”!

Ясно е, че автобусите на Автотран
спортното предприятие крайно са изпол 
звани, поне сега около празниците и то 
за по-дълпитс линии. Но поставя сс въ
просът: отговорните в 
трябвало е да имат на предвид, че този 
ден също и на тази линия щс има два 
или три пъти повече пътници, отколкото 
през останалите дни? И второ: ако пътят 
не е благоприятен за автобусите и шофьо 
рите, понеже няма асфалтова настилка, 
то произлиза отговора, чс тези пътници 
от тук за разлика от онези, които пъту
ват през Власина, 
по-скъпи, разстоянието с по-дълго и пътят 
с ио-удобен! Но ТСЗИ Същи ПЪТНИЦИ — 
ученици не ползват ли винаги автобуси 
те иа Автотранспортното и дали 
въобще никаква полза от тях?

И па края. без значение на дадени 
равносметки, обществен и морален дълг 
на предприятието е, да сс превземат съ
ответни мерки, та пътниците да не ос
тават на разположение на природните 
бедствия. Повсчсто от тези ученици не са 
уопяли Да пристигнат «а училище, а ня
кои от тях са си „спечелили" и простуда! 
Също така за отбелязване с, чс понякога 
когато автобусът и не с в ханария, уче 
циците чакат с часове и пак са принуде
ни да сс отправят пеша към града. Това 
пък завиои от волята на водача и кюн-, 
дуктора — от кос село са оттам най-нап
ред прибират пътниците, или въобще пс 
спират иа означените спирки, или спи^ 
рат там където им с поля. В такива мо
менти най-трудно- положение с иа Две 
реки, където винаги има повече пътни
ци, особено в понеделник когато ос пръ- 
щат^учониците

два месеца къщата беше

— Това ни беше и първия инвентар в новата къща. 
След това взехме и кугш хм а една маса, витрина, два крева 
та столове и други неща, — разказва Разия, докато ни при
нася почерпушка.

По този начин с общи уоилия и солидарност на работ 
циците от Димитровград Златко и Разия получили нов дом. 
Малката Василка, Нова година дочака с украсена елха, 
както и други деца в Димитровград. А хората от Димит
ровград доволни от това казват, че Златко, наречен „димит 
ровградски Сербезовски” напълно заслужава това. Той е 
член на Културно-художественото 
през последните две години редовно участвува във всички 
програми. Неговият репертоар заслужава внимание на пуб
ликата. Затова е обичан от хората. А и в предприятието е 
редовен в работата и примерен работник във всяко 
шение.

предприятието

дружество в града и
чс там билетите са

отно-

няма
Когато напуснахме дома на Разия и Златко 

силен дъжд. Времето беше студено и градът едвам се виж 
даше. В- стаята където беше малката Василка бумтеше печ
ката. Минахме покрай старата колиба погледахме вътре, 
където преди два месеца живееше това четиричленно 
мсцство. Б. Николов

валеше

се-
димно 
тъР в

часове,ставаха В неделя, «а 14 януари 1979 
година, в село Славния по
чина нашия най-мил

но минутите
най-малкото стоене на темпе

ратурата от — 15 градус а е много, а до 
ри 4—5 иа и повече часа! Яростта <и не
доволството да бъде още по-голямо доп
ринесе пристига пето на мини-автобус кои 
то максимално може да събере 20—зо пъ 
тлици и който още на първата спирка 
сс напълни. Какво оставаше на пътниците 
от Широки дол, Долна Любата, Двс_реки, 
Гложки дол и от още някои второстспоп- 

спирки? Единствено решение па пече 
беше да тръг-

гюнеже и
дядо

Никола Митров 
Нейков,|

учител в пенсия

С обич и признателност 
за неговата любов към нас 
Внуци: Саша и Никола и
правнук Мнхайло

пи за училище.
Спасов Васко, учониквкоченясалитс сс ученици

тези спирки пътуват пеша,- някои и до
[ ||
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залитал ®дин слу- 
за часовете, в които

разходка, 
жител 
се сервира храната.

— Закуска сервирал*® от 
7 до XI часа, обяД — от 12 
ДО 4 часа, и вечера — от 6 
до 10 часа.

__ Боже мой — възклик
нал учуден фермерът. — Че 

остане време

__ Защо е® таке тъжен?
_ Обичам и съм обичан.
— Да, но в случай че сга

зя едно и съш°ва въпрос 
момиче.

на лъва! ЗвяРът 
много бълхи1

клетката
оигургю★ има

кога ше ми 
да разгледам града/!В зоопарка майката пре- 

АУТ^Тпр"аГай ДО
*

_ Едвард — питал учи 
тслят^а^о вчера не беше на 
училище?

— Семейството ни се уве
личи с един член.

— Честито, братче или се
стра? „ л

__ Татенцс. Мама отново
се ом^жи.

★
— Не трябва никога дове- 

вече да лъжете «««

която
— казва един
на прислужничката,

хванал в лъжа.АФОРИЗМИ току-що е
__ Прилича ви да давате

съвети — извиква тя, — а 
когато дойде съдебният при 
став ме карате да казвам, 
че ви няма. Това не е ли
лъжа? _

__ Не — отговаря Ьалзак,
__ зашото приставите не са

нашето бъдеще-

МЪЖЪТ ОТКРАДВА 
ПЪРВАТА ЦЕЛУВКА, 
МОЛИ ЗА ВТОРАТА, 
ПИТА ЗА ТРЕТАТА, 
ВЗЕМА ЧЕТВЪРТАТА, 
ПОЛУЧАВА ПЕТАТА 
И КОНАСЯ ВСИЧКИ 
СЛДЕВАЩИ.

К А В Е ★
Крадец насочва револве

ра си към собственика на 
бижутерен магазин.
_ Бързо! — казва той* —

Едно колие.
Бижутерът с треперещи 

подава най-хуба®0*

Не деогу да се начудим и назверим ки- 
ко се уплашили граджахьете и назверим ки 
давницете каве- Това ме много чуди и са ме 

стра не затова дека нема каве, а дека 
се човеци плаше за теквея работе, койе не 
заслужуйу това. „

А тува пролетоска знам дека я беио 
у град и тражим по прадившщете да си ку
пим вещачко Ьубре. После отидем у задругу 
ту питам и тамо нема, и никой не знайе ки
та че дойде.

Чудно, ама никой да се плаши зарад

част от
вача ПИТИГРИЛИ ★.Ръце му 

то колие.
— Дайте нещо по-скром- 

но. Искам го за жена си.

Почитател задава следния 
въпрос на Виктор Юго:

— Какво е според Вас ва
жно, за да се преуспее: ра 
ботата или умът?

Виктор Юго 
просто:

__ Когато се возите на ве
лосипед, 
жно?

★
Семейната демокра

ция е велико съДРУЖе 
ство, в което мъ^ът е 
свободен да прави то
ва, което му кажат.

★ отговорил— МамО, нашият татко се 
е побъркал!

— Глупости!
— Така е: на мен каза, че 

съм неговата голяма госпо
жица, а па госпожицата от съ
седния апартамент казва, че 
е неговото малко момичен-

кое е колело по ва
това.

М. ШЕВАЛИЕПреди издън месец остадомо без стру- 
йу. Я верно од неколко године сам със стру 
йу, ама ли се научил на струйу млого 
тешко беше- Потражимо по кошару стару 
ту ламбу, узомо Ьу ама видимо нема ви
тал», после направимо витал», нема гас и те
ка остадомо неколко дъна у тъвно. Да 
признайем я се бейо уплашил. А видим дру* 
Ьи човеци се не бейоше толко уплашили

★
Жена се оплаква на мъ 

жа си:
— Карл, все пак е срам

но, че детето на Гретхен се 
роди преди сватбата ...

— Няма нищо срамно. От 
къде то би могло да знае 
кога ще бъде сватбата.

ми ★ це.
★Искаш ли да скриеш 

лицето си! Излез гол 
на улицата.

Фермер дсУшъл в Чикаго 
да разгледа забележителнос 
тите на града. Наел стая в 
хотел и преди да излезе на

ви

С. Й. ЛЕЦ
колкото од това дека нема каве.

Я често пути видим дека некойе ра
боте нема.

У село дете некой пут нема мая за 
млеко- На никога се не сърдим. Потражим 
н Ьутим.

Лани дете у мойе село немаше и сол 
по йедно време. А знайете дека без сол йе
млого тшко.

У мойе село често нути на вуршуту 
нема леб. Нема на кога да се жалимо- Кажу 
дека вурунджията отишъл у град, или бил 
болан или нещо друго му се случило. И нийе 
нищо, отидемо си дома напрайимо качамак 
и тека поминемо.

И не само това често пути се случи 
не може да купимо матику, нема у задругу- 
ту коса. И нийе од село толко смо шашави 
и нищо.

Са, боже господе, нема каве у продав 
ницете и човеци по градищата нема кво да 
прайе само за това си говоре — дека нема 
каве. Па и у весници четим само за това си 
писуие — нема каве, те са че стигне, те йу- 
тре щело да дойде — големо чудо.

В са я знам кво че прайим ка видим 
дека у нашуту задругу нема това, нема оно
ва, че писуйем у веоници,
Ьи тека да прайе. Ка некойи

— Напускам те! Връщам се 
при предишния си телевизор. пестихме ток, пестихме и 

ето какво, спестихме.

мче учим и дру- 
може зарад каве 

да дедечу, що нийе да не надизамо ка нема 
сол за говеда или леи или рана за 
Има да се бунимо...

Ех
свише. 9{©> €>'ЛАсиоьсс/

— Интересно, колко струва един мотор?

С»Павлика" — Любляна)


