
ЬРЛТСТЙО С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство1' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

8Ъ»тмс»»т« шроанвст е СФР ЮГОСЛАВИЯ »

_ 30 МАРТ 1«9 * брой 

НА 24 МАРТ ОТ РАВНЕ

902 -А ГОДИНА ★ЦЕНА 2,00 ДИК.

в КОРУШКО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СФРЮ И СЮК

Обстановката в света в твърде 

снежна и опасна, но к с дълбоки 

положителни промени
щафетата
на
младостта ЗАСЕДАНИЕТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАШЕ ДРУГАРЯТ ТИТО. — УВОДЕН ДО 

КЛАД ИЗНЕСЕ МИЛОШ МИНИЧ
Щафетата на младостта 

с най-хубави пожелания и 
честитки до другаря 
за 87-ия му 
тръгна на 24 март от град 

Равне в Корушко —

гват на път честките до 
другаря Тито, който вина 
ги изразява доверието си 
в младите... Тази година ис 
каме на Щафетата на мла 
достта да дадем особено 
тържествен характер. То. 
ва е годината, когато честву 
ваме 60-годишнината от ос 
новаването на ЮКП, на ор 
ганизираните работнически 
синдикати, на социалистиче 
ското движение на жените, 
когато чествуваме 60-годиш 
нината на революционното 
движение. На 10 октомври 
1919 година бе основан Съю 
зът на комунситическата 
младеж на Югославия, то
ест организацията, която 
в революционната борба по 
веде югославската младеж 
и по-щастливото бъдеще на 
младите свърза със съвмест 
ната борба на работничес
ката класа под ръковод
ството на ЮКП.

ция на народите и с това 
още повече укрепва истори 
ческата неминуемост от 
промени по пътя към из
граждане на по-демократич 
ни и по-справедливи отно
шения в новата междуна
родна икономическа систе-

На 22 март т.г. в Херцег—Нови, под предсе
дателството на президента на Републиката и пред 
седателя на Съюза на югославските комунисти 
Йосип Броз Тито се състоя съвместно заседание 
на Председателството на СФРЮ и на Председа
телството на СЮК. В работата на заседанието 
участвуваха и най-висшите функционери на фе 
дерацията, републиките и автономните области.

Тито
рожден ден,

чето 
СР Словения-

След 43 дни път из цяла 
страна, Щафетата 

поздравителното писмо ще 
стигне до президента Тито, 
Тя ще мине през всички 
социалистически 
ки и автономни 
през всички общини и в 
нея ще се влее безгранична 
та обич и почитание на

ма.та с Въпреки всички труднос 
ти, движението на необвъР 
заността в този контекст се 

като незави-потвърждава 
сим, извънблоковски и не
заменим фактор, 
ращ такова развитие в све 
та. Затова е необходимо да 
се полагат още усили я и 

акционната 
движението

републи-
области, гаранти-

младежта, 
трудещите се, 
наши народи и народности 

личността и делото 
Тито.

гражданите и 
на всички укрепване 

способност на 
на необвързаните страни и 
непрестанно да се засилват 
ролята и влиянието му. По 
сочена е необходимостта 
от надделяване на разлики 
те и противоречията чрез 
по-нататъпша афирмация 
на основните цели и прин 
пили на движението, необ 
ходими за пълния успех на 
ангажирането 
вид.

Заседанието подчерта 
обходимостта от постоянно 
застъпване на 
ролюбиви сили в света 
победа на принципите 
активната миролюбива

претворява

ла

Към
на другаря

На големия народен ми
тинг в Равне присъствува 
ха над 20 хиляди граждани, 

които и най-висши 
те ръководители на СР 

делегации от 
републики и обла

между
Светлана Антоновска меж 

„Млади- 
и днес 

Тито.

ду другото каза: 
те винаги бяха 
са с теб, другарю

думи и твоето де 
ло винаги вдъхновяват и

Словения, му от тозивсички
сти. неТвоите

На тържествената трибу 
гимна 

Колман- 
жизне- 

Тито

всички миДругарят Тито говори на заседанието в Херцег—Новина Щафетата донесе 
Аленка младите твор- 

да се ангажират в
насърчават зазистката 

чич, обНа заседанието бяха 
съждани и някои 
ции в отношенията между 
комунистическите 
тническите партии. Изтък
нато е, че сътрудничество
то на Югославия със съсе 
днте заема значително мяс 
то във външната й попити

наНа заседаниеточески
борбата за укрепване на со

изчерпа
телно и всеобхватно е раз
гледана международната об 
стаиовка и утвърдени 
туалните задачи на външна 
та политика на Югославия* 
Уводно изложение 

Милош

а за делото, 
ния път на ДРУГНРЯ 
говори председателят 
РК на ССМ на Словения ьо 
рис Бандек и Светлана Ан 
тоновска, председател на 
Комисията за възпитание и 
образование към Съюзната 
конференция на СЮМ.

котенден-
егзистенция и 
нето им в универсална сис 
тема и практика в между 
народните отношения- Ми
рът, сигурността и устойчи 
востта в развитието на це
лия свят са неделими 
единствени. От тук в 
рее за световния мир и за 
здравявяне на сигурността 
на всички страни, големи и 

споровете трябва 
обезателно да се решават

на циалистическите самоупра- 
отношения, брат- и рабоак-

вителни 
ството и единството между 

народи и народно 
и за заздравяне на на- 

свобо

изнесе
Минич,нашите 

сти 
шата 
да и принципите 
вързването...

другарят 
член на Председателството 

ЦК на СЮК.
Констатирано е, че обета 

ловката в света е твърде 
сложна и с много опасиос 

обременена с многоброй 
ни конфликти и кризи, 
чс същевременно има 
дълбоки положителни 
мени, така че всичко се на 
мира в процес на измеие-

и
независимост, интека.нана необ-Борис Бандек в речта си 

другото^ каза: „Тръ Затова нашата страна по 
стояиио се застъпва за раз 
витие на добросъседски от 
ношения и за всестранно 
сътрудничество.

между
малки,ти, но
по мирен път.

Целокупното 
но развитие — бе изтъкна 
то на заседанието на Пред 

потвърж-

и
съвремен-про

Отделно внимание на за 
седаиието е посветено 
въпросите във връзка 
шестата конференция 
Ръководителите на 
вите или правителствата на 
необвързаните страни. Из
разена е загриженост пора 
ри увеличението на отрица 
телните тенденции в между 

отношения- Ой®
същевременно

па
с седателствата 

дава, че неприемлива е и 
опасна практиката на наме
са във вътрешните работи 

независими и самостоя 
телни страни под какъвто 
и да било претекс, както и 
на налагане на вътрешни 
те строеве чрез външна си

ние. наВ този контекст бяха раз 
тендеи- държагледани и новите 

ции в отношенията между 
блоковете и водещите сили, 
старите и новите 
икономическите процеси в 
света, специално положени 
сто на развиващите се стра 
ни. Отделно внимание бе 
посветено на положението 

Югославия и отношения 
та й с отделни държави.

па
огнища,

народните 
иено е, че 
неудържимо се разраства и 
борбата за освобождение,

ла. принципи, 
нашата

Всички тези 
за чието зачитане 
страна последователно и' 
енергично се застъпва, тряб 
ва напълно да се приложат 
и върху премахването 
някои отрицателни 
ции в развитието на между 
народните 
то и в областта на кризис 
шгге огнища 
са Близкият изток, южната 
част на Африка и Югоиз
точна Азия*

на независимост и еманципа-

на
тендеиБойците последователни продължители 

на светлите традиции от НОБ отношения какПървите
носители каквнто

Стр. 10на
Щафетата

(Танюг)



в РК НА ССРН НА СЪРБИЯ

Сгамболич кандидат за 

член на Председателст
вото на СФРЮ

единодушна подкре 
предложението Пе 

Стамболич да се из 
като кандидат за 

на Председателството
СФРЮ от СР Сърбия П 

петгодишен

едннодуш- дена 
па на

Изразявайки
желание и предложе
на кандидационннте 

Председателство 
на ССРН на СъР

ното
тъР
дигане
член

НИЯ
събрания» 
то на РК
бия на заседанието си 
26 март т. г. изготви пред 
ложение за кандидационна 

конференция на ССРН 
на Сърбия, според което 
кандидат за член на Пред 
седателството на СФРЮ от 
СР Сърбия е другарят Пе 

Стамболич, досегашен

от на
предстоящия
период.

!■та на Кан- 
конференция

На заседанието
дндацнонната

ССРН на Сърбия, състо 
*ло се на 27 март в Белград, 
предложението на трудови 
те хора и гражданите бе 

кандидатурата

хотел „СлавияУчастници на Конгреса на Обединението предпа

тъР
член на Председателството УЧРЕДИТЕЛНИЯТ КОНГРЕС НА ЮНИпотвъРДента 

на другаря 
член на 
то на СФРЮ.

на СФРЮ. 1 Стамболич за
Председателят на РК 

ССРН на Сърбия Драгомир 
Милоевич, подчерта, 
на всички кандидационнн 
събрания в местните и са 
м оупр авителните общности 
и организации на сдружения 
труд, на които са взели 
участие над 1,5 милиона тру 
дещи се и граждани, е да-

на Председателство
обединениетоВ7,проса за 

владееше пълна единодуш* 
Първо, че името на новата 
Партия трябва да 
Югославска 
ка работническа партия (ко 
мунисти). След това парти 
ята възприема максимална
та програма на югославски 
те социалистически партии.

единствено

че През април 1919 година в Белград се състоя 
Конгрес на Социалдемократическите партии, на 
който бе основана Югославската Социалдемокра 
тическа работническа партия , (комунисти). Едип 
от участниците на Първия Конгрес, Павле Попо- 
вич, описва началото на работата на Конгреса.

ПетъРИзбирането на 
Стамболич за 
Председателството на СФРЮ 
от СР Сърбия ще извъР 
ши Скупщината на СР СъР

начлен гласи
Социалистичес

бия на една от предстоя
щите си сесии. ти, които залата на „Сла

вия" едвам събра. Конгре
сът започна с работничес
ки химн, който пееше хор- 
от делегати на всички кра 
ища на нашата 

След това Конгресът бе 
избрал президиум... за пръв 
председател бе избран Фи 
лип Филипович, който

...За работата на Конгреса бе 
взета под наем залата на хо 
тел „Славия" на 
площад Димитрие Тудович. 
Той е бил малък хотел, а 
сградата бе разрушена по 
време на бомбардовките на 
Белград на 6 април 1941 го
дина. На върха на хотела 
беше издигнато 
знаме, което пазел 
другар. Залата бе окичена 
скромно, 
цветя 
дателската 
знамена от лявата и дясна 
та страна, по стените лозун 
ги: „Пролетарии от всички 
страни, съединявайте 
„Да живее 
лът"..

В Белград бяха пристигна 
ли представители на соци-

според кодто 
чрез преминаване на капи
талистическата частна соб

днешния

В СКУПЩИНАТА НА ВОЙВОДИНА ственост.. на средствата на 
производство в обществена 
собственост... може да 
осъществи това, 
стопанства и доходи от об 
ществения 
ползвани от ония класи, ко 
ито до тогава са били ек
сплоатирани, източник на 
най-голямо богатство вмес-

страна...
сеДоронски избран за чпеи 

на Председателството 

на СФРЮ

големите

труд да бъдатчервено 
един и

напредседателствуваше 
първото пленарно 
ние... По време на Конгре

Няколко букети 
във вази на предсе 

маса, червени

заседа-

Конгресът на обединение се състоя в Бел 
град от 20—23 април 1919 година с участието на 
423 делегати. Конгресът бе взел решение новата 
партия на Югославия (комунисти — СРПЮ(к).

На конгреса бе избран централен 
съвет в състав: Филип Филипович, Живко Топа- 
лович, Сима Маркович, Душан Цекич, Йово Як- 
шнч, Митар Трифунович, Лаза Вукичевич, Влада 
Маркович, Джуро Цвиич, Владимир Чопич и дру 
ги. За главен секретар СРПЮ(к) бе избран Филип 
Филипович.

Делегатите на двата съве 
та на Скупщината на Со 
циалистическа 
област Войводина, на сеси 
ята си състояла се на 26 
март, чрез тайно гласува 
не, избраха Стеван Дорон
ски за член на Председа 
телството на СФРЮ от Вой 
водина.

Скупщината на Войводина 
даде висока оценка за до
сегашната дейност на Пред 
седателството на СФРЮ в 
изграждането и развитието 
на социалистическите самоу 
правителни отношения, ра 
вноправието, братството и

единството между наши
те народи и народности, съ 
гласуването и осъществява 
нето на интересите на ре 
публиките и автономните 
области, укрепването на 
единството и отбранителна 
та мощ на нашата общ
ност и заздравяването на 
международната 
на страната ни върху прин 
ципите 
политика.

се",
Интернационаавтономна

партиен

ал-демократическите партии 
на Сърбия и Босна и Хер
цеговина, пердставители на 
огромното болшинство от 
членството на Социалдемо
кратическите партии на 
Хърватско и Словения, пред 
ставители на

позиция

на необвързаната са, разбира се, по отделни 
важни въпроси 
бяха единни... Така основа
та за обединението бе прие 
единодушно.

източник на сиромаш 
ия и експлоатиране... След 
приемане на предложения
та беше прието обединени 
ето.

то
мненията

социалдемок
В ССРН НА КОСОВО Обаче, по

По време на първия 
конгрес на обединени 
ето излизали следните 
партийни 
„Радничке 
(Белград), 
боде" (Сараево), „Ос
вобождение" (Сплит), 
„Радничке новине” 
(Осиек), „Народна 
ля”, (Славонска По- 
жега), „Радничка стра 
жа" (Вуковар), „Исти
на" (Загреб), известно 
време е излизал и ве 
стникът „Слобода” 
(Нови Сад). В Шибе- 
ник, окупиран от ита 
лианците, излизал ве- 

,,Дървени

Единодушна 

подкрепа на 

кандидатурата 

иа Фадил Ходжа

ВАШИНГТОН

Подписано споразумение за мир 
между Египет и Израел

вестници:
новине” 

„Глас сло-

шшсптт на вългар- На 26 март т. г. във Ва
шингтон бе подписано 
разумение 
Египет

не на целия проблем в 
тази област.

За това говорят вълнени
ята, които настъпиха в 
Близкия, изток, след подпи 
сването на споразумението. 
На западното крайбрежие 
на Газа бе

ОИАТ* НАРОДНОСТ В 
0+Р ЮГОСЛАВИЯ

спово-
за мир между 

и Израел. С този 
документ трябва да се сло 
жи край 
период
ликти между Египет и 
раел. Споразумението под 
писаха египетският прези 
дент Садат и израелският 
министър-председател
гин.

на 30-годишния 
на войни и конОбластната„о конференция

на ССРН, в качеството 
кандидационна конференция 
на ССРН на Косово, 
седанието си от 27 март ут 
върди 
кандидат 
седателството на СФРЮ. За

ЙзДиректор
ТОДОР ВЕЛЧЕВ

на провъзгласен 
„национален траур", а на 
улиците в Бейрут продъл 
жава генерална стачка. 
Йордания повика араби
те да отхвърлят „заговор 
неческид план" на Еги
пет и Израел. Също така 
Иран официално осъди Ми 
ровата спогодба между Из 
раел и Египет.

Студентите на повече фа 
в Кайро не посе 

лекциите, което бе

Главен на заи отговорен 
редактор 

Стоян Станков предложението за 
за член на Пред Вестникът

век". както и американски
ят президент Джими Дар 
тър в качеството на свиде 
тел. -

ШОНИИРИ
ВОТ ДАМ НИИОЛОВ 

Тяляфоии: директор —
4А454, Редакция 52-751

Годишен абонамент 100, 
а полугодишен 50

седанието се състоя след
ратическите групи от Вой
водина, Македония и Чер
на Гора. В навечерието :_
Конгреса на конференция в 
Народния социалистически 
дом бяха избрани конгрес
ни комисии за да 
Конгресът да работи 
но. Тук бе избран и 
фикациониен отбор, 
започна да събира пълномо 
щията веднага.

Конгресът започна с рабо 
та на 20

провеждането 
обществено-политическа ак
тивност, в

на широка

Дали спогодбатаиа между
двете страни ще доведе до 
траен -

която трудещи 
те се и гражданите от Ко 
сово7*ку*уа о матка

62500-603-9525СДЯ — Имц,
.Луч Нари-

*“Ъ ^ Чуми ■ММ — ,, ■

мир и Цялостно ре
шаване на кризата в Близ 
кия 
види.

единодушно 
предложението 

член на Председателството 
на СФРЮ от САП Косово 
да бъде 
Ходжа,
Председателството 
СФРю.

култети
щават

подкре
пиха може

по-лес
вери-

който

изтък,за остава да се 
Споразумението Са- 
Бегин

ше израз на мирно стач 
поради израелско- 

египетската споготба. Най- 
големи противници на спо - 
разумението са палестинци 
те, които считат, че Садат 
е продал

куванедат има всички 
на части- 
на Дълго- 
в този ре 

се, не пред 
най-добрият на 

за всеобхватно решва

характеристики 
чно
трайната

избран Фадил решаванесегашен член наА» в криза 
гион и, счита 
ставлява

на април към 9 часа 
в присъствие на 452 интересите на па 

лестинския и арабските на
роди.

делега чин
СТРАНИЦА 2
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Белград

обществено-политическата рабо-ГОЛЯМ ПОДТИК зация на
та, което подразбира осуетяване тенденци
ите на разширяване и възпроизводство на 
политически професионализъм — с връщане 
на кадрите в сдружения труд след изтича
не мандата на политически функции са ра
боти, за които не са необходими 
подготовки и къ*м чието осъществяване мо 
же вече в тази фаза много да се направи.

Активността през последните месеци пот 
върждава, че инициативата на другаря Тито 
за развитие на колективната работа и отго 
ворност получи пълна подкрепа в нашата об 
щественост. 'Обоснована върху богатите опи 
ти от всички 
тази инициатива преди всичко е приета ка 
то голям подтик за по-нататъшната демок 
ратизация и обобществяване политиката^ на 
решаване и съвкупните отношения в обще 
ството. Но от друга страна, тя със себе си 
носи и критика на определени явления- С 
други думи, комунистите и трудещите се в 
неа виждат и ефикасно срелсво в бороата 
срещу тенденциите и явленията на бюрокра
тизъм, кариеризъм, лидерство и други незд 
рави амбиции.

фази на нашата революция отделниКолек-социалнстическото самоуправление, 
тивната работа, безспорно изисква непосред 
ствена и пълна лична отговорност на всеки 
отделен член за изпълняването на работите 
и задачите, които непосредствено са 
доверени, но и за цялата работа и решаване 
на органа и тялото, чийто е член. Това зна
чи, че колективната отговорност същевремен 
но в демократическите самоуправителии от 
ношения е и обща, и лична отговорност 
всички участници в работата и решаването.

За по-пълно осъществяване на инициа 
тивата на другаря Тито ще бъдат необходи 
ми и изменения и допълнения на отделни 
разпоредби на конституциите, статутите, за 
колите и останалите нормативни актове и 
правилници, както и изменения в състава, 
големината и организацията на отделни ор 
гани и тела. За това „Комунист’ вече писа. 
Обаче, би било погрешно всички активности 

осъществяване инициативата на другаря 
Тито да се свързват с предварителни прове 
ждания на тези нормативни и организацион 
ни изменения- И преди всички тези измене 
пия и въвеждането на функцията на предсе 
дател, относно председателствуващ с едно 
годишен мандат, може много да се допри 

за усъвършенствуването на колектив-

му

на

опити в 
другаря 
нейното

Досегашните разисквания и 
прилагането на инициативата на 
Тито изтласкаха на преден план 
значение за по-иататъшната демократизация 

кадровата политика. Разширяването 
кадровата основа, ио-голямата афирмацпя 

личните способности, знания и творческо 
ангажиране на кадрите, по-нататъшното ра 
звитис на другарските и хуманните отноше 
ния между хората, спречаването па карие 
ризма групово-фракциоиерските борби за 
власт и превръщане в частна собственост 

обществените функции — всичко това 
са причини за раздвижване на тази ини
циатива.

политическата сисФункционирането
на социалистическата демокрация

задълбочен анализ и насоки на по
отделно се занимавах 

на СЮК, — 
значение за наша 

общ-

на в
тема
с чиито
нататъшно развитие 
ме на Единадесетия конгрес 
има безспорно решаващо 
та социалистическа самоуправителна 
мост А развитието и поддържането ма колс 
ктивна работа и отговорност с съществена 

само за функционирането 
и на нейното по-иата

нана

на
несе
пата работа и укрепването на отговорността 
във всеки орган и форум.предпоставка не

па тазира^вситте^са' и усъвршенствуване.но
В случая споменахме само някои в ре 

дината въпроси, свързани с развитието на 
колективната работа и отговорност. Живо
тът и практиката, съвсем сигурно, ще нало 
жат и други въпроси. Обаче, вече сега е 

известно, че във всички органи и
час

• л
Т'[,ШНО на

г-см ^""разбираемо, чГт^и
"на” СюГвВ чет^ртъкГ ЯТЯРГсга
повищата и заключенията които утвърди
най-висшият орган на СЮК отразява ъ 
костта на няколкомесечиата дейност в 
за на комунистите и обществото по ос-ь

Титовата инициатива. Също та- 
подтик па нашето 

решенията

ко В дните, които идват, комупистте 
численни задачи в тази 

каже,
съвсем
организации па Съюза на комунистите 
по-скоро би трябвало, вероятно веднага 
след заседанието на Централния комитет, 
да се приемат конкретни програми за раз 

колективното ръководене и отго 
ворност и по-нататъшната демократизация 
па обществено-икономическите отношения 
и решаване. Комунистите трябва да насто
яват такива програми да съставят и венч 

обществено-политическите общности н 
останалите самоуправителии организации и 
общности. Приемането на тези програми и 
тяхното последователно осъществяване ще 
даде възможност за организирана активност 
по развитие на колективната работа и отго 
ворност, а ще премахне и евентуалните тен 
дешдии на ненужно протакане за превръща 
не в дело на Титовата идея. В едно, с това 
ще се осуети повръхностноста, едностран
чивостта н приемането на прибързани ре-

щс се озоват пред 
област. Със сигурност може да се 
че по-натагъншата демократизация на кад 
ровата политика до голяма степен ще зави 
си от това до коя степен публично и крит - 
чсски се оценява работата на всеки орган. 
Форум и техните членове и във връзка с 
това до коя степен се сочат явле|Шята 
решаване извън за това компетентните ор
гани и тела. Не по-маловажно е и последо 
пателното степенуване па кадрите според 
способностите, трудовия принос и. 
политическнте особености — а не според 
някои други, например, хиерархистическо- 
бюрократични критерии. С една дума ав
торитетът на всяко отделно лице трябва да 
тор Ъ1 неговото знание и други качес 

и постта, които

Прилагането принципа на ротация « 
след това деакумулацмята на 

функции н дспрофесиопалп

витие на
ствяване на
ка това е и значителен 
ангажиране по осъществяване 
на Единадесетия конгрес на СЮК.

на

ки
Вече повече пъти подчертавахме, че^усъ

изключително значение 
и стабилно разви- 

самоупра

па колективнатавършеиствуването 
и отговорност е от 
за успешното, всестранно

нашата социалистическа
Колективната работа и

тис на 
вителна общност.

произтича от
тва, а не с оглед на мястото 
заема.облик на самоуправително 

подразбиращ обща и пълна лична 
па форума, ор-

отговорност са
решаване 
отговорност на всеки член изменяемост,

политическите тения*
политическа система нагама и института на

;■
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2 Комунист
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ

КОМУНИСТИТЕ В ОБЩИНАТАСЪЮЗЪТ НА МОЩТА И БЕЗСИЛИЕТО НА МАТЕРИАЛА
* или неформални х-ру

и то но съществени не
йсе още нрисъстнуваг 

среди, при опре 
обстоятелства и на

В таки

ШИРОЧИНА 
НА АКЦИЯТА малпичестите причини

УаъИШ-АЯ*

с една от
с.иомепа1А1АеСлободии Йоваиодич пи,па

шари рлшраие 1 о. 
м педоиеп „кошак. е прак
тикаха, нейните процеси и 
противоречия, са акцихпе, 
хеоито ставах па „терена в 
конкретните сроди, е пей 
им ге реални досегиания 
и иротагоииети, е предно- 
етавка за всяко истинско 

Ачогато

организация ца СК в Алексинац коренно 
работа.което пече даде начални ре

Ща, 
и отделниОбщинската 

изменя метода на 
зултати

от вчера приказки 
килохра 

които в тече

Не еа
те за неброените 
ми хартия, 
пие па мандата получи един 

или сро

делени
отделни равнища, 
па случаи информирането 
обективно се превръща в 
манипулиране с делегатите 
или е други субективни ре

Формирани са многоброй 
акционни облици на обе 

днияване на комунистите, 
все повече се потвъР 

жи

член на делегация 
рум * па ооществено-нолити 
ческите организации. Пе 
става дума, разбира се, са- 

за обема на „матерна 
ла", въпреки че и това мо 
жс да бъде знак на тяхна 
та слабост, но преди всич 
ко за това колко той е ии 
формативен,
требяем. Приказките са

малко и бавно се 
мени качеството па т.н. въ 
■грешено информиране.

1111
оОществено-и^ 

активност в алск
подготовка

на е.1х

Засилената които
ждаваг в практическия

Най-добрите резултати

Шаваиия-лишческа
сииац започна х. 
та за конгресите 
продължава е конкрешза- 
ция ..а ..аршините докумьи 
1.1, приети ц» кшпрееше.

ТОЗИ период в оо
е Х1О0ТИ1 па ТО МНО-

захюнват да

мо това Такова информиране
по естество на леща- 

и то

то-ипформиране. 
се изпусне от предвид,
гично е, че анализите „ми

на канцелария"/ чс 
за оезжизнени и че пе мо
гат да бъдат от 
помощ
па тази акция-

вот.
от такова обединяваме 
осъществени в активите па 
комунистите към самоупра 

общности на ии 
тересите и техните скупщи 
ни. Тук именно комунисти 
те участвуват в съгласува
нето па самоуправнтелннте 
интереси на гражданите и 
трудовите хора и за тях се 
тне се застъпват на заседа 
нията на самоуправителни 
те органи на самоуправи- 
телните общности на иите 
ресите. Плановете за рабо 
та на Общинската конфе- 

и на Комитета

лоса гава
та бива еднопосочно 
„отгоре” надолу. А ако ре 
Iиенията не са по добъР, са* 
моуправителеи, демократи- 

начин настанали, ако 
са резултат на разглеж 

в ба

ришат
вителннте .наистина упо 

ста
истинскаоа ЦслпЯ 

щинага
много неща

ла тази практика и
че ири, но

»и,
се променят, 
венчко вървеше, 
хече лесно и 
■ю имаше отпори 
промените и несхаащаие па 
същността им. чуваха ес и
си делни мнения, ^ с д^л1°к
ратизация и» отношенията
в ч_ъюза на комунистите и 
с иехивото „раавлаетяванс 

сттн

пеНаистина, не 
ии из сега дане и определения 

зата, не ще имат действи 
акционна сила. Та- 

и такива ма

За ясен, сбит и насочващ 
необходимо е позна 

на проблематиката, нро
ПОСТОЯННО

па съзнание

гладко, защо 
срещу

анализелабое- 
ипфор 

недостатъчната 
повръхио-

Най-изразителии 
ти па вътрешното 
мнраме еа 
аналитичност, 
стиост п обоощеност. гхеряД 
ко е вярно, че пякои отче 
ти и други материали от 
общините, основните орга 
низацни и самоуправителни 
те общности са по-обобще- 
п и от Конституцията и кон 
гресните резолюции. Особе 
но се пази на видело да не 
„излезпат” конкретни ин
формации за отрицателните 
явления, неблагоприятното 
положение и тенденции, спо

телнаваие
фесионалност и
задълбочаване
то от идейно-политическо ос 
пособяване.

кива решения 
териали, 
нужно ще водят в разрез 
между думи и дела. Оттук 
качественото информиране 
не само, че съществено вли 
яс върху функционирането 

плитиче

които ги следят

Облягаие въР 
ху резултатите на тсорети 

необчиите изследвания с 
ходима предпоставка па по

елренция
изготвяни като части от ра 
ботата на целокупната дей 

СК в общината,

мс може далеко да ес
на делегатската и

система, но и обра 
обусловено

митическата акция, па сле 
дователно и на информатив

пе. и обстоятел- скатаохраорява
само ев общината нЯ- 

оргап11зацпЯ
дейност тио

от степента на развитост на 
самоуправлението, с 
кратичността на решаване
то и обгцествено-политичес- 

относно

но-аналитическата 
на професионалните служ- 

Ако това изостане, то 
„материалите” за засе-

ност на
което представлява 
върху реализацията им да 
се мобилизират всички тру 
дови хора и граждани 
общината. В Алексинац 
осведомиха, че няма пито 
един по-значителен 
лем, който да не се разгле 
жда от Съюза на комунис 
тите, като се почне от по
нататъшното развитие 
стопанството до образова-

СТВОТО, НС
ма пито една
оез разводна програма 
соосгвена модернизация- До 
неотдавна наи-големияг нро 

мина

опит демо-11 би.
гава
данията логически са импро 
визирани, 
фразьорски.

ките организации, 
функционирането на
кратическия 
в Съюза на комунистите.

волем в общината
касряви въглшца, е на 

се стаоилизира, за

ирутинсрски
демонита за 

иът да 
щото в нея сс инвестира г 
чи .милиарда стари динара, 
с което ще се ооезпечи пей 
ното по-сигурно развитие.

ред логиката „из нашия 
дом нищо да не се чуе ло 
шо", все докато такива тен 
деициИ и противоречия не 
направят нещата „да пук
нат.” Неконкретиостта и 
празнотата в „материалите” 
по принцип се настоява да 
се замаскират с общир- 
ност и фразеология която 
все повече се превръща в 
своебразен митологически 
език.

централизъм
Трябва да кажем, че има 

още и причини, и „виновни 
цй”. Когато бихте впрочем 

хората от профе 
служби защо 

такива „матери 
казали между

проб-
Преодоляването на слабо 

стите в информирането за
туй не е само задача на 
„информировчиците или ор 
ганите, под чиито крило се 
подготвят 
но и на всички други субек 
ти на политическата акция. 
на онези, на които тези 
поръки и анализи са отпра 
вени и които ги ползват. Тех 
ният критически принос и 
влияние е необходима пред 
поставка информирането на 
истина да стане тяхна соб 
ственост и сила.

попитали
сионалните
ПОДГОТВЯТ
али”, биха

Целокупната отговорност 
на общината 

орга
наза развитието

на общинската информациите,другото, 
от тях, че така търсят фо 
румите и останалите „поръ 
чители”.

че така се търсипада
иизация на ^ъюза на кому
нистнте. Б Алексинац това 
е записано и в статутарно 
то решение и се правях уси 
;шя гова да се проведе в 
дело. Как.'

здравеопазването, 
културата, информирането, 
жилищно строителство 
други въпроси. Върху реша 
ването на тези въпроси, 
Съюзът на комунистите ще 
потвърждава своята воде
ща роля.

нието.

Колкото и да бъ 
или не бъде такъв от- 

убедителен, сигурно 
ненадделе ните

и де
говор 
е, че
денции на форумна работа 
и поведение не са без влия 
ние. Навиците и явленията 
да се рашават в тесни, фор

Липсата на истински и не 
посредствен 
стоянието, за което трябва 
да се осведомява, или кое 
то трябва да се анализира,

тен-
преглед на съ

Преди всичко с акционно 
оспособяване на първични
те организации, с идейно- 
политическо образование 
на членовете на СК, с но

АНАЛИЗИТЕ—ЕДНО, ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА-ДРУГОКОМЕНТАРорганизи-во по-еластично 
ране на СК в сдружения 
труд и в местните общнос 
ти и с коренни промени в 
метода на работа ща Об
щинския комитет и Конфе
ренция- Работата на фору 
мите се свежда на най-не
обходимите облици, „прена
сянето на становищата 
базата" е отстранено 
практиката на общинските

От 1 216 000 хектара обра 
ботваеми площи през есен
та са засети 400 000 хекта 

площи 
засети

Що се касае до семена та, по свое нахождение, ги 
поръчва от производители
те. Поради това селскосто
панските производители са 
принудени да засяват семе 

които могат да намер
ят на пазара, или пък са 
принудени да се снамират 
кой как може. Анализите 
показват, че на частни я се 
ктор годишно се засява с 
царевица около 200 000 
тара със семена от 
но непознат произход, 
е нужно да се 
отделно, че това

изводство. Като решение 
за този проблем се посоч
ва вноса на изкуствени то 
рове, защото този недои
мък, по оценка на всички 
селскостопански специалис 
ти, може сериозно да уг 
рози тазгодишната рекол
та. Обаче вносът може са 
мо временно да смекчи но 
не и трайно да разреши то 
зи проблем.

та, в това отношение не 
би трябвало да има пробле 
ми, защото нашите научни 
институти са световно из 
вестни като създатели на 
над 150 високо добивни сор 
тове животни растения. 
Обаче според думите на 
частните

ра, а останалите 
трябва да бъдат 
през настоящата пролет. То 
ва за селското стопанство 
в Сърбия е изключително 
важна и обемиста задача. 
Досегашният опит показва, 
че за успешното изпълие 
ние на тази задача трябва 
да бъдат обезпечени 
всичко механизация и изку 
ствени торове.

на,в
от

Ръководства, а решаването 
с предварително широко 
демократично обсъждане в 
първичните организации е 
все по-разпространена прак 
тика.

селскостопански
производители, те на паза
ра могат да купят 
един или два вида от тези 
хибридни семена 
поради това че

само хек 
напъл

преди
И когато става въпрос 

за механизацията, която е 
необходима за тазгодишна
та сеитба, прогнозите не 
могат да бъдат оптимисти
чни. На територията на 
Централна Сърбия има над 
70 000 трактори, а това в 
сравнение с 80 000 хекта
ра площ, която трябва да 
се засее сигурно е достатъ 
чен брой. Обаче множество 
селски_ домакинства, тък
мо най-бедните, 
гат с необходимата 
низация, а тези, които имат 
такава, за своите услуги ис
пю високи ДаждиЯ( (към 
100 000 ст. динара за хек
тар). По всичко личи, че 
този проблем е възможно 
Да се разреши единствено

именно
търговия-

Не
подчертава 
до голяма 

степен намарява приносите 
на тези ■Комунист имения. Това изос 

частния след об 
ществеиия сектор, и 
ревицата и

таване на
с ца 

с пшеницата, 
се движи средно от 16 до 
17 центнера по хектар.) на 
обществените 
на частните 26

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

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

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Комунист": 
Велко Миладинович

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

имоти 43, а 
центнера).

Изкуствените 
бено - 
печени в

торове, осо 
азотните, не са обез

чества. Ъбяснен™ К°ЛИ 
ва нещо е 
дителите ги
™ чуждестранните купува-' 
ш плащат по-скъпо. Пок

рай това, като една от 
чините, за

не разпола 
мехаИздава: Издателска трудова организа

ция „Комунист“.
Печата се на сърбохърватски, относно 

иа хърватскосръбски (кирилица 
1а), на словенски, македонски 
и в еъкратени издание на български, ун
гарски, еловашкж, румънски и русински 
език.

за то 
просто: произво 

изнасят, защо-и латини- 
и албанскиРедакция на изданието на „Комунист" 

** ® Сърбия: Сиво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже 
мм, Велимир Филипович, Расгко Йове- 
яи Слобадвн Кмип, Ммюйло Ковач, 
0*р|д Ковач йово Марковнч, Бранисла. 
Милошевич, Зорнца Сганимирович 
лентийе Вуксанович.

при
недоимъка наИзлиза в петък.

С указ на президента на Републиката 
от 22 декември 1964

по самоуправителен начин, 
именно сторове се споменава и не- 

благовременното по-ускорено сдру 
жаване на труд л средства 
на по-голям брой 
селскостопански

и Ми сключване 
договори и доставка на 

торове от
на

Сжретар иа редакцията Бояна Аиту частни
ггроизво-

страна на орга 
низациите, занимаващи се 
със селскостопанско дители.

про- Р. Й.



МОК НА СКС В НИШ ЗА
АКТУАЛНО

Специалистите и 

кадровата политика
ПРЕД ИЗГОТВЯНЕ НА 

ПЛАНОВЕТЕ 1981-1995
Обсъждайки 

кадрите-специалисти
ди. Някои 
организации все още не при 
емат
специалисти. Но и 
ството 
папските 
ските
обективен проблем.

въпроса за производствени ИЗГОТВЯНЕТО на средйо- 
срочните .развойни програми 
1981-1985 година в предстоя 
щите две години ще предста 
влява една от основните дей 
ности ня всички самоуправи 
телни

я в регио
на Между общинската конфе 
ренцня на СКС в Ниш, на за 
седанието си > 
г. констатира, че 
има. достатъчно специалисти, 
но не задоволява разпределе 
нието им в стопанските и из 
вънстопанските области.

Най-голям процент от ка 
дрите с виеше образование 
работят в Нишка община 
бо,15 «а сто. докато стопан 
ски изоставащите общини 
все още нямат достатъчно 
специалисти с виеше образо 
вание. С други думи. 
алистите неохотно 
яват в

необходимото число
текуче- 

на кадрите от сто- 
в извън стопан- 

дейности е сериозен

от 21 март т.
в региона

фактори от основни 
клетки на обществената 

до федерацията.
те
структура 

Дя припомним, че Скупщи 
ната па Югославия «а 6 де 

1978 година прие ре

Правилното разпределе
ние на кадрите може да се 
постигне с дългосрочна кад 
рова политика чрез етапен 
дираде. даване на кредити, 
както и със стимулахивно въз 
знаграждаване на специали 
стите в изоставащите райони, 
ь това отношение 
телен е примерът 
стрията
..Тигър" в Пирот, КОяТО по
наето ящем стипендира и 
кредитира над 220 
и студенти.

Тези проблеми налагат в 
трудовите колективи да вод 
ят дългосрочна кадрова по 

което ще доприне 
се да се постигне по-прав 
илно разпределение на кадри 
Те с виеше и високо образо 
вание.

В това отношение съшес- 
твувя широко поле за дей
ствие на комунистите в пъР 
вичните организации в тру 
довите организации. Защото 
кадрите са едно от твърдс 
важните условия за по-уско 
реното развитие на нзоста

кември
шение за изготвяне на Общс 
ствения 
от 1981 до 1985 година. Касае 
се за много обемиста и слож 
■на работа на всички равни 
ща, която 
върши
година. Държавната стати-

петгодишен план

специ 
се настан

трябва да се изпоказа 
на Инду 

за гумени стоки
в тази и следващата

неразвитите
оглед на обстоятелство 

то. че им се предлагат 
изгодни материални и 
шни условия.

Другата

среди,без стика показва, че в новия 
обществен план на Югосла 
ви а трябва да бъдат вгра' 
дени около 55 хиляди плано 
ве. самоуправителни спора 
зумения и обществени до 
говори, които ще изготви ба 
зата: 32 хиляди основни ор 
гянизации на сдружения труд 
над 6 хиляди самоуправи
телни общности на интере 
сите, 850 кооперации. 11,5 
хиляди местни общности, 
512 общини. социалистиче
ските републики, автономни 
те области и СФРЮ.

Поинципите, произтичащи 
от Закона за самоуправител 
ното планиране, налагат вся 
ка стопанска единица, обше 
ствено-политическа и самоу- 
поавителна обшноог да пла 
нипя самостоятелно, но в 
планирането да се спазват 
ТОИ В^^НИ УСЛОВИя:

— Плановете да се изгот 
вят съшевреме.тпю.

— взаимно да се съгласу

по-
жили ученици

констатация е,
че кадрите повече 
чат' ’ ..привли- 

иззънстопанските дей 
от производствените 

В стопанството 
образование рабо

ности, 
организации.

Не само производители, но и дейни участници в самоу- 
правителното планиране

литика.
с виеше 
тят 3,68 нц сто от тези за 
ети има завършено 
или прлувисше образование, 
я в стопанството 
четиринадесети работник.

Планирането на всички ра 
внища ще се въРЩи по един 
ствена методология, с пъл 
ното ангажиране на специ 
алисти и научни институ 
ти. Но главната задача и 
работа ще падне върху плещи 
те на самоуправителните ор 
гани и обществено-политиче 
ските организации от мест 
натя общност до съюзната 
държава.

Време е в организациите 
на сдружения труд. в ме 
стните общности и в самоу 
правителните общности на 
интересите дя се предприе
мат конкретни мероприя
тия за навременното и каче 
ствено изготвяне на развой

ните планове. Защото от 
реалното планиране в само 
управителните клетки в ба

виеше

зата ще зависи и планиране 
то в обществено-пилитически 

общности, общината, ре 
автономната об

всеки

те
Зя такова състояние с ка 

доите има и обективни и 
субективни слабости-бе изтъ 
кнато в материалите и оа 
зискванията. На лице е не
достатъчната грижа за дъл 
госрочно решаване на въпро 
са с кадрите в някои сре-

публиката. 
ласт и федерацията и сетне
изпълняването «я приетите 
планове.

Кратко казано планиране 
то на бъдещото развитие 
трябва да се основава върху 
реалните възможности, ши 
рокото сътрудничество с 
науката и самоуправител но 
то договаряне между трудо 
вите колективи.

ващите трудови организации 
и общини като цяло.

Ст. Ст.

В ЮЖНОЛГОРАВСКИ РЕГИОН

Пълна здравна аащита 

за селскостопанските 

производители

ват и
Ст. Ст.— да се спазва цялостта в 

планирането.
НяМя

дователното 
но планиране във всички ор 
гднизации и общности ще 
допринесе за пълното осъще 
ствяване на Закона за сдру 
жения труд.

Изготвянето на плановете 
трябва да тече етапно. В пъп 
вата Фаза се утвърждават ос 
новиите насоки и границите 
на икономическата политика 
в следващия петгодишен пе 
реод, след това се утвържда 
ват проектодоговорите и дру 
гите самоуправителни акто 
ве за планирането. Всички 
тези работи трябва Дя при 
ключят до октомври следва
щата година, когато нге бъ 
де приет общественият план 
Пя федерацията.

съмнение, че после 
самоуправител- БЕЛЕЖКА

Без
идеализиранедимо да се обезпечат сред

ства във фонда по здравна 
защита, както и достатъч
но здравни
ри за повишения обем 
здравните услуги.

Обезпечаването на пълна 
здравна ,защита и на част 
ните селскостопански произ

обекти и кадводители е важно условие 
за осъществяването 
циалната и икономическата 
политика, важна 
гавка за реализирането на 

задачите в област

нана со В доклада на общинския инспектор- съвет
ник за работата на основните училища в 1977 78 
година, който ое обсъден на едно заседание в Бо
силеград, е изтъкнато, че работата на учплищни- 
ните колективи е много добра, въпреки матернал-

Предвиждат се I юобхо- 
димите средства за пълна 
здравна защита от 282 ми 
лиона динара, от които сел 
скостопанските ггроизводи- 

обезпечат 138, ос-

предпос-

целите и
та на разширяването

лфежа и в об- 
на селското стола н-

на
здравната 
ластта 
ство.

Повикана е на помощ статисти- 
и са посочени много данни за одържаните 

редовно и допълнително обучение и сво
бодните дейности по класове и предмети. На края 
е констатирано, че в образованието се работи на
истина добре, даже много по-добре отколкото в 
някои по-развити среди. Според доклада, субек
тивни

ните трудности, 
ката
часове по

тели ще 
та палите 144 милиона дина 

ще бъдат 
чрез сдружаваме па сред- 

страиа па работни 
селскостопанските

обезпечениОбезпечавайки право па ра
пълна здравна защита се 
създават комплектни усло- 

за подобрение на здра
ства от
ците и 
производители па републи- 

равнище. Ло такъв
вия
веопазването и хигиената и 
на село. Имайки предвид, 

Южноморавски реги-
слабости малко е имало.

Ако е така, подобри ли се матер 
на училищата ще бъде идеално!

ИЗЛОЖБА В НИШ палната ос-канско
начин ще дойде до пълна 
изява принципът на 
дарност. Със средиосрочпа 
та програма по здравеопаз
ване е предвидено изграж
дане на пови здравни обек 
ти в региона, както и обез 
печавапе на необходимите 
кадри. В южноморавски ре 

живеят 216 ООО «селско
производители, 

защита

че в
он има много селскостопам 

досега
новасоли- Тито и

революцията в 
произведенията 
на скулпторите

Безспорна е компетенцията на съветника да 
преценка на състоянието, но такова идеали 

не е нужно, а още по-малко полезно. За 
понякога е добре да се

ски производители
здравна защита и 

беше една от причини
даде 
зирапе
конструктивни решения 
погледне и обратната страна на медала.

нямаха 
това 1
те за напускането на имота, 
то Скупщината на Самоуп 
равителната общност 
здравна защита в Южномо 
равски регион в Лесковац 
неотдавна прие г/роектопро 

за въвеждане па пъл 
зашита на сел 

произволи

по
за отношенията между зае-Става въпрос 

в училищата.гиоп
стопански 
които за здравна 
плащат 19,9 на сто от ка
дастралния доход и 404 ди 
нара за всеки член ,иа се 
мейството си. Според про
ектопрограмата занапред 
би тпябвало да се плаща 
по 22 процента
лен доход и 
семейството, за да се 
печат средства от В8 мили 
опа динара, а останалата 
сума ще субсидира РспуО 
ликанската
здравно осигуряпапе.

тите
че самоуправителнитеОчебиещ е факта,

отношения в основните училища ( е изключение 
па боснлеградското) още са на ниско равнище, в 
някои съвсем лоши. Разправите продължават 
вече по-дълъг период, а в последно време често се 
отива и в съдилище.

На 27 март в Дома на 
ЮНА в Ниш генерал майо 

Никола Кастратович 
пазва-

грама
на здравна 
скостопа иск ите

Всички други регио- 
СР СъР^я са въвели

рът
откри изложба под

„Тито и революцията в 
ма скулпто- 

бе откри-

тели.
ни в
пълна здравна защита
селскостопанските 
водители. Проектопрограма 

известно време се 
публично обсъж 

обпшос-

ние
произведенията н 
рите" Изложбата

рамките на чествуване 
то на 60-годишнииата на 
нашата Партия- 

Изложбата съдържа 2Ь 
скулпторски дела от наши 
художници от Аитун Аугу- 
стинчич до Александър Ша 
кич от Ниш.

и а
произ- каче-Сам се поставя въпросът: могат ли 

ствеиата работа и добрите постижения да бъдат 
лицето ма медала ако неговото опако са лошите 
взаимоотношения в колективите? Ясно е, че това 
са две противоположности, които инак не .мотат 
да бъдат в диалектическо съгаласие!

на кадастра 
410 по член на 

обез
та в

та от 
намира на 
да не в
ти и основните 
нии, което ще 
до 10 април 

За въвеждането
защита е не

местните
организа- 

продължи 
тази година, 

на пълна

К. Г.общност по

Б. К.
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СРЕШИ

ОЦЕЛЯЛА ТРАГЕДИЯТА 

НА КОЗАРНИЦА
Проиознаоа — брат й Ста 
ниша. Подига. главата му 
жив с I

— Да бягаме! шепва сее

селшцеГорна Козарвица.
Масурица край Сурдули 

с унищожено само за 
Заедно с добитъ 

три

«ад
да,
одня нощ.
ка. къщите, изчезват и 
семейства: на Драгутин,

Оима Ристич. Спомени 
това рядко но тежко

трата.
Избезумени погледи

пламъка. Огън. Без да
седем

бляс-Пе-
ват в 
МИСПЯт’
рани в тялото. Станиша изка 

прозореца. Българ 
фашисти не реагират, 

л Лепосава изка 
Но се огласят фашистки

Ря и
те за
и свирепо злодеяние, ни раз 
казва Лепосава Маринкович. 
53-годиаша. оцелял свидетел 
на трагичното събитие. Днес 

Чурковица край

повече, със

ча през
ските 
След това
ча.тя живее в 

Сурдулица. те изстрели.
Избягва в гората. Полуго

ла. боса, кървава тича към 
Масурица. Някъде наД Масу 

отпочине. ДъД 
Изстиваща — едва ста

рица сяда да 
го е.
ва

отновоВ зори бягането
,към Горна Козар 

се за®РъЩа 
всички къши били изгор 

заед-

я връща 
ница. Докато

Димитровград
ли. И хората. Всички 
.но. Чоюешката кръв иа някол 
ко места сс стича 
в огъня- Смесени 
на кръв
кръжат в дима.

Сяда и гледа.
Отново тялото 

почти се окаменява. Силата 
изведнаж я напуска. Пред 
вкочення поглед изниква си 
луетът на брата й. На Някол 
ко места кръвта все още из 
тича от неговото тяло. Ра 
ните никак да засъхнат.

Слугите, Стоилко и Стоян 
ча. които избягали огън, бъР 
зо занасят вестта в Масури 
ца и останалите места, по бъР 
зо на местопрестъплението 
пристигат роднините и бли 
зките на настрадалите.

Между живите вече не са: 
Драгутин Ристич. Велика, 
жена на Драгутин, Стоянка 
(18), дъщеря нч Драгутин и 
на Велика,- Петър Ристич

панорама
II кипи

НА ССРН В ДИМИТРОВГРАДИЛ СКС И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИЛ ОКмиризми 
и изгорено месо

ОК

ПО-ГОЛЯМО АНГАЖИРАНЕ НА ШУШНИ-Пв-УСПЕШНй 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ РОЛЯТА НА ССРН
изстива,

Социагшстичес-Мдстото и ролята иа Со
циалистическия съюз в 
литическата система на со- 

самоупра

ция може да се приеме ка 
то изходна за разисквания 
на съвместното засенание 
на Общинския комитет на 
Оь‘юза на комунистите и 
на председателството на 
Общинската конференция 
на Социалистическия съюз, 
проведено на 20 март в Ди 
митровград, на което се об 
съдиха актуалните идей
но-политически въпроси 

на действуването на 06- 
щ ниската организация на 
Социалистическия съюз и 
задачите на Съюза на кому 
нистите, и приеха изводи 
за по-нататъшната дейност.

Резултат на такава ак
тивност са новите съзнания 
между трудещите се и граж 
даните за незаменимата ро 
ля на Социалистическия 
съюз в осъществяването и 
функционирането на съв
купните самоуправителни 
обществено-икономически от 
ношения и политическата 
система на социалистическа 
та демокрация-

Необходимо е обаче, а с 
цел по-успешно действува 
не на комунистите в Соци 
алистическид съюз, 
да бъде много по-добре ор 
ганизиран, отколкото досе- 

Сегашната му органи 
зираност не обезпечава в 
достатъчна степен ефикасно 
действуване. Поради това 
нужно е в предстоящия пе 
риод да се изнамират и но 
ви начини и методи на ра
бота.

система в 
кия съюз и в делегатските 
скупщини функционира нор 
мално. Значи, ако се обсъж 
дат жизнени проблеми 
ако се осъществи по-тясно 
сътрудничество между 
легатската база, 
ите, делегатите и делегат
ските скушцини.

Лепосава Мар1шкович по-
Горна Козарнида и патриар 

Ристич циалистическото 
влепие, организираността и 
функционирането му и 
тивността 
в него бяха предмет на ра
зискване, които се проведо 
ха в общината във връзка 
с осъществяването на кон- 
ституционата му роля, Раз 
витието на делегатската си 

самоуправителното 
както и по

семейство 
отлично място за 

поръче 
пребивали-

халното иса били 
куриерски
ния.

ак-връзки, 
временно 

на партизаните. И все до 
1943 година, парти 

били
в мазетата на къ 

били поместени боепри

дена комунистите
делегаци-ще

19 март помотанизаните са 
твърде .я 
щите - 
пасите.

На пладне на

Социалистическият 
ние да 
има
ратически разисквания по 
всички въпроси, а в проце 

самоуправителното 
договаряне и решаване да 
обезпечи свободна изява на 
интересите. По този начин, 
както и чрез нови методи 
на работа, трябва да 
преодолеят досегашните ела 
бости. а предимно форум- 
ната работа.

съюз
осъществи демок- 

постоянното задълже15 март 1943 
година българският горски 
стражар Людкан ЛюЦканов 
забелязал, че козарничани 
помагат партизаните и отда 
внашното съмнение потвър
дил пред българския кмет 

наместник Сава Чака

стема,
организиране; 
отношение на идейното, ак

жена, дъщеряи неговата 
им Живка (11). сина Стани 
ша (8), дъщеря Олга (3). Си 
ма Ристич и жена му Радми 
ла и техния двегодишен Але 
ксандъо.

са наиционно, организационно 
кадрово оспособяване 
Съюза на комунистите 
действуване в Социалисти
ческия съюз. Тази констата

на
за

ски Сърболюб Микич
селов.

19 и 20 
1943 година български 

войници по 
я на Драгу 
(бащата на 

Пленено е цял°

междуВ нощта
март
те фашистки 
хлопват на врат 
тиновата къща 
Лепосава)

семейство и прехвърлено 
в друга къща. в »■ 
веели братята Перя 
със смействата си. Започва 
разследване, побой. мъче
ния- Тъй като никой от 
братята не признава сътру 
дничеството с партизаните 
пръстите на фашистките зло 
деи натискат спусъците на 
автоматическото оръжие. Из

А комунистите саТ0 тези,
които трябва аргументира
но и творчески да раздви
жват жизнените проблеми, 
които ще се разрешават в 
останалитеЖивият контакткоято жи 

и Сима
обществено-по

литически организации, де 
легациите и делегатските 
тела.

Общуването с хората е сериозна задача.
Това е добра известно на активистите при ОК 

на ССРН в Бабушнишка община, н0 напоследък, как
то изнесе един делегат на заседанието на Общин
ската конференция на ССРН, не й се посвещава дъл
жимото внимание. Той изнесе в потвърждение и 
примери от последните събрания в 
общности, където на делегатите на политическия 
тив са били зададени редица въпроси.

— Малко като чели сме почнали 
ваме живия
не трябва да правим занапред, 
тересни въпроси 
стнмте

той

За успешно 
ване на водещата си обще 
ствено-политическа роля не 
обходимо е и сегашната ор 
ганнзираност на Съюза на 
комунистите в общината да 
се съгласува със статутар- 
ното решение на Общинска 
та организация на СК, зада 
се в практика потвържда
ват видовете на действува
не на СК, а особено акти 
вите на комунистите, 
гажирани в поотделни

и видове на действува
не в Социалистическия
юз, където ще се приемат 
становищата по 
въпроси и направлява 
тивността на комунистите.

осъществя-га.

някои местнистрели и огън сеят смърт 
и полусмърт. Вързани чле 
новете на семейството Ристич 
падат обляти в кръв. Бедна 
га след това върху телата 
полетяват бом би.

'Последният чий: донасят 
слама, внасят я в къщата 
и около нея и я запалват. 
Пламъците стават бесни, по 
бесня в ат 
поемат къщите, лижат по 
небето, осветляват Козарни-

ак-

дл подценя-
контакт с хората — каза той. Но това 

Ето колкю много ин- 
се поставят на събраният^ в ме- 

общноти. Ние мислим, че псе по развитие 
средства за масова информация — радиото, печатът, 
телевизията и др. — са достатъчни, но се лъжем 
Има въпроси, които трябва да 
бъдат разбрани напълно.

Една от изходните дейности 
в работата трябва да бъде 
в секциите и то не само на 
равнището 
конференция, 
ните организации 
жници на 
кия съюз. По този 
се създават 
включване на по-голям брой 
трудещи се и граждани 
разискванията по 
въпроси от ежедневния жи 
вот и работа. А техните 
циативи, мнения и предло 
жения обезателно трябва 
да се имат предвид 
времена приемането 
шенията, 
изводите, и от 
Общинската

на Общинскатачервено-кървави. ан-се доизяснят за да
но и в мест 

и йтодру 
Социалистичес 

начин

те
лаИ наистина с така 

Днес в света и у нл,с има толкова 
бития, които трябва да .се протълкуват 
най-достъпен начин. Впрочем само 
с гражданите и трудещите ое предлага възможност 
те да се изяснят докрай.

Въоръжени със знания, активистите при ОК 
ССРН. при ОК на СКС, ще трябва по-е чето да оби
калят местните общности, като често дават отго
вори и на въпроси „извън дневния ред”. По тачъв 
начините и най-активно ще съДейспвузат За активи
зирането на всички сили, което е задача и ецл пре
ди всичко на Социалистическия сък>з като обединя
ващ фронт на всички обществено-политически

ца. СъМНОГО Съ-
на хората на 

жиязият контакт
Лепосава. седемнадесетго- 

дишна, по-младата дъщеря 
на Другутий, все още чувству 
ва живот, докато край 
лежи
стната Стоянка.
Опипва тго-нататък и кръв 
и дим, в полумъртва просъ 
ница и пред заплашващи 

търси 1с Ръце, 
понеже видът не е сигурен 
С пърсти търси поне нечий 
живот. а те затъват в Топла 
кръв. утроби, 
черва и кървави рани...

Изведнъж, ръката, окъпана 
в кръв, минава през 
глава

условия за отделни
ак-

внея
една година по-възра 

Мъртва
всички

В тази насока трайно ре 
Щение трябва да се търси 

пповеждането на 
инициативата на

ИНИ
в дело

другар <г 
Тито за колективна сябота 
и отговорност, бе заключе

на съвместното заседя- 
ние на общинскист комитет 
и на Поелседателството на 
Общинската

те пламъци по
на ре

становищата ноисили.
страна на 

скупщина; и 
скупщините

■изхвърлени
от страна на 
на самоуправителните 
хцности на интересите.

До целта може да се сти 
гне само ако делегатската

конференция 
Социалистическия съю3-об намъжка 

и къся остра коса.

А. Д.
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делегатската система и САМО УПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ГОРНОЛЮБАТСКАТА МЕСТНА ОБ щностМясто за съгласуване на 

интересите
много почини, но

И ТРУДНОСТИ
ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИ ЕДИН СЛЕД ДРУГ ДА СЕ 

РЕШАВАТ. ЗА ДА БЪДЕ ЖИВОТЪТ ПО-УДОБЕН Ня 
МА ОТЛАГАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

ТОВА е всъщност темата 
на разговора, който неотдав 
на водихме с ИВАН СТОЙ
ЧЕВ, председател на местна 
та общност в с. Горна Лю- 
бата. Тази местна общност 
е най-голямата в 
радска община и е районен 
център на селата: Барне, Му 
сул и Плоча.

За населението от Ваша
та местна общност може да 
се каже, че е трудолюбиво.
Какво направихте за подоб 
рение на живота през изте 
клите четири години?

— За илюстрация ще по
сочим: построен е бетонен 
мост, електрифицирана част 
от селото, строени са и по 
правяни махленски пътища, 
завършена е здравната стан 
ЦИЯ и пр.

1'ШТЕРЕСИТЕЛВ**СУВДУЛиШ1^^^^^т,1П^^1^|1?А®И'гЕЛНИ’ГЕ ОБЩНОСТИ НА
РЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ?ра?кдани?еД ЛТЪЧН0 отразяват инте 

функционирането 
управителните общности 
интересите все 
менено с

пех, а според труда, кой го 
сме застроили в ооекта — 
очакваме качествено добра 
защита. На Здравния дом от 
ьосилеград предстои на вре 
ме да отпочие с редовната 
дейност в нашата среда. 
Работата трябва още по-сери 
озно да приемем ако имаме 
предвид, че наскоро и земе 
делските производители 

трябва да получат пълна 
дравна защита — каза пред 
седателят на Мо.

Казахте, че сте работили 
върху подобрението на път 
ните съобщения- Какво е 
тяхното състояние помеж
ду махалите, махалите и 
центъра на селото и имате 
ли някакви проблеми изоб 
що в пътната мрежа?

— Пътищата в селото не 
са добри. Все пак вложихме 
и тук, спрямо възможности 
те, съответни сили и трУд. 
И най-отдалечните махали, 
както Грънчаре и Колчина 
гарина, вече са свързани с 
центъра на селото. Между 
всички махали нямаме до 
бри връзки, но се стремим 
и този проблем да разреша 
ваме. Особени трудности ни 
създава и пътят до Босиле 
град, който е в лошо със 
тояние.

За всекидневния живот в 
една среда, каквато е гор- 
нолюбатската, снабдяване
то със стоки от първа необ 
ходимост, както и с оста
нали нужни стоки е важен 
въпрос.

— В селото имаме четири 
магазина, но снабдяването 
не е и най-качествено. Лип 
сват и всекидневно потреб 
ни стоки. Една част от на
селението се нуждае от 
хляб, месо и много други 
стоки. Обслужването не е 
на равнище на което тряб 
бва да бъде. Някои от ма 
газинерите се отнасят като 
собственици към клиенти
те. Случва се да „забрав
ят” за кого и за какво се 

изтъкна

на само област все още не действу 
ва според замисъла.

Да напомним, 
оналните служби 
правителните
интересите се оплакват от 
неидване и неактивно 
шение на делегатите 
ботата на

телиите отбори или 
щините на самоуправител- 
ните общности на интере 
сите при формално или не 
пълно
гациите. Голямото влияние 
на администрацията върху 
съдържанието и характера 
на решенията и акциите е 
в пълен разрез със задачи 
те по укрепването на реша 
ващото влияние на рботни 
ческата класа върху поли 
тиката в тези области па 
обществения труд и реша 
валето.

скуп-на
Босилегоще е обре че професи 

на самоу 
общности на

манталитета па 
централйстическо и бюдже 
тно поведение. Те

институти доста отдале
чени от "

изясняване на делеса станали
отнодействителните 

тереси на сдружения труд 
вместо да бъдат място 
споразумяване за свободна 
размяна на труда между ор 
ганизациите от

ни в ра- 
скупщииите и тема хните тела. Това

потвърждение, че лнпс 
ва необходимия синхрон в 
тази област.

В тази насока ОК на СКС 
прие заключение: 
правителните 
интересите е

е още едно

материално 
то производство и обществе 
ните дейности се казва 
в уводното изложение на се 
кретаря на ОК на СКС в 
Сурдулица М. Тасич 
отдавна състоялото се засе
дание на ОК на СКС.

По-нататък 
когато се касае 
пия” от дохода на 
обезпечаване

в самоу 
общности на 

необходимо 
да се премахнат забелязани 
те отрицателни 
и да се стесни простран
ството за решаване, отиос

Ст^озът на комунистите 
социалистиче 

сили ще съдействуват 
система в та 

ПъЛ

на ме и останалите 
ски
делегатската 
зи област да заживее 
поценно.

тенденции
се посочва, че 

за „взима- 
ООСТ за но много важни решения 

да се приемат в .лзпълни- Ст. Н.на средства на 
общноссамоуправителните 

ти на интересите следва да 
се дават ДИМИТРОВГРАДаргументирани ва
рианти, а не само „ЗА” и 
„ПРОТИВ”. Преди 
ботникът 
производител трябва да знае 
колко с кое облагане ще 
се съберат средства, 
но техния размер, за какво 
събраните средства ще се 
изразходват и какво с това 
ще се реши. Не без значе
ние е какво това облагане 
означава за всяка ООСТ.

Изхожда ли се отт\ш, без 
спорно е, че

ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВУ- 
ВАНЕТО НА ЮБИЛЕИТЕ

всичко ра 
непосредствен

През настоящата 1979 го
дина, се навършват 60 го 
дини от провеждането 
Първия
грес на ЮКП,

събития от миналото на 
нашите народи и народно 
сти оце бъдат свързвани 
с Програмата на Общинския 
комитет с цел да се попъл 
нят и доизяснят много ис 
торически моменти, свъР 
запи със , съвкупната дей 
пост на Съюза на комуни 
стите, както в неговото ре 
волюционно минало, така и 
днес в изграждането на со 
циализма.

От друга страна, чествува 
пето на юбилеите, в Дими 
тровградска община ще ста 
не с творческото участие 
на всички трудови хора, 
всички в сдружения труд 
като се повишат училища 
за още ло-добрн производ 
ствепи резултати, укрепва
не на икономическата мощ 
на стопанството, развитие 
то на самоуправителната со 
циалистическа демокрация, 
засилване 
на всенародната отбрана и 
самозащита, продълбочава 
не политиката на братство-

относ

на
учредителен кон- 

революцио- 
ините синдикати и Съюза 
на комунистическата мла
деж на Югославия- За ис 
торията на партията ни и 
за цялото революционно дви 
жение това са изключител 
ни моменти, и поради това 
цялата тази година ще ми 
не под знака на тяхното 
чествуване.

За Димитровградска об
щина значението на тези 
юбилеи е още по-значитсл 
но ако се има на предвид,

сдруженият 
труд, неговите участници и 
делегати ще се определят 
за онези предложения 
варианти, които говорят с 
езика на аргументите, а не 
се основават върху автори
тета на организацията, фун 
кцията, или институцията.

Посочва се при това при 
меръг на Самоуправителна 
та общност на интересите 
по жилищно дело. Вслед
ствие на недобрата осведо 
меност за съдбата на дина 
ра, който се отделя от сдру

И. Стойчев

Именно в областта на еле 
ктрифи кацидта, 
направили?

— Чрез местно самообла
гане и заплащане на парич 
ни средства от около 10 000 
от всяко домакинство и с 
помощта на Общинската 
скупщина, успяхме да елек 
трифицираме центъра на 
селото и махалите Явор и 
Сливйе. В работата ни се 
Явяват и трудности. Именно 
тук има голям брой стар
чески домакинства, които 
не са в състояние да запла 
щат паричните средства и 
да оказват помощ в работ 
на ръка. Все пак този проб
лем решаваме, колкото мо 
жем солидарно защото зада 
чата на акцията ни е: всяко 
домакинство да получи еле
ктрически ток. Повечето от 
махалите са разпръснати и 
отдалечени една от друга, 
което и поскъпва работата. 
Въпреки всички труднос
ти, събираме парични сред 
ства и в настоящия период 
последователно ще ги елек
трифицираме 
Стойчев.

и какво сте

че през тази година навър 
шват и 35 години от осво 
бождението на този край от 
фашизма.

Изхождайки 
факт. Общинският коми
тет на Съюза на комунисти 
те на последното си заседа 
ние от 20 март прие и своя 
програма, с която се включ 
ва в тази велика всенарод
на манифестация- , Тазго
дишното празненство едва 
след годината, в която се 
проведоха

намират тук 
Стойчев.

— Другарю Стойчев, ка 
кво предприемате за разви 
тието на селското стопан
ство?

от този
жения труд и местно само 
облагане за отделни общес 
7 вени дейности, които се 
финансират в хода на раз
мяна на труда и концепция
та на делегатския принцип. 
Средствата, които се отдел 
яг от дохода за насочено 
жилищно строителство, не 
са „обяснени”, понеже лип 
сва програма, която да 67, 
де разгледана. За мнозина 
остава неизвестно какво сс 
строи съгласно градоустрой 
ствеиия план.

Естествено, примерът с 
тази общност на интересите 
не е единственият. В анали 
за как действува делегат
ската система в самоупра
вителните общности па ин
тересите се посочва, че ма 
териалите па скушципите 
на тези общности са преоб 
ширни, често написани с 
недостъпен език, което зат 
руднява работата на делега 
циите. При това тези матс 
риали се доставят за разгле 
ждане на два—три дена 
пред крайния срок, относно 
за заемане на становище от

на системата
— Не са използвани до

край възможностите за по 
добрение на тази дейност, 
но не по вина 
та общност. Няколко годи
ни наред не виждат агро
ном в селото, а това пре 
чи на успешното внедрява 
не на съвременната наука 
в основния отрасъл, 
тук обезпечава 
на населението.

то и единството и др.
При чествуването на юбн 

особено място ще на- 
и Съюзът на соци' 

младеж
на синдикатите, 

по-отблизо

на местна

лея 
мерят
алистнческата 
Съюзът
Младите още 
ще се запознаят с история 
та на СКОЮ, а трудовите 
хора с бурното работниче
ско движение, а от друга 
страна Съюзът на бойци 
те още повече ще сс вклю 
чи в предаването на споме
ни от войната па полрас-

Едииадесетият 
СЮК и VIII иконгрес на 

конгрес, на СКС, докато 
пък настоящата година оз 
пачава практическо осъще 
ствявапе па конгресните ре 
тения и инициативата на 
другаря Тито за колективно 
ръководене, 
чествуването па 
Димитровградска

има напълно делови 
при постоянно 

ценностите на 
революционна и 

практика.

които 
поминъка

— Какви са по-нататъш 
ните планове па местната 
общност и има ли реални 
възможности по-смело да 
се тръгне в разрешаване 
на проблемите?

— Да, несъмнено. Нито 
една акцня от комунално- 
битовите проблеми няма да 
спре. А довършването на 
електрификацията, подобре 
нието на пътищата, залеся 
ването и затревяването на 
частни площи, поправката 
на водопровода на чешма 
та в селото, приспособяване 
то на кооперативния дом за 
културна дейност и т.н. са 
само част от задачите на 
местната общност в насто
ящия период. Всички ак
ции ще имат за цел подо
брение на живота в селото 
ни — подчерта нашият събе 
ссднпк.

Поради това 
юбилеите в 

община
изтъкна

Съселяните на Стойчев с 
нетърпение очакват услуги
те, комго ще им се оказват 
по здравно дело. В здравна 
та станция, в която е всичко 
оборудвано и завършено, 
след няколко дни постоянно 
ще започне да работи лекар 
по обща практика, акушер 
ка и медицинска сестра, а 
по два дни седмично и зъ
болекар.

ще
тващмте поколения- 

Централното твържсство 
но повод па юбилеите в Ди 
ммтровград ще се проведе 
през първата половина на 
октомври, когато ще бъдат 

1СПИ и 35 години от 
в Димитровград се

характер 
изтъкване 
нашата
самоуправителна 
При масово ангажиране па 
всички обществе! ю-лолити 
чсски организации имайки 
па преди вид деловия харак 
тер на юбилея ще бъдат 
обхванати всички дейности

навърти 
когато
учредява и първото заседа
ние па Околийския коми- 

Комунистическататет паи активности от всскиднсв 
живот каквито са: и- 

науч-
партид.

Тържества, трудови 
ции,

ПИЯ
лей I ю-политическата 
но-творческата, образовател
но-културната, публицисти 
чпата, издателската, спор 
тна и др. дейности.

страна на делегациите.
' Прибавим ли, че скутци- 
ните па самоуправителните 
общности на 
Рядко сс провеждат, 
и забележките, че почти 

материали и работи 
изпълнителните

— Местната общност по
ложи големи усилия и сред 
ства за изграждане на стаи 
цмята. Трябва да изтъкнем, 
че голяма помощ ни оказа 
ха Републиканската самоу 
правителна общност на 
тересите по здравеопазване 
и Общинската скупщина. 
Гордеем сс с постигнатия ус

ак-
разговори, 11зучавв1 \е 

партийни материали, 
култур! ю-художе-

паинтересите 
както изложби, 

ствепи програми и друг вид 
активности ще изпълняват 

така значителна годи 
в която н числящите 

българската народ

всички 
извършват 
отбори па самоуправитслпи- 
те общности на интересите — 
получава се впечатление, че 
делегатската система в тази

ин-като юбилеят ще 
пред пялата го 

по организиран и 
начин па работа, 
всички по-големи

тазиТт,й 
продължи 
дина, 
планов 
почти

па.
СС 1(7, М
пост щс дадат спои достоен 
принос. Кирил ТРАЙКОВ

В. Божилов
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етнУте®” ПРЕДИШНАТА ГОДИНА
кои шиостта, миналата година 

сс ПрИСТъпи към рскопстру 
доизграждане

разблвние и средства за 
ширявапе на материалните 
основи на труда е запазено 
съотношението 78:22, а при 
ООСТ търговия това съотно 

още по-благопридт 
полза па разширеното

степен това се от За димитровградската 
фекция „Свобода” основател 
но може да се каже, че го 
дини наред първи по пътя 
ма постоянен възход. Освен 
постоянното нарастване 
общия доход, ежегодно ук 
репва н материалното гголо 
жение на този колектив. В 

па това и

н до коя 
разява зле върху стопански 
те процеси в общината.

Разбира се, ако не се по 
търси и отговорност за оп 
ределено състояние в даде 

организация на сдруже 
ппя труд. ако не се засег 

„субективният фактор , 
всички заключения и реше 

могат да останат нап 
Д именно това

НА РАЗЛИЧНИ равнища 
организа- на— от основните 

цни на сдружения труд до 
Общинската скупщина — 
понастоящем се разглеждат 

стопанските

кция и
производствените ПОМС1ДС-

НИЯ-
ми I шл огод и ш 11 ага 

безспорно
шение ерекои-

преднаобсъждат 
равносметки за 
1978 година. Анализират се 
цифровите и натурални по 
казатели с едпа-едниствена 

да се открият същес-

но в
възпроизводство.

Имайки предвид 
съотношение в разпределе- 

по-реално съблю
даваме па съотношенията те 
посочим, че заплатените сре 

доходи на работ- 
в ООСТ производство 

2751

II струкцияставлява най-крупната крач 
напред в развитието на 

предприятието. Още повече, 
че тя бе проведена при 4> 
диевио прекъсване па редо
вното производство, което 
не се отрази върху край
ните резултати на столанис 
пане. Именно и по обем, и 
по финансови 
планираната 
преизпълнена, а но отмоше 

на предишната година 
сго.

изтеклата на
такова

ка110

пеобхо пието, зарезултат
димостта от създаване 
по-добри условия на стопани 
спане, а с помощта ма оо-

11И ет
разен глас. 
ис бива да се допусне.

Ст. Н.

пацел:
твените причини, които спъ 
ват ускореното 
развитие
труд. 
сят се
раздвижат вътрешните 
зерви и сили, които да до
принасят за материалното 
укрепване и стабилизация 
на стопанството като пяло.

стопанско дни лични 
пик
3382 динара сровду 
през 1977 г., в ООСТ търго
вия 3683 срещу 3567 
1977 г. и в трудовата общ
ност 4509 й срещу 3845 

1977 г. Както личи, ли

сдружения 
И не само това: тър 

начините как да се

на

°,1 ЖдаЖтвМЖ нлЛсс0РК,,пЛдими 
ТРОВГРЛД

показатели,ре презреализация с

пие
е увеличена за 15 на

Също така следва да се 
отбележи, че миналата годи 
на е значителна и по Ръст 
та па законните и договор
ните задължения, които 
отношение па плана са по- 

88 па сто. Това

през
чните доходи на раоотници 
ге нарастватсъответна раст 
ящата материална основа в 
предприятието.

Изтъквайки сравнително 
добрите резултати, които 
конфекция „Свобода” е пое 
тигнала през изтеклата 
(1978) година, директорът на 
предприятието Бранно Пей
чев, посочи редица 
ни, които пряко или 
но зле са се отразявали въР 
ху производството: 
тване на законните и дого

с »Инекс«- 

иа дело
Интеграцията

П0“ОърЗО
Неведнаж е посочено, че 

такива анализи идват със 
закъснение: прави се рав
носметка пона миналата го 

а вече изтича първо 
текущадина,

то тримесечие на 
та година. Но не това 
обект на настоящия 1 
Защото
нието”, обективно 
показатели дават 
ност да се направят 
щения, кои са правилни на 
насоки за ускорен икономи 

и стабилизи-

освенсе в Димитровград, 
запознаване със стопанска
та проблематика на споме- 

бе по

големи за 
отрицателно се отрази и по 
влия за намаляване на чие 
тия доход. Въпреки това за 
плануваният 
е преизпълнен с 
сто.

ПРЕДИ няколко 
започнаха
контакти между представи
телите на деловата общност 
„Инекс” от Белград и Дими 
тровградска община — 
кретно ОСТ, .Сточар” и 
тнлничарското 
„Балкан”. В тези контакти 
бе изтъкнато
желание за сътрудничество.

Деловата общност „Инекс” 
е една от най-големите тру 
дови организации в Димит
ровградска община. Според 
данните от 1975 година 
общия доход „Инекс” е на 
второ място в Югославия, 
а по общественото производ 
ство на първо място. В та 

3 зи сложена организация на 
сдружения труд, в 
бройни основни организа
ции работят около 20 хиля 
ди работника, занимаващи 
се с редица дейности — от 
селското стопанство и търго 
вията до туризъм и т.н.

Изхождайки от факта, че 
се касае за гигант на сто
панството в нашата страна, 
както и от приетите стано- 

за вища за свързването на тру 
ловите организации от изос 
таналите с онези от разви
тите територии и общини на 
10 март 1977 година бе про 
веден първия разговор меж 
ду представителите на „И- 
некс”, Димитровградска об
щина и представителите на 
споменатите предприятия- 

върви както трябва На този разговор, състоял

години
е непосредствениобзор.

въпреки „закъсне- 
редица 

възмож 
обоб

натите предприятия, 
стигнат договор да се вло
жат усилия за интеграция.

В СЕЛСКОТО СТОПАН 
СТВО е обсъдена възможно 
стта за пласмент на изде 
лията от овцефермата в Ли 
пинско поле, изграждане на 
ферма за крави и разширя 
ване на капацитетите за уго

причи-
косве

чист доход 
над 22 након

гос нарас-Средствата за лично и съв 
местно потребление съшо бе 
лежат Ръст по отношение 
на плана за 21 на сто. Ос 
татък
ние с предишната (1977) го 
дина е по-голям за 58 на 
сто, относно по заключител 
иия баланс за 1978' година 
за разширяване на матери
алните основи на труда (въз 
производството) са отдадени 
над 7,1 милиона динара.

Тези средства са разпреде 
лени: във фонд жилищно 
строителство към 192 хиля 
ди динара, средства за съв 
местно потребление — към 
1,2 милиона динара, делови 
фонд над 4 милиона, резер
вен фонд около 811 хиляди 
динара и прочие.

При разпределението на 
средствата на чистия доход 
налично и съвместно потре

предприятие

ворни задължения, нараст
ване на личното и съвмес 
тно и общо потребление, 
сравнително бавния растеж 
на цените на готовото обле 
кло, различни други несъот 
ветствия-

Конфекция „Свобода” в 
крайна сметка може да бъ 
де доволна от деловата 
1978 година. С извършената 
реконструкция и доизграж
дане на производствени и 
административни помеще

ния, както и с предстоящи 
те реконструкции, донзгра 
ждане и въвеждане на авто 
матизация се създават реал 
ни предпоставки за още по
добри и по-високи резулта 
ти през текущата година.

чески растеж 
ране на стопанството.

съвместното

дохода в сравне-
резерви: изВътрешните 

ползване на работното вре 
ме, пълна натовареност на 
машините, въвеждане 
втора и трета смяна, орга 
низацията на труда и пр. 
пряко се отразяват върху 
общата производителност 
на труда. Тук не бива да 
се отмине и въпроса 
икономии на средства, труд 
и материали и неосновател 
ните отсъствия по болест. 
В крайна сметка всичко то 
ва се отразява върху об
щия доход, чийто растеж е 
основният показател за 
успешното или неуспешно 
то стопанисване на дадена

яване на юнета.
В ТЪРГОВИЯТА е разис

квано
„Инекс” да бъде носител на 
инвестициите за изграждане 
на универсален магазин.

В ТУРИЗМА И ГОСТИЛ- 
НИЧАРСТВОТО „Инекс” да 
се ангажира върху урежда 
нето на граничния пропус- 
квателен пункт.

Последвали са още някол 
ко разговори в тази насока, 
в които между другото е 
прието за туризма, гостил- 
ничарството и селското сто 
ланство да се намери ком
плексно решение; да се оп 
ределят и намерят източ
ници па средства; спомена 
тите организации от тери 
торията на 
ска община да 
своите дейности и да 
ингерират в системата на 
„Инекс”; в развитието 
ООСТ „Нишава” 
жат 150 милиона динара, 
съгласно средносрочиата ра 
звойна програма на община 
та и т.н.

Обсъждайки досегашната 
дейност по отношение 
интеграцията с „Инекс” Об 
щииският комитет на Съю 
за на комунистите и Пред
седателството на Общинска 
та конференция на Социа
листическия съюз, на засе 
данието състояло се на 20 
март оцениха че тя е в уни 
сом с Конституцията, Зако 

сдружения труд, по 
литиката на Съюза на кому 
пистите, средносрочиата про 
грама на Димитровградска 
община и възможността за 
по-ускореното й развитие. С 
оглед на всичко това бе за
ключено досегашните разго 
вори и усилия да продъл
жат и

възможноститеза
по

много-

стопанска организация- 
Стопанските равносметки 

ще дадат ясна картина 
общото стопанско 
ние в дадена община. Не 
бива обаче да настъпи са 
модоволство, че в общи чер 
ти стопанството бележи на 

Основното е да се 
организации

Ст. Н.

БЕЛЕЖКАположе- Димитровград 
обединят

ДЕФЕКТНИ ЕЛЕКТРОМЕРИсе

напредък. 
утвърди кои да да вло

Напоследък 
ства най-меко

стойности на сметките за електроенергия- 
донасят работниците от

някои димитровградски семей- 
казано остават озадачени от голе-на сдружения труд спъват 

икономическото развитие, 
защо при тях стопанисване 
то не

мите
Именно, квитанциите,
електродистрибуционното предприятие наистина 
предизвикват недоумение. Особено при онези 
семейства, които отопляват жилищата 

Не става дума за поскъпяването 
енергията, за което 
осведомени.

па
си с ток. 
на електро- 

гражданите отдавна бяха 
Касае се за една небрежност (?!) от 

страна на'електродистрибуцнята,
бюджети на

която сериозно 
въпроснитенарушава домашните 

семейства.
Именно — двотарифннте електромери

са и по няколко месеца в де- 
като отчитат само скъпата електроенергия- 

хора са без достатъчно 
за да могат

намного семейства 
«Ьект,
Нашите

на за
техническа кул- 

тези де- 
ползването на 

електроенергия в определенн-

тура, 
фекти, 
двойно 
те за това часове.

сами да забележат 
пито пък да контролират 
по-евтината

1’оитг>Дпт.м. V И Това че онез« семейства,
дефектите при електромерите не 

п ' т>стоявие да направят поправките сами, 
щото електромерите са пломбирани и само 
ботниците от електродистрнбуциа 
вършат интеревенции.

за-по-иататък, с цел кол 
кото е възможно 
ята по-бързо да 
на дело.

ра-интеграци 
се проведе имат право да

М. ПетровА- Д.
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1ща
СИГНАЛИ СЪВЕТИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ХИБРИДНИТЕ КОКОШКИ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИА ЯЙЦА
ЗАКЪСНЯВАТ ПОДГОТОВКИТЕ 

ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА
На последното 
сеитба се Птицевъдството е важен отрасъл 

на животновъдството и има голямо 
значение за народното стопанство. 

Яйцата и птичетоДенчев, 
заседание.

тиа в отглеждането и ,използуването 
хибридните птици следното:

Най-известните белези на хибриди 
те за снасяне на яйца, които дават в 
първата година.

Друг важен момент за икономич
ното използуване на хибридите е хра 
ненето, което трябва да се провежда 
по строго определени рецепти, ако се 
желае снасянето им да започне в петия 
месец на отглеждане, а сетне редовно 
докато се получат 260—280 яйца по ед 
на птица.

За правилното хранене на хибрид 
се приготвят специал 

обезателно

на
пролетната 
Вървят бавно. Иван 
Щаоа на 
оцени

община
месо са твърде 

ценна храна за човека, особено за мла 
дите и болните. Особеността на птици 
те да се интензивно развиват и доб 
ре използват фуражите в сравнение с 
другите отрасли на животновъдството 
(говедата, свинете, овцете) в икономи
ческо отношение, птицевъдството 
пред тях.

В нашите

председател 
тези подготовки 

въпреки че в общината 
на земеделското

напоследното 
като несериозни, 

се полагат много грижи 
водство. произ-

Много малко е 
кооперация „Сточар”, 
производство на 
предвидени

направила и Земеделската 
кодто се насочва повече 

храна за добитъка.
засе Т с фуПрРаГГТтаревС„еИТечеГкДПМН°
гьЛ ще Се засее слънчоглед, 

на ТТТяЯ*ДСТаВИТеЛяТ на ”Ст°чар” г 
ма исеошГГт за'"6“ Ка3а 46 ЦареВица н»'про„зво„„тел„^е'бТда?Гезпсчее«ГЛСК°СТОПаНСКИ

Към 
От 226 ха е

се
условия земеделските 

стопанства предимно са заинтересова 
ни за отглеждаме на породи птици за 
производство на яйца, заради това ще 
запознаем домакините с някои важни 4 
моменти в отглеждането им, с оглед 
на обстоятелството, 
се занимават с тяхното отглеждане с 
цел от своите ята да обезпечат по гол
ямо количество яйца.

Едно от основните условия е избо 
Рът на породата, която трябва да има 
трмродни белези за снасяне на яйца 
Чо в последно време частите породи 
не се предпочитат от интензивното 
производство, а техните кръстосни се 
лекции познати и в науката и в 
водството под название „хибриди 
отличават с изпъкваща виталност и 
снасяне на яйца с които се наложиха 
широко в стопанството и 
ствата та за всяка година от тях 
превземат 30 000 еднодневни хибридни 
пилета.

на 44 и овес, а
иите кокошки 
ни кръмни смеси, които 
трябва да се използуват за хранене, 
ако искаме да снасят в есените и зим 
ните дни, когато яйцата са с най-висо 
ка цена.

на заседанието

достатъчно се
че те предимно

Специалистите 
отглеждането 
казала добри 
не предвиждат да 
нат

в кооперацията считат, че 
на хибридната царевица 
резултати в общината и

я отглеждат по-нататък. Изтък- 
проблем, който

сеитбата. Кооперация- 
задължения към част- 

В момента

не е по- 
затова Превзетите еднодневни 

март — април започват да снасят яй
ца в август — септември и снасят до 
края на , пролетта в случая ак° са обез 
печени й другите важни условия като 
помещенията, където топлината може 
да се регулира, както и светлината.

В кокошарниците 
да има суха и топла постилка, която 
е необходимо често да се меня.

Това са основните и най-важните 
фактори в отглеждането на кокошките 
за производството на яйца, които ако 
се спазват гарантират обезателно ви
сока продукция-

пилета през
бе още един

навременно провеждане на 
та не изпълнява 
ннте производители, 
с недоимък на 
обезпечи

е пречка за
взетите

такъв е случая 
изкуствени торове, които трябва да 

кооперацията.
Всичко това

трябва винагипроиз
говори, че съществуват изве- 

разногласия в становищата и затова подго- 
за пролетната сеитба — закъсняват.

гизг-ги’* За,. Пролетна сеитба е наложил ООЕI „Нишава" незабавно 
формация за предстоящата 
товността да помогне на частните

сестни 
товките

домакин-иа ссда даде писмена ин- 
пролетна сеитба и го- 

— земеделски про
изводители при снабдяването им със семена (хи
бридна царевица, овес, изкуствени 
ствени торове) и .механизация-

внимание се обръща на новофор- 
ООСТ „Кооперант” при Земеделската 

кооперация „Сточар”, която трябва да помогне на 
частните земеделски производители със съвети 
специалистите и механизация-

Заради това полезно е да се знае Инж Йордан МАРИНКОВтреви, изку-
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИОтделно

мираната

КАКВО ПРЕЧИ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕна
Александър Джонев от с. 

Долна Любата е един от 
най-добрите животновъдни 
производители в своята мест 
на общност. Този 78-годи- 
шен селскостопански про 
изводител е роден в с. Гор 
на Любата. Търсейки по-до 
бри условия за живот, пъ 
тят го води в Куманово 
откъдето след тригодишно 
предстояване идва в Д. Лю 
бата. Тук започва всичко 
от ново и цели двадесет го 
дини се занимава със сел

скостопанска дейност.
Макър, вече че е в напре 

възраст, този пла 
още е крепък и из 

всички селскосто- 
работи. Четиричле 

на Джо- 
всички се занимават 

с животновъдство. Той каз 
ва, че в тази работа има и 
трудности.

— За сега отглеждаме 25 
овце, две крави, две теле
та... С една дума — от всич 
ко по нещо. Това не е

много, но задоволявам ли 
чните си потреби, а остава 
и за пазара. Преди години 
отглеждах и по 80 овце, се- 
дем-осем 
и пр. 
главният
нямам възможност за едно 
такова стадо. Но тези пък, 
които отглеждам, както ка 
зва
Не рядко 
овцете се обагват и по два 
пъти годишно.

— Преди двадесет дни, 
предадох на кооперацията 
20 агнета, а теглото им въ 
злизаше на по 25 килогра- * 
ма. Но трудно е да отглеж 
дам и това, което имам се 
га, а трудностите са разли 
чни. Имам около 25 декара 
напояващи ливади, но се
га водата през тунел ще 
се оттегли във Власинското 
езеро и сенодобивът ще бъ 
де по-малък. Но чрез за- 
сеяване на изкуствени тре 
ви мисля, че този проблем 
ще разрешим. Много по-тру 
дио е с пасбищата, които 
до нас не са близо. Овчари, 
пък, все по-малко има ско 
ро ги няма- Трудно е и за 
мен и за съселяните ми, 
защото младите масово се 
школуват и завинаги напу
скат селото.

— Апсолютно. И въоб
ще не се съмнявам в резул 
татите. Но до сега във връ 
зка сдружаването на земе 
делците в нашата община 
не е постигнато нищо. Вси 
чко приключва на иници 
ативи и разговори, а -смя 
там, споделяйки мнението 
и на моите съселяни, че 
сдружването е една изгодна 
и перспективна възможност 
за частните земеделски про 
изводител и. Обаче конкрет
ни почини няма.

Препоръките на Щаба за пролетна сеитба, 
действително трябва да се изпълняват, защото се 
налага тази година да се увеличат засетите пло
щи, тъй като Димитровградска община се намира 
на последно място по повърхнината на незасени- 
те площи в Региона. Обективните 
ито се явяват във

чрез употребата на земеделски 
машини и агротехнически мерки в земеделието.

днала 
нинец 
вършва 
пански 
нното семейство 
нев

говеда, два коня 
Тогава това ни беше 

поминък. Днеструдности, ко- 
връзка с това, трябва да

се преодолеят

народнта, за душа. 
голям брой отБ. Н.

Сдружаване на селскостопанските производители
(3)

ко храна в |случай ако е от добра раса, от свдня, която 
с От някоя не продукта» а раса. Това са примери, които 
показват, чс сдружаването е от голяма .полза и за селско
стопанските производители и за организациите и за об
ществото дялоегно. На края от тези примери може да се 
заключи колко много речите на Душан Пегрович — Ша
нс, Едвард Кардсл са важни, чс селскостопанският произ 
водител колкото желае да върви напред, да крачи с вре
мето той себе си трябва да намери в процеса на сдружа
ването. По такъв начин той може много по-лесно и по- 
евтино и не време да се снабди с ваичко каквото му тря
бва и да изнесе па пазара онова което има, което е про
извел.

От това късо изложение може да се заключи, 
сдружаването е една много обемна, сериозна и над всичко 
важна работз. Това е процес на обемно включване 
индивидуалните производители в социалистическия про
цес на производство, а същевременно те запазват своята 
самостоятелност над средствата на производство, собстве
ността над всичко което имат. Между другото при пас 
това е загарнтирано чрез констатуцията. Грешно е тълку 
ването че със сдружаването не сс запазва собсгвснаттл над 
онова което е сдружено. Не Това но е точно. От какво 
значение е е сдружаването като процес за увеличено про* 

самия фактор, чс -в Конституцията му 
което е единствен

че

на

изводство говсри и 
е дадено отделно място, 
света Знаем, че броят на жителите винаги се увеличава,

да сс увеличи, На- 
намаляват. Не*

пример II На края Да кажем нещо и за един много важен 
въпрос, а това е социалната и пенсионната защита на 
селскостопанските производители. Просто и кратко ка
зало, там където решат и организацията и производи
телят.
конни пречки топа да ме се направи, 
янсто. И желателно е селскостопанският производител да 
ос изравни с работника в организацията на сдружен труд. 
За това има пълно оправдание ако един, на пример, сел
скостопански производител произведе няколко вагона ме
со, стотици хиляди яйца, повече вагона .друга храна и ти., 
това значи, чс този човек е как продуктивен и затова 
може и трябва да сс осигури.

докато броят 'ва хектарите не може 
против хектарите от година на година 
маля&ането се счита в строенето «на нови пътища, кварта
ли, производствени капацитети и тн. Това означава, чс 
изход от това положение трябва да сс търси на друга 

Изходът с в увеличаването на производството на
вече да сс задо-

а където покажат <и сметките няма никакви за- 
Всичко е в договар

страна.
храна с единица повърхнина. Не можем 
волим с приходите, които смс имали преди и след вой- 
мата Края па краищата не е все, едно. както за отделно 
лице така и за цялото общество, дали от е цип, хектар ще 
се събере 20 мтц или 80 мтц пшеница, или царевица или 
било КОЯ култура, Когато сс пресметне на хиляди хек
тара, тогава може да се види какво всъщност представля
ва I мтц увеличен принос а .'е ли с 10, 30 на и а0 мтц. 
Същ с случаят и в сточарството, Една крава дневно, може

може и по 30. Разликата е

голяма степен сс провеждаВ САП Войводина до 
псмсионмото осигурявано па селскостопанските произведи- 

които своите .имоти са дали за ползоплнс па трудотели, 
вито организации.да даде по 3-4 литра мляко, а 

очевидна. Една свиня може да се угои с да далече по-мал-
В. БожиловНикола Димитров
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ю освета * изкуствонултуюя*
САМОУПРЛВИТЕЛИИТЕ ОБЩНОСТИНАШ ДЕЙНОСТТА

грижи ЗА КУЛТУРНОТО РАВНОПРАВИЕ
„ВШН0СГН»ИВТ.РЕСИТ«ЬЙЖ

•ЯГЖЙ осогани ГРИЖИ 
тд ИЛ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ Оьюш 1,а социално 

иДСЖ 11 кулгур 
ио-прос пети ата общност.

и СъФУД““ЧСС1и0 С 
моуираш-» гелпита 
пи интересите 
ооразовиние н 
лпмла, I 
лшщата от Клисура и Ьожм 
ца, що организират 
те: „Нам-доОрпяг ^ ученик,
паралелка, училище", „Най- 
добрите пости и училища 
та”, „Най-доброто пронзво- 
демие в изобразителното из 
куство в училищата”.

ни я па
тпчоекатагуп. два в Божица п в Клисура. 

Запланувани са и две госту 
напия па театри

н районните центрове. 
Съвместно Народният уии 

и Самоуправптел- 
общиост 

н Божица и 
организират 

налож

наНа територията
община население

народ- местим
дулишка
то от българската 

живее в пет
Божица, Топли 

Кострошев-

— по ед- Са-
оощиос !попост

общности: 
дол, Клисура, 
цн и Драиици и представя я 
ва 25 процента от целокуп 

население в тази 
В тази смесена 
обаче се полагат осо

по основно 
всички учиверситет 

пата
на интересите 

об Клисура ще 
об две художествени

оп, п то па творци от оъл 
гарската народност. Изпъл 
пява се и програмата 
прожектиране 
така че тази година 
ще бъдат прожектирани 
кпиопредставлеиия —
25 в Клисура и в Божица.

културна включително и учи-

акции- техническата секцияИзделия наи ОТО 
щина:
щипа,
бени грижи за културното 
равноправие на народност
та и за всестранна изява 

самобитността на иаселс 
нието от българската

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ВВ СРЕДНОШКОЛСКИЯ 
БОСИЛЕГРАД

ПО
филми,на

ОО! цо
60 УСПЕШНА ДЕЙНОСТ НА 

СЕКЦИИТЕ
на на 1Ю

От казаното личи че пас 
тоя щата година е изпъл не

културна 
Разчита се, че са

родиост.
В програмата за дейност 

година Кул на с интензивнаНа библиотечното дело 
необходимо 

Районните би 
Та311 
отдел

през настоящата 
турната общност на пнтере 

в Сурдулпца предвнж
програма, 
модемността и занапред ще 
бъде основата, въР*У която 
ще се развива културния 
живот в цдлата община, па 
и на населението от българ 
ската народност.

тук се отделя 
то внимание, 
блнотечнн пунктове 
година ще работят 
но от училищата, което ще 
допринесе за по-добра пол 

тъй

епте
да и занапред създаване па 
материални 
за културното 
народността, 
предвижда се 
ма проект за културен дом 
в Клисура (Божица получи 

години подобен 
дом), с което тце се разре 

основният проблем за

Литературно-рецитатор-^ 
ската секция със своите 15 
члена бележи добри резул
тати па всички значителни 
дати и празници. Рецитаци 
итс и рециталите, които го 
гвят винаги са подбрани, и 
изпълнявали качествено. 

Членовете на секцията имат 
и трудности. Липсва им оз 
вучение, помещение. Това 
са и обективните причини 
и спънка в работата.

Една от най-младите сек 
нии е техническата. В ра
ботилницата, която съвре 
менно е оборудена, младе 
жите изработват най-раз
лични изделия- В по-ната- 
тъшната си дейност секция 
та ще мине към обществе 
но-полезен труд, на който 
начин ще укрепне и матери 
алното й положение.

Спортната дейност в учи 
лището има голяма тради
ция- И сега тук дейно ра
ботят: футболната, баскет 
болната, хаидбалната, во 
леГгболната и фолклорната 
секции.

Както казват в училище
то и тази година чце изпол

Работата на извънкласо 
дейности и допълнипредпоставки 

развитие на 
Преди всичко 

изработката

в итс
телиото обучение в образо 
вателния център „Иван Ка 
раиванов" в Босилеград го 
дини вече наред успешно 
сс развива. Под всекиднсв 
мото ръководство на задъл 
жените преподаватели 
зи дейности отчитат резул 
гаги нс само в училището 
и в града, но често и 
вън комуната.

зваемост на книгите, 
като те ще работят 
вън работното време 
училищата.

и из-
Юбнленте па СЮК, СКОЮ 

и революционните синдика
ти, горският събор па Вла 
сина, посрещането и изпра 
щаието на Титовата щафе
та и други тържества по 
повод държавни и други 
празници, са хубави възмо 
жности п за народностната 
изява на населението от 
българската народност в 
тази община.

па
преди две

те-За отбелязване е, че Са 
моуправителната 
па интересите по 
в Сурдулишка община 
местната общност в Топли 
дол през настоящата годи 
на съвместно ще 
върху адаптацията на сгра 
дата на кооперативния дом 
в селото, като 
помещения бъдат приспосо 
бени за културни цели.

ши 
помещения- общност

култура изIIКакто в предишните го 
дини, така и през тази, 
културната общност ще от 
дели известни средства за 
пабавката 
н адаптация иа помещения 
за библиотечен пункт, отпо 
сио обогатяване на 
1ШЯ ФОНД.

В рамките на дейността 
на Народния университет 
се предвижда за българска 
та народност да се органи 
зират 4 концерта народна 
и забавна музика, и то по

Активностите сс упражня 
ват в секции от областта 
па славистиката.
I ю-.матсматическата, 
ческата и спортната 
пости.

От областта на езиковото 
изкуство най-дейно работи 
драматичната секция под ръ 
ководство на П. Димитров 
Членовете — талантливи ар 
тисти повече пъти досега 
са се представили пред зри 
телите на няколко боспле- 
градски села. През тази го 
дима тези самодейци ще 
вземат участие в Прегледа 
па самодейните драматич
ни театри в Сурдулпца с 
комедията „Службогонци” 
от Ив. Вазов.

работят
на оборудване природ- 

техии 
дей-отделепи

Благодарение на правил 
ния доход на СЮК по наци1 
оналната политика, всестра 
и иото ангажиране на СК 
и останалите общсствепо-по 
литически сили в Сурдули 
шка община, може да се 
каже основателно, че кул
турното равноправие на 
българската народност в 
тази част на страната до
живя период па миогострап 
па самобитна изява.

книж-

Естествено. жителите на 
Клисура и Божичко ще бъ 
дат включени и във всич 
ки останали културни ак 
нии и мероприятия, които 
се провеждат, или ще се 
състоят, в общински рам
ки. Така например Клису
ра и Божица са включени 
в „Срещите на селата”, ко 
иго съвместно организи
рат Общинската коиферен-

Концерт на 
народни 
песни

зват всички 
за омасовяване на спортни 
те секции, тъй като терени 
те задоволяват 
условия- Нашият оригина
лен фолклор живее, 
би невинаги познат 
ки, тук, в училището. Фол 
клорната

ВЪЗМОЖНОСТИ

Ст. Н.
основните

Популярните певци на на
родни песни в духа на на- 

мелос ЯСНА КО-
може 

на всичродния
ЧИЯШЕВИЧ, ДРАГОСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ - КАНАРИ- 
НАЦ и БИЛЯНА ГРУИЧ на 
22. март т.г. в Босилеград 
дадоха концерт. Голямата 
зала на новопостроения кул 
турен дом беше малка, за 
да приеме всички любите 
ли на сръбската народна му 
зика и приятели на популяР 
ните певци.

КЛИСУРА секци г участву
ва и се представлява в по
вече места. Миналата годи 
па с програмата си се пред 
стави на димитровградски
те зрители.

В дейносттаСРЕЩИ НА СЕЛАТА на -.«.рпродно- 
областматематическата

работи секцията 
на младите”. Тя съдейству 
ва в състав на допълиптел 
мото

„НаукаЕ Сурдулишка община 
местните общности про
веждат твърде полезна ма
нифестация под название

„Срещите па селата” зае съР 
евнованието из дейността на 
ЮКП (СЮК), СКОЮ и рсвол 
юционнитс Синдикати ,а 
чест на юбилея — 60 години 

С7,здаваието на тези ор

те общности и на най-до
брите ще бъдлт връчени на 
гради.

Най-голямата награда 
бъде цветен телевизор.

обучение. Тук млади- 
по математика, 

физика, .химия и пр. 
бпнетнте

За онези, които успяха
да си купят билет това бе ____
ше забавна вечер. Бурни- #,СРЕЩИ НА СЕЛАТА'. 
те аплодисменти по време 
и на края на концерта по
казаха, че Ясна, Биляна Ка 
наринац, с които босиле- 
градчаии „дружеха" на ня 
колко гранични събора, са 
твърде 
сред 
ната 
ска

те талантив
в ка- 
нови 

на сек

щеот получават 
знания- Членовете 
цмята постигат добри резул 
тати в различните общин 
ски, междуобщински и 
републикански

В рамките 
нание на 24 март т-г. се сре 
щнаха
и Божица и то на територия 
на местната 
жица. Тук 
лите 
зията,

на това начи ганизации.

отборите от Клисура Най-добрите точки от сре 
иа селата ще бъдат 

представени на централното 
тържество в Сурдулпца.

Специална жури ще извър 
ши преглед 

се постиженията 
изворни общности,

и зи манифестация,
обществено-политически 

въз основа иа 
точки в сърев- 

в културно-забав 
п на част, ще класира

М. Величковщите
общност в Бо състезания-те премериха си 

си в областта на пое 
четейки свои творби, 

други рецитираха, танцьори
те изпълниха народни хора 
и ръченици, а певците 
представих:.

популярни
любителите на 
музика в Босилеград 

община.
Трябва да 

всички секции 
програми за работа и според 
условията работят активно. 
Ьдшт от проблемите в рабо 
тата са 
не са

народ се изтъкне, че 
имат свои

иа успехите и 
на местнитеДобрата посетейост кон

церта, показа че босилеград 
чани (а също

с участвуващи в та 
и техни

помещенията които 
достатъчни. Ако има- 

°ще две помещения в 
училището смятат, че рабо 
тата в самодейността може
ше да бъде още по-добра.

народни мелодиии паселение- естрадни 
етото от селата) имат 

от по-богат
песни, 

обхвана и
Оьстезанинужда 

културно-заба-
тнетенадпреварва 

нето в знания в областта на 
земеделието и

организации,
спечелените
кованията

вей живот.
овощарството.К. Г. Особено важно МяСТО местни
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БИСТЪР

ПЪРВА ПРОЛЕТНА
ТРУДОВА АКЦИЯ

По повод Първи
аКВттхпвиН“ЦИТ^ от 0с|1овн°то училище 

вадене НЯ Ьист2Р пРовеД°ха трудова село ,„!Д т на борови фиданки 
ка Влале я,.УЪЛМИПО- Ръководителя 
който трябва паВ иаи'напРеД обясни

се “ Д вадят борчетата. С тази ра- 
а по-малките . Учениците от седми и осмнклас,
ни 220 000 боровифвданки" бР°еХа’ БяХа

С акцията

април — деня на Трудовите
„Велко
акция —

в разсадника в
т на разсади и-

начина по
бота

ДИтелГТТче В,Г“3=ев".те ръково- 
В пяйпта Ник°лаев и Стоян Максимов. 

ците- Гп1ггшоТа «аи-много се изтъкнаха учени- 
Никодио Ст°янчева, Сладжана Петкова,
Славчо Я Г тип, ?3, .?лавко Насев' Ратко Иванов, ници Сгоилков, овонимир Колев

на основното

и други уче-

фвдУ.нки^ко Са иаваД>е™анадК70 000А°шадцТ борови 
фиданки, конто ще послужат 
голини и ерозивни за залесяване на

„Младост” на площад „Освобождение” в Бабушницаплощи в община Босилеград.
БАБУШНИЦАС. М.

Те разнесоха славата на ЛужнкцаСЪСТР1ДТРПМ??°г>т ~ РЕВОЛЮЦИЯ — МИР"
УЧИЛИЩДЛИТЕ ОТ БОСИЛ1'ГРЛДСКИТЕ основни :л
СОЛИДНИ ЗНЙННЯ НЗ ИСТОРИЯТА 
НА МЛАДЕЖКАТА! ОРГАНИЗАЦИЯ

Ако преди четири години 
Лужница беше 
не се чуваше 
днес не е така.

от САП Войводина. За кул 
турно-художествената част 
на програмата ни трябваха 
изпълнители на народни пе 
сни и танци от нашия 
край. Ние знаехме, че та
кива има, но несе работе 
ше организирано с тях... И 
така

Членовете на „Младост” 
са младежи и девойки от 
организациите на сдружения 
труд, гимназията „Вук Ка 
раджич”, от редовете на 
селската младеж.

— Нямаме достатъчно сре 
дства и за осъвременяване 
на нашия репертоар — каз 
ва Митрович. С танцовия Съ 
став работи само един спе 
циалист-хореограв Драган 
Джурич, а музикални сътру 
дници почти нямаме. Освен 
това необходимо е постоя
нно да се изучават и раз 
работват нови мелодии и 
танци, което също изисква 
средства и време...

Но, и покрай трудности 
те — „Младост” не спира. 
Усилено и буйно върви на
пред, както е присъщо на 
млади хора.

През изтеклите три-четн 
рн години дружеството е 
изнесло над 25 концерта 
извън Бабушница: в Дими 
тровград, където участву
ва на „Майските срещи”, в 
Зайчар, Пирот, Бачки Пе 
тровац, Плевля— а за все 
ки 6 септември — Деня 
на освобождението на Лу 
жница, за Деня на младо 
стта — 25 май и др. праз 
ници — цяла Лужница кън 
ти от песни танци, които 
изпълнява „Младост”... -

Днес „Младост” гордос
тта на лужничани.

За големи заслуги изявата 
на Лужница на културното 
поле и за спасяването на 
Фолклорното богатство от 
забвение миналата година 
„Младост” бе удостоено със 
„Септемврийска награда.”

заглъхнала 
гласът и, 
От 1975 го 

дина, от създаването на 
самодейното културно-худо 
жествено дружество „Мла 
дост” и мало и голямо в 
този край разказва за мла 
дите самодейци от Лужни

Състезанието на младите 
в Югославия „ТИТО — РЕ 
ВОЛЮЦИЯ — МИР”, 
раздвижи детският вестник 
„Кекец”, в 
община 
да вече трета година. Пио
нерите и младежите от пет
те основни училища приеха 
състезанието като своя из
ключително важна 
и възможност за по-голямо 
запознаване с героичното ми 
нало на нашите народи 
народности и великото де 
ло на другаря Тито.

През тази година, в коя 
то чевствуваме юбилеите на 
СЮК, СКОЮ и революцио
нните профсъюзи, учени
ците от босилеградските ос 
новни училища още по-ма
сово и с по-голя-м ентусиа
зъм и трудолюбие, пристъ
пиха къ-м изучаването на 
60-годишиата историа на 
СКОЮ т.е ССОЮ (1919 — 
1979). .

Първото Място с 64 точки 
зае ЯСМИНА СТОИМЕНО- 

което ВА от Босилеград, на която 
това бе трето участие и тре 

Босилеградска та победа на общинското съ 
с успех се провеж ревнование. Такъв успех мо 

же да се постигне само с 
упорит труд, който Ясминка 
е вложила в подготовките. 
За регионалното състезание 

задача се класира отбора на боси- 
леградското основно учили
ще: Ясмина Стоименова,

и Милка Дончева, Нада Бого 
словова, Лидия, Младенова 
и Йонка Митова, понеже те

създадохме културно- 
дружество 

танцов 
драматична и худо 

секции и други 
— разказва Митрович.

За кратко време — само
дейците от Бабушница 
жънаха 
ТВ-

художествено 
към което работят 
състав.

ца.
Как стана това?
— Това стана без много 

подготовка и организиране 
— казва председателят на 
„Младост” Иван Митрович. 
Местната общност в Бабуш 
ница в рамките на телевизи 
онното предаване „Знание- 
имане” трябваше да се съре 
вновава с Бачки Петровац

жествена

по-
големи успехи. В 

-предаването „Знание-и
мане” обърнаха внивание 
то на публиката и крити 
ката с майсторските си и 
качествени изпълнения на 
изворни народни песни и 
танци от Лужница.

И вече през 1977 година 
за „Младост” проявяват ин 
терес телевизията и радио
то. Направен е запис за 
предаването ..Музикални пей 
сажи” на Сърбия за теле 
визията, няколко пъти ра
дио Ниш засне мелодии 
на изпълнители от Лужни
ца и тн.

— През изтеклите някол 
ко години — ..Младост” не

заеха първите пет места.
За солидните знания, кои 

то показаха, всички състеза 
тели получиха от ОК на ССМ 
Босилеград награда книгата 
„Йосип Броз Тито — социа 
листическото 
ние в Югославия”, диплома 
и значка — подарък от Об
щинския комитет на СК.

Поправка
самоуправле- В миналия брой на стра 

ница 9-та в статията „Успе 
хът са извоювали добри у- 
ченици и примерни младе- 

че жи” по технически причини 
е изпуснат следния абзац: 
„Драган Петрович, Драган 
Елеиков, Цветан Филипов,

Трябва да изтъкнем, 
за добрите резултати голя
ма заслуга имат преподава
телите по история: БОЯН 
ВАСЕВ (Г. Любата), АНКА Мирослав Младенов, Миро
ДОЙЧИНОВА (Босилеград), люб Деиков, Аца Стояиов 

ГОГЕВ (Бистър), и Спасен Рапгелов — са
АЛЕКСАНДЪР ЙОВЕВ (Г,
Лисииа) и ЕФТИМ МИЛЕ 
НОВ (Д. Любата), които 
подготвиха споите състезатс 
ли. Признание за успешно 
проведеното съревнование 
заслужават ИВАН АСЕНОВ 
— председател па ОК на 
ССМ, ВЛАДИМИР СТОИМЕ 
НОВ — учител от босилсг-

В горните класове се 
проведоха класови съревно 
вания, в които участвуваха 
голямо число ученици. Бор 
бата за точки е наистина 
напрегната и творческа. Вси 
чки имаха желание да по
кажат, че добре познават 
революционната борба на 
организацията на югослав
ските младежи в течение 
на шест десетилетия нейно 
съществуване. Добрите им 
резултати това наистина по 
твърждават.

е в състояние да удовлет 
ворн па всички покани — 
казва Митрович. Канят да 
гостуваме на съседните гпп 
попе. нашите побоатими от 
Войводина и Четоха топа. от 
СР Слопештст. Сънно тат^а — 
за всеки празник в Баби 
хппмда — топа веч*» е тпа
ЛИПИ ПГ

гтпура в ппогпамата.. Н*»

МИЛАН Във ВСЯКО отио 
Осем от тдх са в 

баскетболен
примерни 
шепне, 
градския 
бор на „Свобода”, почти по

от

ловш хата са отличници а ос 
таиалите много добри уче 
ници, някои са завършили 
политически школи, ИдКОИ 
били на бригада и ти. и ти.

Всичко, което посочихме 
дава специална светлина и 
на спортния им успех и в 
случая той е още по-голям 
и по-значителен, понеже са 
го извоювали юноши, кои 
то са успешно сплотили ос 
новиите си задължения и 
любовта към спорта.

..Младост”

сме в състояние да стиг
нем навсякъде. Нямаме 
възможност. М. А.Най-добрите се състезава 

ха в училищните състеза
ния- Първо класираните 5 
ученика съчиняваха училищ 
ния отбор за общинското 
съревнование, което се про 

24 март в Босиле-

радското основно училище 
и директора на същото ЛА 
ЗАР СТОЙНЕВ. БОЖИЦА

Сътрудничество за примерОрганизаторт,т — ОК на 
ССМ и всички С7,стезатели 
топло заблагодариха на Гор 
ската секция Босилеград, ко 
я'го бе патрон на общинско 
то С7,ревнование. Тази пер-

веде на 
град. Младежите от първичната 

организация та Съюза <на оо 
циалистическата младеж 
Божица и граничарите от гря 
нкчните застави в този рай 
ои, твърде добре сз,трудни 
чат тю спортното поле (и в 
в областта ла културпо-забап 
.пия живот.

Неотдавна 
рият поред

нир. състоял се тази годи
на. между младежите и 
граничарите.

Това бяха приятелски, а 
•не наградки състезания, Тс 
допринасят развитието. на 
културно-забавнатя дейност 
и съвместното запознаване 
и развиване на братството 
единството и другарството 

М. Воличков

# Да посочим, 
отбор са работили гимиа 
зиалните учители по физи 

възпитание Никола 
и Миладин Си

мов който е бил и треньор 
на отбора във Валево”.

Умоляваме автора и чига 
телите за извинение.

че с тозиПреглеждайки племенните 
работи на състезателите жу 
ри—комисия, съставена от 
преподавателите гго история 
от всичките основни учили 
ща, константира, 
затслите разполагат С7,с зна 
ххия от нашето близко исто 
рическо мих/ало.

в

сиективма трудова организа- ческо 
ция направи тв7,рде хубав Георгиев 
жест, за който заслужава 
признание и похвала.

че състе-

завтурши вто 
шахматен тур изобщо.К. Г.
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МА БОЙЦИТЕДИМИТРОВГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА ПА СЪЮЗА

Бойците-последователни
светлите

бележка

Забравен“ път продължители на 

традиции ет
и

СК-ьСШО, ЗШЦОТО С 113 
лишаването пи вре
ги, СТроиТСЛипТи
ти поскъпват п 
ПЪТ
лшого повече, отколко 
ги днес.

Навършиха вече три
1'ОДшШ игкак Сиря 
прокарваното на иь* 

1 Юг и
ме- НОБГОНИтя ггоганово 

иовски манастир.
през това време с-ьв 

сом се „охладиха' н 
пооорниците за част-) 
ния предприемач, кол 
то трябваше да про 
кара пътя през ждре 
лото на Погаиовска 
река и който вече от
давна е дигнал ръце' 
от тази работа.

у гре ще струва

са били тилоа останалите
ви работници, от които 83 
са селскостопански 
водители развиват 
дейност главно посредством 

комисии и отбори.
социални

\ паСЮК и Осмия 
СКС, последователни радете- 

за развитие на социално 
тическото
и делегатската система, 
то част от единния фронт 
па всички прогресивни 
ли и 
тичсския 
ежедневно се 
Ряването 
отбрана и обществената са
мозащита във всички пори 
па нашия живот.

Местната организация 
Съюза на бойните в Димит
ровград, която 
155 души, от които 92 ду
ти са били активни бойци,

конгресБОЙЦИТЕ в Димитров
градска община са верни и 

продължи 
традиции

Може Си сега, кога- 
то наолижава времето 
на строежа на шосето 
луково — Ракита крал 
ногаповски манастир, 
да се раздвижи и ак 
ция за прокарване на 
нътя
па погаиовска река.

произ-
свояталипоследователни 

тели на светлите
Народоосвободителиата

борба, неуморими 
ли в укрепването и разшир 
яваието на братството 
единството между народи и 
народности. Бойците от

организация па. Съю- 
за на бойците в Дммнтров-

самоуправлеиие, 
Ка-

от разни
Комисията за 

въпроси е обсъждала зая
вленията на бойците за со 
цйални и други помощи. 
През 1978 година е отпусна 
та помощ-на двама члена 

Съюза на бойците 
по 770 динара, а 
рима — по 500 динара, до 
като постоянна гшрична по 
мощ с получавал един член 
от 770 динара на месеца.

С'/,с средства на републи 
канския отбор на Съюза на 
бойците едйо лице е праща 
но на лечение, а двама бой 

средства

радетс- си
рамките на Социално 

съюз, бойците 
борят за виед 

па всенародната

ипрез ждрелотоиез намерение да 
се връщаме ВъР*У та 
з»г неприятна исто
рия» 
голяма 
пред-
да се вярва на разни 
ооещания на частни 
предприемачи, но да 
се уважава думата на 
специалистите.

Истина — неуспехът 
с първия с опит да 
се прокара път през 
ждрелото на Иоганов 
ска река, като чели 
много разочарова по- 
гановчани. Ето вече 
три години с този път 
се стои на място. Не 
се предприемат мерки 
за повторни преговори 
със строителното пред 
приятие „Градня" за 
сключване на нов до 
говор за изграждане 
на пътя или пък да 

друго
строително предпрня 
тие (ако „Грандя” от 
каже, понеже веднаж 
договорът с нея беше

МССдали това ще о ьдо 
местно самооолаг апо 
или някой друг вид 
акция нс с важно, но 
крайно време е нещо 
де се предприеме, л 
местната общност в 
Ноганово сигурно то 
зи въпрос е постоя 
ИНО нрисъад, не ЩС II 
съмнение. Затова тря 
бва да се напрегнат 
сили и да се тръше 
в нов поход за побеж 
даване на клисурата.

Без изграждане па 
пито може да

тиатавсе пак остана
поука: зана- 

инкога не бива
отна

град през изтеклата година 
в това отношение са постиг 
пали добри резултати, 
се борят за претворяване в 
живо дело решенията 
Единадесетия

на чети
на

Тс
съчиняват

па
конгрес па

ни са получили 
от местната организация 
Съюза на бойците.

На четирима членове 
Съюза на бойците са отпус 
пати кредити на стойност 
от 100 хиляДи динара.

В течение на годината са

на

напът
се разреши въпросът 
с превоза на пътници 
за Поганово, Драгови- 
та и Бански дол, нито

подадени над двадесетина 
искове за утвърждаване на 
борчески стаж, от които 
половината са разрешени 
положително, а осем са от 

Останалите

пък може нещо да се 
направи във връзка 
с рационализацията па 
учебното дело, тъй 
като учениците от 
Поганово нямат пре
воз до Т. Одоровци.

се потърси
хвърлени, 
кове още се разглеждат.

И в 1978 година, както и 
през настояшата година 
Съюзът на бойците в Дими 
тровградска община голямо 
внимание посвещава на та
ченето и развитието на ела 
вните традиции от Народо 
освободителната борба. Пре 
ди всичко, бойците най-тпа 
телно се подготвят за чес- 
твуването на 4 и 7 ю-™ — 
Деня на боеца и Деня на 
въстанието в Сърбия- 

Отделно внимание се пос
вещава на пренасянето на 
традициите от Народоосво 
бодителната борба на мла 
дите поколения- 

Съюзът на бойците в Ди
митровград подпомага 
ботата на 
отряд, който носи името на 
партизанския отряд „Мом
чил войвода".

В рамките на програмата 
Общинската

ис

М. Андонов

- ,
звонци

В РАЗСАДНИКА НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В 
СА ПРОИЗВЕДЕНИ

БИСТЪРУспешен курс по доманинство 

и домашно ръкоделие Милион и половина борови 

фиданкиНеотдавна в оело Звонци бе 
ше организиран успешен ед 
носедмичен курс по домаш 
но ръкоделие и домакин 
ство. В организацията на 
Центъра за съвременно до 
макинство в Белград петдесе 
тина девойки от Звонци, 
Ясенов дел, Вучи дел. Раки 
та, Берин извор, Нашушко 
виця и Пресека получиха но 
ви знания по съвременно до 
макинство.

от Белградския университет, 
а курсантите от звонски рай 

бдха
качеството ня изнесените лек 
ции и практическите напът
ствия, които получиха.

В производството на бо 
рови фиданки в биегър- 
ския разсадник сеществу 
ва традиция Дълга над 2б 
години. Тази пролет, ко 
гато акциите по залесява
не са в пълен разгар, от 
разсадника 
дени

според нуждите 
сезонни работници. Във ва 
денето на боровите фидан 
ки и групирането им помощ 
оказват и учениците от ос 
новното училище в Бистър.

Според думите на Драган 
Мицов, директор на Горска 
та секция, ще трябва да 
се направи договор с общи 
ната, която има разсадник 
в Долно Тлъмино, за про 
изводство на повече видове 
фиданки, за да може някои 
места да бъдат залесени ос
вен

и повечеон доволни от

ра-
извидническня

Подчертано беше на края 
че и занапред /ще трябва 
по-често да се организират 
подобни курсове и семинари 
защото се отчете, че са от 
голямд полза за селската 
младеж.

■ще бъдат изва 
1 500 000 двугодншни- 

залесяване — боровиза на органи
зация на Съюза на бойци
те в Димитровградска об 
щина — и бойците от Дими 
тровград активно

фиданки.

По-голяма част от това 
ще се използва в 

акциите по залесяване, кои 
то Горската секция орга 
низира на територията на 
Босилеградска община. Ос 
таналата част е вече прода 
дена 
ства

Курса водиха студенти от 
трети курс по домакин
ство и домашно ръкоделие

число участву
ват в традиционното тър
жество, което всяка година 
се организира в местността 
„Изворите" на Стара 
мина, където е 
партизанският отряд „Мом 
чия войвода".

В планина и

М. А.
с бор и с други видове 

растения- Ос- 
тогава няма да

иглолистни 
вей това, 
се случи и в двата разсад 
пика

БОЖИЦА пла- 
създаденна горските 

от Пирот, Ниш, Ле- 
сковац и др. места.

В разсадника работят 
постоянни

стопан същевременно да има 
Някой вид фи-Ново местно 

самооблагане
или няма 
данки. програмата 

за работа на местната ор 
на Съюза на

._ Две 
работнички, а К. Г. ганизация 

бойците в Димитровград и 
причислените към нея бой 
цп от околните села Гради 
ии, Бачево, Паскашия, Лу- 
кавица и Петърлаш е 
белязано и занапред бойци 
те да вземат най-активно 
участие във

всенародната 
и обществената

Местната общноог в с. Бо 
жица чрез референдум въ 
веде парично местно самооб 
лагале за пет

стопанските
Средстватя

производители, 
обезпечени 

чрез петгодишното самообла 
гане ще се ползват

на-тгодини, кое 
е прието и в останалите 

общности на тери 
На Сурдулишка об

за рс
конструкция на електрическа 
та мрежа, 
сграда за нуждите на местна 
та общност, местната 
рия

то
местни построяване на внедряването 

отбрана 
самозащи- 

непрекъснато да съдей- 
ствуват развитието и усъ- 
вършенствуването на деле 
гатската система, да бъдат 

във фокуса 
най-актуални съ 

я по света и у нас и 
с огромния си опит да под 
помагат

торията 
щина. Това ще рече, че само 
облагането почива

на
канце

и об ще ств е н о-п олитич е 
организации в Божи- 

асфалтиране на улици 
в центъря па Божица, лоправ 
ка на махленските 
поддържане и 
съществуващите 
води.

на един- 
критерии в рамките 

община. За са 
ще се вземат

га,ствени скитена цялата 
мооблаганено 
2 процента от личните

Да.

дохо
ДИ на трудещите се и от пен непрекъснато 

на всички 
бити

пътища.
сиите на пенсионерите, 2 
процента от дохода на

поправка на
водопро-зан

~АлКятчиите и 5 процента от ка 
д астрагани я доход на по-ускореното со 

циалистическо самоуправи 
телно развитие в общината.

М. А.

селско М. Величков В този брой винетки от М. Костов
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оъI
Първият педагогичеени съветник

ЗАМИНА В ПЕНСИЯ РАНГЕЛ ТОШЕВ

Педагогическа школа завършил в Пирот (1937), Висша 
в™ (1951), а званието педагогически съветник получи впедагогическа школа в 

Димитровград

КатоПенсионирането, раздяла с работата и коле
гите от работното място е обикновено 
мент в живота на всеки човек. За Рангел Тошев 
това не важи. Той замина в пенсия, но все още 
работи — довършава ръкописите за учебници, 
интересува се за развитието на просветното дело 
на българската народност.

директор на гимна 
зията „Иосип Броз Тито” в 
Димитровград, Тошев нал- 
по-късно преподавател 
по психология с логика, ди 
алектически материализъм, 
рави много за осъвременя 
ване на учебното дело и за 
подготовка на 
за високо образование.

тъжен мо

и

На такава работа тъкмо 
го и срещнахме тези дни 
Издателство „Братство” в 
Ниш, където се провежда
ше заседание по въпроса на 
учебниците за училищата 
на българската народност. 
Мнозина от присъствуващи 
те на заседанието дори и 
не знаеха, че Тошев вече 
няколко месеци е пенсио
нер. Той поема нови задъл 
жения, редактира започна
тите ръкописи и живо се 
интересува за други проб
леми из областта на учебно 
то дело.

Дори и не се съгласи да 
пишем във вестника, че 
е заминеш в пенсия—

— Какво от това — каза 
че съм пенсионер. 

Аз все още си изпълнявам 
започнатите работи...

И тогава, в непринуден 
разговор Тошев ни запозна 
с неговия жизнен път...

След като взел учителска 
диплома през 1937 година, 
Тошев бил назначен 
учител в село Добриянци 
край Враня- Още първата 
година получил добра оцен 
ка от страна на училищния 
инспектор.
От Добриянци бил преме 
стен в село Пиевац, Бабуш 
нишка община, и в други 
училища, докато през учеб 
ната 1944/45 година, първа 
та година след освобождени 
ето става управител на ди 
митровградското

ученицитение нямахме 
учители, но спомням си, че 
народната власт 
голяма грижа за учебното 
дело. Дори, някои младежи

достатъчно
■ - в

И от най-отдалечените След това Тошев 
училищен инспектор първо 
начално в Пирот, а сетне в

полагашесела по покупки става

Ш:1 .
" : Ш :

■ 1:1 '
1Ш

той

Пазарът и улиците около цего в петък оживяват

I Л- '" \ Р. Тошев говори на митинг в Димитровград (1954)
Ниш, от 1960 до пенсиони
рането му през 1978 годи

за с гимназия трябваше да 
бъдат освободени от фрон
та, та всички училища да 
получат просветни работни 
ци. Аз като по-опитен учи 
тел трябваше да посеща
вам училищата и да им да 
вам нужните напъствия—— 
спомня си Тошев.

Затова може свободно да 
кажем, че Тошев израства 
ше с развитието на наше 
то учебно дело. Той учеше 
по-младите, но и той самият 
учеше. През 1951 година ди 
пломира на исша педагоги 
ческа школа и стана пре
подавател по история и ге 
ография- Той беше един 
от първите преподаватели 
с Висша педагогическа шко 
ла в Димитровградско. След 
това той получи нови задъл 
жения- От референт за 
нородно просвещение, сек 
ретар на гимназия в Дими 
тровград стана . и преподава 
тел в гимназията по исто 
рия и сърбохърватски език, 

ТЪЖЕН ПОМЕН"

на.

Рангел Тошев сега не е 
пенсионер от типа на ония, 
които прекарват 
на пейките в градските гра 
дини. Денят и сега му за
почва с мапшната, тичане 
по печатниците, редактира
не и други работи свърза
ни с
нето на учебници за нужди 
те на училищата от българ 
ската народност. За Тошев 
винаги беше и си 
актуална народна 
„Да обучаваш, значи 
учиш двойно”. Той израства 
ше с нашето учебно дело и 
винаги остана в — 
му редове. Търпелив, добър 
педагог, човек който обича 
децата и образованието са 
характерните черти, които 
карат неговите възпитаници 
да го зачитат и слушат съ 
ветите му и днес.

часовете

изготвянето и печатаосновно
училище.

Това беше година ко- 
се работеше с голям .остава 

мъдрост
гато
ентусиазъм. В току що ос 
вободената ни община от 
фашизма, учебното дело по 

задачи. Тогава
да

лучи нови
първите

СРЕЩИ

Пример на младите
Б. Н.

Спасен Костов от село Паскашия, въпреки че е на 82 години активно 
участвува в акцията по електрификация на селото.

КОГАТО видяхме дядо Спасен поле 
гнал край пътя за Паскашия, помис
лихме си, че този стар човек е излез 
нал на слънце да наблюдава 
как работят на електрификация 
селото. Спряхме се при него от любо
питството. Старите хора винаги могат 
нещо интересно да кажат от история
та на селото и целия край.

Останахме изнеиадени когато узнах
ме, че дядо Спасен не е излезнал па 
разходка, а и той участвува в брига
дата за електрификация на селото.

— Имам пет синове. Двама са в

На 7 април тази година в 11 часа ще дадемПаскашия, вече на години, а остана 
I Белград и в България- Ако 

всичко тук бяха колко щеше да бъде 
нашето село голямо! Сега останахме^ 

селото. И ето дой

ШЕСТОМЕСЕЧЕН ПОМЕН
на ДЕСАНКА КИРИЛОВА ЙОТЕВА

учител от Димитровград.
Измина половин година в тъга и болка, без 

нашата скъпа майка, съпруга, дъщеря, сестра и 
снаха.

лиге са в

хората
само стари хора в 
де ред и нашето село да се електрифи
цира. Мене никой не е викал, аз съм 
стар човек, но може ли всички на ра 
бота, а аз да остана в къщи с жените.

— Колко трябва да се работи, дядо 
Спасене?

— Двадесет надници, какво е това, 
ще отработим, това нищо не е. А ко 

животът ще ни бъде

на

С нейната смърт ние загубихме майка и съ
пруга, която със своето добро сърце и душа ви
наги ни помагаше и бе готова да се жертвува за 
нас.

Никога няма да забравим светлия й прекра-
|Ц :ен образ. Тя ще жи- 
|р зее вечно в паметта и 
Й§ сърната ни.
* * Поклон пред светла 

га и памет.
Предварително бла 

содарни на всички 
| които па полугодиш- 
| чия й помен ще по- 
1 четат паметта й.

гато получим ток 
по-добър-

А сетне дядо Спасен започна да 
разказва за участието му в Одринска 
та оисрация през ,4913 година.

_ Бях млад войник на 16 години.
След това през Балканската война 
100 дни участвувах с моите волове. 
Участвувах в боевете в Македония ко 
гато турците напускаха тия краища—

Дядо Спасен завърши закуската, 
вода от торбичката, 

пийна малко, сложи шишето и храна 
та в торбата и с лека походка тръгна 
към бригадирите...

Дядо Спасен, казват хората в Пас 
винаги е бил пример на по

ни

Вечно опечалени: дъ- 
Татяна, синизвади шише с щеря

■у, Небойша, съпруг Аспа 
Щ рух, родители: Мари 

на и Кирил, братя Пе 
* гъР и Иван, сестри 

Славка и Драга, деве 
щ ри, етърви, зълви, зе 

гоьве н други родни-

-•

кашия,
младите. Дейно участвува във всички 
обществени акции—

ни.

СТРАНИЦА И
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погледна хората и каза: 
_ Какао искате вие?ПЛУГТОЗИ ПЛУГ с хора око- 

сиимихме в цеитъ- __ Караме плуг иа оправ-
— отговориха хората.

__ Плуг?! Ние не сме сел
работилница да оправ

яме плугове...
Не знам какво е станало

ло него наДимитровград, 
Освобождение. Да

и аз се спрях

ка...нара
площад вече никойобора, но години 

нищо не работи с него...
_ д какво се работи

го? __ попита другарят му.

си призная скакакто и многода го видя» с истози моментвдруги хора, 
со намираха на улицата. 

Плуг на улицата а Димих
роигрЗДрамс на опрапка,

човекът, който го 
В наше село от да в 

майстор за оправ 
земеделски машини.

— каза 
караше, 
на няма 
ка на
И така плугът една година 
не е работил. Сега пролетна 
та сеитба трябва да започ- 

докарахме го ту-
ЙПРИЛИ-ЛИ-ЛИ

но и ето 
ка...

Знаем, чс хората 
пата търсят зДРави“ 
то и града, но сто чс и плу 
гонете от далечните села 
трябва да се „преглеждат

” В* този момент минаваха 
двама ученика от ос"0"”°' 
то училище. Веднага щом 
видяха това чудо — плуга 
спряха. По всичко личеше, 
чс за пръв път виждат та 
кова нещо.

— Виж, какво търкалят> 
на своя

Пера от Горну от общи 
защи-

Окну ме ючера сват
малу.

__Манчо — рече он — йела у задру
вепггачко Вубре, ако очеш да сигуту стигло 

купиш...
__Очу, кико да нечу — реко я и одма.

се упърти у задругуту.
__ Чеке — рече оват Пера — що ото

диш с празне руНе, одма си покарай краве 
I те и колата, що да се върчаш, а знайеш ли 

колко млого души чекаю...
Върну се я од путат, улезо у кошару- 

Ви и поведо

— Плуг ли с това?! Скоро не съм видял такова нещо., 
отговори по-нататък. Вероятно 

гът е оправен. Може би тия 
работата 

за изпълнение на пролетна 
та сеитба. Но по-добре 
че да не „боледува" защо 
то все по-малко са „амбу- 
тории' за лекуване на плу 
гове.

плу-— Оре се бе...
НЯКОЙ.

Всички се засмяха.
Пак покараха плуга към 

„Механик". Колелото 
на да скрибуца. Нови хора 
застанаха край него и запо 
чнаха нови разговори.

В работилницата нови нес 
годии. Момчето, което при 

стоки за работа

дни ще започне— каза ученикътту, изведо кравете, зажегли 
камто задругуту. Видим пред задругуту не 

никой. Реко, разграбили су они това 
добро...

другар.
Неговият Другар след ка 

то го гледа известно време, 
като, че ли си припомни ис 
що и каза:

— Айде, какво гледаш тол 
кова. Такова нещо има дя 
до на село, намира се там в

е везапоч-
ма

Ка стиго пред задругуту, остайи кра 
вете и улезо унутра. Видим продавачат 
нещо рачуна сам у прадавницуту...

— А за мене не остаде ни йедън джак

си
Б. Волокинема нови

Вубре? — кажем на продавачатога.
Он подиже главу и тамън да ми одго 

вори, сват Пера улази од вратата и се смее 
на съв глас:

— Ще отида на театър.

— По-добре ще направите 
ако въобще не отидете там. 
Днес
слаб артист

нил към своя съсед и попи 
тал:

— Извенете ме, моля ви, 
но кои всъщност са домаки 
ните?

— Април и—ли—ли..
— Бре свате мене ли найде да се 

лиш, — каза му я и затова дека ме излъ
гал дадо по йедно чоканче сливову...

Каза това на бабуту, убаво се исмея 
мо ка оздола иде комшията Перча.

— Одкуде идеш Перчо? — попитам тая.
— Идем од задругуту, почеше да ис- 

плачуюу млекото, та си узо парете за три 
месеца и са сам пошъл у пощуту да Ви ту
рим на кшижку.

Това ми каза и одма си отиде. Нищо 
друго ми човек не рече. Я се повъртр натам 
—навам и реко айде и я да идем у канце- 
лариюту да си узнем парете. Три месеца не 
съм узел ни динар за млеко. Улезо у канце 
лариюту, стури капу кико йе ред и гледам 
касата малко отворена, Иван касиерат не
що си рачуна.

И тамън да питам, че плача ли йоще за 
млекото, на вратата улезе Перча смейе се 
на съв глас:

ша гостува един много 
на име Шум-Т ла.о

Млад футболен запалянко 
път е на театър. — Но аз трябва да отида.

— Вие вече имате билет?
— Не, аз съм този Шум

Двама разговарят във 
влака:

— Какво ще правите тази 
вечер?

за първ 
След първото действие, ко- 

избухнали силни ръко 
той се накло-

гато 
плескания, ла.

!АПРИЛИ-ЛИ-ЛН

ТГО-/ЧЛЛ&
ч

по-опосоБеи

— Манчо, априли—ли—ли...
Е са може да дойде и Ьубре н да пда- 

чаю за млекото, нема да отидем па кикво да 
стая. Нечу само с мене да се резиле.

КЪСОГЛЕД

пггров

БЯатон-$и


