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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
КОЛЕКТИВНА РАБОТА ЦК НА СЮК ЗА ИНИЦИАТИВАТА НА ДРУГАРЯ ТИТО ЗА

ИЗРАЗ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
съгласувано да се осъществяват. — Формиран;?*4

п'5'па- КОято те изготви програма за отбеля- 
-------зване името и делото на починалия Едвард Кардел.

телните
на трудовите хора и подоб
но, както и интензивната бор 
ба за развитие 
вителните 
обществено-икономически от 
ношенид в сдружения труд и 
по-нататъшното развитие на 
делегатската система. Предсе 
дателсвото също така лодчер 
та, че всички комунисти тряб 
®а решително да се борЯт сре 
щу формалистичното и бю
рократично- техяократичното 
замъгляване 
инициативата и всички 
ри срещу нейната 
ция.

демократични права

ра на самоупра 
социалистически

Под председателството на 
Братко Микулич на 20 февру 
ари се състоя заседание на 
Председателството на ЦК на 
СЮК. В заседанието 
частие най-висшите функцир 
нери във федерацията и се 
кретарите на 
ството на ЦК на СЮК.

С едноминутно мълчание 
председателството отдаде по
чит на неотдавна починалия 
другар Едвард Кардел.

Председателството форми 
ра работна група, която ще 
изготви програма за отбеляз 
ване името и делото на почи 
налия другар Едвард Кардел.

На заседанието бе обсъде
на и приета програмата за 
дейността на Председател
ството на ЦК на СЮК по 
осъществяване инициатива
та на другаря Тито за коле
ктивна работа, отговорност и 
прилагане принципа на едно 
годишен мандат. Уводно из 
ложение изнесе Видое Жар 
кович, член на Председател 
ството на ЦК на СЮК.

конкретизация на принципи
те, които произлизат От съ 
щината на нашите социалис 
тичеоки обществено-икономи
чески отношения и 
политическа система на соци 
алиетическото 
ние. Председателството 
статира, че във всички репуб 
лики и автономни 
се е пристъпило към интен 
зивна работа по 
ване на инициативата на дру 
гаря Тито и че вече са пред 
приети редица конкретни ме 
роприятия в тази насока. Та 
зи активност е оценена поло 
жмтелно.

взеха у- нашата

самоуправле- 
конПредседател- същността на 

отпо 
реализа-ОСМИ МАРТ 

НАТА — МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕ области

Там, където за провеждане
то на инициативата на дру
гаря Тито са необходими из 
менения в конституциите, ус 

и законите и другите 
общи актове, чрез редовна 
процедура трябва да се орга 
визира проучване на всички 
въпроси и да се направят 
необходимите изменени 
нормативните актове. _ 
отношение

осъществя

АКТИВНА ОБЩЕСТВЕНА 

ИЗЯВА
тавите

Председателството даде
подкрепа на насоката на ор 
ганите и организациите във 
Федерацията, републиките и 
автономните области за про
веждането в дело на инициа 
тивата на другаря Тито да 
се изготвят цялостни програ 
ми по задачите на всички 
равнища и същата да се 
осъществява

Международния празник на жената — 
март, жените от Югославия посрещат с богат ак
тив: равноправно участие в 
икЯ* стопански, културен и друг вид живот. Жената 
днес е не само

Осми в
В това

П редеедателств о 
то постави задачата пред съ 
ответните си комисии и из
прати съответни 
ния до ръководствата 
всички
чески организации в федера 
цията, както и на Конститу 
ционната комисия при Скуп 
щината на СФРЮ и на Съ
юзния съвет по въпросите 
на общественото устройство 
да предприемат необходими 
те мерки с цел да се коорди 
нират и насочват бъдещите 
активности.

обществено-политичес-

труженичка във фабриката, тя е 
производител, инжинер, лекар, учи-с злскостопаяски 

тел, творец, мислител, самоуправител. С една дума — 
тя е всичко онова, което носи в себе си като залож-

■предложе-
на

обществено-полити-
ба. организирано, 

начин, 
дейности

„Равноправието на жената в нашето общес
тво е една от придобивките на нашата борба, не 
е нещо подарено на жените. То е спечелено в бор
бата, в която жените равноправно участвуваха и по 
нессха огромни жертви..." изтъкна другарят Тито.

В Народоосвободителната борба жената-юго- 
слаЕянка рамо до рамо с мъжете, с небивал геро 
изъм и себеотрицание даде ценен принос в съ- 
крушаването на хитлерофашизма. Между славните 
имена на героичната епопея са и имената на Нада 
Димич, Мария Бурсач, Вера Благоевич, Соня Марин 
кович, Вукица Митрович... И още много и много 
други знайни и незнайни*

Именно затова днес жената-югославяика със 
законно право и гордост равноправно участвува в 
самоуправителното социалистическо строиелство 
на страната. Че има право да се кичи с дръзновс- 
ни дела тя показа в следвоенното строителство, ко- 
гато нейният трудов героизъм допринесе за ускоре
но възобновяване на полуразрушената страна.

Днес югославянката е напълно равноправна: 
идеалите, за които бе в началото на века поведоха 
борба жените за право на гласовоподаване, трудово 
то право, за еднакъв труд — еднакво възнагражде
ние и пр. И не само това, изхождайки от дълбок 
хуманизъм югославянката е защитена при майчин
ство, в труда, в живота и бита изобщо,

„Разбира се, равноправието на жените не с 
нещо, статично, веднаж завинаги гарантирано. Не 
обходими са постоянни акции на обществото и на 
неговите най-съзнателии сили за п!ъЛ1Ю премахване 
на старите схващания и закостенелите навици и за 
обогатяването на т°ва равноправие с нови съдър
жания. А Т7,кмо нашата самоуправителна социалис 
тическа система дава все по-големи възможности- в 
демократичните процеси на изграждане на свободно 
и хуманно общество, в което всички граждани тря 
«а да решават Но всички обществени работи — ши 
роки са пространствата за активно, равноправно 
участие на жените, както и за приноса на тяхната 

се изказа през 1972 година дРУ-

континуирано и по 
който ще засилва 
те върху решаване на акту 
алните обществени пробле
ми, ще осуети импровизаци
ите и привързаността, 
и непотребното изчакване в 
предприемането на мерки, ко 
ито са зрели, подготвени 
необходими.

П редседателството 
тира, че 
другаря Тито за издигане на 
колективната работа, отговор 
ност и прилагане на принци 
па за едногодишен 

председател, 
предоедателствуващ, е 
чила пълната подкрепа 
комунистите, трудовите, хора 
и гражданите, органите 
форумите, 
тичеоките организации, дър
жавните и 
органи и организации в стра 
пата.

конста както
инициативата на

и

мандат 
относно 

полу-

ЕДИННА ПЛАТФОРМА
СЪЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ 

В ЦЕНТЪРА НА ВНИМА 
на НИЕТО

на
Председателството прие за

ключението, въз основа на ма 
териалите и разискванията в 
заседанието, да се изработи 
единна нлатфомра и изводи 
за осъществяване на 
ативата на другаря Тито във 
.всички органи и институции 
в политическата 
от общината до федерация
та. които биха били разгледа 
ни и приети на предстоящо 
то заседание на ЦК на СЮК.

Председателството обсъди 
и някои текущи въпроси.

Посочено е, че в провеж
дането на инициативата на
Другаря Тито в центъра на 

самоуправителии вниманието трябва да се на 
мерят съществените въпро
си, от които зависи колек
тивната работа и демократи 
чоските отношения в ръково 
дейците
то отстраняване 
те причини за явленията на 
присвояване на самоуправи-

|
■обществен о-пол и

иниц.и

система

БОГАТ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ОПИТ

органи и успешно- 
на главни-

Това представлява израз на 
достигнатата степен в разви 
тието на 
самоуправителии отношения и 
силен подтик към но-нататъш- 
ната демократизация в поли 
тичеокото решаване и цело
купните отношения в Съюза 
на комунистите и общество 
то, подтикнати от решенията 
на Единадесетия конгрес, ка 
кто и бент срещу кариериз 
ма, бюрократизма, лидерство 
то и подобни нездрави я«ле 
ния.

Димитровградсоциалистическите

Осъществяване 

политиката на 

национално 

равноправие
организация**." 
гаРя Тито. Изхождайки от обстоятел

ството, че (инициативата на 
другаря Тито се основава вър 
ху нашия досегашен богат 
демократичен опит и че пред | 
ставлява по-нататъшно на 
сърчение към разработка и

.. ,4=' ГдКТ-="7
югославянката има с какво да се гордее, тя вее 
по-властяо навлиза в живота и става все ио-дсиствен 
Фактор за преовразяване

Ст. Н. (Стр. 5) Шето иа нашето социалистическото 
°^1цество, като цяло.



в МЛРИВОРИЛ СТАНЕ ДОЛАПИИЗ РЕЧТА
ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

КОНФЛИКТЪТ в 

ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ и независимостта
НИР СЕ НАДЯВАМЕ И ОЧАКВАМЕ ДА СЕ НАПРАВИ ВСИ ЧКО |(л" ми

ЗА СЕ ЛЗДЛДАТ НВОВХОДИМИТЕ >«— „„„ дд РАЗЛИЧАВАТ
^иЖтГЗГ „Л.ГсК*о,НПОл"ВиК«тГиА ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕличности со застъпи- 

заьтъпват за мирно 
да енориите

жавни
ха 11 00
решаване 
роси, 
не па
рнтории, за 
на траен 
тво и ю тази 

Въи връзка 
та обстановка в 
тези дни и президентът 
то изпратя лично послание 
до председателя на НР ни 
тай Куа Го-ф-кн, което наши-

ОсТОИЧ

Въоръженият конфликт в 
оегиона на Югоизточна Азия
тревожи цялото човечество и
застрашава световния мир. 
Така най-накратко може да 
сс охарактеризират 
венията по протежение
виетнамско-китайската
ница и въоръжените бор6“ ® 
демократична Кампучия- от 
ден на ден положението в та 
зи част на света се усложня 

заканва да се превър 
конфликт с широки раз 

невиждани последст-

«ъ>1 здраво убедени във , възмож- 
решаваие на въоръжс 
конфликти

принципите на ми 
коегзистенция и 

начин.

работа, защото и ние 
- сме налагали 

пито това шс пра 
За съжаление,

оттеглм- т.г. леген тяхна
на никого не 

че- своя път 
вим

за безусловно 
войските от чужди те 

шъз становяв а и е 
мир и сътрудничес- 

част на света, 
с конфликтиа- 

Мндокитай

11а 41 февруари
1ч-та словенска наро

ЙОТО
нитс 
спазване 
ролюбивата 
по мирен

само чрездарната
дооевободителна дивизия

32-тд юбилейна годиш 
величествения си 

Бела крайна в Шаер 
(Карантия).

тържеството, състояло
Марибор цигги 

поздравител

СТЛЪКНО някога, 
в света и в междунаро 

Д ви
на формал

на егвува 
нима на днес 

диото
женис, противно 
мо приетите и признати при и 

на собствС!|

гра- комупистичсско
марш от 
окоТи ИСКРЕНО ПРИНАДЛЕЖИМ 

К7>М ДВИЖЕНИЕТО ПА НЕ 
ОБВЪРЗАНОСТТА

О-р за правотосс в Бохова край 
бе изпратено

писмо до върховния 
т на въоръжените си 
Югославия маршал Ио 

Броз Тито.
На големия 

тинг, 
рстарят

ва и се 
не в

коноят посланик Мирко 
връчи на Хуа Куа, министър 
на външните работи 
Китай- 

Докато в
полуостров се воюва в 
се развива жива дипломати - 
чсска активност да се наме
ри решение за конфликта. 
На крайно противополож
ните становища на СССР и 
НР Китай се предлагат ста 
новищата на някои западни 

се приеме рс- 
кодто ще наложи

Станс Доланц съшо заяви, 
Югославия знаем 
различните облици

мендаи 
ли на 
син

мери и 
вия- чс ние вма

След виетнамската инвазия 
необвъР 

Кампу-

какви са 
на намеса във вътрешните ра 
боти и натиск върху нас от 
открит тероризъм до оазпро 
страняване на тревожни вес
ти и лъжливи гласове за 

от организира
не на нови комунистически 
партии в Югославия, па, все 
до отричане съществуването 

наши народи. Във

минароденсрещу независима и 
зана Демократична 
— (Камбоджа), свалянето на 
законното правителство и ус 

марионетно 
тази страна.

Индокитайския 
ООН секпроизнесе реч и 

па Председателство- 
СтансЧИЯ на ЦК па ОЮ1<то

тановяването на 
правителство .в 
събитие което в януари раз 

миролюбив

Доланц.
След като 

шгге 
110 Б,

говори за труд 
и геройски дни на 
и които

Югославия,
словенските 

единици дадоха
целия 

началото на февруа- 
между

тревожи 
свят, в
Ш1 дойде до воина 
Китай и Виетнам, което още 

обстановката на по

партизански 
достоен принос в общото дс 
ло на съвместната борба на 
югославските народи и наро 
дности. Станс Доланц припом 

на думите на другаря Ти 
за единството и значели 

на нашата Народоосво 
борба. 'Гой изка 

Едварц 
човек, кой

на някои 
връзка с това Стане Доланц 
подчерта, 
ви хора 
викаги
приятелите От враговете, по 
литиката на натиск от поли
тиката на взаимно уважение 
и равноправно сътрудниче
ство.

държави да 
ЗОЛЮЦИЯ. оттегляне н авиетнамцитс от 
Кампучия 11 на китайците от 
Виетнам.

Съветско- чехословашката 
Съвета

че нашите трудоУСЛОЖНИ
луострова.

Докато в Кампучия се раз 
вива широка гештлека борба 

сили, 
навлязо

не са невежи и че 
знаят да различаватни

тои нв аз йоннитесрещу
китайските войски 
ха в североизточната част на 
Виетнам и от ден на

така че напосле-

етопроекторезолюция в 
за сигурност търси да сс осъ 
Ди НР Китай и оттегли свои 
те войски от Виетнам, а Хам 
пучия не се споменава, 
тайската страна осъжда 
етнам, като агресор 
Кампучия, а премълчава 
ята военна акция във 
нам.

Засега най-реално 
да предложението на пет 
жави от Югоизточна А 
Тайланд, Сингапур,
Индонезия и 
прието на неотдавна 
лото се заседание на предста 
вители на тези стрзни. Доку

бодителна
за и мисълта на 
Кардсл, чс само 
то поема отговорността за 

свобода може дей- 
да бъде свободен.

народните 
народите и народно- 
във въоръжената , ре 

сами поеха отго-

ден Ние искреяо принад 
към движението на 

заяви 
Целта на

напредват, 
дък застрашват и столицата 
на страната Ханой- 

Докато китайските 
ежедневно напредват, от офи 

места в Пекин стигат

Ки- лежим 
необвързаността 
Стане Доланц.

Ви своята 
ствително 
Трудовите хора, 
маси, 
стите 
волюция 
ворността за своето бъдеще 
и свобода.

С. доланцсрещучасти сво движението е хмир, нови меж 
дународни икономически от 
ношения и истинсю! демокра 
тически отношения между 
държавите и народите. Всич 
ките наши знания ще насо
чим къ*м укрепване на дви 
жението на необвързаността, 
то да стане още по-единстве 
но. В това отношение ние 
високо оценяваме резултати
те от посещението на друга
ря Тито в Кувейт, Ирак, Си 
рия и Йордания. Тези и мно 
жество други страни изразя
ват готовност и решителност 
заедно с нас да осуетят опи 
тите за подялба на движени 
ето на небвързването и всич

Виет- независимост, отгозор 
собтвената ра 

класа и равнопра 
вие, все още има не само 
опити на намеса във вътре 
шните работи на държави 
и партии, но и директно посе 
гателство срещу тяхната те 
риториална цялост и непри 
косновеност. Нашата държа
ва и Съюзът на югославски 
те комунисти не могат да 
признаят и да се съгласят 
с такива методи и принципи 
във взаимоотношенията на 
държавите и партиите.

— Не съществуват прин

циални
изявления, че китайската 
ция има ограничен характер. 
От Виетнам стигат вести, че

ност пред 
ботничекаак изглеж- 

ДъР 
ЗИЯ:

Малезия,
Филипините, 

състоя

РЪКОВОДСТВОДО -ВЪРХОВНОТО
на страната се изпращат апе 
ли за отиване на добровол
ци на фронта.

Нашата страна, изхождай- 
принципи 
необвър-

НЕ ИСКАМЕ ЧУЖДИ РЕ 
ЦЕПТИ

Говорейки за нашия път 
в социализъм. Стане Доланц 
каза, че ние както досега 
така и в бъдеще няма на ни
кого да позволим да ни нат 
рапва свои рецепти. Ние 
знаем, че нашият път не 
харесва на някои 
Доланц, — и че и нататък 
не им харесва. Но това е

ки от известните 
на своята външна 
зана политика, полага голе
ми „усилия да се предотвра 
ти разширяването на военни 
те действия и потърси на
чин за миролюбиво решава
не на конфликтите върху ос 
новите на Хартата на ОН и 
принципите на 
та политика. Никой под ци

ментът на тези пет държави, 
не поменавайки името на ни 
то една страна, търси прекра 
тяване на действията в реги 

чуждите 
въздържаванс

она и оттегляне на 
сили, както и 
на трети сили от намеса 
конфликта.

заявив
ципи
Стане Доланц
който и да е да може на кой 
то да е народ да се отнеме 
свободата и независимостта 
и да му наложи онова, кое 
то други считат по-добро и 
по-изправно. Такова поведе 
ние и такива акции не само 

мира в 
независимо къде се 
— те също така 
движението на соци 
като световен обще 

ствен процес. Ние 
дълбоко загрижени 
Стане Доланц
последно време се стигна до подкрепата на всички 
нови въоръжени конфлик ствително 
ти и до разширяване на вое Ра в света, 
нния

подчерта в речта си 
в името наСт. Ст.необвързана

ко да направят на предсто 
ящата конференция на нео- 
вързаните на най-високо рав 
ни ще да бъдат приети за
ключения, които ще предста 
вляват нова афирмация и ра 
звитие на' движението и прин 
ципите му. Стане Доланц съ 
що така подчерта, че укреп 
ват силите, които търсят но 
во демократично

правокакъв претекс няма 
да се меси във вътрешните 
работи на друга страна, 
нарушава териториалната 
цялост или по-друг начин да 
„решава” нейните проблеми. 
В този смисъл отговорни дъР,

НА 26 И 27 ФЕВРУАРИ СЕ СЪСТОЯ

да Заседание на Съюзната 
конференция на ССРНЮ

и

че пряко заплашват 
света — 
случава 
спъват 
ализма

В началото на Оценявайки 
становка в света ‘като сложна 
и противоречива, Йосил Връ- 
ховец посочи че „политиката 
на необвръзване 
ят компас, който ни дава въз 
можност уопешно да плаваме 
по водите на немирното 
ре и сигурно да се движим 
по бреговете му”. Съюзният 
секретар на външните рабо
ти Йосип Върховец подчерта, 
че натисците върху необвър
заните имат за цел да ликви 
дират едно от съществените 
свойства на движението 
антиблоковата му насоченост.

седмицата 
в Белград се проведе заседа 
ние на Съюзната конферен 
ция на ССРНЮ. Дедегатите 
обсъдиха задачите на Социа 
листическидт съюз на труде 
щите -се в процеса на пооб- 
ществяване на външната по

сегашната об
съдържа

ние на отношенията между 
държавите и партиите в све 
та. Всички такива 
движения

сме
каза

и сигурниКОТКИН НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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сили и 
днес се ползват с 

дей-
демократични хо

задето в
мо

литика и международната ак.
страна, 

изнесе чле-
тивност на нашата 
Уводен доклад 
нънт на Секретариата 
предъсдателството на СК 
ССРНЮ и председател на сек 
цията за 
ки въпроси и международни 
връзки Александър 
вич.

пожар в областта на
Югоизточна Азия. Надяваме След това секретарят на 
се и очакваме, че всички ми Председателството на ЦК на 
ролюбиви сили в света, а пре СЮК Стане Доланц 
ди всичко воюващите стра За силата на братството 

всичко въз динството на нашите 
и народности, 
на всички

към
на

говори 
' и е-външнополитичес-

ни, ще направят 
можно, та военната буря да 
не серазшири, че ще създа- 
дат необходимити условия за Ра и за 
възстановяване

народи 
за единството 

наши трудови хо 
решителната им го 

товност да защищават завою 
вани ята 
дителната борба и революци 
ята, социалистическото само 
управително

Бакоче-

Вторият въпрос, обсъден 
на Конференцията, бе 
връзка с актуалните въпроси 
в развитието на сдруженията 
на гражданите и тяхното ак 
ционно действуване в рамки
те на секциите на Социалис
тическия съюз. 
тази точка от дневния 
изнесе Марин Цетанич, 
председател на Съюзната 
ференция на ССРНЮ. 
при което бе - 
необвързаността на 
страна произтича

Д-р Александър 
ков направи анализ 
цесите в международното ра 
ботническо движение. Трй из 

вревни

Гърлич-
във на мира

на света и че на 
народи ще 67,де га 

рантирана същинока 
симост,

на про в
тази част 
всички на Народоосвобо-

тъкна, че взаимните 
конфликти са незави

териториална
мирно развитие, как налното

то и другите права, произ 
тичащи от Хартата на Обе
динените нации. Като 
крачка

последната то 
чка в отношенията между со 
циалистичеоките срани и 
жду комунистическите 
тии... СЮК се застъпва за из 
граждане на нов 
национализъм, 
на точка би била 
мостта и

чя- развитие, нацио 
равноправие, неза 

висимоетта и цялостта 
щата

лост.
Доклад по ме на на

родила. Системата на 
всенародната отбрана, обще 
ствената самозащита и на 
кашата Югославока

ред
под
кон

пар-
първа 

нормализация 
необходимо 

въроя,жените

към
н а Съ стоя ни е то 
е да престанат 
конфликти и

тип интер 
Ушято изход-•подчертано, че 

нашата 
от нейно

то самоуправление и федера

народна
армия са мощни фактори 
ръцете на трудещите се, кои 

да дадат от 
всеки евентуа

независи- 
•самостоятелността 

на всяка партия, на всеки на 
род, прогресивно

в
всички военни

то са способни 
П9Р срещу 

агресор.

части да се изтеглят 
дите от чуж 

Ние сме
движение. територии. ленСТРАНИЦА 2
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ПЮЛГГЛРИИ от ссички
СТЛАНИ. СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1

Жоцунист Вр. 1148**★
Год. XXXVII 

2 март
1979

Белград

Ролята на жената в по
нататъшното развитие на 
нашата самоуправител- 
на социалистическа обш 
ност е голяма, но с това 
и задължението на наше 
то общество става все 
по-голямо — да обезпечи 
такива трудови и жизне 
ни условия, които ще до 
принесат за активното 
участие и равноправното 
положение на жената в 
целокупния обществено- 
икономически и полити 
чески живот.

На снимката: Всеки
дневна грижа за подрас 
тващите поколения в дет 
ската градинка „Осми 

март” в Белград.

Обстойни подготовки 

и последователно прилагане
та на С^юза на комунистите, клкто според ду
мите па Видос Жеркович оцени Предссда-

внщс веднага н преди организационните изме
неше. необходими за избиране на председа- 
телствуващ (относно 
дишен
направи върху укрепването на колективната 
работа и отговорност. Във всяко Ръководство 
и форум това може да се постигне с правилно 
разпределение на задълженията, правата и от
говорностите на членовете, тяхното по-пълно 
дсйствуване върху делегатската основа и с по
здрави връзки с избирателната база, с по- 
голдма публичност на тяхната работа, с по
нататъшна демократизация на отношения .-а в 
тях и с още по-последователната практика на 
степенуване на кадрите според способностите, 
трудовия принос и морално-политическите осо
бености, а не според бюрократично-хиерархи- 
с питата логика.

Доколкото п'ък се касае за организациите 
и общностите на сдружения труд. най-добрият 
начин за съществено приложение на инициа- ; 
тивата на другаря Тито е цялото вт(манис да ' 
се концентрира върху провеждането на дело 
на Закона за сдружения труд като цяло, с 
който между другото е утвърден че мандатът , 
на всички членове на работническия съвет I

Председателството на Централния коми
тет на Съюза на югославските комунисти има 
многостранна убидителна основа за кристали
зиране на съществените 
нататъшната активност върху разработката и 
претворянето в дело на инициативата 
гаря Тито за колективна работа и отговорност 

и държавните ръководства 
на едногодишен мандат па 

свидетелствуват

председател) с едного- 
мандат може твърде успешно да се

тслството, е насочен към възможно по-ггьлио 
и обяснение на идейно-полиги-съблюдаваис 

чсскага Същност и смисъл на инициативата на 
другаря Тито за колективна работа и огговор- 

По този начин основното внимание на

определения в по

па дру
ност.
всички обществени фактори е обърнато къмна политическите 

и въвеждането
председатслствуващ. За това 
не само всестранната обмислеиост, яснота и 
последователност на принципните становища, 
но и плодотворните резултати на тримесечна
та политическа активност, която във всички 

самоуправителни среди, в цялата
линията на идея

съществените въпроси, от които зависи колек
тивната работа, успешното премахване па глав
ните причини па явленията на недемокрптизъм 

узурнация па самоуправигелнигслидерство,
и демократичните права на трудовите хора, та 
ка че е премахната опасността ог формали- 
стичоско и бюрократичноЛсхпократическо за
мъгляване на Същността на тази 
и е дадена възможност за наддсляванс отпори
те по пътя на нейното пълно приложение.

Одобрявайки такава насоченост на пар
тийните организации и па другите организира- 

субективни сили. Председателството оце- 
чс навсякъде с основание се нодчератава.

трудови и 
обществена база, започна на 

Тито.
инициатива

та на другаря
По ясиото схващане 

Титовата идея,
на изключителното 

нейното едииоду- 
гоговност във всич- 

облаеги тя носле- 
дело 

че и
сливане на още 

воля

значение на
шно приемане и изявената 
ки републики и автономни

се провежда на 
се заключи.

ни
ни,може :че последователното осъществявано на инч циа

на другаря Тито за колективна работа
дователно да 
недвусмислено да 
става дума за последователно 
една Титова идея и действителната

трудещите се, гражданите 
ръководства в нашата ;1 «сеобщсствена, кон

Тъкмо това изя-

този път
тивата
и обща отговорност и въвеждането на едиого-

катона
мандат на председатслствуващ

копцепт на борбата за по-
дншен 
част о-г цялостния

и по- трас две години и че могат да се съсздават ко- : 
легпални деловодни органи там, където това е 
необходимо.

комунистите, 
литическите
ето поради това и ще даде
крета и плодотворна акци*; сноеобразен
вен« единомислие прсд"“,. * чсс','<аТа стабил- 
показател на силите и1П могат да
ност на нашата общност, в ■ таки-
се раздвижат и успешно да Р, т0 ттък- 
ва сложни обществени 'ь [ 'с журналисти 
на Видое Жаркович п р» неотдавнашното
по най-важните заключения д „осветено
заседание на Председателството,^ и ^
на провеждането на * „ „рга1шзация-

Центърът на активността на и__

нататъшното развитие на самоуправлението п 
утвърден н.а Единадесетия 

на СЮК — има далновидно значение 
политическата система

демократизацията, 
конгрес
за развитието на 
социалистическото самоуправление като цяло.

Със студиозна разработка, обстойна под
готовка и последователно прилагано на иници
ативата на другаря Тито ще се осуети импро
визацията и прибързаните решения, но с1ьщо 
така и ненужното протакане в провеждането 
на зрели и необходими мерки. Във връзка с 
това Председателството зае решително стано-

Попсжс претворяването в живо дело на 
инициативата на другаря Тито е сложна ра
бота с далечни цели и значение, отделно 
трябва да сс изтъкне необходимостта, която 
подчерта Председателството, че всички ръко
водства на обществено-политическите органи
зации в автономните области, републиките и 
Федерацията постоянно да следят, коордпни 
рат и насочват всички .активности в това от

ца
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2 Комунист — изтъква Радомиррелция
Милдоансюич, секретар ла льр 

на СК вПо правияНА МЛАДЕЖТА личната организация
за производство на жслОБРАЗОВАНИЕМАРКСИСТКОТО цеха

язо.

пето па уставното решение 
за устройството па първични 

казва Жи
Начоотво и масовост ПАСО БОЙЧИЧ Времето до 15 март ще из 

за подробен анализ 
положе-ползваме

па съшесглуващото
В това отношение отдел

, на Съюза
л Металургии

Конференцията 
на комунистите

(комбинат Смедерсно ще 
15 март място

то организации —
«ворад Дачич, секретар 
Конференцията па съюза на 

и комунистите при Металурги 
чния комбинат л Смедсрево. 

днес в този колектив деи- 
2 250 (комунисти, ор 

н 34 .първични ор 
Пет -първични ор 

наброяват по гюле 
че от 100 членове. Най-числе 
на е организацията ма СК в 
Комверторската леярна, в коя 
то 'действуват 190 комунисти.

на 'положение

ние
л(> място заема анализа 
специфичните условия 
действуваме па комунистите 
в трудовата организация,

намира във Ц)аза
и техническо-тсх-

нанаяияи на конкретните 
•всички комнетеитте решения 

задачи на 
шг фактори в тази насока с 
посветено предстоящото сь»с 

което организира Съю 
комунистите и Съю

зът на социалистическата 
деж на Белград.

За тази акция от 
значение е и въвеждането на 
предмета — марксизъм в У че 
бийте програми на средното 
насочено образование и 
Университета и пълното об 
хващане на младите в 
град с общата, първа фаза 
(повече от 98 на сто(, която 
тази година завършава пър
вия випуск на учениците. То 
ва възлага развитие на съДъР 

и облици на идеиио- 
оонособянанс в 
по-задълбочено

Недостатъчната свързаност 
на програмата на марксистко 
то образование със самоунра 
виталната практика и акция, 
с жизнените потребности п 
интересите на младите със 
сьдържаю 1дта . и проблемите 
на съвременния живот, кои 
то погълщат тяхното внлма 

оказват влияние вър

наотстъпи на
.новите фарми на идейио- 

действува нс 
организиране. С уе 

ла Общинска

на
кополитическо
наакциошю

ташго решение 
та организация, Конферемци- 

па СК са премахнати ка

ято сс
изграждане 
ноложко закръгляне на нрои 

13 този

щание, 
зът на егвунат 

гаггизирани 
гштизации.

мла
цикъл.итето постоянен институционали 

зиран облик на действуванс 
и партийно организиране в 
сдружения труд И местните 
общности. В практиката " 
този
хиляди работници Конферси 
цията като форма иа идейио- 
политичсско действуванс, ор 

делегатски 
структура

чрез дого- Да сс
организация.
.ще има още най-малко 
два актива на СК. Май-г оля 
мата иъркична 
1це наброява 80 членове, така 

колектива ще има око

зводствения
анализ трябва Да сс Даде ог 
говор на много въпроси 
начина на овързваме и съв 
местно действуваме. Едва тога 
ва ще можем да изграждаме 
нова организационна структу 
ра която без съмнение, тряб 
■ва да бъде подчинена иа ЦС 
лите и интересите на всички 
комунисти, работещи в този 

колектив

голямо ганизаци за
ние и
ху тяхното съзнание и пове
дение, намаляваха привлека
телността, а понякога и от
блъскваха младите хора от 
идейно-образователната рабо 
та. Това, разбира сс, не озна 

че те не са заинтсресо 
обра

пана 'кюлектмв е около осем Б изучаването 
то и потребите, секретарите 
на първичните организации 
пече са сс договорили чс 
е необходимо п Комбината 

създаде 41 първична 
Всяка от тях

Бел

ганизирана на
Ч!ИЯТ0

чава,
вани за марксисткото

сведенията за Бел
принцип,
ще утвърждават 
пор първични организации ип 
Съюза ма комунистите, щс 

отвреме-навремз.

— изтъ^-за 
член на Секголям 

Йован Николичзование: 
град показват, че броят на 
обадилите се за някой от 
облиците (Младежката поли- 

„Иво Лола Ри 
политичес-

ЯИ Конференциятапо ретариата на 
па Съюза на комунистите 

комбинат.
жания 
политическо в

сс свикват
необходимост, За да обс-ь 

ждпт известни въпроси и взе 
становища от общ инте

организациянасока към
проучване на марксизма 
по-тясното свързване на тези 
съдържания със самоуправи 

' телната практика в конкрет
ната среда — училището, ме 
стната общност.

Металургичния
Комунистите в Мсталургич- 

Смедерезо
тическа школа 
бар",
ка школа. Школата на млади 

самоуправители и други) 
е все по-голям, така че и по 
край увеличаване броя на па 
ралелките, не могат Да се за
доволят всички изисквания- 

Става дума, че само вдъх 
новяващ и с живота свързан 
марксизъм може да привле
че младите. Освен съдържани 
ята и програмите, за такова 
настроение до голяма степен 

на тяхното

поиВечерната
комбинат »

настоящия момент от 
задължения и отговор

ЧС III
ло 80 активи на комунистите.

окаже за и зоб 
има общ ин

и ля 
имат вматрее зп всички комунисти и за 

целия колектив.
— В активностите по 

лягането па уставното реше
ние на Общинската органи 
зация. СК при 
ния комбинат изхождаме 
специфичното положение иа 
колектива, от интересите и де Акционна 
целите па трудещите ее в пе с променливи делегати, 
го и от необходимостта отсъв партийно тяло ще се свиква 
местно действуване на парти по необходимост в договор 
ята н исласата в изграждане със секретарите на първич 
то и закръглянето на цехове нитс организации, 
те в комбината и развитието — Измежду 
на самоуправлението. Макар организации на СК трябва 
че съществуват множество да се установят такива отно 
въпроси От технически и фор шения, които да гарантират 
мален характер, всред тях не уопсшност и ефикасност 
съшествува никаква дилема работата. Трябва обаче да 
във връзка с прилагането на сс каже, че и досега имаше 
уставното решение, защото първични организации, които 
нейните принципи са утвъР- постигаха слаби резултати, в 
дени още на миналите кон- работата си. Посредством но 
греси на Съюза на комунис вите форми на действуванс 
тите. Остава на секретарите такива организации ще с& 
на първичните организации забелязват повече. Работата 
на Съюза на комунистите да ч на такива организации тряб

ва да бъде предмет на обсъ 
ждане ца Акционната конфе-

те
Там, където се 

при ходимо, «където
терес, измежду две или поне 
ЧИ Мъ1>Вич,,и
ще се създават събрания ла 

о.т комунистите. На
на организация щс сс създа 

конференция 
Това

делни
пости при утвърждаването на 

форми на действува- 
организиранс и свърз-за 

бъДЯт във функ

основната такивана сдруженияорганизация 
труд.

Една от централните зада
чи в този момснт е организи 
рпнето на масова'' идеологи
ческа работа между младите. 
Това е отделно подчертано и 
в заключенията на неотдав
нашното заседание на Брад- 

комитет на СК. И пок 
численните и разнообраз

организации нс.
Металургии нс, които да

на потребите на колекги 
ва. Тяхната отговорност е 
обусловена и от положението 
на трудовата 
която едва къ-м средата на го 
дината трябва да 
технеложкия 
циклус със завръшването на 
първата фаза на изграждане. 
Паралелно с тоза нещо с:л 
извършва и подготовка за 
началото на втората фаза на 
изграждане. Комбинат в нас 
тояшия момент придружазат 
множество слабости и затру 
дненид в работата, обезпеча 
ването на професионални ка 

строител ст 
другите области на 

труда, което всички заедно 
поставя комунистите з много 
отговорно положение.

— Сложна е проблемати-

равнището ция

организация,

влияе и метода 
презентиране. Известно е, чс 

формализмът, 
предавачески на

закръгли
производствен

ския 
рай
ни облици на систематическо 
идейно-политическо оспособ 
яване, голяма част от мла 
дежта все още не е обхванат 
нито един от тях- Преценява 
се. че годишно са обхванати 
около 65 хиляди от около 350 
хиляди млади в Белград. Но 
сител на това масово идейно- 
политическо оспособяване 

трябва да бъде пъовичната 
организация на ССМ, като 
най-подходяшо място за съе 
диняване и проникване на те 
орията и практиката.

голословието, 
класическия 
чин, отсъствието на диалог 
и други забелязани слабости 
отрицателно се отразяват тък 
мо върху младите курсанти.

Критическото съблюдаване 
и надделяване на тези слабо 
сти трябва Да допринесе за 
развитието на марксическото 
образование на младите, най 
сти на за да стане условие 
За разбиране на закономер
ностите и противоречията на 
общественото развитие и за 
активна роля на младежта в 
делегатската система. Утвър
ждаването на непосредствени

първичните

в

дри, жилищното 
во и в

се договорят за начина на 
организиране, а след това тоС. Й. ката на смедеревските мета

лурзи. Сложността произтича 
от условията на действуване 
и доходна организираност на 
колектива. Сегашната Конфе 
ренция и нейния Секретари 
ат трябва да направят изклю

с 1977 година. Най-слаби са 
в Алексинац, Прокупие и Пи 
рот. Драстичен пример за
слаба грижа за промяна на 
социалната структура на
членовете на СК е Пирот, къ 
дето от четирдесет и пет
първични организации на
СК ох материалното произ
водство — 36 не са вършили 
приемане на нови членове в 
1978 година — а същите 36, 
и през изтеклата 1977 годи 
на само две са вършили при 
емане на нови членове на Съ 
юза на комунистите.

Подобно е положението и 
с първичните организации 
на Съюза на комунистите на 
село, защото 256 „селски’' ор 
ганизации не са вършили при 
емане на нови членове 
1978 година. След такива ре 
зултати днес процентът на 
работниците и селскостопал 
ските /производители в об
щия броя членове на ОК 
региона възлиза на 40,6 лро 
цента, което в сравнение с 
1977 година е по-малко с 1 
процент.

Защо е така —

По-далече от целите
През изтеклата година в Съюза на комунистите 
в Нишки регион са приети 3 000 нови членове. 
От отделно значение е, се оценява в Ниш, че по- 
бързо расте броят на младите и жените в СК. 
Обаче загрижават данните, че само 24 процента 
от общия брой новоприети са работници и 
от 1 588 първични организации на СК — в 648 
не е вършено през изтеклата година приемаме 
на нови членове.

работници в Съюза на кому- 
нистите. Като че ли в много 
първични организации на 
Съюза на комунистите не се 
схваща факта, че това не е 
само организационен, но ва 
жен идейно-политически въ 
прос.

Инак как другояче да се 
оцени постъпката на 648 пър 
вични организации на СК, 
които през изтеклата година 
не са приели нито един член 
на СК. Общо взето, освен об 
атинските организации в 
Свърлиг, Ниш ,и Димитров
град, във всички останали 
общини са осъществени по 
-лоши резултати в сравнение

читело усилие заедно със сек 
ретарите на първичните ор 
ганизации на Съюза на кому 
нистите тези въпроси правил 
но да се разрешават 
ква Никола Йованович, замес 
тник секретар иа Общинския 
комитет на Съюза на комуни 
стите в Смедерезо. Според 
неговите думи в См е де ре века 
община през тази пролет, 
вместо сегашните 158 ще се 
създадат около. 400 първич
ни организации и голям брой 
активи на комунистите = Така
ва организиртност изисква и 
промени в начина на действу 
ване на Общинската конфе
ренция и Комитет на Замест 
ник-секретаря на ОК на СК 
Никола Йованович счита, че 
Комитетът има отделно задъл 
жение в оказването на 
мощ на комунистите в Мета 
лургическия комбинат в из
граждането на нови 
на идейно-политическо дей
ствуване и акционно 
зиоане.

Покрай редица неразреше
ни въпроси и дилеми, комуни . 
стите в Металургическия ком 
б.инат в Смедерево 
чрез акцията по 
ня уставното решение. В нея 
не само че се установяват 
нови отношения в начина 
действуване 
се развиват

изтъ
че

ЕДНА от основните задачи 
на /всички организации на съ 
юза на комунистите, подобре 
нието на социалната структу . нове в 1978 година представ- 
ра на членовете в полза на 
работниците, не се

тийните организации в Ниш
ки регион. Въпреки че общи 
ят брой на новоприетите чле

лява (известен) успех на орга 
низациите, никак не са довол 
ни с брод на новоприетите

осъщес
твява последователно в пар- в

Комунист в
по-
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всички формитези дни
ще оценяват общинските 
митети във «дсичките 15 об 
щини © Нишки регион. От
делно

ко органи

работническите 
среди, защото е очевидно, 
огромно болшинство 
ници са определени за со-ци 
алистцческо самоуправление, 
чс дават голдм «принос в осъ- 
ществяването на Конституция 
та и Закона за 
труд. че максимално 
тъпват за икономическа 
билност на своята основна ор 
ганизация на сдружения 
и ®Фавят усилия за 
ние

директор и 
на всички из

в
че

работи латини- са на път
_ на «злапието на .Комунист”

ОБрад КевКч, Йово Ма

прилагане

Излиза в 
С укав на

напетък.
президенте на Ренубяиката

е отлии«*гМпРИ 1ЯВ4 година’ „Комунист“ 
а с °РД'И народ»: оснобождение,

от 22 *ек«м»ри 1974 с & ен 
зрнтство и единство със зитен юсц

сдружения 
се заеМихаело Ковач, 

ркович, Бранислав 
■ Мнленти** Вуксаневнч.

С«фпар ща реданцмта Бояна Ашгу-

но и по-нататък 
демократическите 

отношения и укрепва 
иостта на всички комунисти 
в деиствуването тю общи 
роси

ОТ 22 ста оттовоо
труд 

повише- 
производителността на

въп
така, калето е внесе 

конгреснитено в 
ния-

труда. определе-



ИНТЕРВЮ НА ВЕНКО
ДИМИТРОВ, СЕКРЕТАР НА

ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

Чествуването на юбилеите 

качествата на нашата 

социалистическа революция

изява на

и Околийския комитет, 35- гол и шни.'*СС':И4 ’’а 11 33 тодишнината от създаването на КП 
1ил Войвода" И 35 годишнинаД от освоГ?п>„1“ЗДаВаНеТГ’ на паРТИЗанскИя отряд „Мом 
ка окупация. освобождението иа общината от българска фашист

малка актуалност на отдел 
ни въпроси, но когато ста 
ва дума затова, бих посо
чил три въпроса, на които 
организациите и ръководства 
та на СК най-много ще се 
занимават. Това са: първо 
укрепване на материалното 
положение на 
труд и осъществяването на и 
кономическа 
второ, по-нататъшно разви 
тие на политическата систе

к Другарю Димитров, 
година чествуваме 60

тази 
годишни 

създаването на ЮКП 
и синдикатите. Каже 

ге ни как ще бъде чествуван 
гози велик юбилей 
ровградска община?

вено -икономическо 
Кажете ни 
во беше 
в това отношение?

развитие, 
по-конкретно как 

ангажирането на СК
те на всички пунктове; къде 
то трудещите се и гражда 
ните непосредствено обсъж
дат и решават по всички въ 
проси.

сдружения

стабилизация;
в Димит — Основна задача на СК 

в областта на стопанското и 
общественото развитие на 
общината досега, 
ред е

ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР 
ЗАВИДНА ВИСОТА

ма на социалистическо самоу 
правление и трето, организаци 
онно и акционно оспособява 
не на СК да действува в деле 
гатската 
ческата 
телна

ИА ще трябва и занапред 
да се развива и усъвършен 
ствува с изнамиране на най- 
подходящи форми на органи 
зиране и работа. В тази на 
сока още сега, при приема 
нето на изменения и допъл 
нения на Уставното решение 
на организацията на СК в 
общината, създадени са ус 
ловид Общинският коми
тет да действува като колек 
тивно ръководство, защото 
отделни членове на Комите
та, включително и секретаря 
й зам. секретаря, ще полу
чат конкретни задължения 
в поотделни области на ра 
бота, за които ще отговарят.

Общинският комитет вече 
е създал работна група, в 
която са включени предста 
вители на ръководствата на 
останалите обществено-поли 
тически организации и Об
щинската скупщина, които 
ще се допитват, ще извърш 
ват подготовка и ще коорди 
нират активността върху 

с провеждането на инициатива 
та на др. Тито.

Всички активности, свър 
зани с чествуването на 
дишнината

а и занап 
съвсем конкретно и 

непосредствено да *Се ангажи 
ра върху утвърждаването 
концепцията и стратегията на 
обществено - икономическото 
развитие на общината в съг 
ласие

60-го
от учредителния 

конгрес на ЮКП (СЮК) ще 
има предимно трудов харак
тер. Това значи, че Съюзът 
на комунистите в нашата об 
хцина ще настои

★Личният пример на ко 
муниста винаги беше от гол 
ямо значение за акцията на 
Оьюза на комунистите. До 
волни ли сте от личния при 
мер на комуниста в нашата 
община? Какво представлява 
той за престижа на СК в 
общината като цяло?

система и в полити 
система на самоупра 

демокрация изобщо.
на

СЪЗДАДЕНИ СА УСЛОВИЯ
ЗА КОЛЕКТИВНО РЪКОВО
ДЕНЕ

всестранно 
да засили активността и ан
гажирането

с всеобщата политика 
на обществено-икономическо
то развитие на нашата стрл 
на и конкретните условия, 
възможности и потреби 
нашата община, 
от аспект на нейните специ 
фичноеги. Освен 
на СК беше и си

на субективните 
сили върху претворяването в 
живо дело на Решенията 
XI конгрес на СЮК и VIII кон 
грес на СКС, във всички об
ласти, а особено в

★ Инициативата на др. Ти 
то за колективно ръководе 
не намери широк отзвук и 
в Димитровградска община. 
Изкажете се по-конкретно 
как ще се провежда в дело 
при нашите условия?

на — Личният пример в рабо 
тата, а бих добавил и прите 
жаването на морално-полити
чески качества винаги бяха 
една от основните отличител 
ни черти на лика на Съюза 
на комунистите в Югославия. 
От всеки член на СК хората 
обикновено очакват да бъде 
честен, искрен, верен, 
любив,
и дисциплиниран човек, е 
една дума, да се отличава 
е най-хубави човешки каче
ства.

От това много зависи и пре 
стижа на Съюза на комуни
стите.

Не може да се твърди, че 
всички членове на СК в на
шата община, както и във 
всяка друга среда, притежа 
ват всичките тези доброде 
тели, но въз основа на ня 
кои конкретни данни може 
да се заключи, че можем 
да бъдем доволни от всеобщо 
то поведение на членовете 
на СК, пък и с личния си 
пример. Така например през 
последните 5 години в СК 
в общината са приети 450 
нови членове, предимно мла 
ди хора, а от редовете на 
СК са изключени, или са се 
самоотлъчили, общо 33 ду
ши. През 1978 година — 
пито един член на СК не 
е напуснал СК по посочени
те причини. Тези примери яР 
ко говорят, чс Съюзът на 
комунистите се ползва е ав 
торитст и доверие всред тру 
дещите се и гражданите, а 
особено всред младежта, и 
затуй от ден на ден расте 
интересът За приемане в СК. 
От тези данни може да се по 
лучи отговор на зададения 
въпрос.

на
специално

областта това ролята 
остава

занапред да се бори за отго 
ворно и цялостно провежда
не на утвърдената 

. и задачи при пълно ангажи 
ране на всички творчески си 
ли в рамките на институции 
те на самоуправителната 
делегатската система, по де
мократичен самоуправителен 
начин.

на по-нататъшното укрепва 
не на материалното положе
ние на сдружения труд и ста 
билизацията на стопанството. 
Ще се засили активността и 
в областта на идеологическо- 
политическата работа във всич 
ки обществено-политически 
организации, специално всред 
младежта с цел съзнанията 
и свидетелствата на историче 
ските събития, през които е 
минала нашата партия да 
допринесе към възпитанието 
на младите хора и афирма- 
ция на качествата на наша
та социалистическа револю 
ция.

и

— Инициативата на Дру
гаря Тито за колективна ра 
бота и ръководене схванах 
ме предимно като задача 
в унисон е общите промени 
в политическата система на 
социалистическа демокрация 
да се развива дух на колек 
тивна работа решаване и 
отговорност, който постоя
нно трябва да развиваме и 
усъвършенствуваме без оглед 
на това дали този въпрос 
е формално регулиране 
определени уставни и други 
норми. В нашата практика 
такъв стил и метод на рабо 
та и досега се прилагаше, но

политика

трудо 
смел, самоотвержен

и

Считам, »че най-големият 
принос на Съюза на комуни 
стите е там, че през по
следните НЯКОЛКО години ус 
пя да създаде изключително 
благоприятен 
климат, една трудова и де
мократична атмосфера, в ко 
ято всеки изпълняваше възло 
жените задачи. При това от 
огромно значение беше креп 
кото идейно и акционно един 
ство, което съществува в Съ 
юза на комунистите и в об 
щината като цяло, отделно 
в ръководствата и между ръ 
ководните хора.

НЕПОСРЕДСТВЕНО И КОН
КРЕТНО В ДЕЛЕГАТСКАТА 
СИСТЕМА

политически
Матея АНДОНОВ 
Богдан НИКОЛОВ

тазгодишЧествуването на 
ните юбилеи на ЮКП (СЮК) 
и синдикатите в 
градска
свързано с чествуването 
35-годишнината от създаване- 
то на КП и Околийския ко 
митет, 35-годишнината от ос 
вобождението на 
град от българска фашистка 
окупация-

Димитров- 
община ще бъде ОТ ДЕЛЕГАТСКАТА ПРАКТИКАна

СЕМИНАР ЗА ДЕЛЕГАТИ
Димитров- В районните центрове в Бо 

силеградска община е в ход 
провеждане на еднодневни 
семинари с членовете на де 
легациите на обществено-по
литическите общности и на 
самоуправителните общности 
на интересите.

Основна цел на тези семи 
нари е подготовката на деле 
гациитс и делегатите за по
нататъшно успешно дсйству- 
панс в делегатската система.

В разговорите най-много се 
наблягаше върху практичес
ки въпроси, имащи по-широ

ко значение за успешното из 
пълняване на задачите на де 
легациите и делегатите в де 
легатските 

‘ моуп р авителн ите 
на интересите и Общинската 
скупщина.

скушцини на са 
общностиТова ще бъде удобен мо

мент още веднаж да напра 
вим преглед на постижения
та, на българската народност 
през изтеклите три и полови 
на десетилетия на социалисти 
ческо изграждане, защото в 
този период е осъществила 
за първи път свое пълно на
ционално равноправие.

★ В момента се върши ре 
на партийнитеорга!гизация 

организации, в Съгласие устав 
ните промени в СК. Какво о- 
чакватс от тези промени 
първичните организации 
Димитровградска община?

Организатор на тези семи 
нари беше Координационно
то тяло за развитие на деле 
гатската система при Общин
ската конференция на Социа 
листическия съюз в Босиле
град.

в
в

— Същноста на настоя
щите промени, които извъР 
шваме в организирането иа 
СК в общината с там, чс пъР 

организаци трябва 
организационно 

подготвят 
по-успешно дсйству 

в делегатската система.
във всички ос

Бих изтъкнал съшо, че в 
на тазгодишни - В. Божиловчествуването 

те юбилеи голяма роля 
изиграят средствата 
сова информация и издател
ската дейност, в рамките на 
това и в. „Братство и изоб 
що Издателство „Братство . 
Техният принос трябва да 
дойде до израз особено чрез
редовното осведомяване 
обществеността за 
дейности въ* 
твувансто на

ще
на ма^

БОСИЛЕГРАДличните
още повече 
и акционно да се ★ Кой с централният въ 

Прос, върху КОЙТО ЩО бъ 
де съсредоточено вниманието 
на СК в Димитровградска об 
щипа през настоящата го
дина?

Единодушна подкрепаза още 
ване
За тази цел 
ловни
жения труд,

общности, в които има

Председателството на Общинската конферен
ция на Социалистическия съюз и председателството 
на Общинския синдикален съвет проведоха тези дни 
съвместно заседание направиха план и редослед на 
кандидациошшто събрания за предлагане на един 
член от СР Сърбия за член на Председателството 
на СФР Югославия- 

За кандида 
тър Стамболич. 
дат до края на март.

Иа кандидацнотште събрания ще се даде от 
чет за досегашната дейност иа Председателството 
на СФРЮ като иай-висш колективен орган във Фе 
дорацията.

организации иа сдру- 
трудови и мсиа

всички
впъзка с чес’

юбилеите от сл 
и творческата об

стли
най-малко трима членове на 
СК, ще се сз>здадат и първич 
ни организации, а покрай 

се създадат и ЛРУ 
организирано 

действу

— Активността на Съюза 
на комунистите в общината 
ще сс развива в провеждане 
то иа решенията и станови 

иа Х1-ия конгрес на
на страна,
работка и публикуване

материали, свър
на 1Т от СР Сърбия е предложен Пе 

Изборните събрания ще се нровс-
товд ще 
ги форми на
идейно-политическо
ване, каквито са активите, 
акнионните конференции,
събранията иа комунистите 
и под. По този начин се съ 

една цялостна система 
включване

щата
СЮК и УПТ-ия конгрес иа 
СКС. В тази активност не съ

исторически
защ с чествуването на от
делни итсор-ичсски Събития- пито един въпрос, 

да не е от интерес
ществувд 
който
за СК, дори и такива, които 

изглеждат 
Може да се 

за по-голяма или по-

пет шестПрез последните 
години Димитровградска 0 * 

забележител
на пръв поглед 
по-мало важни. Б. К.здава

организирано 
и действуваме
пащика постигна 

ни успехи в
говорииа комунистисвоето общест-
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>• *
Г ' бойците общността 

пълно разбирател-

зашшред
» с „лвкми, николич, поти- ««“ ■ г""8Г-ЛГ.«*Г--

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ТРАРШ Дщ
°С ГоТенидГ «а "смия кон «лаД« На_^ - ' Д™

СУБНОН. действувай иа воичито - както и» един
система иа о|) щите на бра1 г оьр-
социалистиче- егното па боициго Кос(7во 

със СЮК. бия. Македония и Косов 
Ос край Влаеинско 

лай-це- година се провежда 
нов-а: телио тържество Младите и

особено деини в

митс на 
проявя®3
ство.

— Кои задачи 
ще решавате?

__ И основни насоки за да
СУБНОР произти- 

становишнта на 
СЮК, VIII 

СКС и VIII конгрес 
СУБНОР. Чествуването на 

а на бойните и въ

въР' 
тра- 

особено
па

читс и за 
чат от 
конгрес 
грес и а

XI
кон-•гака и в наобщности,нитс

общината, 
в ше повод 

няколко 
седателя на 
МИР НИКОЛИЧ за 
стга И резултатите на 
организация.

— При определянето
насоки на борче

на сдруже
на ро-

СУБНОР (Съюз 
нмдта на бойците От 
доосвободителнита воина) ^ 
Сурдулишка община е де и- 
ствен в акциите на социали 

сили и е дал 
в последова-

'Гова
да се отнесем с 
въпроса до пред 

СУБНОР ГРАДИ 
дейно-

тази ски
Една от преките задачи 

на задълбочаването
ината придобивка от 
братството и единството на 
народите и народностите. ук 
рлюането иа самоупрапитсл 
на.а съоциалисгичеека демо

грес иа 
ми в единната 
ганизиралите

сили начело

празниците 
станиците, срещите

възпоменателните
с младежта, съвместни 

останалите обще 
орган иза- 

това те въл
на бойци

на бой- 
срс-цитеезеро всяка 

вяуши-
сти че ските

щн
те акции е
ствено-политически

всичко

приноспълен
телното решаване на акгуал-

обществено-икономиче
както в мсст

па
нитс
ски

бойците са 
тази насока.

__ Как решавате социално-
на бойци-

основи ите ции
обект на внимание

въпроси.

КОМИТЕТ ИА СК В те.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
БОСИЛЕГРАД

бих нодчер-битопите пробле 
то?

ми отделно
ролята, която занапред 

трябва СУБНОР да изиграе 
в укрепването на всенародна
та отбрана/ обществената 
самозащита и сигурността. С 
една' дума — бойците ще дей 
ствува/ както всички остана 
ли обществени сили, задъл 
бочавайки традициите на 
НОВ-а, придобивките от со
циалистическата 
и социалистическото

Тук
по-ефикасното талкрация,

кциоииране на 
икономическата

па делегатската

__ Освен устройване па с-
сс види ис 

нашата 
особени
положе

общссглено- 
си-с гема и в 

система 
обще

Приета програма 
за чествуванв 
на юбилеите

видеиция, за да 
тижжото 
организация 
грижи 
ние на 
помощи
24 хиляди динара,

бойци са обезпечени жи 
чс все още 

обезпече- 
особено 

Трябва да

състояние,
нея
върху принципите на
СТВС110

полага
за социалното 
бойците. За социални 
например са дадени 

за някол

и самоудоговаряне
споразумяваненравително

също бяха в центъра ‘'а на- 
шето внимание.

изо-шения между заетите, 
стрянето на ртговорността " 
изпълнението на задачите

насоки за дойстой

ТЪРЖЕСТВЕНО и масово, 
делово и организирано през 

1979 година комунис коцялата
тите, работниците, младежи- 

всички граждани в Боси
— Какво е съдействието с

общсствсно-поли
и как

революция 
строи-

въпрекилища,
материално ме са 
ни всички бойци 
от 1944 година.

на борци изтъкна обаче, че за пробле

са основни 
но ознаменувано на юбилс- 

Освен това комунистите
останалитете и

леградска община ще учас- 
чествувансто на 60- 
юбилей на ЮКП, 

СЮК, СКОЮ и Прог

организациии те.
трябва да се ангажират 
подготвяне на съответни про 
грамм по предприятията 
местните общности.

Следва да се напомни, че 
позаглъхнала практика 

трябва

тичсски
п се изявява то?

Сдруженията
те от НОВ-а, делегатите и 
организации иа СУБНОР из- 

координират дейността 
останалите общсствсно-

тслство.
Ст. Н.твуват в 

годишния и
относно
ресивните синдикати. Това е 
изтъкнато в програмата, коя 

последното заседание 
комитет

цяло КОМЕНТАР
една
в чест на юбилеите

възобнови. А именно: 
на изтъкнати дейци в трудо 

общсствснополитичес- 
организации, примерни 

те работници да се 
признания за успешно изпъл 
нение и преизпълнение на за 

Комунистите следва

си с
политически организации и 

възможностите до- 
съгласуването 

Изхождайки

то на
прие Общинският 
на СК в Босилеград.

В чест на юбилеите в Боси 
леград ще се проведе обща 
тържествена академия на об 
щинските конференции на 
СЮК, ССМЮ и Общинския 

богата

Повече младида се според
принасят За 
на интересите, 
от обстоятелството,

общност, основната ор

вите,
клге чс мсст- комуниститедадат ната

ганизация на сдружения труд 
и самоуправителната обид

на интересите са мя 
вси

редОЕвте на Съюза 
община са приети 

от които 71 са млади хора,

синдикален съвет с 
културно-забавна 
Първичните пък организации 
на СК ще раздвижат дейност 
за по-интензивно марксистко 
образование на членовете 
чрез организиране на сказ- 

тържествени

изтеклата година в 
на комунистите и Бабушнишка 
общо 96 нови членове,
17 са жени, работници 18 и селскостопански произво- 

41 членове.

Прездачите.
да се застъпят тези призна 

се дадат на наисти

програма. ност
стото за договаряне по 

съществени въпроси 
именно в тях се изявява 
дейността на първичните ор 

на СУБНОР.

ния да
на най-добрите и заслужили- чки

и
дителите.

наконкретизирането 
програмата и за нейното ус 
пешно реализиране ОК 
СК в Босилеград, оформи ра 
ботна група.

Тази програма, както и про 
грамите, които ще приемат 
Общинската конференция на 
Социалистическата младеж и 
Общинския синдикален 
вет, действително ще допри 
несат юбилеят да бъде дос
тойно отпразнуван.

За общияганизации За отбелязване е, с^що така, че От 
брой членове па Сък>за на комунистите в общината, 
— 1549 души — жени са само 184.

Трябва да се изтъкне и факта, че Съюзът на 
комунистите в Бабушнишка община предимно съчи-

възраст има 491 
198,

ки, доклади и 
партийни събрания, посвете
ни на бележите дати и съби 

дей

на — Кои акции досега сте 
провели и какви са ефекти 
те от тях?тия през 60-годишната 

ност на СЮК.
В местните общности, учи

лищата и трудовите органи 
зации чествуването ще има 
делови характер. Засилването 
на дейността върху разреша
ването на жизнените въпро
си, борбата за по-голяма про 
из-водателност и здрави отно

— Председателството, Об 
щинокият отбор и -съществу 

комиси през изтек
няват млади хора. До 27-годишна

35 ГОДИНИ — 368; ДО 40 ГОДИНИчлен, ДО
до 45 _ 172, ДО 50 — 120 и до 56-годишна възраст 
— общо 76 души.

От 70 първични организации на СК — 41 не 
е вършила приемане на нови членове в 19/8 година. 
В това число се отнасят и двете местни 
ции в Бабушница. От 50 първични организации на 
село — в 28 не е вършено приемане на нови члено
ве на СК. Като се има предвид, че в тези 50 пър
вични организации членуват 833 комунисти, или 
половината от общия брой, комунисти в общината. 
В ООСТ има общо 475 комунисти.

От посочените данни личи, че през изтеклата 
година е бил нееднакъв интензитетът на приемане 
нови членове в СК. Докато някои първични органи-

ващите
лия период посветиха внима
ние на изборите за делегати и 

Резултатите са на- 
в общественополитиче 
съвет на ОС от 23 де

съ-
делегации. 
лице:
СКИЯ 
легати
ве на СУБНОР, в 
общности имаме 189, а в ор 
ганизациите иа сдружения 
труд 32 бойци. Или общо във 
всички делегации и скупщи 
ни на местните общности 
са избрани 221 членове на 
Съюза на бойците. Освен 
това, на територията на об 
щината съществуват 26 по- 
малки трудови организации.

органлза-
К. Георгиев шестима са члено 

местните

НИШ...111111...■ИМШШШШЩШ!^3 К$Л

Никой но йона да бъде първи... зации, предимно 
сдружения труд 
на задача 
са отминали този въпрос.

Като се изхожда от огромното политическо

тези в основните организации на 
отговорно са схванали тази важ- 

в местните общности, някак и бегло
които съчиняват в делегации 
и в тях има 23 бойци.

От друга страна, организи 
рахме съвещания, беседи, 
сказки и др., с което допри 
насяме за включване на бой 
ците в съвременните процеси 
на обществеио-политичеокото 
развитие.

Решавахме и текущи въ
проси на борческата органи
зация; издадохме общо 233 
(пр^з 1977 и 1978 г.) удосто
верения за участие в НОВ-а 
на базата на които СИО по 
здравна защита прие 28 
положителни решения.

— Как се поддържат и за
дълбочават традициите от 
НОВ-а?

ПОВОД за тези редове е последната сесия на 
Общинската скупщина в Димитровград. Делегати
те на трите съвета на скупщината отхвърлиха ин
формацията на професионалната служба във връ3 
ка с работата на Съюза на бойците, като поискаха 
същевременно същата да бъде, преработена, под
крепена с конкретни факти и документи — и внесе
на на повторно обсъждане в скупщината.

И не би имало нищо лошо в това ако няма 
ше едно „НО’'.

А за какво се касае.
И разискващите по първоначалния текст на 

информацията и представители на професионална
та служба изтъкваха, че при даването на кредити 
на някои членове на Съюза на бойците и. по дру
ги въпроси — е имало нередности. Но всички оба 
че избягваха да кажат пълната -истина. И едните 
и другите очакват „другата" страна да каже това.

В резултат от това отегчително искуване 
получава едно неприятно чувство 
ние у останалите

значение,
в редовете на Съюза на комунистите, тогава може 
да се констатира, че известно число организации не 
са изпълнили изцяло поетото задължение. Именно, 
отстъпили са от небелязаната си програма на дей
ствие.

което има приемането на нови членове

Именно на село през последните 
ини се развиват крупни промени. Чувствува се силен

селскостопансткото 
със земеделските 

кооперации и чрез други форми на производстве- 
но съдружие също имащи за цел — подобрение 
на производството и създаване на по-изгодни усло
вия за живот на село.

В това отношение ролята на Съюза на кому- 
нистиге е незаменима. ' Заедно с останалите 
енвни

няколко годи-

стремеж към интензивиране на 
производство чрез сдружаване

прогре-
социалистически сили, те трябва активно да 

се включат във форнта като 
има инициатива.

Ако се занемари 
циите на СК
НдКОИ
застой 
панското 
дане и пр.

ЖИ 11/бхОДимат/Активиос аС да “
повече, за^ото сеТТ^затихн^а"0 сезона°Г

домо'1.еате0сииа1Тозе временна Раб°та са още по 
домовете си тозн момент б„ трябвало да се изпол-

тическа дей.шет плодо,шта обществено-поли-

СС
на недоразуме- 

делегати, които или малко, или 
съвсем ие са запознати с положението, ако при 
това разбира са малко по-далече от Димитровград, 
Защото кредити са получавали бойци от Димитров 
град или от околните села. Именно те единствено 
са и могли да направят някои недопустими 
ки с кредитите. Но каква вина за случилото 
делегатите от Сенокос, Куса врана, Поганово 
Трънски Одоровци?

Нужно е: в диев.ния ред на скупщината да сс 
напълно изяснени въпроси, та делегатите 

квалифицирано да могат да решават, относно 
пренасят становищата на своите

водеща сила, която да— Комисията за развитие
то на революционните тра
диции и Председателството 
на общинския отбор на 
СУБНОР миналата

опресняването на организа- 
„„„ ° *°”и член0ве. може да се случи в
местни общности да се почувствува известен 
в развитието и подобрението 

производство, комунално-битовото
година из 

величествен паметник на селскосто- 
' изграж-

дигна
на бойците и жертвите на 
фашисткия терор в Масури 
ца. Край 
ше сл

ед зл 
се имат 

или
паметника има

възпоменателни плочи 
загинали 

Втората свето-вна вой 
борци през Първата

с имената на 25
през 
на и 70

да
делегации.

световна воина. 
Безспорно, особена новина

представлява и формирането 
на трудова бригада о-р стра
на борците на

М. А.
Южномо-
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ЗАСЕДАНИЕ
ЛРХШСПТВЛ П НА ОБГЦИНСКИЯ К0МИТЕТ НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

“™ВАНЕ ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНОПРАВИЕ
УгЩ, ко3^ В ОЕ^АСТТАКНАЧо”мЕ ИЗВКС™И ЗАТРУДНЕНИЯ 
. .. на ГКГ„Я коми НКИ ОСТАНДГ,,} ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО ВЪВ НСИ-
1о БаараСз?лед^оК00се^1есГ 1ИЕ' О^ЩЕСТВЕНо'(МАТЕриал^Й, ^развЙ-
ването иа политакат ““, ' *УРАТА И ПР) СА пог™г^ЧЕСКАТА СИСТЕМА, КУЛ-

а на на РАВНОПРАВИЕ ПОСТИГНАТИ ВИСОКА СТЕПЕН НА

броят на книгите на българ 
ски е почти изравнен с 
ги?е
ЗЙК.

всички тези проблеми са би
ли обек 
рее на

кни
на сърбохърватски е- на постоянен инте 

и в тази насока 
и занапред ще се търсят най-

Т П.ск
ционално
народите и народностите 
димитровградска община й 
по-нататъшните

равноправие подходящи решения.на Може би най-крупни успе
то заседание на цк на скп 
сттаЪиЛ'жаВа Дем°кратично-сгта а жизнеспособността на

паР™я открито да 
,- Р и да решава евентуал 
ьите проолеми и трудности 
изникващи по пътя на най-
последовагелното 
на дело политиката 
национално

хи в националното равнопра
вие са постигнати на издател 
ската 
дейност 
родност.

На заседанието бе изтъкна
то, че в обществените служ 
би и’ драгите видове комуни 
циране 
гатите

стта на българската 
ност

народ-
към политиката. на 

СК и доверието на СК изоб 
що.

задачи 
Съюза на комунистите 
зи област. Освен 
па Общинкид 
ботата на

на
и книгоиздателската 

на българската на- 
Освен седмичника 

„Братство” издателство „Брат
ство” в Ниш

в та
членовете 

комитет в ра 
заседанието

с гражданите, деле- 
и трудещите се, как 

то и в административните уч 
реждения 
стта да се въведе всестранно, 
като по тоя начин се съдей 
ствува за внедряване на ли
тературния български език.

я л взеха
участие и ЛАЗАР ВУИОВИЧ 
председател на Комисията за 
международни отношения
към ЦК на СКС, РАДМИЛО 
БОГДАНОВИЧ, член 
щата
СТАНОЕВИЧ, 
на културата и образованието 
и на останалите обществено- 
политически

Делегатската система 
възможност за 
включване на огромно число 
и на представители на бъл
гар оката
отвото, а в самоулравителни 

в те органи и други тела чи
слящите се към народността 

болшинството отго-

издава петнаде 
вестник за деца 

„Другарче’’, двумесечно спи
сание за обществени, научни, 
и културни въпроси и литера 
тура на българоката 
ност „Мост”, Радио предаве- 
не всекидневно по 15 минути, 
ТВ-журнал двт пъти месечно 
по половин час.

даде
всестранно сетодневен следва двуезично

провеждане 
на пълно

равноправие. народност в обще
на съ- 

МАРИЦА 
представители

Българската народ-комисия. п. - народност
димитровградска община 
те бе посочено Обща оценка е, че нацио 

налното равноправие напъл
но се осъществява, че СК 
занапред още повече ще 
прояви интерес и дейност 
политиката на СЮК по наци 
оналното 
заживее най-пълноценно във 
всички области и на всички 
равнища.

как

,0. постигната^*“ Заемат 
В тази област. През послед 
ните години по брод на за 
етите на 1000

в орни 
ством 
циите

места, докато посред 
делегатите иорганизации з делега-
решават по най-важ 

ните въпроси в ООСТ, мест 
ните

града.
По предварзттелно

дени материали 
за състодтието нга

Зае се санови-ще да се 
подобри вътрешната осве
доменост в организациите на 
сдружения труд, чрез бюле 
тини, и други видове осведо 
мяване.

души Димят 
ровградска община е на че
твърто място между петнаде 
сетте общини на 
националният доход от 
през

разда-
анализ общности, общината 

и в по-големите обществено- 
политически общности.

равноправие да
равнопра

вието и заключенията на ОК 
на СКС от 1975

региона, а
64година по

1975 достигна 
цента през миналата 
от равнището на република-

72 про В областта на 
също са 
резултати

същия въпрос
уводни пояснения 

страна на секретаря 
на СКС в Димитровград ВЕН 
•КО ДИМИТРОВ, 
разисквания.

след някол културата 
постигнати добри 

към културния 
център съществува културно- 
художествено

В тази насока от заседани
ето ще бъдат изготвени съот 
ветни заключения, 
ще бъдат обект на претворя 
ване във всички самоуправи 
телни органи, делегации, ор 
ганизациите на сдружения 
труд и местните общности, 
както и от страна на обще
ствено-политическите органи 
зации.

ко година
Безспорно, най-много опу

щения бяха посочени в обра 
дружество „Ге зователното дело, и то вслед 

Димитров", което под отвие на подялбата на пара 
традициите наци лелки със сърбохърватски

този край, а самодейният °1 език и с българоки език на 
атър „Христо Ботев" ежегод преподаване, наследено от пре 
но подготвя пиеси от класи дишните години. Тук има и 
чески и Съвременни българ други нерешени въпроси- за 
оки автори. В училищните учебниците, за просветно-педа 
пък и градската библиотека готическата служба и пр.,

на ОК та.
КОИТО

се развиха Оценено е, че българската 
народност е „активен субект 
и че заедно и равноправно с 
останалите народи и народно 
сти в нашата страна участву 
ва в определянето и провеж 
дането на целокупната вътре 
шна

рргикоито 
че българската

потвър 
народ 

СФРЮ
се радва на пълно • равнопра 
вие

държа 
оналните песни

диха,
ност в СР Сърбия и

с всички останали наро 
ди и народности в страната.

Тези успехи са 
се постигнат 
на изключително 
Та политика на СЮК по въ

могли да 
благодарение

и външна политика 
на социалистическо самоупра 
вление необвързана Югосла 
вия”. На територията има 
над 1350 членове на СК и 
според броя на населението 
тя се намира на второ мяс
то в Нишки регион, веднага ПРЕД ОСМИ МАРТ — ДЕНЯ НА ЖЕНАТА 

на след гр. Ниш. Това най- 
добре илюстрира преданно

правилна
но Ст. Н.

просите на националното ра 
вноправие, 
ка още от периода на НОВ. 
Редовните разисквания по та 
зи тема (на конгресите 
СЮК и СКС, както и на XV-

ценна придобив-

Участието на жените в 

обществено-политическия 

живот се увеличава

ПРЕД ОСМИ МАРТ

ДЕЛОВО И 

ТЪРЖЕСТВЕНО
— Заяави СТАМЕЕ1КА МЛАДЕНОВ, 

ност иа жените в Димитровград
председател на Секцията за обществена активНаближава Осми март — 

Международния ден на жена 
та. Този път празникът ще 
се ознаменува делово и тър 
жествено, за разлика от пре 
дишните години, когато 
много тРУДОви организации 
непотребно се изразходваха и 
значителни обществени мате 
риални средства за подаръ
ци, екскурзии в чужбина и 
под.

ССРН и конференциите за 
обществена дейност на 
ните навреме дадоха препоръ 
ка за тазгодишното чествува 
не на Осми март. То трябва 
да има свое съДъРжанис и 
форма, които отговарят на 
настоящия момент в нашето 
обществено самоуправително 
преобразование, 
то на празника съвпада с ис 
торическите юбилеи на наша 
та партия, СКОЮ и синдика 
титс, както и Международна 
та година на детето. Датите 
от историята на нашето ра 
ботническо движение ще да- 
Дат съществен класов 
на тържествата тази година'.

вен подход към жизнените 
проблеми на жената 
ботничка, майка, селскосто
пански труженик, домакиня

ра-
По повод Деня на жената 

посетихме СТАМЕНКА 
ДЕН013А, кодто ни запозна 
с участието на жените в Ди 
митровградска община в об 
щоствсно-политичеокия
вот.

бъдеще трябва да се объР 
не по-голямо внимание на то

МЛА
и пр.

Тържествата по повод Ос 
ми март ще бъдат удобен 
момент за задълбочена разра 
ботка на решенията иа XI 
конгрес на СЮК и думите 
на другаря Тито от уводния 
му доклад, в който той меж 
ДУ другото каза,-

— Освобождението иа тру 
да, на работническата класа 
и човека подразбира и борба 
за освобождение на жената. 
За нас това винаги беше кла 
сов въпрос със стратегическо 
значение. Без действително
то участие на жената в об 
ществения и политическия жи 
вот няма пълна демокрация 
и развитие на самоуправле
нието. Затова цялото наше 
общество трябва много 
че да се ангажира върху по- 
уокореното и ефикасно реша 
пане на проблемите, които 
произтичат от несъгласувано 
стта между ролята на жс 

сдружения труд и об 
изобщо и нейните 

големи задължения

ва.в
— Известно е че жените 

от Димитровградска община 
участвуват активно в частите 
на общонародната отбрана. 
Може ли да ни кажете по- 
подробно за тази така важна 
активност на жените?

жи-

— Мога да кажа, че учес 
тието на жените ог Димитров 
градска община се увелича 
ва. Все по-голдма е грижата 
па останалите обществсно-ло 
литичеоки организации, 
особено на Съюза па комуни 
сви те. Забелязва се активност 
та на жените в делегатската 
система, в работата ла само 
управителните 
изпълнение на отговорни об 
ществсни функции. Това се 
потвърждава е факта, 
от 1774 члена в делегациите 
270 члена са жени или 15 иа 
сто, докато при делегациите 
в Основните организации на 
сдружения труд от 852 чле
на — 204 са жени или 24 на 
сто:

жс — Да, това трябва елеци 
ално да се изтъкне. Участи 
сто на жените в нашата об 
щина в частите на територи 
алната отбрана, цивилната за 
щита както и в различни ко 
мисии и съвети е значител 
но. През миналата година са 
регистрирани видни резулта
ти при провеждане на военни 
упражнения в местните общ 
пости. Много жени се отзо 
ваваха на тези акции и мина 
ваха път от 10 километра по 
сняг или дъжд, през деня и 
нощта. Това е доказателство 
за високото съзнание на на
шите жени.

а

органи при

Чествуване
че

Стамепка Младенов

гат усилия жените- да намер
ят работа в предприятията, 
заводите и другите дедтелнос 
ти. Топа показва, че от 4 ооо 
заети в общината една тре 
та са жени. Трябва да се ка 
жс, че все по-голдм е нати
скът от страна на жените за 
работа. Това показва и фак 
та, че в Самоуправителната и 
общността на интересите 
за настаняване на работа 
05% са жени от числото на 
желаещите работа.

Считам, че топа може да 
се реши с развитие на „мал 
ките стопанства”. Затова в

поне

печат
Жените участвуват и в ра 

ботата иа Скупщината иа об 
щината в трите съвета. Там 
са избрани 15 жени. Затова 
мога да кажа, че участие 
то на жените в самуоправи 
телните органи иа общината 
е задоволяващо.

ната в
шсетното 
все още 
в семейството.

С това колко в една среда 
тазгодишното чествуване щс 
допринесе за решаване па 
посочените проблеми щс се 

и дсловитостта и успе 
оз»тамс:ну1ването на та

Участието на жените в об
щсствено-политичеокия
вот е още едно доказатслст 
во за тяхното 
съзнание и силата ,на нашето 
общество, за запазване 
нашата най-голяма придоби 
вка — свободата, на 
толкова много се радваме.

харак- 
ше се из 

общсс

В деловитостта на 
тера на прославата 
яви и дейността на 
твеношолитическитс и трудо 
ви организации в смисъл ка 
кво с сторено и какво тряб 
вя да ое направи за общото 
кодобрнис на условията при 
които жената работи, 
и участвува в самоуправлени 
ето. Това подразбира гради

жи

политическо

на
— КАКВА Е ЗАЕТОСТТА 

НА ЖЕНИТЕ?цени 
ха на 
зи светла дата.

която
живее

В нашата община се влаСт. Ст. Б. Н.

СТРАНИЦА 5БРАТСТВО ★ 2 МАРТ 1970
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ТРУД, ТРУДЕЩИТЕ СЕ И 

ГРАЖДАНИТЕ

АКТУАЛНО

ИЗКРИВЕНО
ОГЛЕДАЛО

А за Да улесним заети* 
и гражданите 

самоиияциативно 
двукратно 
(във вторник 
ксяка събота)
Милошевич.

* ФОРМИРАНЕТО НА ДВЛОИА ЕДИНИЦА

и по-голямо ВЛИЯНИЕ ИА СДРУЖЕНИЯ и у;. 
ВЪРХУ ДЕЛОВАТА ПОЛИТИКА ИА БАНКАТА

Банката• те с пъчели 
работно време 

четвъртък и 
добави В,

извехтялото
работникът »«*";баПР2апомняне. чс 

известно време
може

квалифицирано да решава и 
да самоуправлява, естествено, 
трябва да бъде и добре осве 
домен.
На Десетия конгрес беше ка 

зано, че без навременна, вяР 
обективна информация.

За да
предслед

трудещите се ще се излезе с 
за работата 

изтеклата година.
получаватщателен отчет 

през
Това заключение

си остава мрътво сло 
во на хартия, а професиоиал 

служби успяват да

чиите доходи 
1780 заети в 18 организации 

сдружения трУД- ^1о тоя 
са обхванати Власин 

Мсди-
цслтъР „Милезггис 

учили-

До неотдавна само Ексио 
зитура на Кредитната бан
ка Лесков а ц — днес Дело 

Основната

КРЕДИТИРАНЕТОобикно на
Експанзията на делозитни- 

пари на 
нестопанските 
допринася за нарастване 
потенциали

вено начин
оките

на и
не може да става дума за 
успешно изпълняване на са- 
моуправителните функции от 
страна на трудещите се.

Сега, когато обсъждаме и 
балан-

сдииица на 
„Югобанка” Лесюовац 

има всички
вата 
банка
в Сурдулица 
предпоставки

да влияе и оказва по- 
помощ, както на сто 

в общината, така 
кредитирането на на-

стапанските иводоцеитрали, тс организациините
„минат” са м оул р а в ите ли те. цинския

Поновнч” основното
двата средни образова 
учебни центрове, стро

надалеч по-^дот на този район, 
възможност тази 

единица да обслуж 
чрез кредити сдруже

но стопанските ор

ще и 
тел ни
игелиото предприятие 
дар" и др.

— Предвиждаме — изтъкна 
Видосав Милошевич — да об 
хванемс всички заети,

всички трудови органи 
защото ползата с 

двустранна: на внесената еу 
ма в края на годината ра 
ботниците получават 7,5 на 
сто лихва, а средствата 
сто да „мируват” се намират 
в обращсиис.

Очаква се самите трудещи 
се да проявят още по-голдм 
интерес след въвеждане на 
текущите сметки.
Банката ще заплаща услу 
гите (например за вода, еле 
ктроенергид, други комунал 
ни услуги, облагания и пр.). 
Това ще бъде от полза и 
за сдружения труд, тъй ка 
то ще се внесе по-голдм ред 
и по-голяма ажурност. Засе 
га общо средствата за лич 
ни доходи чрез спестовни 
книжки достигат сума от 
над 12 милиона динара.

бре 
голяма

Вредата от такова усвоя««- 
заключителгаггс балон което дава 

Дсловане на 
си е голяма.приемаме годишните 

си, тази неопровергаема исти 
на, по кой знае път повта 
ряме и може би по кой знае 

подчертаваме.
И не без основание.
Ако трудещите се, в която 

и да било организация на 
Труд, не са по- 

всички

пакетното в аи при 
селението. ния труд, 

ганизации и инфраструктура 
та, както и населението 
Сурдулишка община.

тази Дслова сдини- 
са дадени над 230 мили 

динара за инвестиции, 
средства, жилищ 

краткосро

Трудещите се по так^ьв на
биват излъгани, неща

та им се представят в изкри 
вено огледало.

чин отно вСПЕСТЯВАНИЯТАПЪТ
сло
зации, ЧрезОт разговора, който водих 

МИЛОШ Е-с ВИДОСАВ 
ВИЧ. шеф на Деловата еди 

през последните дссе

ЦаслучаиА когато, в много 
и по-късно се разкрият при 
чините
обикновено е късно за ден

месдружения 
дробно запознати с 
елементи от работата на сво 
ята организация, 
могат да вземат

она
оборотни
но строителство, 
чни кредити на населението 
за набавкд на домашни уре 

Миналата година за цел 
та са изразходвани около 80 
милиона динара.
Броят на одобрените кратко 

срочни кредити на ООСТ са 
18 и два дългосрочни. На 
сдружения труд са дадени 
40 кредита на стойност от 
110 милиона динара. Одоб 
рени са още 50 жилищни 
кредити на стойност от пет 
милиона динара. За частно 
жилищно строителство са 
одобрени още 45 кредити, 
за набавката на автомобили 
са одобрени над 150, д чрез 
търговските организации е 
отпусната сума От 12 мили 
она във вид на кредити за 
набавката на домашни уреди.

работа.за лошата Ница,
• топна години значително

броят на спестов 
От само 1570 пре 

днес техният брой до 
хиляди ДУ

ВМСетрудно
по-активно' ствуване. увеличен

ниците.при приемането научастие 
балансите.

Именно, ако не се изпъл
нят условията от 
на Закона за

— за квалифицирано об 
заключителните

Затова не бива тихомълком 
да се отминават препоръките 
на профсъюзите и Службата 
по обществено счетоводство.

Те могат да бъдат само от 
полза, защото с прилагане 
то им се създават съшестве 
ни предпоставки за навреме 
нни действия на Съюза на 
комунистите и др. обществе 
но-политически организации 
за по-домакинска работа за 
напред.

ди.ди
стигна на седем

Това рязко увеличениечлен 136 ши.
произтича преди всичко 
нарастването на 
равнище на населението, но 
и от по-голдмата експанзия 
на Деловата единица и 
действените облици, които е 
възела за привличане на на
селението към спестявания.

Новина представлява напри

понежеотсдружения жизненототруд
съждане на 
баланси не може да се гово-

по-ри.
такиваСвидетели сме на 

примери.
Немалко организации па 

сдружения труд 
пред трудещите се неподгот 
вени.

Не им се дава подробна 
картина за работата на сво 
ята организация, не разпо
лагат с „точна сметка" за окон 
чателния баланс, липсват 
пълни данни за това колко 
и къде се отделят средства, 
за какви цели — колко за за
доволяване на общи и обще 
ствени потреби, за общо по 
требление и на края, не по
лучават Цълна представа за 
своя доход през изтеклата 
година.

излизат
мер заплащането на личин
ките доходи чрез спестовни 
книжки на заетите. Засега 
чрез спестовни книжки лиМ. А.

НА СТОПАНСКИ ТЕМИ

Изградня*' няма работна САМОУПРАВИТЕЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Такова развитие на делова- 
дейност

конституционната 
мацид
кона за основите на кредит 
ната и банковата система. С 
сформирането 
единица — 
спестовниците и

м та допринася за 
трансфор- 

и приложение на За

Такива организации предим 
но са „жертва” на своите про 
феоионални служби, които 
по стар обичай, и покрай 
ясните предупружденид на 
профсъюзите. Службата по 
обществено счетоводство, и 
по-нататък продължават да 
„пробутват” заключителните 
баланси по стар образец.

Под запрещение да не 
бъде глобена трудовата орга 
низация на заседанията на 
самоуправителните органи та 
кива заключителни баланси

на Деловата 
сдруженият труд, 

останалите
★ Самоуправителните органи в тази организация се намират пред сериозен 

лем, тъй като деловите резултати са слаби.
за загуба, ще се получават ми 

нимални лични доходи. През 
за последните месеци отливът 

на работниците е по-голям, и 
на то на специалистите и квали 

фицирани. Сега организация
та има един с полувисше об 
разование по строителство и 
четирима техника. С това не 
изпълнява ни основните усло 
вия за необходимите кадри, 
които трябва да има една ор 
ганйзация по строителство.

В закона за строителство 
на инвестиционни обекти се 
посочва, че ООСТ трябва да 
има най-малко един строите 
лен инженер, двама техника.
Всъщност, това са условия 
за пререгистриране в Окръж 
ния стопански съд. А край
ния срок е до юни т.г.

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ?

проб

депоненги ще получат скуп 
щина
с около 30 делегати. Изпъл
нителен

„ИЗГРАДИЛ” 
строителна дейност, 
работи в състава на ОСТ 
производство, оборот и бито 
ви услуги „Босилеград” 
последък се среща с твърде 
сериозни кадрови проблеми. 
Службата по стопанска, фи
нансова и комунална дейност 
на Общинската 
констатира, че тази твърде 
важна стопанска организация, 
в която работят около 
души, в момента има голям 
брой трудности и проблеми.

ООСТ силеград.
Това обаче не оправдава— 

отнемане на правото им да 
бъдат наврехме и за всичко 
информирани, 
предпоставка за взимане 
качествени решения по всич 
ки въпроси. Нерешеният кад 
ров
възнаграждаване според 
зултатите на труда, лошото 
отнасяне към задачите, сла
бите технически подготовки, 
излишните разходи, неефикас 
ността на 
те органи са главните причи 
ни за резултатите въобще.

изходът

на деловата единицакоято

комитет на скупщи
ната на деловата 
9 и кредитен 
членове.

единица с 
комитет с 7 

Също Деловата е- 
диница ще има Съвет 
депонентите, с което последо
вателно ще се прилага Зако 
на за сдружения труд и кон 
ституционната 
Ция.

съществено
на

на
въпрос, несъответнотоскупщина ре

трансформа- 
чиято цел е сдружени 

ят труд да управлява със 
средствата, тяхното разпреде 
ление и пласмент.

Да напомним.

150

самоуправителни-
СЪСТОЯНИЕТО че и бро

ят на делегатите при основ 
банка „Югобанка” —

Тази ООСТ през първото 
полугодие на 1978 година е за
вършила с малки средства на 
доход (само 42 хиляд 
ра),
фонд. За отбелязване е, 
през деветмесечието завърши 
със загуба от 212 хиляди ди 
нара. Според първи сведения 
на годишния баланс загубата 
ще възлезе на около 112 — 
яди динара. Тази сума щеше 
Да бъде още по-голяма 
тази ООСТ

ната
Леоковац на територията 
тази община ще се увеличи. 

НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ 
Деловата единица на 

ката

на
Не става дума за осъжда

не. С цел да се подобри фи
нансовото положение, срочно 
то завършване на обектите 
да се издигне личната 
ворност. Пълното функциони 
ране на всички самоуправи
телни органи, а възнагражда 
ването да бъде според резул 
“ "а тРУДа - в бъдеще 
ше трябва да се ангажира 
всеки член на организацията 

. па сдружения тоуд.
Занапред трябва 

се посвети ■— 
ровия въпрос, 
за бъдещото 
ООСТ.

дина- 
резервниявнесени в

че бан
в Сурдулциа прие ре 

шение за изграждане на но
ви делови помещения в цен 
търа на града. Общо ползва 
емата площ 
около 380 кв. метра, а стой 
ността на обекта 
4 до 4,5 милиона динара. О- 
овен това одобрени са сред 
ства за набавката

Безспорно има и обективни 
обстоятелства. Но все 
субективните причини

отго
пак

са ос
новата за редица несполуки 
Работниците не са били 
навреме осведомявани 
риодичните баланси за фи 
нансово-деловите

хил ще възлезе на
ако

не мина към из- 
лич

по-пе- на около
плащане на минимални 
ни доходи през меоец декем 
ври миналата година. 

Съгласно

резултати, 
както и с останалите пробле 
ми. Разбира се, трудно биха 
могли да се съберат на едно 
място, понеже са разпръсна 
ти по строителните обекти 

СР Словения, Белград и Бо

на електро 
нно оборудване на стойност 
1,25. милиона динара (за 
лата банка), с 
ускори

тювече да 
кад 

като основен 
развитие на

законопредписа- 
се раз- 

премахва 
довели до

внимание нанидта все докато не 
гледат мерките за 
не на причините,

ця-
което ще се 

и осгьврехменни оказ 
ването на услугите.в
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Ф ЙЙ :;* а &тИЗ ДЕЙНОСТТА нл МЕСТНИТЕ .■Г::
ОБЩНОСТИ

* ,МИСТИ ЗАДАЧИ ПРЕА КЛИСУРЧАНИ
ОД СА ПОСТИГНАТИ ИЗКЛ^И^РИГ°ДИШЕН ПЕРИ
ТАТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРИ газ^" Турската кула, ендо от

наи-старите здания в Клису- 
ра-Дервен (за която 
смо писали), трябва да 
поправи.
ЩНОСт

| - штт
АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ В

Шмш■■ ■ ';

БАБУШНИШКА ОБЩИНА

СРЕЩА НА СЕЛАТА В ЦЕНТЪРА 

«А ВНИМАНИЕТОНаселението на местната 
общност в с. Клисура, Сурду 
лишка община, с основание 
може да се назове 
биво.
ри години са

неведнаж

Бва на ползвашите 
водопроводите.

ПЪТИЩАТА в 
район може 
най-уредените 
изключение 
дол

се ОБЩИНСКАТА конферен
ция на Съюза на социалисти 
ческата младеж в Бабушниш 
ка община, започва

Местната об щата на Долно Кърнино и 
Камбелевац. 
ден отборът на Радошевац.

Срещата на отбора на Тор 
чинци и Извор 
тсзателен 
тното поле домакините бяха 
по-добри и спечелиха 10 бо 
да, докато гостите спечелиха 
8 бода. В останалата част ре 
зултатите бдха равнзи

е за ще предприеме Остана свобо-мер
тси, за да се реши окончател 
но нейната съдба, тъй 
сега загрозява инак 
вия
селото.

Разбира се, през настоящия 
период ще трябва 
шават още много 
мунално-битови 
чи. Опазването 
среда на човека ( и 
те на това залесяването на 
голините), укрепването 
народната отбрана и общес
твена

През изтеклитеУДчета 
постигнати мно 

в строител 
елеткрифи 

на махалите.

на
сред 

засега

Клисурски 
0:1 са едни от 

в общината. С 
по Паля и Сухи 

останалите междусел 
ъпища са асфалтира

за чет
върти път акцидта „Младия 
селскостопанин

к^то 
приветли 

изглед на центъра на
гостранни успехи: 
ството на пътища, 
кацлята

имаше със- 
характер. На спорсамоупра 

аител” с цел да запознае мла 
дите с културата на 
край в миналото, да създа’ 
де културно-художествен, 
ществен и забавен живот, да 
даде подтик на комуналното 
строителство и други актив
ности на село.

пое
ТВ-препредава 

залесяването и
тозитрояването на 

тели, 
комунално битови

да се ре- 
други коДруги об

акции. ски и други зада 
на околната

Вв рамки състезанието по наро 
дна музика домакините спе
челиха 27 , д гостите 24 точ 
ки. След първата среща отбо 
ра на Горчинци 
408 точки, 
опечелиха 368 бода.

В срещата между Долно 
Кърнино и Камбелевац ре
зултатът е 393 към 368 за 
отбора на Долно Кърнино.

В последни 
проведе на 
ари се срещнаха 
на Радошевац и Горчинци и 
Извор и Долно 
Свободен остана 
на Камбелевац.

Р на все Акцията ще се 
в две части и то; Школа за 
младите селскостопански

провежда/
самозащита, строител

ството н-а възпоменателна че 
шма.

| спечелипро
изводители и Среща на села 
та. Школата на младите сел 
окосгопаноки

докато гостите
поправката на училищ 

сгради и зданията на 
кооперативните 
културни

ни
производители 

има за цел да даде основни 
знания за овцевъдството1, 
щарството и полевъдството. 
Целта на акцията „Среща на 
селата’ е развитие на култур 
но-забавен живот на селото, 
развитие На културно-художе 
ствена самодейност, 
на народното творчество, спо 
ртуването. Първата среща ста 
на между отборите на Гор 
чинци и Извор, следва сре

домове за 
цели и пр. и пр. 

са само част от въпроси 
общност

&
ово

те, които местната
'в Клисура ще решава ------
настоящата и следващата' го 
дина.

Няма основание да 
мнява.

ЙВ кръг, който' се 
и 25 февру- 

отборите

през
24VЧ ! се съ

че клиоурчани не 
ще успеят. Досегашните ре 
зултати са гаранция за

тачене Кърнино.
отборът

»
Клисура

това. 
Ст. Н.За илюстрация 

чим.
ще посо 

че са поправени общо 
към 50 км между селски и 
междумахленски 
фалтиран 
селото —

За предстоящите 
дини следва да се поправят 
към 25-30 км махленски 
междумахленски пътища, 
вно в Грубин и Смудиин рай-

ни. две го Д. Глигориевич

и актуалнопътища, ас 
е центърът на 

Дервен, построен 
е далекопровод и два ТВ- 
препредавателя и т.н.

Не тоза, обаче е обект на 
нашето внимнаие. Един бегъл 
поглед

гла
он.

Неизползвани възможностиСтроителството 
ствена

на обеще-
сграда, в която ще

се помещава 
целария, тъй като сегашната 
се намира в частна

местната кан-
върху програмата 

за актизяост през 
та и идната година потвърж 
дава, че и занапред прогоа 

за комунално-битозо

Почти цялата територия на на година 
Босилеградока община 
дставлява полунпланински те
рени, покрити с ливади пас 
бища, гори а по-малко 
и овощни градини, 
площи са 
зията, която 
рат ежегодните 
акции на гораните от учили 
щата и местните общности.

Големите

показват една нетекуща- Ясно е, че е лесно за един 
кратък период от време 
да се скъса с вековните на
вици в традиционния начин 
на отглеждане на добитъка 
и преобразованието на село 
то. Енда от обективните тру 
дности в тази област 
сгавлява миграцията на насе 
лекието, при което на село 
остават стари и неспособни 
за работа хора, а младите 
отиват на школуване или на 
работа в промишлеността в 
градовете. Но не е малък 
бродт на младите селяни, ко 
и то остават на село и уси
лено работят да се подобри 
общественият им стандарт. Тс 
правят хубави модерни къ
щи главни са носители на 
комунално-битовите акции 
по изграждане на пътища, 
водопроводи, електрифика
ция. А при всичко това 
животновъдството остава на 
второстелен или третостепен 
план. Отглеждат добтък 
колкото им е потребно. Глав 
ният им доход за поминъка 
е отиването на сезонна’ стро 
ителна работа във вътрешно 
стта на сраната.

Затова усилията,
ООСТ „Напредък" 
за подобряване на селското 
стопанство с откриване на 
ферми за отглеждане на до 
битък, изграждането на фа 
брика . за преработка на 
картофи, събиране и сушене 
нд лековити билки и диви 
плодове се следят с голям 
интерес от цялото население 
и имат пълната подкрепа на 
всички 
чески

къща и
е неподходяща за целта. Раз 
чига се на съгласувана ак
ция между ОС, комбинат 
„Власина-продукт”, ПТТ Вра 

Медицинския 
СИО за култура, 
университет и Местната общ
ност в Клисура.

пре желана тенденция 
тието на този отрасъл в сто 
ланството на изостаналата об 
щина.- броят на добитъка на
малява, а и расовият състав 
в говедовъдството и овцевъд 
ството не се променя по-бър 
зо. Селскотопанските произво 
дители отглеждат добитък по 
традиционния естензивен на
чин. Те произвеждат 
всичко за своите домашни по 
треби, а малката част изли 
шъци продават. С една дума, 
бавно се преодолява 
цията

в разви

лата
строителство остава напрег
ната.

ниви 
Големи 

нападнати от еро 
успешно спи- 

залссителни

ня. център.
НароднияИменно в областта на ЕЛЕ 

КТРИФИКАЦИЯТА 
дължат акциите, тъй като 
само 20 на сто от общата те

на местната общ-* 
елекгрифи-

ще про пред

Съветът на полтребителите
занапред

ритория
ност Клисура е 
цирана. Според 
в настоящата година трябва 
да се електоифицира-г оайо 
шгите на Смудиина на Кеба 
пова махали, с което 
1П2 бъде 
70 на сто от територията на 
Клисура. В следващата (1980) 
нгс с2 електрефицират райо 
ните и на Грубина и Бохча 
гова махали.

площи ливади 
и пасища представляват бла 
гоприятнм естествени усло
вия за интензивно животно

предипроя
далеч по-голяма ак 

тивност. Снабдяването на на
селението със стоки от пъР 
ва необходимост, како ' и с 
останали стоки, изисква едно 
по-високо равнище на снабдя 
ването и обслужването. В 
тази насока ценна помощ мо 
гат да окажат компетентни 
тз инспекционни органи 
към Общинската скупщина.

ще
випрограмата

въдство, преди всичко за 
отглеждане на овце и говеда. 
Това обстоятелство е нали
це. В програмите за средно 
срочното развитие на стопан 
ството в общината то ви 
наги с посочвано като едно 
От важните условия за по-ус 
кореното развитие на селско 
то стопанство в общината. 

М-о предвижданията в про 
а цените грамитс са едно, а живата 

действителност друго. Стати 
етическите данщи от година

тради
частният селскосто

пански производител да ста 
ле същински стоков произ 
водител.

общо 
електрифицирана

Бавцо се внедряват произ 
водствено-коперативиите до
ходни отношения, които пре 
Длага Закона за 
труд. Отношенията 
частния
тор в тази област задържа 

характеристиките
купол родажнн 

При такива ус
ловия при изкупуването на 
добитъка нс е трудно да се 
вмъкват и различни частни 
търговци и матралази, които 
те обогатяват по незаконен 
начин и нанасят вреда на 

от цялото стопанство.
Принципите на 

пето в тази област са ясно 
определени със Закона за 
сдружения труд, който пред 
лага с-ьздаване на трудови 
организации на селскостопан 

пръска ските сдружени производите 
почвата ли, съгласно опита им, тради 

цията и природните условия. 
От друга страна, налице са 
и извънредните условия за 
отглеждане на повече високо 
добивни породи овце и кра 

се ви в отделните райони на 
общината. Но бавят се кон 
кретайте мероприятия тези 
възможности да Ас използа- 
ват по най-конкретен и поле 
зен начин..

Въз ВОДОСНАБДЯВАНЕТО 
също са постигнати завидни 
успехи:
36 махали към Клисура — 18 
махали (или 70 на сто 
населението на местната об

ед ружения
между 

и обществения сек

В местната общност иастоя- 
асортиментът на стоки 

тс да се подобри, 
да ое съгласуавт с цените в 
Сурдулица.

ватгравитиращитеот

от пат 
класически 
отношения.

на

СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

Какво да се работи през март КОИТО
полага

внимание трябва да се обръ 
ща на пилетата, купени 
инкубатор, за да ме насти
нат.

В ГРАДИНАТАВ ДОМАКИНСТВОТО

Щом малко затопли започ 
на зеле, карфи 

ол, салати, маркови, грах, 
бял и череп лук (арладжик). 
В топли и полутолли лехи се 

семе за производство 
домати. Също 

може да се засаждат 
пожънали кар

сдружава-Подготвява се семе за про 
легната сеитба. Най-добре е 
семето да се взима от селско 
стопанските алтеки, или ко
операцията. Да се поставят 
картофите за кълвене.

НА ПОЛЕТО

ПрИв-ьршяа се сеитбата на 
овес, ечемик започва сеитба 
та на людерна, и смес 
ливадски треви. Към края на 
месеца започва редовното за
саждане на картофи, но са
мо там, където 
»а измързваие 
та. Озима пшеница се под 
х раня а.

ва засаждане

В ОВОЩНИТЕ ГРАДИНИ

Започва почистването, чпри 
ключва
ме, обрсаботиса на 
и т.н. Откриване и резане на 

Засаждат се пръчки 
Също

засява 
на чушки и зимното

обществено-полити- 
сили в общината.

така
предварително
тофи. лозята.

на определено място. 
така ое засаждат и овощни 
дръвчета. Отглеждат сс 
ви огради. Проветряват

Това 
лоста о
родните условия и останали 
те възможности за интензиви 
райе
ство в селското стопанство в 
Босилеградока община.

ще допринесе по-ця 
да се използват прина животновъдството жи

В този период особено вни 
ма ние сс обръша на бремеи 
пата стока, защото през про 
легга сс очакват малките жи 
потни. През нощта голямо

мазетата и други помеще
ния. Почистват се съдове 
и др.

на стоковото производ
нс се очак 

през пролет- Подготвил
агроном Никола ДИМИТРОВ Ст. Ст.
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Наблюдавани от ”аш,еТо. па отделни кове - ™““ия, Нима Ций, Пирот и „ппктеоис

на теорията и в обрм работници „ „ся деля мие редида в-ь друга съществена характерно
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обшестве г:‘^К 5- ядагНИК опоред които за особс щсто «та 0с пров.ьзгласе димитровградска,

ни заслуги в областта на едно вРем<' ™ 0 учИлище. {юлска Сурдулишка и
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признание чрез про са за Д У__ ис ла учени- I градина", информативната

педагоптчо- пие и възпитание па т I радия ' иза1,ия Свобо
изучаването на съРои I трудова организация ••• 
и у език, като на- Пирот и литературния

изучаването | песхнмк „Ток" в Прокупис да 
немай- I с7 рбохърватски език, а на 

български издателство „Брат-

СЕ РАЗВИВА
ПО-ТОЧНО

методически въ 
чрез вна

иидивидулаиото в
пък гри

преуспява
, чле 

коят° опре 
съвет. Нима

книгомздатсл- 
„ Градина" 

на Изда 
за българ

По обема на 
ската дейност след 
следва продукцията 
телство „Братство 
ската народност. За развити 

книгоиздателската деи 
българската народ- 

говори до

КНИГОИЗДАТЕЛСКАТА ДОЙ
„ нишки регион става 

оо-обемна и по-разнооб 
Тя ее развива главно 

стопански

нос-,-
все

па
докато

по
ето на 
пост на
лост красноречиво _ 
сега излезлият брои нови за 
главня винаги, както и 
повото им разнообразие, 
мът на тази дейност възлиза 
над 00 заглавия, чиято струк 

Босилет- тура изглежда така
Бабуш ги политическа литература, а

марксическа, 3 научни, 4 науч 
ио-популярни, 14 стихосбир- 

6 сборници от разкази, 2 
книги от есета и 
един роман, 18 дстско-юноше 

книги. Над тридесетина 
са оригинални произ-

цеитрове
яят 
развитие.
становището
практиката,
пост 
зи момент

Прокупис.

жан-
Обе

това 
промени.

сис

8 КНИ:
нямаме
образователни и научни

напротив в образо 
се внесат 

постиг 
период, 

самоупра- 
социалистическа де

теми, но 
ванието у нас да 

достижения
ч нос ти кинаучни 

нати в следвоенния 
обосновани върху

нужното
възгласяване на 
ски съветници.

За последната година и по 
съвет

критики,
ците,
хърватския 
майчин
па българския. като 
чин език, паралелно изуча _ 
ваие на двата езика, осъ«с | стп0"ш 
стаяваното па братството 
единството между учениците 
от българската народност и 

другите нацио- 
ост,ществ 

възпитателни це 
нареченото 

хоро”.

ски 
книги
водения от автори на българ 

народност. По една,

вителната език.мокрация-
Интеграционните 

ния в образованието с други
те сфери на обществения 

обосновават се и вър 
на новата Кон 

Закона за сдруже- 
както и върху прия 
становищата, които

Просветния
звание иа седемловина

ПРИОЬДпИроГетни работници од 
които

отноше-

десет
републиката, между 
се намериха и двама просве 

работници от българска 
които служ

ската
три и повече книги досе 

МАРИН МЛАДЕ
две, 
га издадоха:

живот
ху принципите 
ституция,
НИЯ ТРУД. 
ципите и 
са вградени в документите на 
VIII конгрес на СКС и XI кон 

на СЮК. Следвоенния 
■ особено през послед 
две деситилетия в уче

изда-След създаването на
„Градина” в Ниш съ 

стремеж да се съз 
цен-

тни
та народност, 
буват във вътрешността на 
републиката. Поставя се въ 
прос защо и след две годи- 

училищата на българ 
народност не послед 

предложение

телство 
шествува 
даде 
тъР 
който

ро-НОВ, автор на първия
„Зъбато слънце”, една 

стихосбирка и един сборник 
СТОЙНЕ ЯНКОВ 

АЛЕКСАН-

учелиците от 
налности, 
яването на 
ли чрез 
„Братско 
прилагането и 
ху изработката и създаване 

учебници за българска 
и много, мно

книгоиздателски
в тази част на Сърбия.

преди

опити в ман

би подпомагал 
литературното, публи- 

твор

така от разкази, 
три стихосбирки,
ДЪР ДЪНКОВ — също три 

ПРО

ни от пионерско
активност въР

всичко
цистичяото и научното 
чество. Досега постигнатите

грес 
опит, а ската

ва ни то едно
присъждаме на това висо

ко признание? Напълно съМ 
убеден, че между просветните 
работници в Димитровград- 

Босилеградско и в рай* 
Звонци

ните
бяото дело настанаха револю 
ционарни промени. От 
период се проведоха две уче 
бни реформи, 
времето и динамичността на 
общественото развитие, 
дълбочиха се самоуправител- 
ни отношения в 
педагогическата наука

форма за работа, изна 
се нови научни ме-

за впоказват, черезултати, 
осъществяването на този стре 
меж има завидни успехи. От 

когато бе обра 
„Градина" до края

година са печатани

то на
та народност 
го друти въпроси.

Ето защо, чрез правилно- 
званието пе 

учеб

стихосбирки, по две 
КОПИ ПОПОВ, МИЛЕ НИ
КОЛОВ — ПРИСОЙСКИ, БО

този

отразяващи 1972 година,
зувана 
миналата 
104 книги в тираж от 300.000 

От посочения

око,
оките на Клисура и

просветни работници, ко 
1 примерен тРУД и всеоб 
активност са внесли дос- 
новини в учебното дело. 

но тяхната активност е оста 
нала незабелязана. Следова 
телно, пред самоуправител 
ните органи на всички учи

на РИС ТОДОРОВ и др., а науч 
но-популярни произведения— 
СПАС СОТИРОВ, чиято 
га „ПО ДОЛИНАТА НА ЕР
МА” има две издания, както 
и стихосбирката „НАШЕНЕЦ” 
на Марин Младенов.

то схващане на 
дагогически съветник в

дело могат да се внесат 
органални творби, а с 

и общата педагогическа 
ше бъде попълнена с 

дейци и работници от българ 
ската народност.

За-
има 
ито с ното 

нови и 
това 
мисъл

кни-училищата, 
даде екземпляра, 

брой 63 са литературни и на 
учни произведения на автори 
от Ниш, 10 са научни трудо 
ве от автори, които не 
веят в Ниш, обаче в него ра 
ботят, 4 книги са на автори 
от региона, а не 
Ниш и 27 произведения 
автори от други краища на 
нашата социалистическа

ща
танова 

мериха
тоди за работа, активираха 
се самоуправителните общно 

учениците и т.н. Про

жи-
Кирил ТРАЙКОВ

сти на
През 1978 година в издание 

на „Братство’' от печат изля 
зоха пет книги и то-. СОциали 
етическото 
От Йосип Броз Тито, Осми 
конгрес на СКС, документа, 
РАЗКАЗИ ЗА ТИТО, 
за деца и юноши, СЕГА 
НАШИЯТ РЕД, стихосбирка 
от Стойне Янков и СЪБУДЕ 
НИ ЗОРИ, стихосбирка 
Александър Дънков. Обемът 
нд издадените книги е над 60 
печатни коли. В скоро време 
ще излезат още две загла
вия От миналогодишния план, 
които закъсняват поради къс 
но одобрените средства и дру 
ги технически причини.

от самия
наДИМИТРОВГРАД

ПРОГРАМАТА 8А СШУПРШТЕШТА КУЛТУРНА 

ОБЩНОСТ ЗА 1979 ГОДИНА Е ТВЪРДЕ РАЗНООБРАЗНА
об- самоуправление

щност.

Издателство „Градина” по 
казва хубави резултати не 
само в обема на книгоизда 
телската си дейност, но и в 
съдържателно-естетическо и 
научно отношение. Събраните 
произведения на Бранно Ми- 
лькович. Историята на култу 
рата на Милан Дамянович, 
Философията на марксизма 
на Г. Зайечаранович, Как се 
раждаше югославската револ
юционна поезия, антология 
та, антологията на народни 
песни и стихотворения за 
Тито под заглавие „ПЕСЕН 
ПО-СИЛНА ОТ ДУМИ” и 
други представляват ценно 
приложение към книгоизда
телската дейност в цялата ре 
публика:

книга
Е

сърбохърватски език за цен 
тралната библиотека в Ди
митровград. Освен това се 
предвижда откриване на биб 
лиотечен пункт в село Сми- 
ловци, в който оце работи би 
блиотекар с половин работ
но време, както библиобус, 
който ще обслужва читатели 
те с книги в организациите 
на сдружения труд в града и 
по-големите местни общнос 
ти в селата. Предвижда се 
организиране на литератур
ни вечери в града. Трънски 
Одоровци и Смиловци.

Тазгодишният план \на Са
моуправителната културна об 
щност предвижда стимула- 
тивни условия за развитие 
на изобразителното изкуство, 
организирането на две излож
би на самодейци от община 
та и една изложба на профе 
сионален художник от българ 
ската народност.

Предвижданото кино ще 
даде 115 прожекции на фил
ми в селата, където 
твуват условия за това. 

Изложената

модейният театър ,.Хр. Ботев” 
ще гостуват със своя програ 
ма в Александровац Жупски 
— с две представления, в Ко 
вачица с едно представле
ние и в Босилеград с едно 
представление.

Планът посвещава голямо 
внимание на музикалната и 
естрадната дейност. На първо 
място се намира обезпечава
нето условия за постоянна 
работа на музикалната мла 
деж при Центъра за култу
ра, както и организирането 
на музикално-естрадни изпъл 
нения на Музикалната мла
деж в Димитровград. Култур 
ната общност също така ще 
стимулира викторина — пре
гледи на музикалната мла
деж, които ще излъчват най- 
добрите познавачи на компо 
зитори и класичНата музика,- 
ще подпомага участието на 
музикалната младеж на реги 
онални, републикански и дру 
ги съревнования и прегледи.

В план е да се организира 
работнически духов оркестър, 
който ще има професиона
лен ръководител.

И тази година, както и по 
-рано, планът предвижда по
нататъшно развитие на биб 
лиотечното дело. Ще бъдат 
отпуснати значителни 
ства за книги на български и

ТАЗГОДИШНАТА програма 
на Самоуправителната култур 
на общност в Димитровград 
предвижда да финансира кул 
турните дейности на повече 
полета, която ще реализират 
Центърът за култура в Дими 
тровград, самодейците от те 
атър „Христо Ботев1', култур 
но-художествено дружество 
„Георги Димитров", самодей 
ците от Съюза на социалис 
тическата младеж в града и 
селата и пр.

В областта на крайгранич 
ното сътрудничество ое пред 
виждат гостувания на само 
дейния театър „Христо Бо 
тев” с драмата „Татул" от
Г. Караолавов в Драгомен и 
Годеч, НР България. Още по- 
богати са гостуванията и сът 
рудничеството на културното 
поле с отделни общини в СР 
Сърбия 
кои в
вижда се Самоуправителната 
общност за култура да фи
нансира традиционните МАЙ 
СКИ СРЕЩИ НА НАРОДИ 
ТЕ И НАРОДНОСТИТЕ в Ди 
митровград, на които учас
твуват ансамбли на сръбския 
народ и всички 
в СР Сърбия.

Според въпросния план кул 
тУрно-художественото друже 
ство „Георги Димитров” и са

от

М. Присойски

Колко известни книги 
ставляват сполучлив 
на издателството в 
те му и са действителна 
.турна ценност се вижда 
що от това. че някои загла
вия вече имат повече

пред-
мзбор

план.рве 
кул
СЪ-

, включително 
САП Войводина.

и ня- 
Пред изда

ния. Така например „Фило 
софията на марксизма” на 
Г. Зайечарановичсъщес- има 4 изда 
ния, „Поздрави някого’' на 
Весна Огняновичпрограма на 

Общинската самоуправителна 
общност за тази година е из 
работена въз основа на про 
грамата за средносрочно ра 
звитие на културата в общи 
ната от 1976—1980 година.

М. П.

и Будимир
Нешич— з и пр.народности

През 1978 - 
на” е издала 22 
то представлява 
изпълнение на

година „Гради- 
книги, кое- 
най-голямо 

плана.

сред-
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штга
ЕДИН АКТУАЛЕН ВЪПРОС

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ0Ж1ШЕ И ПО-ДОБРЕ ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДЕЖТА

НОБ-СВЕТЪЛ ПРИМЕР И 

НЕПРЕСЪХВАЩ ИЗТОЧНИК
Може ли младежта 

нид сезон? по-добре Да се организира през зим
Наближава краят на зим

ния сезон, а селските 
цови и весели младежки оре 
щи и развлечения стават 
по-редки. След зимната 
ция

в първичните 
ганизации.

Занапред 
ва да се 
връзка

младежки ортан
навременно тряб 

установи 
между сел оката 

5'Ж " Учащие се. Дасеиаме 
тте ЪТ КаК сРЗДн°ш«ол

все
по-здравав а кан

средношколците и сту 
дентите отново се заловиха 
на работа. След един—два ме 
сеца и болшинството 
лежи от селата ще замичат 
на строителна работа, 
чадба. Селата

мла
Запознаването с историческите събития и героичната борба на ЮКП и СЮК 

редусловие за правилно възпитание на младите поколения в дух на югославския 
социалистически патриотизъми студентите да ока

жат конкретна и полезна по 
‘_ющ на младежката «ргани- 
зация в родното село и на 
местната общност 
ло. За целта 
ма би

м ла

па пе 
ще заглъхнат 

в монотонията на усилената 
кърска работа, която - - 
не на предимно на женската 
работна сила. С

— Младите поколения тряб 
ва достойно да поддържат 
революционните традиции на 
всички

и характера на Наро подрастващите поколения — 
изтъкна в сказката си злХА 

за Ря Стилно в, преподавател 
в Средношколския образова
телен център. Произведе
нията на Скендер Кулено- 
вич, И. г. Ковачич, В. назор 
С Яневски, В. Чолич, К. Ка- 
юх М. Лалич и много други 
поети и писатели участници 
в НОБ, представлявах непре 
съхващ източник на вдъхно
вение от образите и подви 
зите на иашия човек в най- 
трудните и славни дни на ис 
торията ни. Преподаватели 
те по литература трябва пра 
вилно да тълкуват поръки 
те и поуките на тези произве 
дения-

ли те
дооовобрдителната борба, ка 
то основна революция 
национално и социално осво 
бождение и равноправие и 
ролята на Югославската ко-

като ця 
подходяща фор 

представлявали 
средношколски ак- 

образователния
тъР в Босилеград 
вете, където има 
денти. В

ще пад мла- югославски народи 
и народности и да се учат 
от светлите

дежките 
тиви втова и дей

ността на младежките 
.низации

цен 
и в градо 
повече сту 

свои

примери на нар 
в предвоенния период, 

и социалистическото из 
граждане на самоуправител- 
ната ни социалистическа ро 
дина. Това бе подчертано на 
проведения

орга
в местните общнос тиЯта

НОБ мунистическата партия и дру 
гаря Тито в постигането на 
всички успехи в досегашно 
то развитие на социалисти 
чсока Югославия-

ти ще секне 
Струва ни се. границите наче в момен 

та може да се направи равно 
сметка за дейността

те възможности и в съдей
ствие с младежките органи 
зации на село да подготвят 
културно-забавни програми 
при чествуване на 
празници, да подготвят 
ки за марскистко 
на младите иди От областта 
на здравното

на мла- 
организации в те 

чение на изминалите зимни 
месеци. Да се потърси 
вор на въпроса може ли то 
зи период по-добрг. да се из 
ползва за всестранна и мно 
го по-съдържателка изява на 
първичните младежки 
низации. Ооттоворът на този 
въпрос може да бъде от го 
ляма полза за работата 
предстоящия период.

Факт е, че дейността 
младежките организации 
село в Босилеградска община 
е изправена пред редица обе 

Липсата

тези дни семи 
нар в Общинската конферен 
ЦИЯ на ССРН в Босилеград. 
Семинара изслушаха 'препода 
вателите по история, сърбо
хърватски и български език 
и всенародната отбрана 
основните

дежките
— Правилното формиране 

на представата за реалния 
образ на югославските парти 
заии е също въпрос с голя 
мо идейно-възпитателно зна 
чение. Героичните битки 
на Неретва, Сутйеска, К^дин 
яча, Похорйе, Дървар, Коза 
ра и навред из страната са 
неувяхващи примери за пио 
игрите и младежта как тря 
бва да се обича родината 
и брани свободата. Затова 
преподаването на тези мате 
риали трябва да се подкре 
пва с много конкретни при 
мери без идеализиране и 
преувеличения. Младите по 
коления трябва да знаят 
че борбата е била много су 
рова и кървава, че партиза 
ните са били обикновени 
хора, които над всичко са 
обичали свободата. Те 'са 
знаелз* за какво се борят 
и че лишенията и жертвите 
няма да останат без успех.

държавни 
сказотго

издигане

просвещение, 
земеделието, животновъдство
то и под. С това те биха да 
ли своя принос в реализация 
на програмата и на останали 
те организирани социалисти
чески сили в местната общ
ност. Например, един сту 
дент по медицина охотно ще 
се захване да говори пред сво 
ите съслеяни на тема от 
своята област, бъдещия агро 
ном също ще си избере под 
ходяша тема...

Разискванията върху тези 
теми трябва да покажат мо 
прелом в тази насока. Ако

от
училища и сред 

учебен център,орга- ношко лекия 
членове на борческата орга
низация ръководители з 
младежките и пионерски ор 
ганизации.

Революционните завоюва
ния и успехите в социалисти 
ческото строителство 
страната ни, нейната видна 
роля в движението на необ 
вързаните и борбата за мир 
в света не рядко са на при 
цел и нападките на вътреш 
ните и външните врагове.
Затова внимнателното изуча
ване и познаване на систе
мата на всенародната отбра
на е важно предусловие за 
формирането на всестранни 
личности преданни на иде 
алите на партията и борба
та за братството и един
ството между нашите наро 
ди и народите в света. Съз 
давана през героичната НОБ 
и през периода на мирното 
социалистическо изгражда
не тя ни влива вяра в си
лата на въоржения народ
и представлява школа и го 
товност на младите поколе
ния достойно да следят ела 
вните примери на своите пред 
шественици — изтъкна Раде 
Константинов, 
тел в Средношколсия обра
зователен център.

в

нана .
В течение на работата бяха 

темата:
на

изнесени сказки на 
Поддържане на 
кните традиции чрез учебни 

програми по история, съР 
бохърватски и български език, 
всенародна отбрана и 
посещения на 
места

революдио-ктивни
на електрически ток, на об 
ществени 
всяко село, средства, доста
тъчно
ставляват сериозна пречка за 
ве на организацията 
по-действена работа. А тъкмо 
зимния
твърде добри условия за иде 
йно-политическото и органи
зационно укрепване на младе

трудности.
тс

помещения във
чрез 

историческиорганизиоане члено

пред- же ли да се направи един 
това е възможно, сигурно е, 
че ползата ще бъде многокра 
тна.

В доклада си ЛАЗАР СТОЙ 
НЕВ, преподавател по исто
рия и директор на основно
то училище в Босилеград из 
тъкна, че преподавателите по 
история поемат голяма отго 
ворност в запозването 
учениците 
ди От развитието и борбата 
на ЮКП и СЮК от основа- 
нето й до днес. От особено 
значение е учениците да бъ 
дат правилно запознати с це

предлагашесезон

би било мнението 
по-този въпрос да дадат 
младежите ученици и студен 

Положителното решение 
на този въпрос ще допринс 
се младежката дейност да н- 
се свежда на традиционните 
танцови и събрания, но 
се обогати с нови полезни съ 
държания-

Добре
и

жките активи.- към селската 
младеж се приобщават сред
ношколците и студентите.

Как най-ефикасно 
да се използва 
од в младежките 
ции на село е въпоос за ши 
роко и конкретно изучване

нати.
с всички перио — Художествените литера

турни произведения, които 
обработват този период и- 
мат извънредно значение 
за правилното възпитание на

може
зимния пеои 

организа- да

К. Георгиев

преподава-отзиви

ИЗПОВЕДНА ЛИРИКА Стоян Евтимов, участник 
в НОБ, говори за значени 
е то от посещенията на мла 
дитс на историческите ме 
ста От НОБ в нашия край 
и в Югославия- Речите за 
събитията на историческите 
места са най-полезннте часо 
ве по история, особено ко- 
гато пред младите хора го
ворят участници в тези съби 
тия- Тази форма на социа 
листическо възпитание на 
подрастващите трябва да се 
ползва още повече отколкото 
то досега, по предварител 
но утвърдени планове и 
програми.

вълнува и той

повечеЛео“И2Д5ЪРгодтшНКкоига"уираноКТо° полъх оГсгихшште. които пеят за ми
ри с™хо1е и упорито търси своето ин- палите дни. за трудолюбието на селяни- 
дивидуално присъствие в поезията. Твор- на:

започва на страни- 
,Глас на българите”, 

на ссд* 
вестник „ДРУ

го изразява прочупетиу- 
леуоилен, приятенА

„Нареждаха се сноп до спои 
и ръжен 
разгонвахме коне но гумното 
разхлаждани от тих ветрец".

ческото си развитие кръстец до кръстецците на вестник 
след това огласяла страниците 
мичник „Братство", детски 
парче" и списание „Мост”. Стихосбирките 
му. „НЕСПОКОЙНИ ПРИЛИВИ' (1970) 
и ЕСЕННИ ДЪЖДОВЕ" (1972) правят

с искреността си, с изпозе- ко,ш1еж п0 миналите дни,
детство, ухаещо на ранна пролет. 

Пролетното утро, пшеничните
потоци, песента ип птици- 

— са любими мотики н 
на Дънкоп. Пролетното

И СъРЧСТО ИП лириче- 
и есента отнасят

зелени и обпросгори, 
в трева и жита трайно ндъхио- 

гюста да твори стихове, наситени с 
щастливото

Божичкитс

1раснали
вят

впечатление 
дния си характер. ниви.третата стихосбирка „СЪБУДЕ- 
НИ ЗОРИ'' Дънков сс утвърждава като планинските 
поет на изловедната лирика. рШ® В'ЬВ те, планините 

стихотворение „Моята пе- поезията
характера на сгрява природата

ския герой. Вятърът 
радостите и навяват тъга и униние вя
търът събаря листата с песен и ги го- 

по калта до смъртта

И в
На семинара бе прието 

заключение, обсъдените въ 
проси да бъдат постоянна 
грижа на учебното дело и 
обществено-политическите ор 
ганизации. Защото, съвре 
мелната ни обществена прак 
тика постоянно трябва да 
се вдъхновява от революци
онните традиции на нашата 
работническа класа и СЮК, 
на нашите народи и народно 
сти.

утро
встъпителното 
сен” той определя 
предложените стихове

, „Тридесет и една година 
живея заради една песен 
с дъждове и вятъра и ^
капчуците на всяка есен . дънков пес и

КР*Й' оХк^; Ж. усмивка па сърце™,

С една сигурност тои “че бозДв"”?'ихотвореи.ието „Космически слън- ди, 
старата къща, „а" поетът волно се протяга към висо- 
хляб, варени- чините — в космическия 

кета да обикаля синевите.
Поспите на Дънков за природата са родната ирифода, трудолюбиви хора., 

свежи ухаещи на божички лива- _ ”

пи
БРАТСТВОза жената. Тя е за 

се обича, танцуващ
Родният 

долюбивите хора са
росни цветя и зелени жита. 

Предложените стихове са искрсим, 
простор с ра- откъснати от едно силно вдъхновение — 

любов към родното — родния край.

тс на поста, 
движи по вече прокарания 

когато псе заски път,
хамсиите стени, ръженият 
те коприви...

Той е в непрестанно Т7,рое"С
което е родно

на род- Кирил ГеоргиевД. Рангелоиго чисти и
ните корени. Всичко,
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I БОСИЛЕГРАД

Да се учим от примера на
и мало и голя

бойцитеНАБУШНИЦА, РАЗПРЕДЕЛИ 
нл ДОХОДА - •НИЕ

Да ее
прилагат
правилни-

Нейните мрачни намерения 
и целя тези дни с огорчение 
и «п/змушение бяха носрещ 

цяла Босилеградска об

то си удивяхате младежта и интелигвнци- 
увеличават парти 

печелят по
НАВЪРШВАТ се 35 годили 

свободна Югославия, 
свобода, равнопра 

II единство, да 
над

МО.
Техните примери са ислрс- 

съмващо вдъхновение за дне 
шиите поколения. 1е са и-> 
пор за нови подвизи в мирно 
време, те служат за продал 
жение и развитие на револю 

традиции от героич

акция

ята да се 
занските отряди и 
беди от ден на ден.

пати вживот в

ШТсзи дни координационният 
за «пазене и разви 

тис на традициите от Наро- 
доосвободителната борба
Босилеград проведе еднодне- 

семинар за преподавате 
български

за чиято 
вие. братство

животите си
жертви в неравна : бяха злодейства- 

■враговетс и Крагуевац, 
По те не

комитетдоха
1 700 ооо 
борба с фашистка Германия. 
Италия и България и техни- 
те сътрудници.

Страшни
та на
Кралево, Войник... 
поколебаха нашите боиЦИ и 
те вървяха от победа и иобе 
ла Те нзвоюзаха блестящи 
победи па Козаря. Сутйеска, 
Нерогва и другаде. По бой
ните полета навред из стра 

13 тези тежки кървонро

й
циониите 
иото минало.

13 тази благородна 
„О тачене и развитие на свет 
лите традиции от Народоос- 
вободителната борба се 
крива широко поле

на просветните и кул

пен
лите по история, 
и сърбохърватски език, 
младежките ръководители от 
Образователния център и ак- 
тивистите в общината като 
бяха обсъдени някои актуал 
пи 87,проси ВЪВ Вр7,ЗКа с Г10 
-нататъшното тачене,

и лродължение на свет

народи иЮгославските 
народности тръгнаха вясра 
на борба за зов на КЖП и 

Тито с цел да се ос-

с
от-

за ден-цмте другаря 
пободи нашата страна и да 
се създадат условия за само 

свободно развитие

пата.
лития участвуваха наравно с 

бойци и най-мал

стние и
тур ни те деятели, За хората на 
изкуството. Преподавателите 
ио български, сърбохърват
ски език, история, но весна- 
род ата отбрана и обшсстве 
на самозащита имат безчет 
примери, с които да запозна 
•ат учащите се с велика спо 

Народоосвободителна

възрастните 
Йовица и др. И с геройство

стоятелно 
— според нашите условия- 

Това е морална подкрепа и 
работниците, ссляии-

разви-На последното заседание 
на Общинският' синдикален 

Бабушница беше да 
на ини 

Тито

— Божко Буха, Минки, тис
лите традиции От Народоосво 
бодителната борба всред по 
драстващите поколения-

В разискванията бе изтък 
занапред ще бъде 

необходимо още повече вни 
ма ние да се посвети на виел 
ряването в обучението на свс 
тлите традиции от НОБ, в ко 
ято нашите народи и народно 

водачество на ДР. Ти 
то възхитяха целокупното 
прогресивно човечество.

У младите трябва да се раз 
вива и разширяват и знания 
та и необвързаните, всред 
които нашата страна също 
играе важна роля-

Подчертано беше, съшо та 
ка. тази година по време на 
чсствуваието на бО-годишлила 
та от създаването на нашата 
партия и прогресивните син 
дикати да се използва за ос 
встлявзне на
известнити страници от наш* 

Народоосввбоди-

еъвет в
дена пълна подкрепа 
циативата на другаря 
за колективно ръК0,в°Аене-заключе

зов на

РЕФОРМА ПА ОБРАЗОВАНИЕТО
Съгласно с това

бе създадена и работна 
която да изготви

нато, чспея па 
та борба.

От примерите на 
герои от НОБ подрастващото 
поколение трябва да се учи 

трябва се обича родина 
тачи и

братството и единството 
нашите

Съгласуване 
на желанията 
и потребите

ние игрупа,
конкретни предложения за 
претворяване на тази инициа 

живо дело като се из 
усло-

нашите

тива в 
хожда от конкретните как 

та, как се развива сти под
вил накойтО сеДруг въпрос, на 
посвети значително внимание 
беше прилагането на правил 

за възнаграждаване.

равноправни народи 
сплотенина общински, регионални, ре 

публикански и съюзни със* 
тезания по отделни предме
ти и области, признания спс 
чслсни в училището и под.

обществен вВ широкия 
фронт на реформата на сред 
ното образование в СР СъР- 
оля се стигна до етапа в кой 
то трябва да се 
подготовка за записване на 
учените във втората фаза на 
насоченото образование.

Републиканският завод за 
усъвъРшенствУванс на възпи 
нието и образованието изгот 
ви проекто-документ за про 
веждане на тази важна зада

и народности, 
братска общност.ниците

по точно спазването на при 
етите критерии за създаване 
и разпределение на дохода.

уводно
то си изложение председател 
ят на Общинския

ДЖОРДЖЕ

по-добре изучим 
нашата борба, нашата иай-но 
ва история, толко ще сме не
подготвени да дадем 
ен отговор на всеки похити- 

В7,рху нашата свобода и 
При такива об 

стоятелства прозвучават с 
пълната си празнота и бес 
крупулозност фалшивите опи 
ти и на Пола Драгойчева в 
съседна България да отре
че съществуването ла маке
донската нация, култура, са
мобитност.

Колкото
извърши

Както подчерта в досто-Въз основа на тези крите 
рии всеки учебен център 
попълва числото на предвиде 
ните за записване кандидати.

щесиндика-1 
СИ- тел

независимост.лен съвет 
МИЧ, през изтеклата 1978 го 

Бабушнишка общинадина в
не е имало по-сериозни нару 
щения на предвидените раз
поредби и кците ри и.

Размерът между
и най-високия личен до-

Предстояшата дейност 
утвърждаване и приемане на 
критериите търси широко ан 
гажиране на всички призвани 
фактори за да се изнамерят 
най-съответните решения във 
всяка среда.

по
недостатъчно

ча. та славна 
телна бооба.

най-мал- саВ посочения документ 
предложени условията и кри 
териите, които трябва да из 
пълнят кандидатите за запис 
ване във втория етап на сре 
дното насочено образование.

документ

мия
ход в стопанството е в съот 
ношение 1:2,27, а в извънсто 

дейности — 1:4,03. 
лични доходи 

работниците

Б. К.Ст. Ст.
ланските

Най-високи 
Са получавали 
в Здравния дом и гимназията 
„Вук Караджич\ а най-нис
ки работниците в „Балкан" 
във В. Бонинци и химическа 
та промишленост „Лужница" 
в Бабушница.

На заседанието бе прието 
заключение, зарад ло-успеш 
но провеждане на приетата 
политика в разпределението 
на дохода и чистия доход, 
през настоящата година да 
се въведат и някои допълни
телни мероприятия като: на 
всеки три месеца да се из
вършват съответни измене
ния и допълнения на правил 
ниците и самоуправителните 
споразумения като възнагра- 
ждаването все повече се до
вежда в прдка зависимост от 
осъществените резултати, от 
стопанисването и условията 
за сопанисване.

СъШо така, и Общинската 
скупщина в първото тримеед 
чие да обсъди запланираните 
през настоящата година съот 
ношения в разпределението 
на дохода и чистия доход ка 
то ое извърши съгласуване 
на същите с мерилата в Об 
ществения договор.

Като необходимост и зана 
пред се налага още по-енер- 
гична акция на всички основ 
ни организации на сдруже 
ния труд, трудови организа 
ции и общности; На всички 
самоуправителни органи и 
самоуправителния контрол за 
намеса при случаи на нару
шаване на утвърдените в до 
говора критерии.

Също >.е необходимо всич 
ки органи и организации 
настоящата година да съгла 
суват своята работа с постиг 
натото равнище ,на потребле
нието, за да може да се съз 
дадат условия за още по-ста 
билен ръст до 
носрочната програма.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИПредложеният 
предвижда, че правото да се 
запишат във втория етап на 

образо- «НШШШЪТ 1 ЧОВЕШКИЯТ ОРГДМПИсредното насочено 
вание имат кандидатите
ученици, които изпълняват 
общите и отделни условия за 
определени професии и заня

В ШИРОКИЯ смисъл на думата, ал 
кохолизмът представлява неумерена упо
треба на спиртни напитки, които оказват

слабва паметта, вниманието, загубва сс 
способността към творчество. Появява 
се треперене на крайниците, разстройва 
се равновесието, наблюдават се и при- 
задъчи, подобни на епилептичните. Мно
го често хроничните алкохолици стават 
ревниви и това довежда до разпадане на- 
семейството.

Ако своевременно ке се вземат мер

тия.
При това. разбира се, ще вредно влияние върху здравето, бита и 

труда на човека. В тесен, 
смисъл, -това е заболяване, което настъ 
пва в резултат на честа и значителна 
употреба на алкохол и болестно прис
трастяване към него.

Системната употреба на алкохола до 
вежда до редица заболявания на орга 
иизма. Най-чести от тях са заболявани- 
ята на черния дроб (цирози), стомаха 
(гастрити), сърцето и кървоноснмте 
ве, определена зависимост и между упо 
требата на алкохол и венерическите 
болявания и туберкулозата.

Границата между обикновената 
треба на алкохол

се води сметка за кадровите 
потреби на сдружения труд 
и желанията и способности
те на кандидатите, завърши 
ли първия етап «а средното 
образование. Следователно, 
трябва да се съгласуват пот 
ребите на сдружения труд и 
интересите на учащите се.

Затова в просветно-педаго
гическите служби в региони 
те се изготвят (някъде са ве 
че готови) документи за кри 
териите за продължаване на 
средното образование в кон 
кретките среди. Тези доку
менти ще бъдат подложени 
на публично разискване и 
широко обсъждане с цел да 
се намерят най-сполучливите 
решения и да не се занемар
ят някои специфичности в 
стопанското и просветно раз 
витие в определение региони 
и общини.

При това доминиращо вли 
яние ще имат две обстоятел 
ства: потребите на 
ния труд и възможностите на 
определени учебни институ
ции.

медицински

ки, може да се стигне и до тежко оглуп 
яване, до своеобразна деградация 
човешката личност. При хроничните ал 
кохолици твърде често се наблюдават се 
риозни краткотрайни или твърде про
дължителни психически разстройства.

Какво поражда хроническият алко 
холизъм? Кои хора стават хронични ал 
кохолици? Твърде често се 
важна роля за -----
боляване се пада на наследствеността. 
И действително фактите 
децата на алкохолиците по-често

на

съдо

за

упо
и хроническия алко говори. че 

развитието на това за-холизъм се счита появата
но (ИЛИ

на периодич 
постоянен болестен стремеж към 

напиваме, загубване на способността да 
се прекратява пиенето и появата на 
психични и телесни разстройства.

При хронически

показват. че
вървят

по техния път, но това се дължи не пря 
ко на наследственото предаване на скло 
ността към алкохолизъм.алкохолизъм, ал

кохолът става такава необходимост без 
която се нарушават редици функции на 
организма — разстройва се сънят, хра 
ненето, променя се настроението, 
шеиието към близките и 
работата. Често * 
ци може да се чуе, 
хляб, без вода, без 
и без

а на социални
те условия и подражението. Особености 
те ^ в развитието на личността — неус
тойчивостта и слабата волевост, също 
твЪРДе много подпомагат настъпването 
на това болестно пристрастяване.

Възможно ли е и какво трябва да 
х?лизъЛм?еНИеТО На хроническия алко- 

Освен обществените 
с алкохолизма
ски. Те

отно-
другарите, към 

от хроничние алкохоли 
че те могат без 

всичко друго, но ще 
спиртни напитки. Това 

силно говори, КОЛЦо 
нието от употребата 

Храним е ският 
личността

сдружс-

още по- 
опасно е увеличе

на алкохол.
Да посочим някои от глав 

ните критерии и условия за 
записване във втория 
на средното насочено обра
зование. Преди всичко, те са: 
общият успех на 
та в основното училище, об 
щият успех <в I и II 
средното образование, 
кът по три ключови предме 
ти за определена професия 
или занятие, постигнат в _ 
вия етап на средното обра 
зование, спечелени призйания

мерки за борба 
съществуват и медицин- 

опспияп»^6 свеждат до създаването на 
I1*"® лечебни заведения (амбулато 
Способи л,иични«- к-ьдето чрез различни
хотеоагги *лекарства- Физиотерапия, 
не пп„виЯк„я ПН°3а) с 1№л се премах 
съзлаТ~Т° Към ^кохола и да се 
кего До г ращение и непоносимост дам 
ните от ТЗКа Да 05 лекуват увреде
котот продължителна кохол органи.

етап алкохолизъм променя 
— ^появява сецялостно

раз- 
повишенадразнител ност, неуверност 

внушаемост, полова слабост 
ните стадии човекът става егоист 
сгазя семейството си. не се грижи 
Чата си, дори когато те са болни и 
голяма нужда и и

В кандида- в псипо-къс- 
изо- 

за де
_ имат

вя нолпчол *** неговата помощ ста 
ва недоверчив и груб към близките си 

родължаване на злоупотребата

клас на
успе-

края на сред употреба на алПТзР отМ. А. Д-р с. л.
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СРЕЩИ

Една от поколението на СКОЮЛовците на провериа
6—в пнрот - — — -

център в отдела за трансфу- 
зия на кръв. Не е 
там да я намерите, достатъч 

.. - но е да кажете само малкото
Медицинския й име. Там работи

години, а всички ония, 
то са имали нужда да 
позна2Т в болницата 
ще я пом-нях по своята 
бсзносг, по старанието 
болните, да укаже 
.помощ на хората, да 
хубава дума. В 
лектив на отдела 
боти един лекар 
кици Цеца е
колко пъти похвали, а през 
•1960
па като най-добра работнич

гащ.зирГИП0ртеркаКеиа00споите°Л’’ °Т Босил«рад 
проверката е, както членове. Целта
ЛОВОВ, председател н" ко^сГтЛЮ№Н *>ГОС- 

изпитите, да се уточна«гг оЯаа За пР°веждане 
от областта на лова, отношшшот ЯГа На л°*Чите 
-канията им за лична самозатнт° Им Към дивеча, 
лева в този край. ащита и развитието

ор-
СЪВСЕМ не е случайно- че 

в надвечерието на ооемартов 
ските тържества посетихме 
Цеца Маринкова в Пиоот. 
Тя работи в

на
Ето така работеха 

жите от ело Гоиндол 
вите дни след освобождение 
то и нашата 
която беше и

— Интересува ви какво 
кретао сме работили 
ло: Ние построихме Коопера 
тнвен дом. Тогава 
конкретна помотц от вън. Се 
лото се организира. Строите 
лен материал докараха стари 

Широки луки, 
работехме, 

това, колко си спомням, бе 
ше изключително дело 
младежката 
след това участвувахме на 
съюзните 
Да се участвува 
чест за всеки младеж.

Аз бях два месеца на . Ша 
мац — Сараево в края 
1947 година. Това бяха 
чателните работи на линията. 
Имах
на тържествата, когато друга 
Ря Тито посети строиелите. Те 
зи дни от моя живот няма 
никога да забравя.

младе-трудно в пър

събеседничка,
Ръководител.вече 22на кои 

я за 
Дълго 

ЛЮ- 
КъМ

нужната 
каже 

малкия ко- 
където ра- 

и трима тех-

кава проверка миналата се”™,? °р,а",пн'>а та-а седмица в Долна Любата.

кон 
на се-ссло

нямаше

В. Божилов *•*- ' те от 
младите

% а ние'"|*Г
Следполучила няИНТЕСНО ОТ НАШИТЕ КРИЩА на■■ година бе провъзгласе организация. И•/Колко ли още къмъка ка. трудови акции, 

там беше.Случайно ли е това? Разбира 
се, че не е.
Цеца принадлежи 
името на СКОЮ. Тя се офо 
рми в редовете на борческия 
съюза на младите комунис 
ти и стана член в края на 
1944

*: •' ;
1ш1 на пбколз

на
окоп

щастие |да лрисъствувамгодина, когато 
що освободеното й 
индол бе формирана 
на СКОЮ

в току 
село Го 

група 
и младежка ор

Планината Валози 
леградска община принадле 
жи ка няколко 
Долна
на. Долна Ръжана"и Плоча 
На местността „Четири меж 
ди” се допират 
на посочените села с 
чение

в Боси снега Трещен камик, Пущен 
камик и Благи камик. По на
долу като голема 
лна преграда дълга към 800 
метра се протяга Преки ка 
мик. На източния северната 
си страна той завършава със 
Станимиров камик,

Цеца Маринкова

ОРГАНИЗАЦИЛА 
НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ СР&ШЕ

села: Мусул, 
Любата, Горна Лиси хоризонта ганизация

В Пирот живее със 
съпруг Станко бивш свояНо да дадем думата на Це 

Ча- ТЯ да ни 
ботеше

парти
занин, сега работник в „Пар 
ви май". Един от основатели 
те е на това известно 
приятие. Цеца сЪЩо 
продължи със своя активен 

СКОЮ обществено-политически 
вот. Тя се прояви 
тзото „Абрашевич", 
във фолклоруната 
каза забележителни

землищата каже как се ра 
преди 35 години.ЧЛАНСКА К1-ЬИЖЙ %изклю

на Долна Ръжана, чл 
ято част завършава в 
жието на планината. 

Северните клонове

а на юж 
ната с — Побиен камик, кой 
то доминира над планински 
те ливади. Да споменел о- 
ще намиращия се край Пре 
слап - - 
батското

с1МЩАШ
14

пред
такаС известно възхищение 

си спомням за младежките 
дни и работата ми 
и младежката 

■ Това бяха 
мивка не се знаеше 
то беше всичко 
Да се запази получената 
бода, а същевременно

подно
Презиме 
Име _

Заи*мйм.е
Години м место РОПОХ.Д 
Место (ср е з, р а о из^стапьог оор^е О *

П о с г п о Ма члл» мОо.-...^Омл^»и4/

Вна пла
нината са покрити с хубави 
планински ливади и пасища, 
ссеяни

жи— организация-
дни когато за по в дружес 

където 
група ло-

водораздел между лю- 
1 и лиаинското поре 

чие на Шупли камик.
х

и кога 
подчинено 

сво 
да се

помогне на нашите бойци, ко 
ито все още водеха ожесто 
чени боеве на фронта — ос 
вобождавайки села 
ве на нашата родина.

с многобройни студе 
камъни.ни извори и - 

Интересно е да 
названията 
зи скали или ,,камици’' както 
ги нарича местното 
ние.

резулта
ти. В огранизацияТа на АФЖ 
показа своите организацион
ни способности, които бе на 
учила в актива на младежка 

организация в Гоиндол. 
Тя показа същинско 
чинско старание към децата 
на загиналите борци в Пи
рот,

Едни от тази камъни са 
получили название по 
мата си, докато други 
имената на хора. като налри 
мер Станимиров камик. Но 
легенда или някакво обясне 
ние за името му сред местно 
то население не съществува.

посочим фор-на някои от те по
населе- та7>~ ....Г майКъ-ч самия връх на пла

нината, като някакви исполи 
лете се пехаг на слън 

а зиме очертазат на

и градо
ни Членска книжка (1947) ограмотяваше неграмо 

тни жени по махалите на Пй 
пот и участвуваше на местни

Ние в Гоиндол тогава фор 
мирахме група на СКОЮ 
която членуваха Лена Баси

цето. Ст. Ст.
в

трудови акции изгражда 
не на улици, междуселски пъ 
Тшца.

лева, Милка Петрова, Деса 
Каменова, Заяа Кумово, Си 
ма Мадов, 
чев, Димитър 
Спас Андонов,

ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

Боян Симов ПанАСЕНОВО КАЛЕ И покрай това строех- 
къща.Панайотов, 

Добрин Ва 
Ангел

ме и ние 
Цеца.

казва
НА ЮГОИЗТОК от банята, 

отвъд реката Блатъшница, с 
изпъчил гърди импозантният 
варовиков масив Асеиово ка 
ле, с абсолютна височина 
1032 метра. Между околните 
по-низки върхове той влива 
почит и авторитет. Геоложки 
е съставен от зоогенноспруд-: 
ни юрски (тигонски) сивка- 
восини напукнали варовици, 
избраздеяи и проткани от 
безчислени подземни пещер- 
ки, каналчета и каверни. Об
раснал е в по-долната си 
част с буйна дт>рвесна и тре 
виста растителност, 
които най-много буки и здра 
вец, след това изкуствени за 
лесявания на мури, а в гор
ния пояс е почти гол (освен 
люлек) и наподобава .на пле 
щес пехливан, самоуверен в 
своите преимущества над 
всички противници.

върху този врт^х се нами
рат развалини от степите на 
древна крепост, дебели и 
вече от един мстъР- Крепост 
та с имала формата на чети 
РИъг-ьлник с 20-тина метра 
Дълги страни. Ст,стояла се 
('Т две сгради и голяма цис
терна за вода. Процъвтяванс- 
то «а Звонска баня и Ассно 
вото кале т.с. крепостта, спо 
Ред запазените предания сс 
свързва със събитията °т 
епохата на българския НаР 
Асен. Обаче, обективно г/огле 
лнато, за топа не съндсству-

росто непрсвземасма. И днес 
дори с голяма мъка и вещи 
на на нея би се искатсрили 
алпинистите от северния, й 
отвесен хълбок. И от южна 
та схрана не може да се от 
мине катеренето, ако любо 
питният посетител на време 
ис открие една тРУДно забелс 
жима спирална козя иътока, 
която извива между камеии- 
те грамади. Колко е калето 
трудно достъпно, както 
другите такива острия на съ 
ссдиитс планини и 
из Дсрскула, иай-добре илю
стрира името за един от за 
надпито проходи па съседна 
Гребен планина, което 
измислил народа и с твъР 
де сочно — „Смлени гузи 
ца'\ Ето, горе—долу и възка 
чвансто, относно, 
нърху Асеиово кале е същии 
ска „смъкиигузица"!

ват никакви положителни 
торически факти. Даже 
името „Асеново кале" 
жда, че се е наложило една 
от преди няколко 
тия, като вересия идваща от 
селото Ясенов дсл.

ИС Иван Иванов,цев,
Савов, Рашко Каменов и дру 
ги. Аз бдх секретар на гру 
пата и председател на мла
дежката организация. Забсл-

и Разговора водихме в тазиизгле
къща. Тук беше нейния съ 
пруг Станко и сина й сту 
дент по икономика. Гледаме 

фотографии и

десетилс-

язвате, че в актива на СКОЮ пожълтялите 
бяха предимно девойки. Мом 
четата бяха на фронта. Бол

Градище върху това стра
тегическо място, по всяка вс 
роятност с съществувало и 
по-ранно от средновековието, 
през римско време, което ме 
жду другото служело за ох 
рана на банята и цялата про 
винция изобщо. Но днес са 

и стените на срс 
крепост, а ме 

римската. Видяхме 
,на откриването

на тях, като на филмова 
лента се показва едно поко 
ленис млади хора, връсници 
на Цеца, минали войната и 
строителния период. Едно по 
колс.ние, което се

шинство от тях доброволно 
постъпиха в частите на ЮНА.и

Ние на село събирахме об 
локло и храна. Изпращахме 
делегации на фронта и пие 
ма до войниците.

гордеевърхове
със своята младост.унищожени 

дновекооната 
жели на 
историйката 
на заровените римски постро 

банята и съдбата на 
останки за само 

70 години — и те са вече 
размесени <уг късогледи блаю 
устроитсли и благодетели, че 
сто и с искрсни намерения. 
И въРхУ Аоеновото кале са 
заличени следите от сградите 
и четвороъгъ-ниия басейн за 
вола Крепостта всичките пей 
ии хиляди метра повърхност 

трябвало да дадат под 
будни воини,

между Б. Николов; .
име

еиия в
запазените слизането,

Авторът на обширната ста 
тия за Звонска баня, М. Кос 
тич, с убеден, 
па средновековната крепост е 
д соиот Стефан 
който получил тези краища 
от султана Мехмед през 1413 
година. Когато дсспот Лазаре 
пич нанесъл поражение 
опакия султан брат на Мех 
мед) Муса Челебия. 
опожарил Краището (може би

че строител
по

Лазарсвич,

които
на отдел 

била
слоя 
с просто

наиадградеиа
нос на скал 
израстиала
котата; осо 

даже и

койтовърху издадения
пирамида,

на самия връх иа 
бено от северната, а

и западната стра- 
била лап

ната
тогава да с страдал и Пога 
повски, Одоропоки и други 
манастири).

Спас Сотиров Младежите от Гоиндол след една трудова акцияизточната 
на тази крепост е
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ТЕЛЕВИЗИЯ

Ново в ТВ-журнала-хроника 

на общините
Не е нужно да подкрепвам 

нашето твърдение с изрежда 
не на всички приложения в 

ТВ журнал, но те 
предаване

То-общините.тримери от 
зи път, като (Пример 
да се изтъкне връзката на 

които се гово

И този път в ТВ преда 
25 февруари, зри- 
малкия екран мо- 

забелязат нова руб 
— хроника на Димит 

Босилеградска

може
валето от

последния
ЛСВИЗИОННОТО
български език става «все по
гледано. Езиковата бариера 

пречка то да , се гледа

телите на 
жаха да 
рика
ровградска и 
общини. По садържание и 
реализация беше най-хубава
та рубрика и хубаво ще 0Ъ 

не е само подо

материалите в
Резолюцията на Съюз 

местните
на

ри за
пата скупщина за 
общности и веднага се пре
минава с един филмов матс 
риал К7,м работата и дейност 
тя та местната общност в Го 
индол, кодто през последно 
време бележи хубави резул
тати,

не е
в предобедните. неделни 
совс в домовете не само 
българската народност. Сигу
рно с едно, че това предава 
не става още един мощен 
фактор Зд сближаване на на
родите и народностите 
Югоизточна Ог,рбия- Чрез то 
ва продаване за първи 
по-широко и качествснло 
селението се запозна с рабо 
тата и дейността на онези об 

които живее бъл

ча
на

Итар човек де ако това 
бран материал за предаване 

остане като постоя-11то, а да 
на рубрика.

Това предаване се характе- 
чс обхваща 

Ипо

вНово е и рубриката — дет 
оката програма, която рубри 
ка съшо заслужава да. оста 

постоянна, защото 
една деятелност, 

е малко позната

3 ризира по това, 
почти ВСИЧКИ Събития* 
билствува с много

които успешно отразяват 
събитията през 
две седмици от федерацията, 

общините.
това.

път
од наше село йе итар

толкова да йе итар не 
дни откико поче-

нам дека Ваня
човек, ама па 

съм знал. Това видо тия 
МО зайедно да путойемо до Пирот и Димит-

материа- на
не католи говори запоследните икоято
афирмирана. В международ
ната година на детето, това 
приложение ще има отделно 
свое значение, а ч^ь-щевремеи 
но ще увеличи зрителите

пече ТВ журнал

щипи в 
гарска народност, за негова
та култура и всички други 
обществени деятелности.

републиката и 
Трябпа -да се каже и 
че материалите се предават 

винаги се започва

ровград на пазар. ж
Ония месец идомо зайедно у Пирот. 

И видим кита стигнемо он одма иде та си 
купи карте завърчаке.

__ Бре Ваньо, — кажем му я — дай
да вършимо работе па после, че си купимо 
билети.

така, че 
от общите явления, които се 

конкретни
на Б. Н.популярнияхарактеризират с

— А не, — каже он — дай първо би
лети да. си,купимо.

После идомо зайедно у Димитров- 
он иде на би- Афоризмиград. Видим я щом стигомо 

летаруту.
— Дай да връшимо работу по градат 

си пойдемо, тъгай— кажем му я — па ка
че купимо. Чуждата глупост не ни прави по-умни.

НАПОЛЕОН— Починал е старият фа
бричен майстор Кале. Родни 
иите на покойния не покани 
ли работниците, 
много годшш с него. Като ра 
збрал това, единият от тях 
въздъхнал:

— Да беше жив Кале, си 
гурно щяха да ни поканят.

— Обичате ли Шекспир?

Друг пут я га карам да идемо първо 
при децата, па после, че купуйемо по про- 
давниците.

Он ме води натам-навам, из дупан у 
дуЗзан, накупувамо све и после он ми рече.

— Са може да идемо куде очеш.
И тека два три луги идем с ньега и 

он све тека работи. Най-после реко че 
питуйем.

Потомството прави голяма разлика между сила и 
слава.работили ВОЛТЕР

Колкото и да изучаваш хората, винаги ще се излъжеш 
ТЕРЕНЦИЙ

га Нито един човек, колкото и прекрасен да е, не мо
же да бъде съвършенство.

— Ваньо, че ми кажеш що тека ра
ботиш. Първо търчиш та купуйеш карте, па 
после, летиш по продавницете та купуйеш 
йедно-друго, а после оголиш при децата? 
Кажи ми заЩо тека работиш?

— Бре, Манчо, ти ретко доодиш у 
град па незнайеш кикво може да стане. Я 
си прво узнем билет, одека знайеш до три 
по пладне може да поскупейу.

Я си първо купуйем кво съм нами
слил. Йутром су ценете по йевтине, после 
може да н>им сКуне и да дигну ценете, па 
що да плачам по-скупо ка може да плачам 
по-йевтино.

Ж. БОСЮЕ

Човек с'ъм и нищо човешко не ми е чуждо в тдх.
ФЕНЕЛОН— Трудно е да се каже. По- 

скоро сме приятели.

— Докторе трябва ли да 
се откажа от всичко ако ис 
кам да отслабна?

Не е трайна властта на чужди народи.
СЕНЕКА

Добрият овчар сваля от овцете вълната, а не кожата.
ТРАНКВИЛ

Власт, основана на страх, е нетрайна. След време 
страхът се превръща в омраза.—- Разбира се, че не, фрау 

Мюлер — само от яденето. ШЕКСПИР

От войната не могат да се очакват никакви блага.
ВЕРГИЛИЙ

Войната превръща в диви зверове хората, родени да 
живеят като братя-

— Не мога да ям от мо 
кра чиния! — сърди се фрау 
Герда на прислужника в бол 
нищата за отслабване.

Бре, знаял сам дека йе наш Ваиьа итар 
човек, ама толкова пак да йе итар не съм 
знаял. Верно йе това, че ценете за йедну 
ноч и йедно преди пладне може толко да 
порасту да се човек чуди куде да найде па- 
ре да се върне на село.

ВОЛТЕР
— Но това е супата ви го 

спожо — обяснява той- Военното изкуство е най-мъчното 
тва. от всичките изкус- 

НАПОЛЕОН

Войната е зараза... изолирайте агресорите!
Ф. РУЗВЕЛТ

Кой те запозна с жена-
ти?

— Стана случайно. Не ис 
кам да обвинявам никого за 
това.

Рози орцен е от воЯняря,
Я ЯРУТИЯЯ ая '^Гс~г7е:/ц воиялтяг
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