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0 у из на президента 
на СФРЮ от 14 феару 
ари 1975 г. 
стве „Братство 
стоено с Орден

и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
н графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ЗА

ПОСЕЩЕНИЕТО В КУВЕЙТ, ИРАК, СИРИЯ И ЙОРДАНИЯ

НЕОБВЪРЗАНИТЕ ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВУВАТ КАТО 

НЕЗАВИСИМ, ИЗВЪНБЛОКОВ ФАКТОР
Силата на необвръзването е в ~ 

заност към утвърдените принципи 
единство е Съществен фактор 
и Реални Решения на кризата в Близкня изток.

Президентът на Република
та носил Броз Тито 
ба на директора на Танюг 
повод неотдавнашните си посе 
щения в Кувейт, Ирак, Сирия 
и Йордания, даде следното из
явление :

последователната
и цели. - 

в търсенето на

привър 
Арабското 

положителни
в конфликта ще нанесе само 
креда на всички страни от то 
зи район и ще ни изправят 
пред нови опасности. В об
становката, каквато е сега не 
обходимо е спокойствие, прин 
ципност и водене на сметка 
за съществуващите 
ти. Особено е важно, още по 
вече да се заздрави арабското 
единство, което е съществен 
фактор в търсенето на поло-

НЕОБВЪРЗАНИТЕ НЕ СА 
НИЧИЙ РЕЗЕРВ

а някои вече и построиха. Ху 
бави похвални думи чухме за 
резулатите на техния труд.

Всичко това допринася за авто 
ритета на нашата страна и ук 
репване на приятелско сьтру 
дничество. Толкова повече 
трябва енергично да премах
ваме пропуските, които тук- 
таме ое явяват, и това сложих 
на сърце и на нашите строи 
тели, с които се срещнах. На 
всякъде видяхме съгласието, 
че нашето сътрудничество мо 
же още повече да се обога 
ти, издигане на още по-висо 
ко равнище, от двустранен и 
по-широк интерес. Това се от 
нася и до сътрудничеството 
на Съюза на югославските ко 
мунисти и Арабската социали 
етическа партия БААС в Ирак 
и Сирия, за което също така 
бяха водени разговори.

От нашите разговори произ 
тече съвместното убеждение, че 
движението може да изпълня 
ва изключително важната си 
роля, необходима на днешния 
овят, с опазване и засилване 
на детанта, в изграждането на 
по-добри международни поли 
тически и икономически отно

чение с оглед, че се касае за 
сгранл с разлики в общес 
твеио-политическото им уреж 
дане степента на икономичес
кото развитие и

по мол
по

реалнос
големината 

им, а това са и необвързани 
страни, вдъхновяващи се от 
целите на нашето движение.

По време на приятелските по 
сещения, които заседно със съ 
т рудниците направих в Кувейт, 
ирак, Сирия и Йордания, бях 
ме твърде 'топло и приятелски 
посрещнати. При това 
изчерпателна и твърде полез 
на размяна на мненията 
емира Джабер ал Алмад ал 
Сабах, с президента Ал Бакр 
и вицепрезидента Садам Хю- 
сеин, с президента Асад и с 
крал Хусеин, както и с други 
Ръководещи личности в тези 
страни. В Дамаск водих раз 
говори с председателя на Из 
пълнителния комитет на Па 
лестинската освободителна ор 
ганизация Ясер Арафат 
други личности от ръковод
ството на ПЛО.

По-цялостното запознава
не с обективното състояние 
на нещата в Близкия изток 
затвърди убежданието ни, че 
траен и стабилен мир в този 
чувствителен район може да 
се постигне само в рамките 
на справедливо и цялостно ре 
шепне на кризата, л това, ка 
кто изтъкнахме толкова пъти, 
подразбира преди всичко без 
условно оттегляне на израелски 
те войски от всички арабски 
територии, окупирани през 
1967 година и по-късно. За-

имах

с

ДОВОЛНИ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ 
НА ПОСЕЩЕНИЕТО

щото не само че с неприсм 
ливо, но би било и крайно 
опасно, ако би се допуснало 
агресията

и
тази или която 
- на когото да с

Желая да изтъкна, че оста
нах твърде доволен от резул 
татите на посещението. Това 
удоволствие споделиха с нас 
и нашите домакини. И този 
път можахме да се убедим, 
че Югославия, благодарение 
на последователната си поли
тика се радва на голям прес 
тиж и уважение. Нашите събе 
седмици в тези страни и на
родът .който навсякъде топ
ло ни приветствуваше, можа
ха да се уверят, че в нашата 
страна наистина имат искрен 
и отдан приятел, който с пъл 
но уважение и разбирател
ство се отнася към 
национални интереси и зачи
та спсцифичностите на тяхна 
та позиция и развитие. Всич 
ко това задълбочи взаимно 
то доверие, което е важен фа 
ктор на приятелиските чувс
тва, свързващи народите 
Югославия и в тези страни.

да е друга 
да се изплати и постигне ка 
къвто да било резултат, за 
този който би я оправдавал и 
охрабрявал- Същевременно, 
необходимо е действително рс 

въп-

Във всяка от тези страни в 
изключително приятелска и 
сърдечна атмосфера пропита с 
взаимно доверие, ние обсъж 
дахме актуалното развитие на 
обстановката в света, преди 
всичко в Близкия и Средния 
изток. Голямо внимание пое 
ветихме на ролята на поли ти 
ката на необвързаността в ме 
ждунарадните отношения и 
въпросите, които поглъщат 
вниманието на нашата и тези

Й. Б. ТИТО: ПсоГшъ1>заи"те страни пред нови задачи
шаване на съществения 
рос, без което няма 
ние на кризата цялост, а 
това е признаването и осъше 
ствяването на националните 

палестинския народ.

шелия, само ако и в бъдеще 
действува като независим, из 
вънблоков 
листо на 
според нашето 
ждение, не може да бъде ни 
чий политически резерв. Съ
ществено е становищата 
движението да изграждаме по 
демократичен път, при най- 
широко уважение на интере
сите на всички страни, и да 
останем отворени за всички 
страни и прогресивни движе 
ИИя, които изпълняват догово 
роните критерии и в нсобвър 
заността виждат опора за сво 
ята независимост, за мира и 
напредъка в света. Върху та 
Зи основа ние постоянно тряб 
ва да укрепваме солидарност
та и единството в действува- 
нсто на необвързаните стра

и реше жително и реално решение на 
кризата. фактор. Движе- 

необвързаността, 
дълбоко убе-

Както казах, много разговар 
яхме и за актуалните проце
си в Средния изток. Навеякъ 
де можахме да забележим, а 
това е и нашето убеждение, 
че сегашните промени в Иран 
като резултат па волята на 
иранският народ, откриват пер 
сисктивата на по-широко сът 
рудиичсство иа тази страна 
със съседите си и конегрук 
тилната й роля в света. Тол 
кова повече е необходимо с 
нищо да не се попречи волята 
па иранския народ да нолу 
чи свой израз в свободно из
бран строй и определение на 
Иран.

права на 
включително и правото му на 
собствена независима държа
ва. Аз считам, че тази дър
жава трябва да бъдс резул 
тат на единствената воля на 
всички палестинци, защото са 
мо така може да ес запази 
независимостта и да станс фа 

стабилност и сътруд

в
сестрани, които числя ши 

към движението, каквито 
единството и последователно- 

приетите 
принципи, цели и политика на 
движението. Разбира се, от- 

посветихме

са

то прилагане на
технитекгор иа 

ничсство. Политическият реа 
ПЛО да б'ьдсделно внимание 

на по-нататъшното издигане на 
всестранното билатерално сът
рудничество, а взаимно се осве
домихме и за вътрешното разви 
тие на нашата и страните, които 
посетихме. Моментът беше удо

лиЗ'/,м изисква
от страната на всички 

единствен представител 
иа палестинския народ, без чи 

активно участие не с въз- 
да се намери истинско 

на кризата. Не е 
че иалсстии

приет
като

ето 
можно
то решение 
реално вярването,

национални права мо- 
осъществят в усло 

иа налее

лабен непосредствено и възмож 
но по-цялостно да се запозна 
см с погледите и стремежите 
на тези страни и ПЛО по от 
ношение на сегашната обста
новка в близкоизточната кри 
За и търсенето на нейното ця 
лостно и трайно решение.

Ние твърде голямо внима
ние посветихме иа движение 
то на нообвръзаността, особс 
тю на актуалните въпроси 
пред които движението полае 
тояЩсм се намира, свързвай
ки това и с подготовката за
предстоящата конференция.
Единодушно се съгласихме, че 
силата на движението на иеоб 
нързаността с тъкмо и после 
дователната му привързаност 
към утвърдените принципи и 
цели, които потвърдиха своя 
та жизненост през изтеклите 
почти две десетилетия. А 
днес е по-шажно отколкото от 
когато и да било и нататък 
последователно да ги провеж 
даме.

ни.оките 
гат да се 
влята иа окупация 
тинските територии, по начин, 
който обективно води към под 
ялба, а с това и към нови не 
оигурпости и конфликти.

Разговорите, които водих
ме, още повече ми вляха оп 
тимизъм, че движението на 
необвързаността успешно ще 
устои срещу натисците, на ко 
ито с изложено.

Възползвам се от случая на
своите домакини — емира на 
Кувейт, президента на Ирак, 
президента на Сирия и на 
йорданския крал — още един 
път да отправя изрази

сърдечна благодар-
ОПАСНОСТ ОТ ЕДНОСТРАИ 

ЧИВИ РЕШЕНИЯ
на

Голямо внимание пооветик 
мс иа по-нататъшното разви
тие иа всестранното сътрудни 
чество
мичсско и друго 
приятелски страни. За това 
по-подробно разговаряха мои 
те сътрудници. С някои от 
тези страни това сътрудиичсс 
тпо и досега беше развито и 
плодотворно. Машите хора 
участвуват там в изграждане
то иа повече важни обекти,

нашата
пост за гостоприемството проВИСОКА СТЕПЕН НА ВЗА

ИМИО РАЗБИРАТЕЛСТВО По време иа тези поссще- 
че в така с приятелски чувства,политическо, иконо 

с тези
пито
което представлява гаранция 
за по-нататъшното успешно 
развитие иа нашите отноше 
пия и плодотворно сътрудни 
чество в осъществяването на 

политиката на
(Тамош

ния аз изтъквах, 
сложни кризи, каквато с та
зи в Близкия изток, винаги 

намира б-ррз и 
к-ьм решаване. Сега съм 

още повече убеден, че едно- 
страичиви или частични 
шсиия и крачки, които не би 
ха срещнали разбирането и 

на всички страни

Желая веднага да изтъкна, 
че навсякъде можахме да ут
върдим много високата сте
пен на взаимно разбирателст 
«о и схождане на мненията 
по основните въпроси, за кои 
то водихме разговори, 
ва ние придаваме

лесеннс се
път

ре
принципите и 
необвързаността.И а то

подкрепатаособено зна



българския политик МАКЕДОНЦИТЕ?■съществуват ли изобщо
II по-другояче д» »

замаха на перото 
е тона перо да се 

адмшшетратии 
винаги

обаче съеобстоятелзамислят и трудно 
назове само —

администрацията
отражение на онреде- 

Опирайки се

с т.зможноцял един народС отричаиието на 
чие 14) на стпата 

начин.

Югославия реши на 
въпрос но

но:..Титова па Балканите живеят не е самоз сградите където 
поставят под въпрос...

ЦИОНЛЛШ1Я
йодно-демократически 
Тя реши -и най-трънливия 
цпоиален «ъпрос - 
ския Иа Балканите тя ДЛА<- 
образец за това. как може да 
се с гигне до обединиим- но на 

зачитане на иа- 
им свободи.”

|да отрича ои 
поне две кон 

българските офи- 
(защото Цо 
с шито „Ч?«

политика.било пачия 
равдаиостта 
статации за 
циалии гледища 

драгойчева :не
лице гшго лси/рик, чии

АЮиЪГК-ПалИ

лена
ч, пазшиса от Поле Др»- в-ьрху държавната мош. тя 

. Пйне.п ОДГО счита, че съд ,се пак не е несмошна. В не 
бпта на Македония ла Второ така далечното минатомшс 
0 ЛВНОЮ е случаи, дори и ла преселва-

нейно иия на цели народи обаче, 
„с декрет без оглед на всичките страда

__ то останаха.. Да при-
българските 

иа населснис- 
македонцит-;

ИЛ ДНЕШНА дала МЕМОАРИТЕ 
ТА ПОЛИТИКА

на

След тежкото, не само фа
шистко минало на балкански 
те народи и жестоките кон
фликти между всички възмож

пеликоиациоиалии поли ги

ла то заседание на
„зад гърба иарошена

то население" и че 
е сч.зчадсна нова нация ния

кслонската", неудържимо помним: според
приведем преброявания 

чужби- то числото ла
» съседната страна беше: през 
1946 година — над 150 хил 
яли а през 1966 година 
хиляди. При последното пре- 

на населението в 
нацията изчезна.

родите чрез 
ционалните

Това не е част от някоя 
оценка, за която 

може да ка 
Не са-

сииюлнШУ ^><) ла научния 
че макодонекага па 

че оъл

и С110КОИсГ|»,ие10
ни каишШГ/:

ЦИЛ не с-мдесмуин л
г.ьпщ има наи-гояеми .н-юри
чечкн арапа на я „арисъеди 

Г-ькми та-яа се казна я 
оез оглед па 

Това с осно 
към

К», » опити за установяване 
иа хегемония над други наро 
ди, отделно над македонския, 
такива дакуменга ироз 
вита дни след втората свегов 
на воина ояха мавсстаяваис 
на действително нови отноше 
ния па Балканите и създава 

оонова за равноправно

югославска 
човек от страна

че е самохвалство.
това, че у нас вре 

„на-

ос налага дани
мнение от 
от по-извеспште 
аски вестници, „Зи

още едно 
иа. В един

Ж'Ж"Г”. по повод 
модрите на цола драгойчева 
и противоположно на исини брояване 
те погледи пишеше яеотдав- 1975 ГОдинд

Дали изчезна?

же
1ГМ-»-мо заради

мето яадмна . понятието
роднодемократичеоки ,

своевременно в съвет
ската терминология (и схва
щане), че освободените стВП 
ни в Източна -Европа още но 
са издържали зрелостен

могат да тръгнат 
път. Но

и а 183мсези шпаги.ПОНИ I
ь-^ачки вгради.клало огношопия га 

националенвага и ш1 иъмакедонския върху 
когато и

нс иа
и приятелско сътрудничество 

1 между народите и страните. 
Събитията, които настъпиха 

— ис само и не 
въз основа на съшил 

интереси на намиращи 
тук народи и страни — 

нс премахнаха обаче лошите 
наследства на мина 

Между другото, те пот 
повече пъти нов- 

и на Марке

н плагцщрмага1Щ0С
която 
да оило 
гражда и 
ьпзим на

ПП:днес или 
— може да се из 
ля каква по-инаква, 
оал канските оосгоя

на югославска„13 рамките
тл фсдсративнанадт;ржавба,^0Ма се впрочем на 

българските офи- 
към Макс-

Сггрем липит за да
по социалистическия 
— и преди всичко — заради 
това, че в прогресивната юго 
славска мисъл доста отдавна 
е отхвърлена м самата поми- 

ма-

главното в 
циални подстъпи 
допия и македонците, пешата 
стават ясни до край. Във 
всичко това едно не може да 
се пренебрегне, има нещо за
нимателно, ако това може та 

се назове. Аргументите 
които се привеж- 

Югославия, когато се 
македонския народ

колония с
шест) републики с широка аз 
топомия. Самите македонци 
са дояолни от споя статус и 

мо . нямат намерение да се ггоик 
тачат към съседна Бълга
рия... Факт е, че македонците 
през Втората световна воина 
се бореха в редовете иа пар

гсрмански- 
и български

но-касно 
толкова 
ските 
те се

•гол стпата...
ьъцрочсм

концепция:
това не е нова 

известна е, с го 
тезага. коятоза „трънливостта” на дини вече 

же да ое чуе от България. |С 
Македония е географско пои 
ятие. лошо ка го Посавина,
шумадия. Горснсисо.

Македонската нация, какю 
и българската или която и 
да било друга — ТУК същес
твува пълно съгласие е едно 

Цола 
наистина нс 
памтивека. На 

в опреде-

съл
кодонския национален 
прос. Впрочем, в момента ко 
гато се приеме в практиката, 

не само в теоретическите 
трактати (при това всекиднев 

подчинените приспособ 
зависимост от пот- 

полити-

н тежки 
лото.

въл
ка ла 
и данните,

въРДиха и 
торената мисъл

Ленин, чс социализмът 
сам но себе си 

безконфликтно

_а тизанитс срешУ 
те. италианските 
те войски и по собс'гвена воля 
сс включиха в Титова Юго- 
славия.” Топа нещо — добавя 

— в България лос 
под въпросителен знак 

когато го изисква ак 
политика”. Интерес 

толкова по

дат ви на
касае за 
— в България твърде неохот 

споменават или изобщо 
споменават, макар че 

придават ни най-малко ла 
скателнн оценки — яеотговор 

злонамерни и тл. Но таки 
всеки случай

не дава — 
гаранции за
бъдеше нито в сферата 
междунационалните и между
държавните отношения.

В мемоарите, които

но на
явапия .в
ребите на текущата 
ка) — правото на нациите, на

елмоопре-

на но се 
не секоето изнасямнение.

Драгойчева — 
съществува от 
циите се създават

исторически условия, но 
ле може да се отрича съшее 
твуването на някоя от тях за 
ради това. че в сравнение с 
някоя Друга е настанала исто 

по-късно. Така как-

исстиикът имвсички нации на 
деление когато не им се на 
лагат чужди великонацнонал- 

въпроси

тъкмо
публикува. Цола Драгойчева 

на други се връща и 
националните

тавят
„винаги ни.

освен ва оценки във 
нс решават нещата нито мо 

решат, това в Юго 
и не са

туалната 
но и поучително.ни решения, такива 

престават да бъдат трънливи. 
Най-после, не бихме смели, 
а ако всяко прогресивно дви 
жение е самостоятелно отго
ворно пред своя народ и ис 
тория. Да приемем и похвала 
та, че югославските 
Ш1я — са образец за други

ленина темата за 
отношения на Балканите

за създаването, ,раз-
и журналистите на товече. че 

зи вестник не се кичат с пе
рата на таканаречения проле 
тарски интернационализъм, ни 
то претендират, че имат един 
ствено правилен научен ми
роглед...
АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОЛИ 
ТИКА

гат да ги 
славия цялостно 
мо в Македония — е яеприем 

Става дума. следовател-

отделно
витието. държавността и съд 
бините на македонския

За нейните мемоари пи 
печат, и тя е отбра 

едно

на-
ливо.
но, за съдбата на цял един

ричсски
то ни на никой трезв човек ня 
ма Да дойде на ум да неги 
ра създаването на някои на 
ции едвам в „социалистическо 
то обкръжение", за което 

повече примери, напри-

род
са нашия
на на същите даде и 
интервю, публикувано преди 

вестник „Отс

реше- н за нормалните отно- 
между две съседни

народ
тения
страни

те... НЯКОЛКО ДНИ ВЪВ
чествен фронт1', за да изкаже 
несъгласието си с югославски 
те информационни 
и отново да потвърди соба
вените си тезиси от мемоа
рите. Съществува помалко ци 
ничното мнение, че целта на 
авторите на всички мемоари 
е допълнително Да потвърд
ят собствената си акция

Това през лятото на 1945 
година на 47-годишната си 
зряла възраст публикува 
списанието „Македонска 
съл” Цола Драгойчева. коя
то целия си живот посвети на 
революционното и комунисти 
ческото движение на съсед
на България, инак висок фун 
кционер в тази страна. В про 
дължение на посоченият ци 
тат можем да прочетем-.

„Отечественофронтовска Бъл 
гария окончателно разкъсва 

’с идеала на българските фа
шисти за великобългарската 
хегемония на Балканите. Тя 
изцяло стои зад идеала на 
македонците за собствена 
държава и национална инди
видуалност.”

живе- 
изличени

Македонците, които 
ят в България са

има
средства мер в Съветския съюз. Съш 

ността на този, само попътно 
приведен пример, не промен 
ят нито някои нови схваща
ния за създаването и развити 
ето на таканаречените соци 
а ли етически нации — в СССР, 

а ГДР, България. Тази малка 
дигресия без никакви претен 
ции в историческо-теоретич
ните сфери да завършим само 
с въпроса: Може ли да се ог 
рича, например, възможност- 

новоосвободените 
страни на Африка също та 
ка ще се формират и някои 

тервюто за които се говори, нови нации въз основа на
както и политиката върху ко съвместния живот на предиш
ято се опират и за която търс ните племена? 
ят аргументи, трябва да се 
отхвърли излишекът от теми 
и прагматично-политически из 
води и някак да се стигне 
до основното. Като се пред
приеме такава доста трудна 
работа, всичко изпъква мно
го по-яано: касае се за от
хвърляне дори и на каквато 
да било помисъл за същес
твуването на македонска 
ция, македонски народ, пък 
и правото на тази нация, на 
този народ да бъдат това!
Задържим ли се върху тази 
почва, разговорът губи своя 
загадачен облик и става на
пълно разбираем.

„Политика'’: Зоран Жуйовичв
ми-

САМОУ-- КРАГУЕВАЦ СЕ СЪСТОЯХА 11-ТЕ СРЕЩИ НА 
ПРАВИТЕЛИТЕ „ЧЕРВЕНИЯТ БАЙРАК”
В

Трибуна работническата маса
миналото въз основа на пот
ребите на времето в което 
пишат. В случая това прави 
ло наистина здраво стои на 
почвата.

Но. предварително трябва та, че в 
да се отклони основният про 
блем: и в мемоарите и в ин

Пет^ьр Стамболич изтъкна приноса на Едвард Кардел 
в Крагуевац. Цептрална тема: свободната раз- 

труда. Поздравителна телеграма до другаря Ти-
за срещите 
мдна на
то

От 15 до 17 февруари т.г. в 
Х1-те

ху творчесската сила на ми 
лионите трудови хора. Дру
гарят Кардел говореше, чз 
идеята за самоуправлението 
е стара колкото и идеята за 
хуманизма и затова не е слу 
чайно, че нашата социалисти 
ческа революция от самото 
Си начало имаше самоуправи 
телен характер.

Крагуевац се състояха 
поредни срещи на самоупра 
вителите на Югославия „Чер 
веният байрак”. Главната те 
ма на тазгодишните срещи 
бе свободната размяна наСАМУИЛ ИЛИ — СР МАКЕ 

ДОНИЯ труда и самоуправително- 
то организиране на интере
сите. Доклад за гази тема 
изнесе Душан Чкребич, пред 
седател на Скупщината на 
СР Сърбид.

В присъствието на голям 
брой делегати и гости от ця

ЪшетУо Върнем ли се към македон 
ците и се спрем на тяхната 
история, нямаме никакво пра 
во да даваме предимство на 
Самуиловата държава пред 
настоящето. Македонците — 

ла колко ли пъти това ще тряб 
ва да се повтори 
самите пронамермха пътя на 
националното и социалното 
освобождение в борбата про
тив фашистката окупация, в 
революцията 
и културната
но с другите югославски на
роди. Това е резултат на опи 
рането и върху предишната 
собствена история: това бе
ше алтернативата, единствено 
възможната на всички тпред- 
ходни хегемоиизми и на тях 
лото съперничество на маке 
донска територия. В днешна 

е Европа, обаче и македонците 
не са изключение между мн| 
жеството други народи: и тях 
ги има >в другите страни, как 
то и българите — например 
в Югославия и в 
Молдавия. Само че съществу

Отношенията между обще
ствените дейности и произво 
дството, покрай безспорните 
резултати, все още са обреме 
нени от рацличните видове 
на посредничество — бе кон 
статирано в двудневната рабо 
та на срещите. Захващането 
с решаването на този проб
лем предстазлява -Голямо. 
рабряване, защото се изхож 
да От становището, че обще 
ствените дейности са съставна 
част на целокупния обще
ствен труд.

С цел да се преодолеят 
старите отношения в тази об
ласт на сдружения труд, нео 
бходимо е върху нови основи 
да се изнамерят трайни сис 
темни решения, които все по 
вече ще изтласкват админи 
стративното и внедряват кон 
ституционките принципи. Спо 
ред тях утвърждаването на 
обществените потреби тряб
ва да става 
изясняване
в делегатската система.

шшопит на вългар-
ОКАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ
лата страна тазгодишните сре 

тъкмо щи откри Петар Стамболиу 
член на Председателството на 
СФРЮ и на Председателсвс 
•го на СЮК, з качеството на

И| 1ММ мтъм

ММП11
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и изп. длъжността 
главен и отговорен 
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■ОТДАМ НИКОЛОВ

председател на тазгодишните 
срещи.

В уводното си слово дру- 
Стамболич говори за 

огромните заслуги на другаря 
Едвард Картел който 
една година беше председа- 

на отбора на „Червения

въоръжената
и това заед

гарятМАКЕДОНИЯ — ГЕОГРАФ 
СКО ПОНЯТИЕ...

преди
„Македонците са българи и 

ако някоя балканска държа 
ва е имала исторически пра
ва да претендира на присъе
диняване на вардарска Маке 
дония, това без съмнение 
България." „Тезата за маке
донската нация в историчес
ко отношение е политическа, 
а не научна.” Първият извод 
е от мемоарите, вторият — 
от интервюто. И 
сочване, че те са извлечени от 
контекста не може по който

Редакция 52-751
Годишен абонамент 100, 

а полугодишен 50

тел
байрак'1.

— Целият жизнен и 
волюционен път на другаря 
Едвард Кардел е изпълнен с 
борба за освобождение на тру 
да и човека 
гарят Стамболич. — Това ос 
вобождение той виждаше 
социалистическото самоупра 
вление. В неговата революци 
окна дейност винаги беше ос 
ловното в
социализма да се опираме

ре-
Т*ЧГЩ1 вметна

62500-603-9525
ЗДИ — Ниш каза„ву, Клрад-

Ъп-ЧГЕГ
Цру-

в
съветскаЙВек, никакво пой!» 8

ването на другите, политици
те и държавните статистики

чрез личното 
на работницитеизграждането на

вър
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Белград

ОГРАДИ И МЕЖДИ
Или моментално се строят, или савлагат трудовип рез изтеклата година например от об- 

11 щия внос на СР Хърватско ( а това с око- 
*■ ло 24 на сто от югославския внос (70 

на сто се падат на вноса на суровини и възпро- 
около 22 на сго 

8 на сто на всички ос- 
Подобки съотношения важат за 

автономни области.

ти са сдружили и съвместно 
организации от две или повече рспуолики, от
носно автономии области. Разбира се, общите

термоелектрически централи на 
течни горива с мощност 940 мегавата. С поли
тиката на развитие е било предвидяно обаче 
такива електрически централи да се строят 
само в изключителни случаи, а предимство да 

От друга страна.

проектирани

капиталовложения са само част от стопанското 
през републикански и межди 

области. Обаче тези сведения
сътрудничество 
на автономните 
добре илюстрират съществуващото състояние.

изводствени материали, 
внос на оборудване, а имат домашните извори, 

съществуват идеи за сътрудничество с чужде
странни инвеститори в изграждането на тер
моелектрически централи върху базата на до
машни въглища и за износ на такава електро
енергия- И така нататък. Понякога ни се стру
ва. чс с по-леко да се мине държавната грани
ца и трябва, когато се търси за стопански пар
тньор, отколкото да се закрачи през общински, 
областни или републикански граници.

танали стоки, 
всички републики и Да сс върнем на връзката между вече 

споменатите факти, пак с един пример. Мина
латаТакова положение наследихме от преди* 

с този средносро- 
много неща да по- 

зависимостта «а наше-

годила в Югославия с внесено оборудва, 
на стойност От около две и молвина мили

арда долара. С такъв внос на оборудване с на
рушен договора във всички обекш да се вгра
ждат 60 па сто домашно и 40 на сто вносно 
оборудване. Да с запазел размерът: 60:40 вно- 
сът от лапи би бил по-малък за около 500 ми
лиона долара. С това общият внос би бил на
мален за около 5 на сто.

шния период. Поради това 
че.н план възнамерявахме 
правим — да намалим 
то стопанство от .епосите суровини, а с 
и неговата чувствителност на нарушенията нг 
световния пазар. Договорихме се повече ил 
бързо да влагаме в изграждането на 
на енергия, производството на 
ровшш. Знаехме тогава, преди три годи*I .значително да се измени 

нито мислехме

не

С резолюцията на стопанското развитие 
в тази година се определихме за постигане на 
ио-голяма стабилност в стопанските процеси. 
Между другото това подразбира по-голям из
нос. по-бавен ръст на вноса, намаляване вън
шнотърговския дефицит. Обаче ако се продъл
жи с досегашния тренд на стопанско разви- 

обуздае вцосът. С оглед

храни и су-

не щс бъде лесно 
стопанската структура, 
е възможно да сс направи бъРЗ°-

планова година може да се ка 
част от капяталояложе- 
нредвиденита насока.

всички планови 
бавно

Тона нарушаване на договорените отно
шения за вграждане па оборудването между 
другото значи, чс не с имало достатъчно съ
трудничество между

вътре па една република, пито от раз
лични републики. Подобни примери има още.

:з, че това 
[3 началото

трудовите организации.на четвъртата 
жс, че по-голямата тис, трудно ще се 

на голямо ползване на вносна енергия и вно-
иито

ноНИята___ върви
Па" все пак, не сс осъществяват

Между другите, з^ъРдезависимостта на вносната
по-аначително ограничаване насни суровини, 

вноса ще повлияе върху нарушаването на про-
Нъпроки че сме в четвъртата планова ги
не е още постигнат договор за * разви- 

мощиостите за преработка на нефта.
определения- 
сс освобождаваме от 
енергия, вносните сурови,,и-

дина
та е ма
Причината за неностигане на договор лежи в 
това, че амбициите за построяване па мощно
сти са по-големи и от плана, и от потребности- 

Оъгласис няма и покрай това, че се знае, 
малки възможностите за износ на дсри-

изводството.
които на- 

От око-
и други данни, 

голяма връзка е пъриитс-
колкото сс процеп - 

само

Единственото поради това с решение в 
сдружаването на труда и средствата, в свъР9ва' 
пето па трудовите организации през общински- 

областнитс. републиканските граници. Та
кова свързване, взаимно договаряне и спазва
не па постигнатите договори единствено води 
към стопанска стабилност. Това ведно стабили
зира и обществените отношения, укрепва един
ството на работническата класа, 
дунационалпото единство I

Да посочим
глед нямат 
ло 480 милиарда динара, .те.

че са
вати, понеже съществуващите мощности 
Запада работят с намалени капацитети.

даат сегашните инвестиции в Югославия,
сдружени средства за оОщи 

трудовите органи-
мииапа фа-

иа тс,
около 4 на сто са

основните иливлагания на, 
за!щи. Сдружаването вее още рядко 
бричната ограда,

съществува югославски договор 
петилет-

Или
за развитие на базмата химия в тази 
ка. Па все пак сс подготвя в СР Хърватско. 
САП Нойводина и СР Македония значително по- 
големи мощности» за производството иа отилеи- 
оисис и гликол, • отколкото с договорено.

общинската 
или

още по-рядко
републиканската

област. Едва 1.33 па 
нови обек-

засплва меж-съвсем рядкограница,
границата на автономната

които се влагат всто от средствата,

/



2 Комунист
УСТАВЪТ И ПРАКТИКАТА откриваме

ложеяието. Тези и такива по 
занапред ще се дремах

пат. Комунистите в първични 
те организации на СК са из 
правени пряко пред проблеми 
те на своята среда и от тях 

интерно и взаимно до

пий
дШХЛНЛО КОВАЧ __
слсд няколко месеца ш° 

навърши година от изтеклите 
кош реси, а едно от конгрес 
н»ис иарсделсхтя влиза ь 
1а ари известни стълкновения 
и недоразоиране. ласае се за 
ире.махванего ла конференции 
145 на Ск в трудовите и слож 
ни те организации на сдруже
ния труд, като постоянни Фор 
ми на партийно организиране 
и • дзиствуване. 1'ози иолитиче 
ск*1 ход гряоваше ведно да оз 
начл »» иървага нракиическа 
крачка в премахването на ра 
зли видове на представител
ство. формални и институци 
онални оариери измежду пър 
вйчкиге организации на Ок 
и оощинските форуми и орга 
ни на СК, които често ое 
превръщаха в бюрократизира 
нл ценгройе на политическа си

стика. Ик ' КД"К ™ „„«с

; число първични офа 
низации на СК да сс ,.покр«- 
ва" с активността на о ш 
партийни органи, със за'“'° 
нията и становищата, които 
те фабрикуват и за които не 

сс каже, чс да
ла по-

се за_ подразбира и по-голя 
отговорност и ио-голяма са 

на комунисти
ятелно и по-отговорно действу 
ианс на първичните организа 
щш на Ок, за по-непосредсгве 
но оисъл<данс на дадени въпР° 
си от своите ореди.

1'ова нещо, естествено, 
означава че комунистите 
първични ге организации 
сдружения труд нямаг за ка 
кво да се договарят, да зае 
маг становища и да утвър
ждават програми на сълмесг 
ни акции, поводи, мотиви и 
съдьржанис на тези договори 
произлизат от единението 
интересите на взаимните връз 
кй в големите трудови колск

от самоупршштелните

а топа лото
говарянс ще зависи каква ор 
ганизациониа форма ще при 
ложат при разрешаването на 
някой въпрос. В това отно
шение най-голяма възможна 
помощ трябва да окажат об 
щикските комитети и конфе
ренциите на Съюза на кому 
листите.

/1411^0 ма
мостоятелноот

^ първичните организации 
Съюза на комунистите.

Но, известни колебания и 
недоразбиралия, които сс я»я 
ват в момента, когато Съюзът 
на комунистите крачи към СЪ 
ществено
могат да сс оправдават, 
трябва да сс разбират. Касае

ките в псстнона
не

в
на

нови отношения, не би могло да
истинска картинано

ват

КОМЕНТАР

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА

Отговориш нъм делегатската база
на

споразумения за сдружаване, 
лодично е, че по тези въпро 
си комунистите срещупоставят 
мнения и изграждат съвмссг 
ни становища, но не е прием 
ливо да цравяг това но стария 
начин, чрез политически дик 
тат на някои избрани чрез ман 
дат опъл помощен партиеен ор

ла.
след конгресите уточненият 

текст на Устава на СК на Сър
бия последваха допълнителни 
обяснения и тълкувания, глав 
но навсякъде са промени съ 
ществуващлге уставни реше
ния в общините но конферен 
циите в класичния вид ( със 
секретари и секретариати) гла 
вно и по-нататък съществу
ват, като отстояват на ясните 
принципни становища. През 
последните няколко броя на 
страниците на нашия вестник 
се поместваха не само изчер 
пателни, но и отегчителни ра 
зисквания в организациите на 
Съюза на комунистите по те 
зи теми, които най-малко, по 
твърдиха че размишленията 
на комунистите в трудовите 
и сложните организации на 
сдружения труд са на едно 
и също равнище и че по то 
зи въпрос не е в пълна сте 
пен развито единството в ак 
цията. Как иначе да се про 
тълкува факта, че в отделни 
по-големи колективи след по 
сещани е на работни групи от 
ЦК на СКС са напуснати ня 
кои половинчати решения, ко 
ито именно не обещаваха ни 

. какви съществени промени.
Да напомним; конференции 

те, според новия Устав, вече 
не избират, но свикват по по 
чин на първичните организа 
ции на СК някои трудови или 
сложни организации на сдру 
жения труд, а това правят за 
случая избраните делегати. 
Конференциите на взимат ре 
шения, които да са задължи 
телни за комунистите в пър 
вичните организации, но имат 
само силата на препоръки. 
Първичните организации са 
тези, които въз основа на вза 
имен договор утвърждават на 
чина на взаимно идейно-поли 
тическо дейегвуване, 
но организиране, те определ 
ят съдържанието и обсега на 
такава работа. В основните на 
такива принципни становища 
лежи искането за по-самосто

ни. Впрочем, все повече 
чувствува необходимостга, че 

поотделим въпроси трябва 
да сс иде на съвместна рабо 
та на общинска га скупщина и 
съответните скупщини на са- 
м ©управителни ге общности на 
интересите. Такъв вид работа 
имаше досега твърде малко, 
поради което изостана и «ъ3 
можяостта актуалните пробле 
ми по съответен начин да бъ 
дат обсъдени и разрешени.

секоято са обхваРазклонената делегатска база, в 
пати около пет хиляди трудещи сс и граждани в оо 

ночги всеки десети жител, в по- иошина Присполс, или 
вече от 180 делегации с над 500 делегагги дава рсал» 
възможности за осъществяване на по-голямо влия,|ИС 
на основните организаци на сдружения труд и месг 
шгтс общности върху процеса на решаването

ган.
Важното с, във всичко това 

да се схване, че формата се 
променя за да се досегне до 
същността, а тя с там, 
ва първичните организации (с 
това и целият Съюз на кому 
шгегите) да се подготвят за 
идейно деиствуване в самоуп 
равителния живот не в ндка 
къв абстрактен, но в конкрет 
1ьия непосредствения живот на 
средата, в която комунистите 
действуват. Тъкмо за да се 
постигнат тези качества, не
обходимо е Съюзът на кому 
кистите да ое освобождава от 
баласта на старите организа
ционни форми, които спъват 
неговото преобразование и ус 
пешно включване в политиче 
ската система на социалисти че 
ското самоуправление.

И покрай всичко това, през 
изтеклите разисквания се поя 
виха мнения в някои по-гол е 
ми партийни 
трудови колективи или слож
ни организации на сдружения 
труд, че все пак би трябвало 
да се запазят „по-здрави" об 
лици на организиране и ня
кои постояни тела, което се 
тълкува като опасност за са 
мостоятелната работа на пър 
вичните организации на СК, 
които в известни моменти би 
довело до неединство в акци 
ята. Очевидно е, че зад таки 
ва „предупреждения" именно 
се крие оня тил мнение, което 
идейно-политическото 
ство на комунистите в един 
голям трудов колектив вижда 

неговите формални рефлек 
си и облици (постоянни кон 

секретариати 
секретари с дългогодишен ман 
дат), вместо да го 
живия огън на всекидневната 
акция, която за да може наис 
тина да бъде в ролята си —

ята дейност. Затова и няма 
достатъчно инициативи отпра 
■веки от базата към общини
те, въпреки чс съществуват 
причини за организирани ак 
ции в поотделни сфери на 
обществено-икономическото ра 
звитие. Всички се съгласяват 
обаче, че е необходима по

па мощ за оспособяването на де

в то В каква степен се осъществ 
явл това влияние, поиска ее 
да сс узнае в течение на не- 
и вдавна проведения разговор 
на равнището на всички оо- 
щестоно-иоли гически органи 
зации в община нриелолс.
Макар че нямаше дилеми за 
това, че местната оощйост и 
основната организации 
сдружения труд представляват легациите и делегатите и че 
основните клетки на делегат- тази помощ трябва да бъде 
ската система, все пак може по-бърза и ефикасна, включ- 
ше да се констатира, че те вацки и организирането на 
още не са осъществили необ курсове с програмните съДЪР 
ходимото влияние при приема жания, с които ще се осигури 
нето на решения в делегатски това. 
те скупщини. Няма много за 
белязани примери, че делегат 
ската база чрез делегациите 
и делегатите е раздвижила оп 
ределени проблеми и повлия 
ла на тяхното решаване в де 
легатските скупщини. Разгле 
жданите въпроси в

Въпреки че в делегациите 
има не малък брой членове 
на Съюза на комунистите, бе 
изтъкнато ,тяхната 
оспособеност не е съвсем до 
статъчна за сложните задачи 
във функционирането на деле 
гатската система, 
конкретната програма по идеи 
ното образование, чие то про
веждане е в ход, ще доприне 
се в бъдеще по-успешно да из 
пълняват задачите и в тази 
област.

идеина

Но твърде

Оценено бе, че трябва да 
се стигне до координирана ра
бота на делегатските скушци- Й. В.

ПРОЦЕСИТЕ НА СДРУЖАВАНЕ В КУЛТУРАТАорганизации в

Четири като едноскупщини
те винаги ое „допирали 
базата, но най-често са „при 
стигали" до делегатите, а мно 
го по-малко до делегациите. 
Затова и не са редки примери 
те, делегатите да изразяват по 
вече своите, отколкото мнения 
та на делегациите. Оценено бе, 
че не е изградена същинска 
та система на притичането на 
информациите до делегатските' 
скупщини за актуалните п-роб 
леми

ДО

Прищинско „Единство", нишка „Градина" кру- 
шевашка „Багдала" и крагуевашка „Светлост", четири 
най-големи издателства на „вътрешността" на Сърбия, 
ще формират делова общност на издатели, отворена 
и за всички издателства, които желаят дългосрочно 
да сътрудничат

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ то ще ги завърши до след
ващата среща, вече сега с 
е знае, че деловата общност 
трябва да се афирмира и 
пласира книги на писателите 
от тези

Издателствата „Единство’’ от 
в базата, а същевремен- Прищина и „Градина от 

но недостатъчна е осведомено Шш, които няколко години 
стта, не само на делегатите, твърде уапещно сътрудничат 
но и на делегациите и техни предложиха и на останалите 
те избирателни тела за всич- издателства от Сърбия да се 
ко, което става в делегатските ОДРУжат в делова обшногт ня 
екутцини. издателите. на тзд Ха?а «

В момента можете да се отзоваха дооега издателствата 
забележи, че са малко делега От Крагуевац и Крушевап 
циите, които програмират сво ^ очаква, че Ва1*' а

един-

!
градове на по-широ 

|ка територия в общи издани 
ниЯ и чрез собствената кни 
жарска мрежа. Освен това 
общо ще бъдат „обработва
ни" библиотеките и читални

бъдат
издавани съвместни течения.

акцион ференции. и

вижда в

те в Сърбия и ще
останалите 

дателства от Сърбия 
стъпят към тази 
ност.

На първата 
стааителите на 
ст^а, която в 
вруари се

из
ще при 

делова общКомунист Очаква се именно, че по- 
го лемите тиражи на общите 
издания 
чителни

среща на пред 
тези издател- 
началото на фе 

_ състод в Ниш са
Раздвижени редица твърде ин 
терасни идеи, които трябва

можност добратД “ЪЗ
Лесно И ПО-бъРЗО па тггъ“
читателя. С^вен ТоздД6 Д°

издателите ЛЖЗй“

-с кратък ’^’ЧИаЛНа Ра 
означава койере™ Т но че 
™« на Закон?^за „ пРиложе 
^ и ° -зи обла^“*

ще освободят зна 
средства и за дру 

Ги собствени издателски начи 
накия, на всяко от тези из да 
телства.

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

Адрес ва редакцията: БВЛГРАД. Пло-

бЙгр^Рв' и"-»Т
»™Л. Булевард Ленив

Издава: Издателска трудова 
ция „Комунист“, А

йтрмизкг. “гг*а), на словенски, македонски и 
и ■ съкратени издание « албанскигарскв.Реловаш™Дар”ъ“а„^л;аР“и.
език. и>п*ънски и русински

: цен- 
НОВИ 

6, телефонНа Издателски съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: Мария Тодорович.

Изпълняващ длъжността директор и 
главен и отговорен редактор на всички из 
Дания на „Комунист“: д-р Здраако Леко-

Накрая трябва да се изтък 
не, че тази инициатива 
издателствата от Ниш, При 
Щина, Крагуевац и Крушевац 
получи голяма подкрепа в те 
зи градове.

организа- по-

. ^Чдакц“* на изданието на „Комунист" 
еа СР Сърбия: Саво Кържаяац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
вич# ®вл**мир Филипови, Расгко йов#»- 
«ч, Слобедан Кянкич, Михайло Ковач
Ми«ДтКОМ’' Й0'° МаР'°»“ч, Браннслав’Мплошв.кч . Ммлент... Вукс.иов.ч

Сасрпц и редакциите

понеже ако вси 
чки работи добре се изпъл 
идват съвсем

УН
ие е никаква 
ботаИзлиза ■ 

С указ на
е известно, че 

нашата Република ще получи 
нови

петък.
декември ”1964^0* ва в«вУв™«ата

е отличен с Орден вапл дина' "Комунист“ 
» с указ от Т2Д*де“2^О10а»»в“«де.ие,

от 22
пространства за афир*

мация
живеят и работят в провин
цията, и 
Книгата ще си пробзгаа път
до читателите

ност. на писателите, коитоБо*н* Аигу- Вънреки
«И “ормативките
«ирана е

ле са нзработе 
актове, ф0р 

гРУпа, коя
ане само на тя*.

работна
по-леко.



ОТКЛИК В ЧУЖБИНА ЗА
СМЪРТТА НА 

ЕДВАРД КАРДЕЛ
^^ОГРОМНА БОРЕЦ ЗА МИР

мнение има за Кар- 
дел и нург валщхаим, генера 
лния секретар на ооц 
нигиам лълоока жал за" ран
ната см-ьрт на ндгвард нардсл 
... наачат нурт иалдхайм — 
юи е дал много за мира в сзе 
1а' за международното сътру 
дни1чес1во и равноправие. Гои 
е имал голям авторитет в Обе 
динените 
света'.

реца, обещствено-политичес- 
кия мислител, авторитетен ра 
детел за югославската Незави 
симост. Както забелязах 
време на неговото пребиване 
във Вашингтон, това беше чо 
век, който представляваше сво 
ята страна с голямо достоя
ние, с жар, решителност в це 
лите и мислите.'’

Република Италия, Рене Ур
онил, председател на кп на

иур хуюламед а а
предоедагел на г^еволю- 

съввт и председател 
па правителството на демо- 
к^сипчна. гепуолшю. лвтанлс- 
тан.

Е загубата, 
която югославските народи и 
народности понесоха с прежде 
временната смърт на другаря 
ЕДВАРД КАРДЕЛ. СМъртл-а 
на този велик държавен деец 
намери Дълбоко отражение 
не само в нашата страна но 
й в целия световен печат. Мно 
го видни държавни дейци, 
тийни ръководители, 
ли й общественици 
съо б олезно в ате л ни 
и писма до другаря Тито/ Цен 
тралния комитет на СЮК и 
семейството на великия 
койник. Ще трябва 
труд и време За систематизира 
не Тези изявления и писането 
в печата за да се види ця 
лостно какъв огромен автори 
тет е имал и има Кардел 
света като комунистически дс 
ец и марксист.

Ние тук ще се опитаме са
мо бегло да посочим 
изявления и някои автори, 
които се изказаха за Едвард 
Кардел за да посочим колко 
голям беше откликът в чужби 
на за неговата смърт.

Всички съседни страни, вси 
чки европейски и необвръзани 
страни и много държави от 
петте континента изявиха съ
болезнование за преждевре- 
мената загуба на Едвард Кар 
дел! Веднага може да се ка
же, че Едвард Кардел има 
огромни заслуги за освобож
дението на Югославия, 
нейния независим път към 
социализма, за неговата дей 
ност при създаване на движе 
нието на необвързаността и 
създаването на самоуправле
нието в Югославия-

ПРИЯТЕЛ НА ИСПАНСКИЯ
НАРОД

то ръководител на Югославия 
е посетил за последните 30 го 
дини. Той е бил в СССР, Шве 
ция, Румъния, Гърция, Да
ния, Норвегия, Белгия, Чехо
словакия, Полша, Италия, Пе 
ру, Чили, Мексико, Индоне
зия, Индия, Ирак, Епипет, Су 
дан, Танзания, Уганда, Кения, 
Мали, Гвинея, Сенегал, Ал
жир. Конго... Бил е шеф на 
югославската делегация на 
Мировата конференция в Па 
риж, на заседанието на ООН.

Такова

по

„почина бащата на югосла 
вското самоуправление — та
ка започва своето съобщанис 
роно,ртьора на телевизията в 
тадрид, „човек които след 
тито с имал най-велик прео 
тиж в Югославия . ь У1 спалия 
кардел е оценен като една 
от наи-изтъкнагитс личности 
на международното раоотниче 
ско движение, едвард херек, 
първ секретар на хдК на 
11УП1, казва, че Полша се 
просгява от Кардел като пред 
ставител на полско-югославска 
та дружоа. Генералният се 
крехар на К11 на Франция 
марше оценка Кардел като 
см-инентен ръководител на 
партията, изтъкнат борец от 
първите дни на Народоосво- 
оодигелната борба и един от 
основоположниците на юго
славското социалистическо са 
моуправление. председател на 
мг лнгола д-р лгостиньо Не 
то изтъкна, че заслугите на 
кардел за освобождението на 
Югославия и по време на со 
ц и ал ис ги че окото строителст
во и казва „Борбата продължа 
ва. Победата е сигурна.''

пар 
пйсате 

написаха Джемс Калаган, председател 
на правителството на Велико
британия каза: „Много ми с 
жал за Едвард Кардел. Беше 
уважаван ръководител, както 
по време на войната така и 
след войната и винаги ще ми 
остане в спомените като извън 
реден творец на нова Югосла
вия.'

Аверел Хариман, американ 
ски дипломат заяви, по по-

нации и въобще в
телеграми

Подобни изказвания 
дни приехигнаха от 
радиани. „Арбайтер цайтунг" 
от Виена изтъква, че кардел 
е творец на самоуправлението 
и наи-олизък сътрудник на 
Гито. Много вестници с 
ширни информации говорят 
за личността на Кардел, като 
„Вашингтон пост”, 
триоюн", който пише, че Кар 
дел е човек със стоманна во 
ля и най-авторитетната лич 
ност след маршал Тито. „От 
Тунис, 'Хелсинки, Лисабон, Ал 
жир. Хавана, Никозия, Анка
ра, Багдад, Бразилия, Пекинг, 
Бон и друга места изказват съ 
оолезнование и рисуват лигка 
на Кардел, като голям държа
вен деец, докато „вуде пра- 

,во” орган на КГ1 на чехосло 
вакия изтъква Карделевата де 
ятелност по време на войната 
когато с дреугаря Тито „ор 
ганизирали през 1941 година 
народоосвободителната борба 
против хителровия фашизъм”. 
„Трибуна луду” партийния ве 
стник на Полската комунисти 
ческа партия обнародва био
графията на Кардел и изтък 
ва неговите заслуги за разви
тието на юг°славското обще 
ство като учен, мислител 
творец на нова Югославия-

тези 
всички ме Той е един от най извест

ните марксисти. Социализмът 
днес вече не е работа на 
една отделна държава, нито 
пък на социализма могат да 
се определят граници, е гово 
рил Кардел през 1952 година.

по-
много

об
в

„Чикаго

някои

Високо оценяват личността 
на Кардел и Луаио Лара, Ар- 
манд магнин, генерален сек 
ретар на КП Швейцария, Мо
хамед ел Садат, председател 
на Египет, генералният гувер 
нер на Канада Едвард Щре- 
йер. Централният комите на 
Комунистическата партия на 
Чехословакия 
комитет на Австрия. „Неза
бравима е неговата роля при 
създаването на югославската 
външна политика, като поли 
тика на нсобвръзана страна, 
която винаги ще се застъпва 
за мир и международно съ 
трудничество.” — казва се в 
телеграмата на ЦК на КП на 
Австрия- Централният коми 
тет на ЦК на БКП и Държав 
ния съвет на НР България 
по повод смъртта на Другаря 
Кардел изказаха на братски
те югославски народи най- 
иокрени и най-съРДечни еъ 
болезнования- „Винаги ще за 
пазим спомена на Кардел” 
— се казва в телеграмата на 
Крих Хонекер, генерален сс 
кретар на ЦК на Единствена 
та социаливтичеека партия на 
Германия.

за

Едвард Кардел: държавен деед, марксист от световно 
чение

зна
и

ЗАГУБА НА ЦЕЛИЯ СВЯТвод смъртта на Едвард Кар 
дел, че това е голяма загуба 
не само за югославските на 
роди, но и за целия свят. „Ед 
вард Кардел винаги е бил хра 
бър и решителен, винаги кон 
структивен по идеите и прак 
тичен при провеждане на поли 
тиката в дело.”

Централният(В Италия за Кардел пишат 
че е бил изтъкната личност 

движе-
.„Унита" орган на КПИ 

бил 
лич

Тези негови мисли са оста 
вили голямо влияние да мно 
го комунистически ръководи
тели в света.

на комунистическото 
ние
пише за Кардел, че е 
един от най-известните 
ности на европейското работ
ническо и комунистическо дви 

от най-известни

Така например Долорес Иба 
рури каза, че испанските ко
мунисти никога няма 
забравят онова искрено прия 
телство, грижа и солидарност, 
която Едвард Кардел показа 
към испанския народ и него 
вата борба за вобода и демо 
крация- Фицрой Ме клин, пред 
ставител на 
при Връховяия щаб, 
работил с другаря Кардел по 
време на войната каза, че Кар 
дел е дал изключителен при
нос за революцията и освобо 
ждението на страната. След 
това той е отдал цялата си 
енергия за възобновяването 
на страната, а още по-голямо 
е значението в неговият при 
нос при запазване на не зави 
симостта на Югославия и ра 
ботата му на политическа кон 
солидация този голям мисли 
тел и теоретик е показал из 
въйредии оригинални 
— А председателят на Япон
ската Комунистическа партия 
казва, че Едвард Кардел от 
лично е познавал дейността

комунистичес-

да
Хуа Куо Фснг и Йе Йиян 

Йинг в своите телеграми до 
Тито казват за Кардел, чс 
е известен теоретик на Съю 
за на комунистите на Юго
славия. Бабис Дракопулос, се
кретар на ЦК на КП на Гър 
ция (за страната), оценява Кар 
дел като „велик държавен дс 
ец на Юхюславия и еминентен 
марксически теоретик на наша 
та епоха”, и добавя, че „оамо 
управителният социализъм в 
Югославия винаги ще ноои 
печат на великия теоретик.’

женис, един 
те марксически 
своята генерация- Същевремен 
но е бил политически ръково 
дитсл с опит за изграждане 
на социалистическо общест
во, което в света предизвика 
ло най-много разискване, и 
най-гол ям интерес.’'

Хариман за пръв път е сре 
щнал Кардел в началото 
1950 1юдина и оттогава имал 
редица срещи с него и зато 
ва, казва, че може да даде пъл 
на оценка за личността 
Кардел за неговата активност 
при запазване на независимо 
стта, суверенитета и равнопра 
виего на югославските наро-

Джон Блатник, пръ» амери 
канец в Конгрсоа югославско 
потекло, е бил близък приятел 
па Кардел. Той е говорил 
Кардел като „твърде рмпре- 
оивма личност, като човек, кой 
то е дал голям принос за ра 
зиитисто на обществено-поли
тическата система в Югосла
вия.

мислители на на

Великобритания 
който

на

Кардел 
личност 

Ста-
Джузепе Бофа за 

че с първатапише,
който сс сблъскал със

„онази фамозна вечер на 
10 февруари 1948 година „из
тъквайки при това, чс ориги 
калното при Кардел с тъкмо 
в това че „политическата ак 

ала тео 
Бофа

лин Жискар д’Естен, прсдседа 
тел на Република Франция каз 
ва в сводта еьболезнователна 
телеграма, че Кардел е зало 
знал в Югославия и Франция 
и чс тона е „човек, който ми 
кога не с прекъсвал борбата 
за овобода, независимост и 
бъдещето на Югославия". До 
като Саидро Партини, предсе 
датсл на Република Италия 'ка 
зна, че името на Кардел се 
идентифицира с името на не 
говата страна. „Със смъртта 
на Кардел остава празнина пе 
само в Югославия, но и в Ев 
ропа и целия свят Скръбта 
но Кардел в Италия има дъл 
боки мотиви и във връзките 
и добрите отношения, конто 
свързват нашите два народа, 
за което е дал принос и дъР 
жавникл за когато скръбим.” 
Подобни изказвания са дала! 
Джуло Андреоти, председа
тел иа министерския съвет на

за На погребението на друга
ря Едвард Кардел присъству 
ваха държавни делегации 
от САД, Полша, Германската 
демократична република, Бъ 
лгария, Унгария, Австрия. 
Алжир, Египет, Ийдия, Тур 
ция. Италия. Кипър, Мекси 
ко, Гърция и Чехословакия 
и още много представители 
на комунистически партии и 
74 посланици и представите
ли на дипломатическия кор 
акредитовашх в Югославия-

ция винаги е последв 
рехически рефлекс" 
пише, че Кардел е бил марк- 

комунист, който нико- 
възобло

идеи.
сист и
га не е престанал да 
вяна своята мисъл, което иаи 
-добре се вижда на примера
иа самоуправлението, като 
югославска политическа тео- 

пракгика за която не 
име е „най-много овър

В Индия смъртта иа Едвард 
голямаКардел е приета с 

болка. Там счита се, че Карна Японската 
ка партия и той съжалява, че 
вече няма да го срещне, да

дел е много допринесъл 
развитието на необвързаност
та. Трудовете иа Кардел 
много превеждани в тази стра 
на и «получили добра оценка 
— както в политическите та 
ка и в научните кръгове. За 
това всички индийски вестни
ци първия ден след смъргга 
иа Кардел са излезнали с об 
ширни информации и сним 
ки на Кардел.

за
рия и
голото
зано".

"РОД7,лжи разговорите започ
нати преди известно време^ До 
като Хербсрт Венер, член на 
ръководството на германска 
Соцй^демократическа- пар

тия спомняйки си,за Кардел 
казва, че Л*ой е твърде скром 

личност,- който ДъРжи на 
дадената дума. Той не искал 
неговите погледи да бъД^т 
обезателно приети. Искал е 
само да бъде разбран.

са

Това също така потвърди^ 
колко много в света е зачи* 
тан Едвард Кардел и колко 
много се отдава признание 
на неговото дело като твор 
чески марксист и борец за 
мир в света и дружба меж 
ду народите.

РАДЕТЕЛ ИА ЮГОСЛАВСКА 
НЕЗАВИСИМОСТ

За Кардел като държавен 
КартъР, кой- 

„Опечален съм от
деец сс иоказа и
то каза:
съзнанието за смъртта 
Едвард Кардел. — -

Югославия изгуби тво-

на
С неговата Кардел е .ценен и разбран 

п много страни, които той ка 1». Николов
смърт
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ю така чс н 
К01ИТ0 се 

ла Са,
СК с обоснован - 
„другите среди”, от 
приемат нови членове

комунистите, нс сьшз 
оргаииза-

У стави I е ' 1Т мСъгласуване 1-о на 
на с-ьюаа на комунисти^ в 

и покрайнини ге 
съюза На ко-

■#-я

.........НИ ^■•Нг.гуД^ .4 * щ- ’
■

«мИ

;ф;1реиуоликигс 
.> VI ала на 

муяистиге в Югославия навлн 
заключителна фаза.

юза на
ствуват първични 
ции на СК. Това условие оба 

духа на Устава ка

С

рДЮВстЙвр^

Шмж
Iза в

до това съгласуване се стл 
гна поради това, че в Устави 
тс на републиките и покраи- 

които са приети нре 
Устава на СЮК, някои ва 

въпроси не са конкрети 
и утвърдени но съот 

Съгласуването 
цент

че не е в 
СЮК.

В Устава на 
тьк е предвидено 
ка отговорност на члена

СК да ут^ьрждаии 
чийто съшият е

- шСЮК по-ната- 
политичес

Щь. -Луг

I 1ш
*ИйШ1та • * "» 1'паннниге.

«1'Ш|Й Л» «Н 
И* ш

ДИ органа на 
органът, 
член.

Естествено, първичната ор- 
която действува 

СК в конкрет

жни \Щ$ Шзирани 
всген начин, 
сдава на заседания на

нокрайнннекпте

|И ЛГ рл\ ?ганизация, в 
този член на

случай, може да изнася 
и нредложе

.к**ралниге и 
комитети. 1$ ЛССКОГ,«1Ц

МОК нд екс В ЛЕСКОВАЦ

Панорама наНИЯ
своето мнениеВ анализа на комисията но 

в СК, която ОТ ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НАуставни въпроои 
неотдавна беше обсъдена на 
Председателството на Центра 
лния комитет на Съюза на 

Югославия, бя

пия- Устави на СК 
в републиките и нокрайшши 
тс тази разпоредба не е уг 
върдена така, и се получава, 
чс първичната организация 
или някой друг може да на 

на органа СК, ко 
не е в съзвучие с разпф аок.

член на СК 
според разпоредбите 

на Усгава на СЮК, да се жа 
до Комисията на уставни 

аок. Но в обо

ПО В Някои

Делегатската система се афирмира и заживя 

във всички
комунистите в 
ха посочени редица въпроси, 
които следва да се съгласу 
ват с Усгава на СЮК. 
например становището в Ус 
тава на СЮК, че Съюзът на 
комунистите в Югославия и 
СК по републиките и покрай
нините са задължени да се 
борят „в своите редове да 
имат колкото се може по-адс 
кватна застъпеност от члено
ве иа Съюза па комунистите 
от всички национални среди, 
т. е. числящи се към всички 
народи и народности, вече с 
конкретизирано в
на Съюза на комунистите по
републиките и покрайнините, 
но още не във всичките, 
сега е в ход това съгласуване 
и прецизиране на общото ста

Така каже члена
сто
редбиге па Устава на 

Изключеният
слабости, които спъват 

нейната ефика 
Някои от1 тях са по-

организирано действу следствие на началната
съобразителност, нсдостатъч 
мият опит и неподготвено
стта на организираните соци 
алистически сили, па и СъЮ 
за на комунистите, но, поня 

разширено кога и на влиянието на отдел 
ни лица. които във в^зста 
новявансто на делегатската 
система и по-нататъшното ра 
звитие на самоуправлението 
виждат отслабване на своя 
та мощ и влияние, пък отта.м 
и съпротива, които се мани 
фестират чрез различни ви 
дове и форми — беше изтък 
нато на заседанието на МОК 
на СКС.

ПО-ОРГАНИЗИРАНАможе Съюзът на комунистите в 
Южноморавски регион, чрез 

политическа/ дей-

ОЩЕ
АКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
СЪСТОЯНИЕТО

лени 
и намаляват 
сност.ли постоянна 

лост,
ва делегатската систйма А* 
се затвърди и да заживее във 

: — в самоупра 
организации и об

въпроси при 
снованието на тази разпорел 

някои Устави на СъЮ 
за на комунистите в репуб
ликите
предвидено върху решението 
на Комисията за уставни въ
проси на СЮК може да се по
даде жалба до Конгреса 
републиките или Конференци 
ите на покрайнините.

не-

ба, ,в В работата на заседанието 
взе участие и 
ЛОВИЧ, изпълнителен сек 
регар на редседателството на 
ЦК на СКС.

Той изтъкна, че делегатска 
та система изисква по-голяиа 
идейно политическа отговор
ност на всички комунисти и 
ръководствата на СК във вСИ 
чки структури, защото в до 
сегашната работа съществува 
несъответствие между вложе
ния труд и дейността в тази 
област в съотношение на по
местването на самоуправител- 
ните отношения в делегатска 
та система напред.

Изхождайки от оценките 
за практическото функциони 
ране на делегатската система, 
задачите установени на Едина 
десетия конгрес на СЮК и 
Осмия конгрес на СКС и, осо 
бено, инициативата на друга
ря Тито за колективна рабо 
та, МОК на СКС в Южномо 
равсю1Я регион заключи че въ 
просът за действуването на де 
легатската система, заради огро 
мното значение в по-нататъш
ното изграждане на полити 
ческата система на социалн 
етическа самоуправителна де 
мокрация, трябва да бъде ви 
наги

СВЕТОМИР ЛАвсички среди 
вителните 
щности — беше изтъкнато на 
петото редовно 
заседание на Междуобщинска- 
та конференция па СКС в 
Южноморавски регион, Състо 
яло се на 8 февруари т. г. 
в Лесков а ц. Иа заседанието 
бяхд разгледани проблемите 
от практическото действува 
не на делегатската система 
и идейно-политическите зада 
чи на Съюза на комунисти
те. Встъпителен доклад, по
край съществуващата инфор 
мация, върху тази тема из 
неое ФЕТИ ЩАИПИ, изпъл 
нителен секретар на предсе 
дагелството на МОК на СКС 
в Южноморавски регион.

и покрайнините, е
Уставите

наи

Това нещо също не е в съ 
гласие е Устава на СЮК. Ко 
мисията за уставни въпроси е 
орган на СЮК и поради то
ва жалба върху нейно реше 
ние може да се подава само 
до Конгреса на Съюза на ко 
мунистите в Югославия.

В анализа по-нататък се со
чи. че е необходимо да бъдат 
запазени разновидни решения 
в Уставите на СК в републи 
ките и покрайнините, което 
всъщност значи разработка 
и конкретизация на Устава ”а 
СЮК и то според епецифич 
ните условия и потреби на от
делните републикански, по- 
крайниноки и други органи 
зации на Съюза на комуни 
стите.

Разбира се, тези рзлики 
не могат да бъдат в проти
воречие със същината и ду 
ха на Устава на Съюза на 
комунистите в Югослваия.

ное-ише.
В Уставите на Съюза на ко

мунистите по републиките и 
покрайнините трябва да се 
разработи и разпоредбата, от 
насяша се до случаи когато 
е необходимо да се извърши 
приемане в Съюза ка комуни 
стите, също да става в при
съствието на предлагащия.

Ако пък предлагащият кан 
дицата за приемане в СК не 
присъствува на събранието 
на първичната организация, 
тогава има право да поиска 
обяснение за причините за 
непоиемането на предложе
нието му.

В Устава на СЮК, както е 
известно» е предвидено пър
вичната организация, наисти 
на в изключителни случаи, 
да приема нови членове в ре 
ловете си и от други ореди. 
В някои Устави на СК в ре
публиките това приемане в

Слабостите се проявяват и 
недостатъчната взаимна 

връзка между делегациите.
в

делегатите и самоуправителна 
та база с цел да се установя
ват общи насоки и станови 
ща за работа,- в начина на 
организиране, метода и съдър 
жанието на работата на де- 

п легациите; в недостатъка на 
необходимите условия за ра 
бота, 
тното

Констатира се, че опитът 
от досегашното действува не
на делегатската система по 
каза, че трудещите се 
гражданите приемат делегат
ската система като общество 
но отношение, което им обез 
печава по-успешно осъществя 
ване на своите права и най- 

управляване с обще 
Осъшестве

след това. в неадеква 
информиране; недо

статъчна синхронизация и 
програмно съгласуване рабо 
тата на скупщините и делега 
циите; слабата връзка 
ду работата на общинските 
скупщини и скупщините на 

а самоуправителните общности 
Неадекватно 

принципа на

пряко
стаените работи, 
ни са досега много положител меж-
ии промени в изграждането 
на делегатската система, 
особено в ония 
телни 
сти.

БАБУШНИЦА в центъра На в ни мани 
ето на СК, Социалистическия 
съюз. Съюза на синдикатите 
и останалите обществено-поли 
литически и 
ни общности.

самоуправи- 
оргашгзации и общно 

в коитоЧЛЕНОВЕТЕ ИА ПОЛИТИЧЕ
СКАТА ШКОЛА В „ЛИСЦА“

на интересите, 
се провежда 
свободната размянацелокупните 

самоулравителни и общество 
са по-разви 

ти и където Съюзът на ко

на труда
самоуправителните общно

сти на интересите, бавно се 
изграждат формите

самоуправитслни вотношения
М. Величков

мунистите и останалите обще 
ств е 11 о - п о лиги че оки

В „ЛИСЦА" нара, а само след две години 
работа
нали 3 160 динара.

на взаим
ното свързванеКурсантите от политическа

та школа при Междуобщинска 
та конференция на Съюза на 
комунистите в Ниш посетиха 
тези дни Бабушница. В оанов 
ната организация на сдруже
ния

организа 
ции най-отговорно осъществя 
ват

същите са достиг на делегации 
те заради установяване 
ките насо

и становищата за рабо 
скупхцини-

своята обществено-поли 
тическа роля. В Южноморав 
С1сата

Преди известно време в „Ли
сна'' е открит ресторант за об 
ществено

та на делегатите 
междуобщинска реги те. Все още е голямо 

общност само

I!
хранене, като се 

дава храна и за децата 
работниците.

илияни 
професионалните слу 

самоуправителните 
на интересите и 

органи на ОСТ

труд „Лисца" по този 
се проведе съвещание

оналнана ето на 
жби на 

самоуправитсл общности

в де
легациите на обществено-по
литическите и

повод
на тема „Метод на работа в 
първичната Директорът Йончич запозна 

курсантите и с бъдещето на 
цеха като каза, че за набавка 
на нови най-модерни машини 
ще бъдат изразходвани 
100 милиона динара. По 
начин
производството ше се увеличи 
е около 26 процента. Целоку 
ггната м продукция на цеха на 
„Лисца" в Бабушница веднага 
намира пламсент на пазара, 
така че изобщо няма склад 
от залежали стоки.

организация на 
Съюза на комунистите". Ди
ректорът на г 
Петър Йончич

ните общности деловите 
връзка с

на интереси 
те има 35 хиляди членове на 
над 18-годишна

ООСТ „Лиоца" 
запозна ку.р 

сантите и с „личния паспорт" 
на същата. Йончич

във
подготвянето на пре 

и приемането на 
Недостатъчни

възраст, рее Дложециянад пективно 
сети

всеки 
жител на региона.

четиринаде- решения и тш.такъв 
физическият обем на

между
другото подчерта, че „Лисца" 
цехът на „Лисца" в Бабушни 
Ца е млада трудова организа 
ция, защото средната възраст 
на работниците е 26 години. 
Той каза, че

са консултациите на 
Циите и делега-

база;по-широката 
присъствието на

?ЛАКБОСЙТИУСПЕХИте - И Нередовно е 
някои членове на 
и Делегати на 
недостатъчна е 
на делегациите и 
За работа.

делегации 
Заседанията и 
подготаеността 

делегатите

Но. в дейността, на делегат 
система в досегашния 

период съществуват и опреде

се е започнало 
доходи от 1 900 ди- скатас лични

М. А.
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ДИМИТРОВГРАД 
ПРЕД 8 МАРТ ~ ДЕНЯ НА ЖЕНАТА БОСИЛЕГРАД

УСИЛЕНА П0РШЩ ЗА 

ЧЕСТВУВАНЕ ШЯ НА ГЛАВНА ЗАДАЧА - РАЗВИТИЕ НА 

МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВОЖЕНАТА
★ Покровител 

фекция „Свобода"

На тържествената 
мия. която ще се състои по 
по повод 8 март — Деня на 
жената ще говори СТАМЕ-Н- 
КА МЛАДЕНОВА, председател 
на Конференцията на 
в Димитровград. Както 
ваме, тази година на търже 
ството ще бъдат повикани мно 
го стари активистки-жени. ко 
ито след войната активно ра 
ботеха в организацията 
ните в общината. След 
ите бъдат посетени болни же 
ни и жени-майки.

По случай 8 март, Самодей 
нвдт театър „Христо Ботев" в 
Димитровград ще се прелета

на лотарията за 8 март ше бъде Кон-
Неотдавна водихме разговор с председателя на ОС в Босилеград другаря Симеон 

Захариев, като го помолихме да ни отговори на въпросите:акадс- ви с пиесата „Татул’* от Геор 
ги Караолавов, с която пости 
гнаха добри резултти. В 
дното и

1. На кои най-важни въпро 
си през 1979 година ОС в Бо 
силеград ще обърне най-гол 
дмо внимание и защо?

би се настанали на работа 
над 200 работника, а около 

домакинства, в 
с ООСТ „Иапре

що така ще установим квар
цовите зележи и качеството, 
за да се види дали ще се 
разширява 
му чрез 
Босилеград, която би го про 
давала на „Електробосна" от 

година 
увеличи 

експлоатирането

ерз
основните училища 

на общината ще бъдат 
сани

две хиляди 
кооперация 
дък" в Босилеград биха про

разпи
наградил теми. Ще се 

про-веде бмен на опит 
ните на Пирот, ще бъдат по 
сетени граничарите 

другарска вечер.

експлоатирането 
Горската секция вжените

узна с же — ОС в Босилеград през 
1979 година най-голямо вни
мание ще обърне на ония 
въпроси,- които най-много ще 
допринесат за развитието- на 
материалното производство в 
тоя край. Така например, 
направен е проокт за построя 
ваке на фабрика за обрабог 
ка на картофи, чиято проек 
то-сметка възлиза на над 80 
милиона динара и в която

извеждали определен вид кар
и устрое лице. през 19/у 

е планирано да се 
двократно 
на кварц.

на
В Димитровград се 

да бъде открита и художестве 
изложба на димитров

градската художничка живу
ща в Ниш Зорица Николова- 
Костич.

на же 
това

очаква
на запланували сме и значигел 

ни акции в ооластга на тор 
ското стопанство и водного- 
сгопаисхво -около залесяване 
на голини и оолагородяване 
на деградираните гори, как 

и за изграждане втората 
на цеха за обраоогка 

къде го ои се на
станали още около Юо но 
ви работника, с цел да се 
създада г основни условия за 
омасозяване на занаятчийство 
то в оощината, ООСТ „Услу 
га' в Боилеград планира през 
1У79 година да. изгради един 
услужно-занаятчииски цен

тър- Проекто-сметката на о- 
оекта възлиза на около пет 
милиона динара.

Покрай тези проблеми, кои 
то допринасят за подооренис 
то на материалната база на 
общината и проблемите на 
обществените дейности ще ан 
гажират нашето внимание 

от през 1979 година, като напря 
мер: изграждане на учили
ще в Гложйе, изграждане 
нова или разширяване на 
старата училищна сграда на 
Образователния център „И- 
ван Караиванов" в Босиле
град и въвеждане парно отоп 
лекие з съществуващата сгра 
да, довършване Дома на кул 
турата, уреждане на Спортния 
център, пускане в работа Здра 
внля дом в Босилеград, из 
граждане интернат със стол 
в Долна Любата и детска гра 
динка в Босилеград и цр., и~* 
тъкна Захариев.

Б. Н.

сраза 
па дърво.

Ролята на ССРН трябва да 

намери изява в местните 

общности и общините
Симеон ЗАХАРИЕВ

тофи, като суровина. Сред
ства очакваме от Фонда за 
подтикване развитието на нс 
развитите краища в СР Сър 
бия и от банките, за да мо 
жем да построим обекта през 

Републиканската конферепция на ССРН Драгомир Ми 1979 година. Покрай това, пла
нирахме чрез „Здраве' 
Лесковац да построим и суши 

1121 лня за сушене на лековити 
билки, овощия, зеленчуци, ди 
ви плодове, печурки, шипков 
плод и т.н. Проекто-сметката 
на обекта възлиза на над 30

— заяви председателят на 
лоевич в разговора с журналистке от Нишки, Южноморав-ски и шмочки региони\

Ежедневната работа 
ССРп се премества към осъ 
ществязане на самоунрави гел 

система, т.с. към по-ефи 
каского ц>ункцион иранс на
делегатската система, където милиона динара, а настанали 
все още има проблеми преди би се на работа нови около 
мно от субективно естество. 200 работника, а голям брой 
В този ССРН трябва да до селскостопански производите

"по-скоро да се от- Ли биха сдружили труда сл 
с ООСТ „Напредък” за обез 
печаването на суровините за 
сушене. След това с рекон 

те, обемните и неразбираеми струкция на кланицата ще на 
които предлагат стоим ООСТ „Напредък”

Босилеград с частните сел
скостопански производители 
да увиличи числено състояШ! 
ето и качеството на добитъ 
ка в об!Цината, каза Заха-

като фронт на масите в ме
стните общности, общините, 
организациите на сдружения 

Няма сила —

Миналата седмица журнали 
стите от Нишки, Южноморав 
ски и Тимочки р&гфн имаха 
възможност 
разговарят с Драгомир Мило 
евич, председател на Репуб
ликанската. конференция 
ССРН, за новата роля на Со

нататруд и пр. 
каза Др. Милоевич 
може да замести творческата 
дейност на масите в социали 
етическото строителство, а 
ССРН е организация на маси

да изслушат и
КОЯТО

на

по-циалистическия съюз в 
нататъшното оазвитие на со 
циалистическото салюуправле- 

система

принесе
странят извести слабости ка 
квито са — кратките срокове 
за консултация на делегацииние и делегатската 

у на<с, както и за 
намиращи се пред средствата 
нд масова информация- Жур 
налистите изслушаха с особс 
но внимнаие редица съществе 

констатации на Д. Мило 
които

задачите.
вматериали,- 

лрофеоиоиллните служби, пре 
длагане само едно решение, 
без алтернативи и пр. В ефи 
касността на делегациите и 
делегатите, преди гласуването 
в скупщинитс, могат много 
да допринесат секциите на 
ССРН, които щс организи- 

обсъждане на определени 
въпроси, за да ее намери най- 
подходящо решение.

2. Кажете ни нещо за ус 
лехите, трудностите и слабо 
стите в работата на местните 
общности на територията на 
общината?

ни
за промените, 

стават в ССРН и начина 
на дейност, в осъществяване 
то решенията на XI конгрес 
на СЮК и VIII кногрес

евич
му риев.

ООСТ „Напредък" и по-на- 
ще продължи, според 

труд. 
частните

Всяко село в нашата обтатък
Закона за сдружения 
да сътрудничи с 
сс л ск остопан ск и про изв одите 

чрез кредитиране в об 
— Осъществяването илици ласттл на животновъдството, 

ативата на другаря Тит0 за обезпечаване на по-качествсна 
колективно ръководене нс фуражна база и добитък за 
съмнело ще задълбочи само разплод, зассяванс на изкуст 

демокрация

на рат щина представлява местна 
общност. Местните общности 
показват завидни резултати 
във връзка с. едектрификаци 
ята в нашия край, поправ 
ката и построяването на пъти 
щата, изграждането на моето 
ве, уреждането на училищ-

вени ливади на площ от 50 ха, ките дворове, организиране 
на снабдяването, културата, 
образованието, детската, со
циална и здравна защита 
и защитата на човешката сре 
да своя район. Така например 
мер в течение е изграждане 
то на далекопровода на стой 
ност от около 12 милиона, ди 
пара, от които 2,5 милиона 
динара са собствени средства, 
а преостаналата част ог 
Фонда за подтикване развити 
ето на неразвитите краища 
в СР Сърбия. За електрическа 
та мрежа на петнадесетте се
ла, които ще електрифицира
ме през 1979 година, се пла 
пират 11 милиона динара, 
които п по-гол ямата си част 
се обезпечават от частните 
селскостопански производи- 

за тели чрез местните общно 
сти — около 10 хиляди дина 
ра всяко домакинство, нагла 
си председателят на ОС в Бо 
силеград.

СК.

• Председателят на Републи
канската конференция изтък 

че се осъществява фрол 
това роля на ССРН в смис'/,л 
на провеждане акции, а 
фронт на форуми. Тази акци 
онна роля на ССРН трябва 
да намери- пълна изяла осо 
бено в местнит еобщности 
и общините, където гражда
ните непосредствено действу
ват в раздвижването и разре
шаването на проблемите от 
жизнен интерес за тя*. в ™ 
зи смисъл значително е иама 

съвсем пре 
работа

ли.
на,

не
управителната 
в нашето общество подчерта 
Др. Милоевич. Това е всъщ 

осуетяване
след това в създаване на„- ми
ни-ферми в овцевъдството и 
едрия добитък, а в зависимост 
от обезпечаването на финан 
сови средства. В този смисъл 
общественият план за 
година предвижда ветеринар 
ната станция в Бонлегоад но 
строи пункт за изкуствено оп
лождане 
чевци,
ят на ОС в Босилеград.

МИЛОЕВИЧДраган начин заност
явленията 
лидерство в отделни среди, а 
за демократизация на ръкопо 
лещите органи и тела. При 

недопустими са форма
лизъм, протакане и кампании 
ност, а е необходимо да се 
обззпечи широта и задълбо- 
ченост на акцията, 
в осъществяването акци ония 

фронтова роля на Соци 
алистичсския 
могат да допринесат и срсД- 
стпата на масова информация 
като негова вътрешна сила.

зш сектанство и- ССРН трябва 
I инициативата трудс- 

сс да могат да повдигат 
за снабдяването, за

Според него
да Да»а 
щите 
•въпроси
грижата и възпитанието 
децата, въпроси 
стройртвото — ВШЧКО, за ко 
сто са заинтересовани и да 
търсят съответно решение, 
според дейстзиелните възмо 
жности. в този смисъл ССРН 
трЯбва да изразява потребите 
на трудовите хора и г ражда 

Като най-подходяща

1979

токана
благоу-110 иа крави в Ради- 

допълни председател
лена, ако не и 
махната, фооумната
на ССРН. Социалистическият
съюз вос по-малко се занима 
ва с вербализъм, а изнамира 

настои да

Мипьорстпото отдавна прив 
лича вниманието ни за ико 
•комическото развитие на Бо 
аилеградска община, продъл 
жи Захариев, па пъ» връзка 
с топа през 1979 година щс 
извършим останалите изслед
вания и щс направим воич 
ки документи свързани с ин 
вестициоимата програма 
фосфатната мина в Лисина, 
с цел да се даде окончателен 
отговор, дали производство ' 
то па фосфати ще бъде рои 
табилно и дали ще дойде 
до открояване на мината. Сь

та
съюз многоконкретни акции, 

изнамери такова сьлт^жаяис 
в работата си чс проблеми 
те назременно да сс поставят 
на дневен ред и да се довеж 
дат до окончателното им ра особено при местни

- котгфсрси
Секциите са 

на рабо

на
Изпълняването задачите на 

средствата за масова илфор 
мация
отношение на първичната ор 
гаиизацид на СЮК, издател- 

съвет и редакцията из

тези
секциите 
те и общинските 

ССРН. 1
зависи от активнотозрешаване.

ции ”а
най-ефикасен начин

техния брой и състав
Изхождайки от съзнанието, 

Социалисти екмя
тъкна председателят па Релу 
бликанюката конференция на 
ССРН.

чс развитието на та, а 
зависи
и потреби, без какаото и Ла
с шаблоиизирапе.

представяческия съюз 
най-широка форма яа социали

самоуправление,
действува

условияот местните
М. ВеличковМ. П.етическото 

ССРН трябва да
СТРАНИЦА 5
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I>авлени«.*
ЮЖИОМОРАВСКИ РЕГИОНВ ОВЩИНИТЕ В

Отпуските по болест са 

сериозен проблем
АКТУАЛНО

ДА ОТСТРАНИМ 

ФОРМАЛИЗМА и трудови Организации дневно отсъ- 
3 692 души, които навредни- 

труда и на деловите резул
в основните 

ствуват от работа средно по 
на производителността нават

гатиим) са „изпранили" грс 
отношение на отдел 

средства от чистия Д°' 
всички. Дори и

основа за прилагане стното 
шките визходна 

на съответни мероприятия. А 
всичко това шс рече. че дого 
ворите и споразумутшята не 
са прилагани тъй както е «У 

в последствие на това

по ча-опити говор съствисто на заетите 
стяи причини.

Причините 
ледувания 
чната организираност на здра 
вната служба, която не с в 
С7,стояние да предложи съот 
нетна профилактика.

Последиците от масовото ст 
сз,ствуванс от работа са раз 
лични, а най-много действуват 
върху снижаване 
делността на труда, което на 

икономическите ефзк

Досегашните
28 февруари, последна 
когато се предават го 

баланси е и ден.

Отсъстпупаното от работа 
I болест като социален, ико 

; МСДИЦИНСКИ Лроб
вече с години е тьъРДе 

Юж

ят. че 
та дата 
дишните

който балансите се обсъж 
дат, приемат и „носят * в 
Службата по обществено счс

сяу- 
че ако бл

я не за масовите бо 
са и в недостать

поход. Но не и 
онези организации, които 
определени периоди са 
нудени да „не зачитат догово 
рито" трябва в нормативните 
актове да регулират въпроса. 
В противен случай те п-од- 

иод острието на опре 
за кош! и преда I исан и я.

комически и 
лем,
актуален „
поморапски регион. Като факт 
той най-конкретно посочва 

състояние, работо-

в
прив в общините вжно и

необходимо е да последват и 
определени акции.товодство. Не са редки 

чаите да се каже,
не се приемат, орга

здравното 
способността и производител
ността на трудещия се.

В основните и трудови ор 
гапизации в Региона дневно 
средно отсъствуват от работа 
3692 души. Само през пъР 
пото полугодие от миналата 
година поради боледуване са 
загубваш повече от 400 хиля 

трудодни. Трудещите се 
най-много отсъствуват от ра 

повреди и бол

Тези дни. когато изготвяне
то на годишните баланси е в 

са и дни най-
лансите
низанията могат да последват 
наказателни мерки, което пря 
ко се отразява на трудещите 
се и ти. и т.«.. за да приклю 
чи всичко на „бърза ръка", от 
носно завеждащите счетовод 
ство запознаят работниците 
с. цифрите сложени на хартия. 
Но това не значи и същество 
но запознаване, а формално.

падат
деленипълен разгар, 

подходящи за целта. Дни, в 
трябва обстойно и ло-

производи
обсъЗатова и казваме, че

заключителнитекоито
широко да се разисква, а пи 
да се спрем само на цифри 
те — осъществен общ доход, 
чист доход, ЛИЧНИ доходи и 
т.н. Съответно да кажем, как 
во е материалното положение 

организация в

ждансто на 
баланси трябва да получи по- 

размер па
малява
ти на осъществените делови 
резултати. В резултат на това 

да се осъществи 
по-голям доходи по-високи ли 

доходи и жизнен стан

размер, 
оргапиризаша дейност, и 

събранията на
широк 
ясно
която освен 
трудещите се трябва да в-клю 
чат и синдикалните

Трябва съвместно, да

не може
ди ч ни

дарт, което е предусловие за 
психо-физическата 
на работника за по-добъР и
по-качествен труд.

Имайки предвид

органина конкретна 
сравнение с репродукционната 
цялост в региона. Република
та, дори и по-широко; да ка 

и това, което е и съше

бота поради 
ничко лекуване.

зации.
дадат принос п подобрение на 
отношението в разпределение 
йа средегвата. Но и да дадат 
оценка за всичко — ог нссра 

изплатените

Всичко това бе изтъкнато и 
на разширеното съвместно за- 

на Общинският син 
съвет и на Общи»

готовост

седание 
дикален 
ската комисия, която следи 
осъществяването на Закона 
за сдружения труд. Основна 
тема на заседанието бе обсъж 
дане на информацията за про 

на обществените до 
и самоуправителнз! 

за разпределе

отНай-много отс7,тсвуват 
работа заетите в текстилана- 
та промишленост, сас 
няма необходими кадри, кои 
то да ое грижат за подобря, 

охраната на труда. Опу 
недостатъците.

жем
стаено — как да сс отнасяме 

в момента пред приема 
не на заключителните балан
си, по отношение на ц аз преде 
лението на чистия доход. Зна 

отделяме ли достатъчно 
средства за фондовете, в годи 
ките на интензивна инвести-

сложенр 
тази проблематика.лични още стта на 

Съюзът нл 
Южноморавски регион се за- 

всички основни

змерно
доходи в някои организации 
(а такива в Димитровград и- 
ма), в които доходът не е из 
ключително резултат на тру 
да. но преди всичко на това.

осъществяват

сега. синдикатите в

въвстъпва
организации с трудни условия 
за работа да се 
вредителните фактори за здра 
вето на трудещия 
така да се подобри защитата 
ка работните места, за да сс 
намалят повредите, заболява
щата и трудова инвалидност.

пане
щенията 
които утвърждават инспекци
онните служби бавно се пое 
махват и това не става орга 
нйзирано и програмирано.

чи ивеждане 
говори
споразумения 
ние на чистият доход и сред

премахнат
че този доход 
под далече по-добри условия. 
Но и оценка на вече посоче 

какво миналата годи

се. Същопък
дървото на което се-

ционна активност, или 
сечем 
дим.

ствата за лични доходи, как 
и организиране ня дей

ността за прилагане на мер 
ки и акции за цялостно зачи 
тане на договорите.

иото
на' значи за подобрение на ма 
терилното положение на сдру 
жения труд в съответната

то Покрай условията за рабо 
та върху повишаването броя 
на боледуванията действуват 

социално-икономическите 
условия на трудещия се: нерв 
шените жилищни въпроси, не 
организираните почивки и от 
дих и др. Ведно се повишават 
и така наречените „техниче 
ски" боледувания, поради от-

Информацията ясно и нед
вусмислено говори, че в 1юсо 
челият
ганизации са разпределени по 
вече средства, от допустимото, 

доходи. До края

От здравната служба се тър 
си много по-добре 
низира
рамките на съществуващите 
материални възможности.

ипериод в някои ор среда, а в последствие на то-
и за същественото про в е 

ждане на Закона за сдруже 
ния труд.

да оргаМакар че информацията се 
отнася за периода от януари 
до септември миналата годи- 

тя не е загубила от акту 
алността си особено ако 
има предвид, че тя е

1?ва профилактиката
за лични 
на годината някои организа
ции (което е изисквал и сезо

на.
се

А. Д. В. В.нния характер на произволсамо

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

В ГОЛЕМИТЕ СТОПАНСКИ 

ОБЕДИНЕНИЯ - ПО-СТАБИЛНО
__ а9Т ВЛИЗАНЕТО СИ в СЛОЖНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ 
СТ) ФАБРИКАТА НА ХИМИЧЕСКАТА 

ОБЕЗПЕЧИ СТАБИЛНО
ТРУД (СО

ПРОМИШЛЕНОСТ В СУРДУЛИЦА „ГАЛЕНИКА" 
И ВЪЗХОДЯЩО РАЗВИТИЕ

Предимствата от деловото 
сдружаване и свързване, как 
то и влизането в съставите на 
големите стопански обедине
ния или сложните организа
ции на сдружения 
повече. Безспорно, най-важни 
те са: 
билно

огромен 
една ООСТ в Земун съчиня 

трудова организация на 
химическата 
ООСТ „Галеника" в Сурдули 
ца произвежда главно мине 
рална вълна, 
зува за изолации в строител 
ството и в други стопански 
отрасли.

колектив и с още кия са изнесени 120 хиляди 
квадратни метра филц (мена 
'рална вълна) на —~ 
от 190 хиляди клирингови до 
лари. За домашния 
пък са произведени още 6250 
тона на

ва стойностпромишленост.труд са
пазар

обезпечаване на ста 
производство (сурови 

ни, възпроизводствени мате 
риали и пр.) и обезпечаване 
на сигурен пласмент на прои 
зведената продукция.

Красноречив пример 
отношение е ООСТ „Галени
ка в Сурдули ца, която от на 

на миналата година 
стопанисва в състава 
жната

обединениякоято се пол стойност от около 
43 милиона динара. Безспор 
но резултати, 
ждават

— дългосрочна задача

които потвър 
стабилно стопанисва Не по-маловажни са и дру 

ги предимства: организиране 
на възстановителни почивки 
почивните

на производството, за 
цел която

Ще се изразходват око 
ло 10 милиона

не и възходящо развитие.Потвърждение на стиблното 
и възходящо развитие на то
зи относително малък (от 150 
души) и млад колектив 
лице: по финансовите 
затели 
годишната 
не сена

в това вРазбира ое, в сложните ор 
ганизации има и 
димства: обединени 
ствата 
ние.

динара.домове„ нд „Зла
тар и други мероприятия за 
издигане

други пре 
са сред

на общото потребле- 
резервните средства, а 

според договора се оказва це

Очевидно, големите систе- 
ми не гарантират само спо
койно настояще, но и по- ра 
достно бъдеще. Примерът 
на „галеника" би ^ трябвало 
ла последват и други основни 
организации на 
труд,
могат да излязат сами от 
омагьосания 
спективността и 
нето на ръба на рентабилно
стта.

е на- 
пока

20 на сто от минало 
продукция е из- 

в чужбина, а според 
натуралните показатели този

чалото обществения 
стандард на заетите в фарма 
цевтично-химическата промит
леност.

на
на сло

организация на сдру 
жения труд за фармацевтич
но-химическа промишленост 
„Галеника'’. Днес в това голя 
мо стопанско обединение 
панисват 20 основни 
ции на сдружения труд, три тру 
дови

помощ и при 
чаване на средства за 
ловложения, тъй 
СОСТ има общ план по раз 
витие. В Галеника' 'е създа 
дена

обезпе-
капита 

като саматапроцент възлиза над зо 
на сто 
Ция.

Накрая да напомним, 
благодарение 

системата на

сто 
организа чеОт общата продукцик- сдруженияна влизането 

„Галеника’*, 
основна

които години наред неворганизации без ООСТ здрава система на 
имозависимост и

Казано по-конкретно: 
лзта година в Германската 
Федерална стойност от 570 
хиляди западногерманоки мар 
мански марки. В Чехослова-

сурдулишката 
низация

взаи две минатрудови общности. орга-
сдружения труд 

- да пристъ 
заплануваната рекон 
и модернизация

кръг на безпер 
стопанисва-

взаимопо- 
което га 
на всяка

намощ между ООСТ, 
рантира стабилност 
ООСТ.

Сурдули шката фабрика е 
най-младите

с успех ще можемежду в този пи към
струкция

СТРАНА 6 Ст. Н.
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И ТОВА СЕ СЛУЧВА Старите проблеми на 

село ДукатРазходка 

с общо 1®Е™ ™:5..връзки.
все

ОГРОМНИ промени настъ
пиха в много босилеградски 
села. Построиха

ваме добитъка, снабдяването 
е слабо.

се пътища, 
някои села ое електрифицира 
ха. но в село Дукат 
ли нищо не се случва. Това 
планинско оело е едно от най 
отдалечните в Бооилеградска 
община. Жителите 
нато всиоват с трудностите.

— Селото е

атвен Трябва да се изтъкне, 
нуждите на населението 
Дукат нарастват. Докараните 
стоки, поради трудния тран
спорт се продават в селото с 
ло-виооки цени. Затова хора 
та негодуват.

че
като че ОТ

трантор непрекъс

отдалечено от 
казва Славе Божи

лов. делегат в Обществено-по 
литическия отбор на Общин
ската скупщина в Босилеград 
— а съобщителните вързки 
многох са лоши и се считат 
като проблем номер едно за

града Когато съществуваха коо
перации в Горна и Долна Лю 
бата и >в Горна Л

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В 
ГОРНА ЛИСИНАд а, точно така, чети 

ри работника, едии 
шофьор и трактор 

и ремарке в петък на 
16 февруари направиха 
разходка от Изатовци 
до Димитровград и об 
ратно. Преднамеренп- 
ето не беше за разход 
ка, но така се завърши.

Четирмата работника 
и шофьора получиха 
задача от ръководство 
то на кооперацията в 
Изатовци да отидат в 
Димитровград и да до 
карат трици за нуж
дите на фармата в И- 
затовци. Те заминаха 
и За съжаление не на
мериха магазинера на 
кооперацията. Цял ден 
го търсеха и когато не 
го намериха пак се 
качиха в ремаркето и 
обратно, 25 километра 
в една посока, се върна 
ха в Изатовци с неиз 
пълнена задача.

исина всеки 
понеделник се изкупваше до 
битък в Дукат. След интегра 
цията те забравиха, че и в Ду 
кат има стоки за изкупване. ОТ СЛАМЕНА КЪЩА ДО 

МОДЕРНО ЖИЛИЩЕ
★ Как живеят селскостопанските производители в се 

ло Горна Лисина и с какво се занимават

НЕОТДАВНА посетих село 
Горна Лисина. Босилеградска 
община. Пооетих и домакин 
ството на Борис Станчев — 
Рунята, който е прочут земе 
делец в общината. ДяДо Бо 
рис 85 години, роден и 
израстнал в низка сламена ко 
либа „иземкина". Раснал

боти за десет косача.
Неговата къща също така 

прилича на градска. Той пръв 
получи електрически ток. 
къщата
зор, модерни легла, бели печ 
ки, хладилник. Прави впечат 
ление, че старата покъщнина 
напълно /в заменена. Вместо 
медните и глинени съдове, се 
га в неговата къща съдовете 
са емайлирани, а трапезата 
по-богата.

Дядо Борис и синът му Сто 
йне са доволни от работата 
си. От тяхното 
сега в Скопие живеят четири 
нови семейства. Те през ля
тото, когато са на годишнна 
почивка обезателно идват на 
село. Както те казват — пра 
вят почивка и работят. По 
право напускат канцелариите 
и училищата и работилници 
те и идват на село.

За своята работа дядо Бо
рис ни каза:

— И по-рано работех от за 
ран до вечер. Но оттова ня 
мах много полза. Сега сел
ския труд се зачита и стока 
та може добре да се прода 
де. На село може да се жи
вее добре, но още ни трябват 
хубави пътища, повече трак
тори, по-често да идват агро

Б
има радио, телеви-

в
тази къща със сламен покриз, 
спал е в дървен одъР, а днес 
живее в съвременно жилище, 
което построи през 1954 го
дина. Неговата къща сега има 
великолепен външен изглед, 
а уредена е със съвременни 
домакински уреди. Сега дядо 
Борис спи в дюшеци. В дет
ството му тук ое орало с дъР 
вено рало и карали 
докато житото е всяно на вя 
тъР.

домакинство
Дукатчанн са активни в местната общност

Сега хората трябва да карат 
добитъка да продават в съ
седните села и дори в Радов 
ница. Затова хората от годи 
па на година все по-малко от 
глежщат добитък, въпреки то 
ва, че тук има отлични усло 
вия за животновъдство.

селото. Работата на пътя отХората от Висок, кои 
то узнаха за тая раз
ходка обвиняваха ма 
газинера 
град,
не е бил на работа, а 
други обвииаяваха ръко 
водството на коопераци 
ята в Каменица, което 
не питало по телефона 
ше бъде ли тоя ден ма 
газила отворен.

шеини,Две реки до селото в дължи 
нд от 10 километра продължа 
ва да се работи от 1945 годи 
на. Селото работи на 

местно

в Димитров 
който този ден Дядо Борис „Рунята" пола

га много на земеделието. Вси
пътя 

самооблагане.чрез
Работите ло-рано бяха много 
по трудни. Сега ни оказа из
вестна помощ Секцията за 
пътища от Враня Но пътят 
остана пак недовършен, 
маме достатъчно средства за 
настилка. Мисля, че е нужно 
за довършване на пътя да се 

Автотранспортно- 
и Комбината

чки негови ниви са грижливо 
обработени.

Стойне Борисов Станчев е 
на 60 години. И той се гри 
жи за уреждане «а своето сто 
панство. Има 76 овце и 66 аг 
нета. От тях десет овце са и- 

по две агнета. Стойне

Покрай тези главни проб
леми хората от Дукат вина
ги изтъкват, че здравната за
щита на населението е много 
слаба. Беше в план да 
строи амбулатория да се въ 
в е де телефон в селото, но те 
зи проблеми останаха 
като обещание.

Ня

сс малц
има и 13 говеда и два коня, 

свине. Плевника му е
Грешки вероятно в 

работата, могат да се 
случват. Но ако взе
мем подвнимание изка 
зваието на Димитър Сла 
вов, директора на Коо 
перация 
едно 
товци
лата година, че таки 
ва грешки често пъти 
се случват, тогава и та
зи грешка трябва да се 
отчете като сериозно 
опущение на компетент
ните лица от копера 
рацията. Едно такова пъ 
туване с трактор и че 
трима работника не 
може неорганизирано 
да се разрешава. Затова 
трябва се потърси отго 
ворност, ако въобще 
се намери отговорен за 
тази разходка.

ангажират 
то предприятие 
от Босилеград, защото и тс 
ще имат полза от него.

Сега без път нищо не въР 
Нс идва лекар, ле изкуп

шест
пълен със сено,. За да си уле 
сни работата миналата годи 
на той си купи носачка. ТвъР 
де е доволен от лея- Тя му ра

само

поми и лекари...
Стоян ЕВТИМОВПене ДИМИТРОВ

„Сточар" на 
събрание в Иза 
в края на мина

ви.

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА N ЕВТИНА ХРАНА ЗА ДОБИТЪКСЪВЕТИ НА АГРОНОМА

защото състава,т му е от ка 
чсстведш треви. Традиционал- 
на ориентация е коситбата с 
която трябва да сс започне 
след появата на цвят, или ка 
кто казват, когато тревата уз 
рее. Коситбата трябва да за
почне преди появата ага цвят 
и при природните и изкуство 
ните ливади.

В нашия край изкуствените 
ливади се ползват за получа 
нане на сено, та затова мно 
го губи и при най-правилна
та постъпка при неговата под-

увеличат и по този начин ще 
се увеличи производството на

същите добиви. Но сигурно 
с, че производството 
да се увеличи на над 50—80%, 
а това е количество От 500 
вагона сено на сегашните лло

години
ироизво-

От преди няколко 
селскостопанските 
дитсли и пашите села показ- 

гол ям интерес за произ- 
видовс

може
качествена и евтина храна за 
добитъка.

Июк. Йордан Маринковват
водство на различни 
треви. Този ■интерес е стиму 

средствата на Рс 
гиолалния Фонд за стоковъД- 

Рспубликалекия Фонд

ши.
Увеличение на производство 

то па храна за добитъка още 
повече сега е актуално защо 
то останалата храна е много 
скъпа като царевицата, смес 
от концентрати и други. Нова 
* а производствена храна за до 
биткка е твърде скъпа, а рс 
шение па рентабилност чрез 
увеличение па цените от сто 
КОВъДството нс е популярно. 
Възможностите са само в ев 
•ликото производство. Прсхра- 

в стокова,дството и стру

лиран със

ство и
за водно стопанство, сега 
моуправителна общност на 

за водно

Сп
ин

стол интересите
ство. с тези средства и

кооперацията 
година се засее над

със
средствата на
всяка .
100 ха треви. До сега в Ди
митровградска община са за 

около з 000 ха, обаче тс 
зи повърхнини не се изпол- 

,пат,лно. Добивите 
малки. На 1 ка

готовка.
Много по-рационално е ако 

тезивегетативната маса от 
площи се използва и от нея 
прави оилаж. Подготовката на 
силаж е неизвестно на наши 
те ссжжостопанм, но в бъде-

Трябва да кажем, че 
работни- сети

и четримата 
ка не бяха доволни от 
тази разходка, времето 
беше много студено и 
на откритото ремарке, 
не беше приятно, още 
повече когато работата 
остане недовършена.

пата
ктурата на разходите изнася 

60%, затова с употре

спзват по-твърде
върхнииа ос получава средно 
около 30—40 мц сено, а въ> 

са /по-големи. С

около
ба па по-евтината храна

постигне добър ус
цгс па този начин за нодго 
товка на храна за 
ТРябда да се обърне по-голя 
мо внимание. Това трябва да 
ос направи, защото в бъде
ще повърхнините с изкуство 
ни ливади още повече ще сс

МО
добитъкжс да се 

пех.
можностите 
използване на изкуствени то- 

моЖс да ос увеличат до Качеството на осното което 
се получава от тези площи е 
аиачитсл но по-качсстп с.1 гг> 
сеното о-т природните лишали,

оове
бивитс и до Ю0 мц по един 

Разбира се на всички пло 
може да сс получат

от
ха.
ши нсБ. И.
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ЗмгаЯдЯ
ИНТЕРЕСИТЕ ПРЕД РЕФОРМА

КУЛТУЮЯ*

м ежспоразумения
труд и дейно 

Така
вителпите
ду -сдружения 
стите от надстройката, 
адоример институциите от об 
ластта на -културата, . . 
шностате *а интересите 
гоябпа да постигнат самоупра 
„ителнм споразумения оъс сдру 
жепия труд — едната като пре 
длагаш уеду-'и. а другата пол
зваща тези услуги т.е. осъще 

на самоуправителна

областта на образованието, на
УКрмби,Га‘ТсеРапос^тнатото До
геп представлява значителна 
“ м<а напред. » опношепис 

бюджетните отношения, - о 
намираше в Ръ 

и нейните

проведените 
в-г,вМа неотдавна, 

съвещания " регионите
обсъждането па пуо 

Републиканската
тази го

връзка е 
октоплаиа на 
културна общност за

,рс11 у б л икашсюи ят 
тю култура ДР-

-обърна •внимание

шс
на- -секре 

Божидар гато всичко се 
цегс на /държавата 
институции разпределяха

Обаче настоящото равни 
шс в тази област значително 
изостава зад общия иапр“^Кв осъществяването на сониа
листичсското самоутщазлениег

самоулравителнитс оо
интересите да сгга 

самоупранитсл
за размяна на

дина.
таР
Мании 
интересите по култура, 

на текущата

па кола
чс към

ча.година
•скупшииа
нов закон 

: обш-НО-
Слсд При

средата
Републиканската 
трябва да гласува
за самоунрапитслнитс

интересите.
закона предстои 

период за подготов 
това трябва Л0

към пропъждане
закона.

СТВЯваН'е
размяна на труда.

В така установени
производителите от одру 

ще участвуват в 
културната

отноше -
ния
жия 'ГРУД 
изграждането на 
политика, шс решават в при 

които

спи на 
емането на Вместо 

щности иа 
и атизвестен звена на 
но договаряне 
труда между ползващите и 
предлагащите услуги, те се пре 
връщат в някакви институции 
където се сливат средства. ко 
ито сетне се разпределят 
определени институции. Редки 
са случаите когато решаваш 
момент с била предложенага 
програма на определена инсти 
туция, обсъдена и приета с V- 

иа представители 
делега-

а след1СИ, емането на програми, 
трябва. „ „
ботниците от областта на кул 

Очаква се, че матери

ос -премине 
разпоредбите на

Предстоящата ' рео.рга-низа 
самоупрапителзгите оо 
ма интересите 

бъде формална, пито ча 
Тя щс има за цел да 

основните и фунда 
-начала на Конститу 

за размяна на труда 
сдружения труд

производство, 
създаваш материалните 

от обла- 
който

да осъигсствяват ра

турата.ция на
;1Ц:11 ОСНИ условия на културата 

подобрят
пито на алните

значително Ш® се
по-точно работниците от 

културата
шс

или
сдружения ТРУД и 
шс се намрят в еднакво поло 
жение.

За да не се намерят в затру 
поради неподготве- 

необходимо е в самоу

-етична.
осъществи
мен гадни -
ция та отмежду 
материалното частисто и 

от сдружения труд. 
циите иа местните общности 

Настоящият начин на

днения 
ност,
правителните общности да се 

определени предхо 
подготовки, така че преу

като
блага, и дейностите

надстройката, 
услуги за задоволяване

и по.
обезпечаване на средства 
тяхното д-истрибуиране не се 
различава съществено от бюд 
детния начин 

Основа

стта ма направяти
лават
потребите на сдружения труд 
и гражданите. Тази

ше оазлвижи по-.на-

дни
стоояването и включването в 

отношения да бъде 
с по-високи

М. Присойски

реорга ловите 
по-ефикасно и 
резултати.

низания
татъпгното развитие па само 
управителните отношения

на предстоящите 
принципи -ще бъдат самоуправ

библиотекаВ димитровградската 
С ЕЗИКА НА БРОЙКИТЕ

БАБУШНИЦА

Семинар за просветните работнициДИМИТРОВГРАДСКАТА 

БИБЛИОТЕКА ИМА 19 270 просветните дейци се изпол
зват и за устройване на сре 
ши с обществено-политически 
те дейци и в обсъждане на 
редица още други актуални 
въпроси от учебното дело.

В края на семинара беше 
изтъкнато. че занапред и 
покрай голямата полза от 
този вид опреондване на зна 
нията на просветните работ 
ници ше трябза да се орга 
низират още някои като съ 
шевременно тези събрания на

От 9 До И февруари и та
зи година в Бабушница се про 
веде традиционният вече се 
минар за просветните работ 
ници в общината. Освен те 
мата „Отношенията в между 
народното работническо и ко 
мунистическо движение”, коя 
поради отсъствие на лектора 
(по оправдателни причини) не 
беше изпълнена, всички други 
темп бяха изпълнени. Така 
преподавателите имаха възмо 
жност да опреснят знанията 
си и да обменят мнения във 
връзка е по-нататъшните за
дачи и създаването на ус
ловия за реализиране на вто 
рата фаза от средното ндсоче 
но образование, свободните 
активности и допълнителното 
обучение в основното учили
ще. всенародната отбрана, 
обществената сигурност и са
мозащита, отделенските об
щности и проблемите в рабо 
тата им и по-нататъшните за
дачи на субективните сили в 
развитието иа делегатската 
система.

КНИГИ
М. А.

НА ЖИТЕЛ ОТ ОБЩИНАТА СЕ ПАДА ПО ЕДНА КНИГА

Димитровградската библио
тека, както показна миналого 
дишния статистически доклад, ко 
— 19 270 книги. Бройките могат 
да бъдат отекчителни, но те 
същевременно показват и ин 
тересни неща. Най-много 
книги библиотеката има из 
областта на литературата —
3 618 книги и обществено-по 
литйческите науки 
книги.През миналата година 
купени са нови книпи на сър 
бохърватски език — 908, а на 
български — 296 книги.

1 865 книги. 30 работника са 
прочели 181 книга а най-мал 

четат селскостопанските 
производители. Трима читате 
ли са прочели -по 11 книги.

Миналата година библиоте 
ката в Димитровград е наба 
вила 1 264 нови книги.

Значи, статистическите 
ини за библиотеката в Дими 
тровград говорят, че числото 
на книгите, трябва да се уве 
личава, но и числото на чита 
телите, 
жда има 
ка” на читатели 
за набавка на книги. И тези 
книги с които разполага биб 
лиотеката остават непрочете-

3 369 да-

За сега както изгле 
нужда за „набав-Ко-ментар сигурно не е ну 

жен. Библиотеката все още 
има малко книги. За сега се 
пада нещо повече, по една 
книга на всеки жител от об 
шината.

отколкото

ни.

ПоправкаНо дали всички жители от 
общината прочитат по една 
книги от библиотека. Не. Нл 
кои лречетат повече, а някои 
— нито една: И това стати 
стоката показва. От общото 
число на жителите на общи 
ната, книги

Това не е напълно лей отви 
телното положение. Гимназия 
та и основното училище и- 

съшо така библиотеки. Намат
Там читатели са изключител

то®а място в миналия 
брой печатахме статията „Сто 
ян Наков — доктор 
тематичеоки науки”. Заглави 
ето трябва да гласи: „Стоян 
Наков аспирант 
чеоките науки.”

Извиняваме ое на другаря 
Стоян Наков и читателите, 
заради допусната грешка, до 

вина на ав-

но учениците. Значи остана 
лите структури

на ма
четат от библи 

отеката само половината от 
тях. 920 души, които са про 
чели 6 086 книги, 
много „четат” децата от 
дучилищната възраст. Тоест,

от населени
ето — работници, селяни, и 
други 
слаби

по математиграждани си остават 
читатели. А библиоте

И то най- 
-пре ката. както ни каза библио 

текарят Момчиле, има много 
хубави

те са разгледали 3 837 книги. 
Учениците -От гимназията 
новното

и интересни книги. която дойде по 
тора.

и ос
училище имат 330 

читатели, -които са прочели Б. Н. РЕДАКЦИЯТА
СТРАНИЦА 8
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РАЗИСКВАНИЯ ПО 
ЖА В южномордвскиЕрсгион УЧИЛИЩНАТА МРЕ- КОНЦЕРТ НА „КОЛЕГИУМ МУЗИКУМ" В ДИМИТРОВГР РАД

ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ КАДРИ 

НА ПРЕДЕН НЛАН Аплодисменти за истинското 

изкуствоРазисквайки по проекта нп 
училищата мрежа в Южномо-
равски регион, 
центрове „Моша ПиЯде" 
Иосип Броз Тито" в Сурдули 
ца, са направили редица за
бележки по отношение сиецн 

които трябва да 
изучават в тях. Именно, касае 
се за нес-ъблюдаванс 
тинското положение, 
и отсъствие на интереса на 
сдружения 
те средни

от И клас на профили 
раното обучение, се 
ди, че повечето ученици 
лаят да продължат образова 
ниего си в 
ската

ците
потвър-училищните >кеи

Ог година в година любило 
лиге на музикалното изкуство 
.в А1рСУ1игровг,рад има г възмож 
лост да нрисъстуваг на кон 
церги, 1КОИГ0 по художестве
ната си стойност са на наи- 
виссжо равнище и в тях уча. 
ечвуват наи-изгъкнати ююо 
лавеки солисти, хорове, анса.и 
оли и оркестри. Заслуга за то- 

математическо- ва има Музикалната младеж 
в града, която в съдействие с 
музикалната младеж в Релуо 
ликата организира за деветте 
години от съществуването си 
около сто 'концерта на сери 
озна и класическа музика.

Последният концерт, със
тоял се неотдавна в Димитро-в 
град, на Академичния женски 
хор „Колегиум музикум", в 
чийто състав са студентки на 
Факултета за музикално изкус 
тво в Белград, с профссионал 
ното отношение и високото ра 
внище на изпълненията си 
плени любителите на този 
вид музика.

Този хор е основан на 8 
март 1971 година и първото 
му представление в чужбина 
го афирмира напълно — в А- 
рецо, Италия, през лятото на 
същата година, когато е ос 
нован, хорът се е класирал 
на първо място в сърев.нова 
нията на женски хорове от 
целия свят. Оттогава досега 
девойките в тоз.и хор са имал 
и над 600 концерта из цяла 
та ни страна, Европа и оста 
калите континенти.

Концертът в Димитровград 
, започна с духови песни, ком 

безработна панирани от наши най-извест 
НИ /К-ОМПОЗИТОРИ — В. ИЛ1ИЧ,
С МокраняЦ, както и чужде 

Ст. Н. странни композитори. Макар,

природно-техниче 
и математическо-техни 

ческите специалности,
ИВ
ната 
ност.

че се касаеше за песни, чий
то исторически извор е пре 
ди един и повече столетия, из 
пълненията бяха изслушани 
с голям интерес, а края се 
сплоти с бурни аплодисменти. 
Последваха песни от различ
ни краища на наша га страна 
— Адриатическото крайбре
жие, Враня, Войводина и т.н., 
а сетне няколко песни от въо 
Ръжената ни революция. Кон 
цартът завърши с обработени 
народни песни и песни с весе 
ла тематика. И така в продъл 
жение «а час и половина ле 
войките, под диригентската 
палка на Дариика Матич — 
Марович, доцент на Факулте 
та за музикално изкуство в 
Белград, водеха слушателите 
с песен в различни столетия 
и краища.

хора Слободан Станкович, со
лист на Белградската опера.

Публиката, която изпълни 
голямата зала на Центъра за 
култура и която предимно 
ое състоеше от ученици, про 
следи концерта с голям ин 
терес и /въодушевление, 
граждавайки изпълнителките 
с бурни аплодисменти. На
края аплодисментите се дало 
тиха с желание да продъл
жат концерта и това бяха ис
тински аплодисменти на истин 
окото изкуство.

Да кажем накрая заслуга 
за успешното провеждане на 
концерта има и Метърът за 
култура, който като организа 
тор бе този път без грешки.

както
икономическо-комерциал 

и правната

алностите.

специална ис- 
както

Ето защо от страна иа обра 
зователнпя на-труд за бъдещи 

изпълнителски ка
център се пред 

лага „М. Пияде" да има три 
паралелки в 
техническа и природно-техни

дри.

Разискванията са проведе 
ни в средните училища и 
в организациите

ческата
паралелки от машинната елс- 
ктро и металургическа елеци 
алности.

специалност, а три

на сдруже 
нпя труд („Мачка шца', вла 
синските водоцентралщ, из 

Съвет на СЕ 
и комисията по образовател 
но дело при 
ския

пълнителният Естествено, 
гелния
план изтъкват потребностите 
на сдружеш»я труд. Подобно 

с образователния център 
„Йосип Броз Тито".

че в Образова 
център на преден

Социалис гиче- 
съюз и Синдикатите.

Всички са показали, че пред 
ложението не е рентабилно, 
особено когато се касае за 
специалностите, предложени 
да се подготвят в двата об
разователни центрове. С дру 
ги думи, това предложепис 
не съответтвува на интереси 
те на сдружения труд.

А всичко досега казано яс 
но говори, че Димитровград 
умее да гтриеме и награди ис 

изкуство и в тази

е и

Това от своя страна изи 
еква един по-задълбочен а- 
нализ на потребностите на 
общината от кадри. Едно съ 
вещание в тази насока не ще 
се окаже излишно. ‘Ето защо 
— без оглед кой инициатива 
та ще даде: сдруженият 
ТРУД. Съюзът на синдикати
те, или образователните цен 
трове — би трябвало в най 
къс срок всички заинтересо
вани да заемат по-ясни и 
по-категорични
като същите предявят с не 
сбходнмата обоснованост.

Инак може да се случи и 
занапред да се „произвеж
дат" кадри за Службата по 
настаняване на 
ръка.

При всичко това изпълне
нията бяха на най-високо ра 
внище, както хоровите, така 
и солистичните. заслуга, за ко 
ето безспорно има и госът на

тинското 
насока трябва да продължем 
всички заедно да действуваме.

А. Д.

Всъщност, в предложение 
то и занапред се предвижда 
подготвяне 
средни сти, 
са „произвеждани". А за све 
дение да изтъкнем, 
ло 500 такива срецнистн се 
намират на Службата по еви 
денция на безработната 
ка. Това са предимно квали 
фицирани 
конто години наред очакват 
работа. Дори се изтъква, че 
•ге нямат 
ност да сдружат своят труд 
в организациите на 
иия труд в комуната.

НА КУЛТУРНИ ТЕМИ
на специалистн- 

които и досега ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САИЗДЕЙНИЯ 

ТЕАТЪР ,ХРИСТО БОТЕВ“
В ДИМИТРОВГРАД

че око
становища.

рь-

металоработници

ви на димитровградските зри 
тели с драмата „Татул" от Ре 
орги Караславоз, а тези дни 
вече е в подготовка нова пие 

Самодейците се решиха 
своята публика да на- 

с пиесата „Камък за 
глава" Ог Милица Нова

В самодейността на театъра 
„Христо Ботев” в Димитров
град няма почивки. През яну 
ари месец театъра се предста

никаква възмож

сдруже-
са.
пред
стъпятРегионалната партийна шкода 

повети Димитровград
Фактът, че основните орга 

низации на сдружения труд 
нямат планове за реалните 
потребности от кадри, относ 
но кои специалисти 
нителски кадри са им иеобхо 
дими. Дори нито сега по ог 
но ше ние 
на специалностите, които да 
се подготвят във втората фа 
за на насоченото образование 
— няма становище иа сдру 
жения труд.

под
кович. Пиесата вече е имала
редица представления в мнз 
го самодейки и професиояал 
ни колективи в Сърбия и е 
оценена като твърде сполучил 
ва. имайки преди всичко на 
предвид фабулата. която тя 
разкрива.

ИЗПЪ'1

на предложението

пряката детска защита образо 
ванието иа децата и активно 
стта на жената във връзка с 
юбилейната година посветена 
иа детето и включването 
жените
юбилей и отбелязването

дискусията слушателите се ин 
тересуваха и върху други въ 
проси при общо заключение, 
чс такъв метод на работа е 
оправдателен и че много тео 
рстнчни въпроси и тяхното 
практическо прилагане в Ди 
митровградска община ще им 
послужат в тяхната бъдеща по 
литичсска активност.

Тазгодиппгият випуск па 
партийната регионална шко 
ла от Ниш направи носеше

Самодейният колектив на 
театъра в Димитровград съще 
временно реши 
подготовка на пиесата със съ 
щата да се участвува на зонал 
ното състезание на само де й 
нитс, театри, което ще се 
състои в град Алексинац. Тъй 
като пиесата ще се играе на 
сърбохърватски език, управа
та на театъра реши на зонал 
ното състезание да настъ
пи и с пиесата „Татул, чисто 
изпълняване е на български е 
зик.

със саматана Димитровград с цел 
въпроси

ние
някои теоретични 
които произлизат от учебния 
план и програма да се свъР 
жат и проверят на практика. 
Школата има няколко практи 

изказвания на опреде 
число обществени дей 

ци от града, а 'В нейната раба 
участие и най-отго 

лица в общината.

на
В същността си реформа 

та на образованието изисква 
потреб

общоюгоглавскияв
на

предвид 
от кадри на сдруже 

труд и школуването на 
да бъде съобразено

шестдосспод/ишнината от сьз 
даването па СЮК, тридесет и 
нстгодишлината от освобож
дението на този край от оку 
иатора и /други въпроси.

По време иа пребиваването 
школата

да се имат 
костите 
ния
младите 
1*ъкмо с тези потребности.

чсоки
лено К. Т.

та взехаСпоред проектопредложе 
нието образователният цен 
тър „М. Пияде" би трябва- 

има в III степен на
паралелка

(Засега 100 
специалност 

работа, а тази годи

на слушателите на 
л Димитровград бяха изнесе 
ни още две сказки и то ед
ната от страна на другаря Сър 
бислав Златкович, 
тел ла ОК на ССРН но отпо 

стопанското и об 
положение в общи 

докато пък другаря Ва 
председател на

ворнитс 
Боока Величкова за слуша 

телите на школата изнесе док 
върху въпроса зл общелад

стисната активност и самоуира 
дейност иа жената 

обши

ло да
образование една 
за автомеханици. 
души на 
търсят
на ще бъдат подготвени 
ще 100 души.) Също така се 
предлага една паралелка със 
специалност по каляваме (до 
като иа „Мачкатица" иапри- 

леяри, калъ

Постановчик на пиесата „Ка 
мък за под глава" е вече из 

режисьор-аматьор

оредееда
/вител на
в Димитровградската

като свърза дейността на 
с множеството 

материали и резолто- 
особсио с /резолюциите 

от 1Н00лед1Гите партийни кои- 
Другарката Величкова 

цитиране на 
слушателите 

школата до каква степен 
лчмитров- 

в обществено 
живот и отдел

в сетният 
другарят Слободан Алокдач с 
консултиране на Садик Хами 
дович, също познат самодеец. 
В пиесата участвуват още в е 

известните талантливи и 
Николинка

шение патази
ществсиона.о- кош- иата,
сил Тодоров, 
комисията за изграждане иа 
Съюза на комунистите дри ОК 

СКС гово,о.и върху въпроса 
как се осъществяла ра/вноправ 
ността на българската народ 
ност по отношение на други
те /народи като си послужи с 
практическите въпроси, тгроиз 

от учебното
издателската дей 

информи

жената
грееш 
ции, а че

артисти и това:
Ганчева. Садик Хамидович, Ни 

Андонов, Свободан Соти
наг.рсси. 

съшо така чрез 
данни, запозна

мер са нужни 
пери и моделари). Следовател 

66 специалности в ма

кола
ров. Александър Златанов и 

А за пърга път ще папа
други.
стъпят и нови ентулиастн-де
войки Павлина Михалкова и

но От
шинния отрасъл се предлагат 
специалности, които и досега 
са били и които не

е заангажирана 
градската жена 
политическия 
но в самоупрапителиата еисте 
ма, каквито са самоуираяитсл 
нитс общности т интереси
те, делегациите и други. Съ
що така стана въпрос и за

дело.лиза/ши 
културата,
носг, сродствата нп 
райе и други въпроси.

Чрез активно включване в

Надица Миленкович .могат

да намерят работа.
изтъкнем, чс

К. Трайков
Трябва да 

при анкетирането на учени
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**КОМУНАЛНА.А хигиен» «. Ш~» ,
домашните животни от Бабуш 
лица. Както е июество, и по 
край забралата, мнозина 
«раждали отглеждат птици и
ДРУГИ ДОМЙИШИ ЖИВОТНИ

град. Домашните жи 
Много затрудняват под 

на хигиената и би

СКУПЩИНА ПА СГ СЪГ

па СЕ УСКОРИ ИЗГРАЖДА
НЕТО НА ЖИЛИЩА

проблесе опрани «е 
поддържана'!о 
в града.

може да 
мито цоПабушшша ли«! има ™10- 

.комуиал'1Ш проблеми. па 
.... .)„о място, нс е разрешен
и-! моосч е водоснабдяване го
и каял ли запият, не може да 
се сложи край да незаконпо 
то застроипане "а *ъп,я " 
не ю спазват дори и някои 
общински решения ат.» орьз- 

отглеждането на домаш

на
ми хигиената

Един от акутлите
приключването

въпроси 
ма ново- 

към кана 
Има

ве и
изградените къши
случаи°дякои домакинства

с‘ "“"изход" "за^ отгшд ьчиигс 
"при такийа случаиизлива па 

пък

самия 
вс/гни 
държането 
трябвало да се вземат мерки 
за «одобрението й.

площи за изграждл-сшгат - шс па жилища, а там къде го 
такива се обезпечени, .не мо
гат веднага да се използват. 
Защото за да се положи ос 

камък 1

жиЧислото на построен и гс
диша в Централна Сърбия 
в Цървйте три години от сре 
чносрочнйя• план «С задовол 

И е изпод всички очак
мат

ка е 
пи животни.е необходимо 

(извадят над **° пази и
води.
нечистата вода се 
право на улиците,

места и

дванапия. До неизпълнение
е стигнало по реди 

.но шс е нсобхо 
да сс положат големи 

брой жи

повеи
удостоверения и разрешения.

на Трябва само да сс прила- 
стрижтно решенията на 

Общинската скупщина във 
отглеждането на до

тези въпроси ле 
без това 

око
комунална

Л всички
малко усложняват и

обстоятелства
илиплана се Г.1Тможе

да бъде1 източник на нежели 
ни случки.

Комуналната инспекция 
е в състояние Да 00 справи и 
е „безправното" заемане ля 
тротоарите и улиците при 
строежи. Станало е практика са, е

ца причини. сложните
опазването иа 

та хигиена. Комуналната 
опекция чрез изтеклата го 
дина е действувала добре, но 
тя не е в състояние сама да 
се справи е възникващите еже 
дневно ва,проси. както и да 
разреши натрупалите от ми
налото проблеми.

КЪДЕ ДЛ СЕ ИЗХВЪРЛЯ 
СМЕТТА?

Изтъкнато беше също така, 
че голям брой строителни 
организации през изтеклите
три години ее ангажираха » 
чужбина, така че мнозина 
вести тор и не можеха

ди.мо
усилия предвиденият

__ да се построят до края
иа 1980 година. Такова мие 
ние.* беше износено на

.на . Изпълнителния 
Скупщината на СР

връзка е 
машни животни и подржение 
то значител но ще сс поп ра

ло ин лелиша
ви.засс

В акцията за подобрение на 
хигиената в града от страна 
на съдията за нарушения, съ 

местните общности

1111
данисто 
съвет иа 
-Сърбия проведено тези дни в 
Белград За целта >по общини 
то ще се организират съ«е 
тания'. «а които да сс утвър 
дят- договори за преодоляна 
,не*о на затрудненията.

лесно
да обезпечат строителни пред

да сс затрупват 
материали и 

къде да се минава, 
се имп предвид, че от лен иа 
ден нараста числото ат мо
торните превозни средства, 

ле остава място 
иа пешеходците. 

При такива случаи комунал 
ле действува

ПрИЯТИЯ. съшитс 
строителни ля- петите на 

и преди всичко от самите гра 
Те организирано тряб 

борят за разхубавя 
Бабушиица, за което

АкоЦените и разходите в жили 
растяха 

маге
машиото строителство 

по-бързо от цените ма 
риала и труда. По мнение на 
Ратко Вуйиович. цената иа 

на жилища иадмн 
дори и обоолюпю долу 

поради кос

ждаии. 
ва да се 
ваис на 
наистина тгма условия.

Географското разположе
ние па Бабушиица е такова, 
че къде то и да сс постави де 

изхвърляне иа смет

1 Със' сред носрйч нл 1 я
Републиката беше предни 

депо в СР Сърбия, без покрай 
нините; От 1976 ДО 1980 годи 

бъдат изградени 210 000 
жилища, като 
■обезпечени над 19 милиарда 
динара.

В първите три години обаче 
са' изградени само 8-1 хиляди 
жилища, известно число от 
които още не сс ползват, защо 
то са в закъснение таканаре 
ченитс
.като уреждането на терена о-

план затака честроенето движение
лава попия за

та, мястото не отговаря- 
гьрът. ручеите, наново

Бабушиица или в ДРУ

Без хигиена на нужната ви 
без непрекъснато благо

стимата граница 
то следва да 
съответни мерки. Защото ако 

да се повишачот

вя ната инспекция 
рнергичло и навреме.

сс предприематна да сота,
у строяваме, наличните възмож 

за развитие на туриз-

я »1>ьза целта бяха
щат в
ги пасслсш! места и при те
зи условия до голяма степен 
се Угрозявд човешката среда, 

и без това е силно У 
раз

продължат 
цените в жилищното строител 

лде бъде доведено под
ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ —

ИЗВЪН ГРАДА

Едип от ключовите въпро- 
поддържането на хигп

........................................................................ .

поети 
ма в
неизползвани.

Бабушиица шс останатство.
въпрос ■изпълнението иа пла
на. а загубеното трудно ще която

ровена от всекидневното 
питие на промишлеността.

И в града не съществуват 
коншички за събиране на от 
падъцитс. но същите лягъРът 
разнася по улиците, а кому- 

предприя-

М. А.
си засе навакса.

Изпълнителният съвет обсъ 
ди и предложението за обез 
печаване на средства за капи 
таловложения в частна соб
ственост

заключителни работи

коло сградите, построяване 
то на пътиЩа до същите или нално-услужното 

тис „Услуга” и без това
п‘ък са възникнали известни 
проблеми във връзка е прие 
мането на построените жили 
ща.

н настоящата годи- нена.

бабушиица
С плана, за които при утвър 

ждаването му беше казано, че 
е съвсем реален, е предвпде 
но в четиригодишния период 
от средносрочното развитие, п 
обществения сектор да се из 
градят 103 000 жилища. от 
които са завършени едва пече 
че от една трета — 380 000 жи
лища. Според дУмите «3 репу 
бликанския секретар за гра 
доустройство и жилищна дей 

ВУЙНОВИЧ, във 
всички региони планът не е 
изпълнен, но най-голямо за- 
къонение е направено в най- 
развитата среда — -
където е трябвало да се оса 
лизиоат повече от половина
та от предвивените жилища. 
Жилищното строителство в Бел 
град беше. в най-голям разгар 
в първата година от соеднособ 
чния план, когато бяха из 
градени над 10 000 жилища, 
а най-слабо беше поез изте 
клата 1978 година, когато за 
девет месеца са изградени 
само 1920 жилища.

Оценено е, че в общините 
е твърде слаба организирано 
стта -и подготовката за реали 
зиране на плановете. Недо

Инвалидните лица 
могат да спортуват

иа шс ги направят годни за 
обществено-политическа и др. 
дейност. Преди всичко в това 
отношение ще се организират 
организациите на Съюза на 
бойците, които и досега оказ 
ваха голяма помощ на инва
лидните лица.

За целта в Бабушиица е 
изготвена и програма за 
спорт и рекреация на инва
лидни лица. В нея е предви 
дено те да се състезават в 
различни спортни дисципли
ни, които да излъчат най-до 
брите в общината. Пъовенци 
те значи по отделни спортни 
дисциплини след това ще сс 
състезават в рамките на реги 
она, републиката и така на
татък.

Инвалидните лица в Бабуш 
нишка община ще се състе 
зават по спортна стрелба, 
шахмат, атлетически много-

М. А.

Благодарение голямата гри 
жа на обществото за инвали 
дните и други нструдоспособ 
ни липа в Бабушнишка общи 
на се раздвижи инициатива 
за оказване на помощ и съ
действие на такива лица е 
цел по-безболно да прекарват 
времето си и да бъдат и об
ществено по-полезни. Напра 
во казано, ще се направи 
всичко възможно да сс отвор 
ят вратата на инвалидите, 
чрез които да се свържат е 
останалия свят.

На първо място, тук са 
спортуването и рекреацията. 
Чрез тях се разкриват най- 
много възможности за оползо 
творяване времето на инвалид 
иите лица.

От една страна спортуване 
то и рекреацията възстанови 
телно ще действуват върху 
здравословното състояние .на 
инвалидите, а от друга стра-

ност РАТКО

в Белград,
ПРИЗНАТЕЛ НСОТ

Драган Андонов 
в Здравния дом в Босилеград. 
Той е един от най-добрите 
лекари в Босилег.радска 
шина. Преди всичко Андонов 
проявява 
пациентите. В това и лично 
се уверих.

Боледувах 15 години. Леку 
вах се при различни лекари 
и нищо не помогна. Стигнах 
и до нашия лекар Драган Ан 
донов в босилеградския здра

вен дом. Останах на лекува
не 45 дни. Благодарение 
неговата грижа, 
голямо подобрение на зраво- 
словното ми състояние.

Драган Андонов е 
внимателен, винаги засмян и 
бодър, а това много значи 

болния. Затова му поже
лавам много и много успехи 
в работата занапред.

ВЕЛИКА РАДЕНКОВА 
с. Мусул

е лекар
на

чувствувам
об

голяма грижа за много

за

г<еЦ’Г%:#

През 1962 година 
ученика 
във Висок днес.

село Иза-говци имаше 
отиват на

в училище и около 30 ученико Ги.» „ 
училището в село Каменица.У Т„я две фото,Тафи.Г(дясно), които ляво). Днес след 17 години 

на едно време иса документ селото има само трима
миграционните движеиия
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ПРЕД ОСМИ МАРТ — ДЕНЯ НА ЖЕНАТА

Какво значи да бъдеш пленим 

на театралното изкуство
,

■■

воскпгимг. и ш> «пшгшмг «т *, *>
т.\;рду-,' V-';

1 Ч Ща* Vш 1слоил или вес/вдм - ш■ щщ
НА ИС-Г1

11§|| ва трябва да благодарим иа 
учителя по пение и хор Ге
орги Шукарев. Той влагаше 
много старание и тогава дей 
ствително имахме и добър 
хо,р и хубави рецитали.

сч» тчимаог.ум.пдтлмт. Ш Разговор с Николинка Раочева, член на Самодейния те 
атър „Христо Ботев'.’ п Димитровград:-лСДОК'Ь рстур ИЛ ПФКОТОРЬПЕ

ОГ,<>ш'ч!ЬН’Л'ГЛ>П,\П. Г, „

хгь разпие. пргмя Николинка Ранчева вече е 
известна актриса на Само
дейния тееат-ьр „Христо Бо: 
тев" в Димитровград, и прина 
длежи към младото поколе
ние самодейци на театъра, 
който има богата история и 
признания в театралното из
куство. Ранчева през послед
но време тълкува главната 
роля п „Снаха”, в „Ивкова 
слава” тълкува ровлята на Кс 
ва, съпругата на Ивко, в „Та
тул’' от Георги Караславов 
пък главната роля — Марио 
ла. За нея хубави думи имат 
зрителите, любители 
театралното изкуство в Дими 
тровград и критиката.

Поискахме да разговаряме 
е младата актриса, да узна
ем и получим отговор па въ 
проса. Какво значи да бъдеш 
пленик на театралното из 
куство? А тд вече 10 годи 
ние е на сцената, на един или 
друг начин дели радостите и 
нерадостите на самодейния 
театър в Димитровград?

— Да,^ спомням си, как да 
си нс спомням — казва Иико 
линка Ранчева. — първата ми 
роля беше в „Бисерче". къ 
дето бях вила. Училетката по 
сърбохърватски език Миряна 
Джорджевич готвеше „Бисер 
че” в Основното училище „за 
Деня на училището. Спомням 
си, че. много старателно пра 
веше подбора. Учениците — 
кандидати са актьори, кои
то трябваше да рецитират 
пред учителката. Тогава бях 
приета. И сега за моята ра
бота не мога (нищо да кажа, 
но опомням си чс „Бисерче” 
бе оценено като успешно из 
пълнение на сцената._ За се
бе си мога да кажа, чс мито 
го старателно се готвех и 
чувствувах страх от първото 
настъпление пред публиката. 
Тогава несъм и помислила, 
че така много ще обикна сце 
личното изкуство. Като учени

чка
елен'*. Това беше през 1962 
година.

В гимназията бях редовен 
член на хор аи солист. Зато

участвувах в „Белия
Известно време, докато 

шествуваше, бях и член на 
градския хор. С него 
твувах

-..Г,.5*.ЗЛНПМИ съ-й-; \
ф> учас-

във всички тържества 
по случай Деня на млздостта- 
чсствувания на държавни праз 
ници и други.

«•йбдшшии. ч.жпом'».

СГИГОРГЕМЪ,

Лр.гг«п»К1й«о.«* Яяхикжиг и Сйпжотм*
III • - • :

* I:
А след това

• *
се включих и

в самодейния театър „Христо 
Ботев”, в „Снаха” бях снаха 
та. Обикнах тази роля и мо 
га да кажа, че оттогава мно 
го обикнах театралното из
куство. Кураж ми даваха ста
рите самодейци, като Иотат- 
ко Станулов и -други, па и 
зрителите. Забелязах, че хора 
та обичат театралното изкус 
тво. Въпреки това, че Дими

,щу г

КДЗМП».

в>- птегтемтпчлдай тцпоггд-мя.
на

1819.

тровград получи телевизия и 
сега всяка къта има телеви 
зор хората обичат да гледат 
и нашата програма. Това осо 
беио почуетвувах сега когато 

представихме с „Татул”. 
Аз тълкувах главната роля 
Мариола.Факсимиле на пай-старата кни га в димитровградската Виблн 

отека

се

Николинка Ранчева — 17 годи 
ни на самодейната сцена

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
— Имате ли трудности 

семейството зарад работата в 
театъра?

в

Иай-етара книга в 

димитровградската библиотека — Напротив, имам 
разбиране и помощ от съп
руга ми. Той вероятно вижда, 
че обичам театъра и затова 
ми помага в работата. И той 
обича самодейността, 
пъти хората казват: „Защо се 

когато

пълно

Най-стара книга в димитровградската библиотека 
книгата „СЛОВА И БЕСЕДИ" на 140 години. Кишата е пе
чатала през 1849 година в Казан — СССР на руски език.

Книгата има религиозпо съдържание. Нейния шрифт 
в иторията на печата предизвиква интерес на учените.

е
Често

ангажираш.толкова
нямаш работа?” Това са хо
ра. които от всяка обществе 
на работа искат облаги. Зато

Б. Н.

в а при мен -понякога настъпи 
отчаяние, 
след това срещнем хора. кои 
то ме ободряват и аз отново 
взимам нова роля. И сега

разочарование, но

вече, мисля, че при каквито 
и да е трудности няма да на 
пусна театъра.

Сега Николинка е взела пак 
главна роля в съвременната 
доама „Камък за -под глава
та" ролята Симана. Беше 
вече време за репетиция и 
трябваше да се разделим с 
младата актриса, пленник «а 
театралното изкуство.

Ранчева в ролята на Мариола 
(„Татул")

ВМЕСТО „ИН МЕМОРИАМ"
— Режисьор на „Камък за 

под главата" е -Слободан Алек 
сич. Той държи много на дис 
циплината, трябва да стигна 
на време. Пък и тази драма 
иска много по-сериозно отно 
шение и вдълбочаване в рол 
ята. Надявам се, че премие
рата .ще дойде на време, през 
април месец.

ФОНД N110 ПОПОВ“ - ЗА НАЙ-УСПЕШНА САМОДЕЙНА ИЗЯВА
те са намерили най-подходяонези следвоенни години дей 

но работеше в самодейния те 
атър „Христо Ботев".

Между по-възрастните 
битсли иа театъра и 
растните театрални 
ци Ицо Попов се помни, ка 
то тих, скромен и трудолю- 

с любов

Димитровград.
Насърчаването иа успешни

Близките иа неотдавна по
чиналия театрален самодеец 
Ицо Полов от Димитровград 
вместо 
помен,
хиляди динара с предназна
чение, като фонд за възнаг 
раждаванс на най-добра само 
дейна изява (изпълнена мъ»< 
ка или женска ,раля) през те
кущата година. Тази сума щс 
възлезе на четири хиляди ди 
нара, тъй като близките 
един от най-старите самодей 
ци и в града са рошили и за 
годишния помен да внесат 
още две хиляди динара.

Решението на близките на 
Ицо Попов лрсдстаяля-ва 
жс би несбъдната мечта на 
покойника: театралните само 
дейци и самодейните изобщо 
в града да ос
да им се дава необходимото
признание. Като един от по- 
вз,зрастните самодейци 
Попов обичаше театъра и в

щия начин за спомена
Ицо Попов.изпълнени роли но тоя па

че бнизкичин потвърждавалючетиридессгднсшшя 
внесоха сума от две ъзпо-в

самодей

би в човек, който 
подготвяше -всяка роля, коя- 

се даде. За него иико 
с съществувала дилема 

та — главна или .второстс-исп 
зч,й като е считал, 

чс всяка роля за самодееца 
да се изяви. С 

за -него по-съшее

Николинка Ранчева минала 
та година участвуваше в ре 
тоналното съревнование на 
самодейните театри от този 
регион в Алсксимац и зонал
ното съревнование в Смеде- 
рсвска паланка сз,с „Снаха". 
Със същата пиеса тя се пред 
стави в Драгоман и Годеч 
(НР България).

то му
га не

па
на роля,

с възможност 
други думи, 
тветтО е било да ос участвува, 

каква роля пес се изпз.ла не 
нявп.мо

На поместената тук фото
графия (ПОКОЙНИЯТ ицо По
пов е обозначен със етрсДка) 
са група самодейци след из 

иа -пиесата „Ссо

Две десетилетия вече Нико 
линка Ранчева живее с теа 
тз.ра в Димнт1>овград. и оста 
ви незабравими женски роли. 
които се помнят.

насърчават и
пъл пението

лола" през 1953 година, 
доста успехи сред Самодейците на „Христо Ботев". Ицо Попов е обозначен 

със стрелка.
ски

Ицо Б. Николовпожънали
любошггелитс на театъра 0

СТРАНИЦА а
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ГОРНА ВИСИНА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ 

ПРОМЕНЯ ИЗГЛЕДА СИ
Босилеград, февруари

като липвашите трудности, 
сат на необходимия Дървен 

майстори строи- 
домът бе построен по- 

отколкото в другите се 
т» околията.

в стро
ежа на шосето овързваше Но 
силсг.рал и Сурдулица. Гс по
могнаха и па село Долна Ръ 
жаиа да построи път от и>о 

село до Горна Лисииа, 
нямаше път, а о 
пътека за пеше-

хилиди трудочасаЧленовете па народния ко 
фронт в село горна Лисииа по 
стигнаха през '«ггскл^ !° 
дина редица добри резулта

материал и
тели.
рано
лати. сто 

понеже то снабдят с дървен 
материал и с Фи

па народната За да се
Ос построена прогимпа- 

има три светли и 
учебни стаи с гол- 

II опита
се здравнийат дом 

у Босилеград
Бай Пене од Босилеград, бог да 

душу прости, беше млого търпелив 
Ама може тия човек да чека не“ о ч А‘ V 

Знам та од воискуц преди

строителен 
нансови средства за възнаграж 

уга работниците-строи- 
членовс на фронта-коо 

построиха коопера-

Опрая бикмовена 
ходци.

власт 
зия. коят°
просторни 
ям салон 
прогимназия 
тъР. къдсто

даване 
тели, 
ператори 
тивна 
чснис на 
снато произвеждаше вар.

със сцена.
с станала ней

се събират моите 
Лисииа,

варница, която в те- 
1948 година непрекъму село Горналитс на 

да работят заполитическо издигане.
своето културчовек.

ПО (И Земеделската кооперация в 
селото <гнабдява редовно свои 
те членове с всички игндустри 

произведения И откуп 
земеделски произ 

на селото. Сега при 
с открита шива 

дърводелска работил- 
в които работят, как- 

кооператорите от село Гор 
Лисииа, така и коолерато 

от съседните села-

В салона се дават младеж 
1 еионерски нредставлс Iшя

'•ИПК И,
Гук ра

нуту знам га беше остад текъв. Бай Пене 
верйо можеше све да дочека ама иедну са 

работу не дочека жив и здрав...
Разболе се од опаку болест. Сви су 

му говорили да отиде у голем град да се 
види йега се найде лек за туя оолест, а он 

у Здравният дом на Босилеград, пре 
чека.

КИ ин художествени вечер 
разпи сказки и пр.

и първоначалните кур 
за неграмотни. След за- 

прогимиазията.

ални 
ва всичгсиботит водения 
кооперациятасове

пършпанс на 
в която сега учат и децата на 
селяните от съсссдиитс села 
Горна и Долна Ръ>каиа. Топли 

Долна Лисииа, членове- 
фронт и Гор 

на Лисииа започнаха строежа 
Те дадоха някоя

мо
шка и 
ници.

Строежът на Кооперативния • то 
бе започнат с голям сн 

въпреки съшеству

дол и 
тс на народния наотишъл

дал книшкуту и почел да
__ Че се прегледам тука, казал он, че

чекам и йедън дън че ми дойде ред-
Чекал йедън дън, йедну недел>у,

дом 
тусиаЗ'нм, ритс

на пътища.

две
опаката болест га завалила у ле-недел>е и 

гло. АфоризмиПошла жена му да чека у Здравният 
Чекала йедън дън, йедну недел>у, дведом.

недел>е-.. Нема нищо, ред не дооди па не
дооди.

Бай Пене Пенев, кнко ви реко, беше 
с дебели живци, можеше да чека и дни и 
неделае ама не дочека да се прегледа — ум
ре човек, бог да га прости.

За погребението не стиго да отидем. 
Добри другари беомо йоще ко войници, ре- 

че отидем на четиресе да му запа- 
свечу- Надиго се та тамо. Кико му йе 

му, идомо на гробат, върнумо

нито богатство, нито щастие.Геният не носи
ВОЛТЕР

о

Нищо неактуално не може да бъде велико.
ЛЕСИНГко аиде 

лим 1
ред, чинимо 
се и седомо дома му. И темън говоримо за 
покойния ето некой иде през дворат, лайе

о

Истинският художник поставя винаги в осно
вата на своите произведения идеите на съвременно
стта.

Делегатът проучва материали 
те за заседанияга кучето.

— Излезнете та одвардете човека, ре
че некой. Н. Г. ЧЕРНИШЕВСКИ

Одйеднуш у собуту утърча гологлав
човек и пита:

— Тука
од Зравнийат дом. Дойде му ред за преглед, 
нека одма дойде да се прегледа.

— Е, тука живейеше, каза жена му и 
се прекърсти. Ама он умре преди четиресе 
дни.

о
ли живее Пене Пенев- Я сам

Театърът обладава голяма изразителна сила.

Абонирайте 

ое иа 

потник 

»Бр»тотм«

МОЛИЕР

о

Старо внно, стар тютюн и стар приятел са вся
кога по-добри от новите.

останиЧовекът од Здравнийат дом 
здравнуту книжку и одма излете из ижуту- 
Отърча камто улицуту.

— Отиде да вика бай Стойне, каза не 
кой, ама нема да стигне, и он заран почина..- 

И тека оправя се Здравнийат дом у Бо 
силеград оче да прегледа сви болни, ама не 
може да стигне по рано од четирисе дневния 
им помен.

Л. КАРАВЕЛОВ

о

Лъжливите приятелства са нанесли повече зло, 
отколкото откритите вражди.

МОРИС

ОБРАЛО

л/емтровщщ
он-^и


