
Шттво 6 ушлл на президента 
на СФМО ат 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо 
стоене с Орден брат 
ство н 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.

I
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СРЕЩУ 25 МАЙ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА УТРЕ ЗАПОЧВАТ „МАЙСКИТЕ 

СРЕЩИ“ В ДИМИТРОВГРАД
Несекващите 

на младостта
извори

Двадесет и пети май е Празник на младос
тта. На югославската младост, чиято непресъхва- 
ша люоов към любимия вожд и учител 
гаря Тито — ★ На тържествата ще у- 

частвуват представители на 
всички народи и народнос
ти от Републиката.

★ На митинга в неделя ще 
говори ЖИКА РАДОЙЛО- 
ВИЧ, подпреседател на РК 
на ССРН и Сърбислав Злат 
кович, председател на Об 
щинската конференция на 
ССРН в Димитровград.

ДРУ*се изрази в решението неговия рож
ден ден да вземе за свой празник — Празник на 
младостта.

Своя Празник — Деня на младостта-юго- 
младеж посреща с редица трудови по- 

и завоевания. Младежките трудови акции 
от съюзен, републикански 
най-пряко отразяват 
соци а л истическото

славската 
беди

или местен характер, 
участието на младите в 

изграждане на страната. Под 
трудолюбивите РъДе на младите изникват стотици 
километри железопътни линии, асфалтови пъти
ща, нови гори...

В образователното дело 
ват в нови пространства. Редом с усвояването на 
теоретични
средно училище младите ще усвояват и трудови 
навици и умения., за да могат във всеки момент 
да се включат в процеса на производството.

Редица младежки акции: „Младият работник 
— самоуправител”, „Младият селскостопански про 

стоков производител” и др. до- 
силите на

На 26 май в Димитров 
град започват „Майските 
срещи”, които традиционно 
се провеждат по повод 
пождения ден на другаря 
Тито и Деия на младостта.

младите нагаз-

знания занапред в преустроеното

:По този повод обществе 
но-политическите организа 
ции в Димитровград обнаро 
дваха възвание в което се 
казва:

Младежи и девойки, пио 
нери, граждани на Димит
ровград- .... . _

изводител
принесоха за творческо разгръщане 
младежта. Младите все по-настойчнво се изявяват 
в редица области

стават все
на обществено-икономическия 
по-решаващ фактор в обще-живот,

ството.
I

на това „настъпление” наЕстествен_ _ извор
младежта са думите на другаря Тито, неговото 
доверие в младите на Югославия, като бъдещи 
строители на самоуправителната ни система. Не 
веднаж и не на едно място другарят Тито сочи, 
че младостта е бъдещето на страната. Именно за
това той настоява на младите да се доверяват 
най-отговорните задачи, защото в процеса 
тяхното решаване младите получават онази неза
менима закалка на революционен опит, толкова 
необходим за бъдещото развитие на обществото.

Именно зарад тази неразривна връзка меж- 
Тито, най-верният и наи- 

незаменимата роля на мла 
Югославия из дън душа 

Тито. В него-

През настоящата година, 
отбелязваме шест 

революционна 
Съюза на ко 

СКОЮ и рево 
синдикати, 35

в която 
десетилетия 
активност на

на му пистите, 
люционните 
години 
на нашата 
шизма, в нашия 
се проведе

от освобждението 
община от фа 

град ще 
богата култур 

манифеста-
ду младите и другаря 
горещият творец 
достта, младите от Цяла
са преданни на делото на ДРУ^я _петат ис. 
яото лице те гинаги са срещали и срещат ис 
кпен събеседник, човек, който разбира и чувству
ва интересите 'на младите, оказва им истинска

на
на и спортна

на младежта на нароция
дите 
СР Сърбия.

и народностите от

■

подкрепа- гордостНаша радост и'Зятова Денят на младостта и рождения Ден Затова Диетнят_ 25 ма- са еднс>- празник на

Ст. Н.

е, че живеем въ» времето 
Тито, че сме последова 

револ-
творческата югославска младост. на

тели на истинската
ствено открити на пло
щад „Освобождение”, а се 
тне 
част
цовите п певчески-състави.

— се казва въ® ®ъ3 
което е обнарод 

на — български
език в Ди

юция, 
шишето 
пано 
сърбохърватски
митровград.

III III първата■>1 Ш ще започне 
на програмата на тани

2Я1■ яка
на 27 май наВ неделя 

митинга на народа и народ 
на Деня

тържеНа тазгодишните
ства в Димитровград ще 

гости от Алексаи 
Печ, При

постите посветен 
на младостта, рождения 

Тито и 60-III IIII; участвуват 
__ дроваИ-Жупски,

~~ * зрей, Чантавир, Руски Кръ- 
Уздии Ковачица, Бо 

Сурдулица и Ба

ден на другаря 
годишнината от създаване
то на СЮК ще вземе уча 

целокупното населе 
ние от общииата.

стур,
силеград,
бушмииа, които ще

сръбската нацио

стие
пред-

ставяват 
налност, албанската, турска упражне

училище
Физкултурните 

на основноИИя
„Моша Пияде” и гимназия 
„Йоснп Броз Тито” ще за- 

в И часа. Втора

та, унгарската, русинската, 
румънската 
СР Сърбия

словашката и 
народности от

почнат
обнародваната та част на танцовите и певСпоред

състави <?с предвижпрограма в Димитровград в
26 май ще бъде да за 19 часа. Тържество 

но закриване на ..Майски
те предвижда

чески
събота на

художествена из 
художни

ци от Димитровград, а в 19 
часа вечерта „Майските връчеин 
срещи” ще бъдат

открита 
ложба па млади те срещи” 

за 21 час когато ще бъдат 
побенагради на 

дителите ® състазанията.•гърже
гимнастическите упражнения

Една част от



в разговорите сЪщо така 
участвуваха — от югослав 

страна: — посланикът 
на СФРЮ М. Орландич, 
шефът на Кабинета на пре 
зидсита на СФРЮ Б. Баду 
рина, -помощникът на съю 
зния секретар на вънщрр- 
те работи М. Береш, съвбт 
пикът на президента на 
СФРЮ за печата Б. Ман- 
дич, съветникът на прези 
дента па СФРЮ за външ 
нополитически въпроси М. 
Максич и помощникът на 
изпълнителния секретар на 
ЦК на СЮК Б. Милдше- 
вич. От съветска страна: 
началникът на Отделение 
на ЦК на КПСС Л. Займатин, 
първият заместник наминис 
тъРа на внъшните работи 
на СССР В, Мальев, съвет 
нйкът на министъра за 
външните работи на ЦК 
на КПСС А. Блатов, поела 
никът на 
Родиолов, 
началника на Отделение на 
ЦК на КПСС г. КисельоВ| 
ръководителят на консул- 
тантната 
ние
Шишлин и началникът на 
Отделение на Министарство 
то на външните работи на 
СССР В. Грубяков. (Танюг)

и заседанието йпринос 
Мадрид.

ДИАЛОГ
ска

СФРЮ и СССР се застъп 
на взат вят за задълбочаване

имното разбирателство И
продължаване на °ъДъР^ 
телния, плодотворен и кои- 

диалог въРхУ 
въпроси 

живот.
структивен 
прииципиалните 
на международния 
За тази цел ще се продъл 

практиката на редов 
размяна на мнения на 

равнища.
жи с
на
различни

СФРЮ 
СЮК Йо

наПрезидентът 
и председател на 
сип Броз Тито покани ге 
пералния секретар на ЦК 
на КПСС и председател на 
Президиума на Върховния 
съвет ма СССР Леонид И- 
лич Брежнев да направи 
официално и приятелско по 
сещение на СФРЮ. Пока 
пата бе с удоволствие при

СССР в СФРЮ Н.
заместникът на

ета.
Йо- 

и Леонид 
в атмос

Разговорите между 
сип Броз Тито 
Брежнев минаха 
ферата на приятелство, от
кровеност и взаимно ува

група на Отделе 
на ЦК на КПСС Н.

жеиие.
Л. Брежнев и

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТОГотовност за разширяване и 

продължаване на сътрудничеството като универсален процес, 
на проблема по разоръжа 
ването, разрешаването на 
опасните кризи по мирен 
път и др. Придаваме зна
чение на разширяването 
на нашето сътрудничество 
в борбата за мир, за неза
висимост и равноправие на 
народите, за обществен 
прогрес в света.

— Ние също така изло
жихме нашите гледища за 
движението и политиката 
на необвързване, като не
зависим, самостоятелен и из 
вънблоков фактор в меж
дународните отношения, 

чието действуване в съзву 
чие с изворните принципи 
представлява обективен ин 
терес на цялата междуна
родна общност. И по този 
случай подчертахме, че за 
социалистическа Югосла

вия политиката на необвър 
зване представлява единна 
изходна основа и рамка за 
отношенията с всички стра 
ни. Считам, че всичко то
ва като цяло подпомогна 
за по-реално и по-дълбоко 
взаимно съглеждане и раз 
биране на политиката на 
двете страни, тяхното поло
жение и действуване в све

— Нашето приятелско по 
сещение на Съветския съ 
юз, където със сътрудници 
те си пребивавах няколко 
дни, по покана на генерал 
ния секретар на ЦК на КП 
СС и председателя на Пре
зидиума на Върховния съ
вет на СССР другаря Лео
нид Илич Брежнев, беше 
успешно. Водихме изчер
пателни приятелски разго 
вори в атмосферата на пъл 
на отговорност и взаимно 
уважение. Извършихме раз 
мяна на мнения по всички 
съществени въпроси 
по-нататъшното подобрение

председателите Тито и Брежнев 
страни в борбата за ,$дсрепване на мира и заз- 
политически

се заложихаВ течение на размяна на мнения 
за активно участие на всички 
дравяване на
★ Указана потреба за разширяване на контактите на високо равнище между две 
те страни |

климат.международ ния

СССР Леонид Бреж В течение на разговори 
те бе изтъкнато, че без 
оглед на разликите в оцен 
ките на някои външнополи 
тически въпроси най-голямо 
значение в югославско-съ 
ветските отношения има- 
това, което и СФРЮ и СССР 
в международните отноше 
ния се застъпват за мир и 
смекчаване на напрежения
та, за независимост на 
всички страни и народи, 
за обществен напредък.

Двете страни голямо вни

На 18 май в Кремъл за
вършиха разговорите ме
жду президента на СФРЮ 
и председател на СЮК Йо 
сип Броз Тито, който се 
намираше на приятелско 
посещение в Съветския съ
юз, и генералния секре 
тар на ЦК на КПСС и пред 
седател на Президиума на 
Върховния съвет на СССР 
Леонид Брежнев.

В разговорите взеха уча 
стие от югославска страна 
Стане Доланц, член на 
Председателството на ЦК 
на СЮК и Йосип Броз Ти 
то, който се намираше на 
приятелско посещение в 
Съветския съюз, и генерал 
ния секретар на ЦК на 
КПСС и председател на Пре 
зидиума на Връховния съ

вет на
нев.

В разговорите взеха уча 
стие от югославска страна 
Стане Доланц, член на Пред 
седателството на ЦК 
СЮК и Йосип Връховец,

на за

съюзен секретар на външ 
ните работи; от съветска 
страна: Андрей Громико,
член на Политбюро на ЦК 
на КПСС и

на нашето сътрудничество 
и за положението в света. 
Утвърдихме, че гледища
та ни по много въпроси 
са сходни или подобни. Съ 
щевременно настояхме кол 
кото се може взаимно да 
схванем становищата, там 
където разлики съществу 
ват, бих казал и логични. 
Те обаче не трябва да бъ
дат спънка за нашето все
странно сътрудничество, ко 
ето

министър на 
външните работи и Кон 
стантин Русаков секретар 
на ЦК; на КПСС.

Бе продължено разглеж
дането на обстановката и 
перспективите на развитие 
на югославско- съветските 

Йосип Броз 
Брежнев

мание посветиха на въпро 
са по разоръжаването, ка 
то един от най-важните 
проблеми на съвременния 
свят. Те считат, че е необ 
ходимо да укрепват уси 
лията за спиране 
варата във въоръжаването 
и преминаване 
ско разоръжаване и 
връзка с това се изясниха 
за поддържане на всички 
конструктивни

отношения.
Тито е Леонид 
подчертаха, че #а основ 
ните интереси на 
вия и Съветския 

техните
варя подобрението 
имните

и този път потвърдих 
— заяви президентът 

Тито на аерогара Батайни- 
ца, след завръщането си 
от посещението на СССР.

менадпреЮгосла-
съюз и 

народи отго-

■т*[М/.уЛ
Към истин 

във
на

на вза 
отношения в поли 

тическа, икономическа, нау 
чна, културна и в други 
области. Двете страни пот
върдиха готовността си за 
разширяване на югослав
ско-съветското 
ство и

та.
Съгласихме се занап

ред да имаме колкото се 
може по-често

— С една дума, това бяха 
твърде полезни разговори и 
ние сме доволни от тях. 
Уверени сме, че съществу 
ват
за по-нататъшно приятел
ско и всестранно развитие 
на нашите отношения и 
сътрудничество, проникна
ти от разбирателство и ува 
жение.

инициати- 
които имат за цел ре 

на този проблем. 
Йосип Броз Тито и Леонид 
Брежнев

НА ВЪЛГАА 
МАГА НАРОДНОСТ В 

от ЮГОСЛАВИЯ 
мтък

ви,
конструктившаване ни диалози на различни 

равнища, за да укрепваме 
взаимнотоизразиха уверени 

ето, че към това ще допри 
несе

реални предпоставкисътрудниче разбирателство, 
и уважението, 

които са необходими за 
безпрепятствено 
чество изцяло.

константираха раз- 
разширяването на контак
ти на високо равнище. Бе 
изтъкнато и значението за 
развитие на Сътрудничество 
между Съюза на югослав
ските комунисти и Комуни 
етическата парти» 
ветския съюз.

довериетозаключването на нов 
съветско-американски 
вор за ограничаване 
фанзшзното

дого 
на о- сътрудни-

ТОДОР ВЕЛЧЕВ стратегическо 
въорържаване. Двете 

изтъкнаха 
за провеждане 
ло решенията и 
те на специалното 

на Генералната 
при ООН

Изпъл. длъж. 
Главен и

Бяхме 
татъшното

съгласни, че по-на 
развитие на

стра 
нуждата 

в живо де 
препоръки 

заседа

ниотговорен
— По време на нашето 

посещение се - запознахме 
с отделни научни и техни
чески постижения па съ- 
ветските хора, които на 
тяхната социалистическа 
родина донесоха заслуже
ни признания в света.

— На края, бих искал 
още веднаж да изкажа бла 
г°ДаРпост на другаря Бреж 
нев и на другите най-висо 
ки съветски ръководители 
за топлото гостоприемство, 
с което през цялото време 
бяхме обкръжени и което 
бихме желали колкото се 
може по-скоро да въРнеМ-

редактор
МИЛЕ НИКОЛОВ приятелските 

всестранното още 
ро сътрудничество от 
имен

отношения и 
по-доб-

на Съ

Т^шг^вии мдметир 
вот1 ДАН НИКОЛОВ вза

интерес представлява 
същинска и трайна 
ка на двете 
тии,

КОНСТАТАЦИИ
Йосип Броз Тито 

онид Брежнев константи
раха, че принципите и ста
новищата,
югославско-съветските 
кументи, приети 
та на най-високо 
представляват

ние 
щина 
Ръжаване, 
през 1978

скуп 
по разо 

състояло -се 
година.

и Ле- насо- 
страни и пар- 

незаме-
4В-ДО, Рвданци* И-711

Годишен абонамент 100, 
а полугодишен 30 подчертахме 

нимата роля в товаСФРЮ и СССР 
важността

Утвърдени отношеизтъкнаха 
за последова-

в
пие па известнитедо- съвмес 

утвърдени принципи и 
приемствено

т«тм
6500-603-9529

СД* - Ниш
на среща- 
равнище, 

трайна
нова за всестранно сътруд 
ничество и стабилни 
шения,

тно 
тяхното 
лагане.

телно и цялостно 
дане на
Завършния 
ренцията в

провеж 
разпоредбите на 

акт на конфе 
Хелзинки, за 

укрепване на доверието, си 
гурността и сътрудничество 
то в Европа, 
чително

при-ос-

Вотно-
за взаимно разби

сфрюТВи° сссрверие между
разговорите посве- 

значителноШГ тих ме 
ние
зъдалбочаване на

внима- 
на необходимостта отМ • за което зна 

да дадетрябва
детанта
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МЕГ ■БРАТСТВО
ЕДИНСТВО” НА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В СДРУЖЕНИЯ ТРУД В НИШКИ РЕГИОН

6 борба и кръв 

спечелена свобода
ВЬВ ВСИЧКИ ПОРИ НА БАЗАТА

Комунистите в Нишки ре 
гион, действуващи в основ 
ните

зи насока трябва да се 
съответни меро 

за укрепване на 
струк-

Среди, в коитоношения- 
Съюзът на комунистите не 
се е приспособил 
кватно към условията — 
както
има явления 
рократизъм 
на самоуправителното раз
витие.

превзимат 
приятия
класово-социалната 
тура на Съюза на комуни 
стите и в тези среди.

организации на сдру 
жения труд, през изтекли 
те четири години са пости 
гнали

най-аде

подчерта Костич — 
на технобю-шДт СрХкед^^Гп^ Над 40 «ад граждаа-р-тгцаа

ма до 4езиде1гга Т„то Р^ вае„цПи032РацТеТтеЛ1,а ТеЛегр“ 
шжа „а народния герой Радко Павлови - Ч

завидни резултати. 
Те все повече се оспособя- 
ват за успешно осъществя
ване на плурализма на са 
моуправителните 
в организациите на сдруже 
ния труд. По' такъв начин 
комунистите 
действуват
не на основните цели 
обществено - икономическо 

развитие и задълбоча 
ването и внедряването 
самоуправителните 
ния във всички пори на ба 
зата.

и стагнация
Отчетено беше също та- 

ще бъде 
и подобрение

ка, че занапред 
необходимо 
на метода на действуване 
на Съюза на комунистите 
в организациите на сдруже 

като се над ми 
методи

интереси
С премахването на по-ран 

облици на действушните
ване и организиране на Съ 

на комунистите (Кон
В знак на Деня на младо 

стта и рождения ден на 
другаря Тито и 60-годишни 
ната на ЮКП—СЮК, СКОЮ 
и революционните синдика
ти, на 20 май край Власин 
ско езеро се проведоха таз 

годишните традиционни 
срещи „Братство единство”. 
Над 40 хиляди младежи и 
пионери, запасни военни 
командири, бойци от Наро 
доосвободителната война, 
войници и командири на 
ЮНА и трудещи се и граж 

Сърбия, Македо- 
и Косово по достоен

активно съ 
за осъществявабез оглед на зверския те

рор на фашистките окупа
тори. С кръв и жертви се 
полагаха основите на наше 
то братство и единство и 
единение.

Салих Нуши
шето вътрешно изгражда
не и за задачите и ролята 
на Социалистическия съ
юз и целия организиран 
фронт на социалистически
те сили, начело със Съю
за на комунистите в укреп 
ването на делегатската си

ния труд, 
нават

юза
ференции на СК и техните 
секретариати, които поняго 
га на практика поемаха 
ролята на първичните ор 
ганизации на СК, като нат

остарелите 
на действуване и дава път 

и по-адекватни ме

на

то на нови 
тоди в работата.на

отношеговори за на Взаимайки думата в ра 
председателят 

на Междуобщинската 
ференция на Съюза на ко 
мунистите в Нишки регион 
Саво Саватич подчерта, че 
е необходимо

рапваха свои становища 
на първичните организа 
ции) сега се създават но
ви, по действени форми на 
организиране като 
ционни конференции, съве- 
щания на комунистите и 
др. Те дават възможност 
за пълна изява, за демо
кратично и равноправно 
обсъждане на всички въ
проси от общ интерес, а 
становищата и заключени
ята, които приемат 
ват след това основа за 
политическо действуване.

зискванията,
кон

Фактът, че всеки четвър 
ти зает в региона е и 
член на Съюза на комуни 
стите, че почти във всич
ки основни организации 
на сдружения труд са съз 
дадени и първични органи 
зации на Съюза на комуни 
стите, ярко потвърждава, 
че са създадени необходи 
мите условия за успешно 
действуване на СК в сдру 
жения труд.

ак-
непрекъсна 

то оценяване на осъще
ствяването на договорената 

политика катодани от стема и стопанската ста
билизация и всенародна
та отбрана.

Спирайки се върху някои 
моменти от нашата вън
шна политика, той говори 
и за отношенията на наша 
та страна със съседите, 
като изтъкна, че още има 
нерешени въпроси, които 

нашите отно-

и приета
това постоянно сения

начин манифестираха 
братство

при
изостря личната и колекти 
вната отговорност на комуни 
стите. Саватич посочи, че е 
недопустимо в 65 основни ор 
ганизации на 
труд в региона още 
са създадени и 
организации на Съюза на 
комунистите, защото от про 
веждането на Единадесетия 

на СЮК и Осмия 
на СКС измина 

Също така

не-
инарушимото 

единство
народи и народности 
знамето на Съюза, на кому 

ръководството

нашитемежду ста
под

сдружения 
да ненистите и 

на другаря Тито.
В срещите взеха участие

от двете соци обременяват 
републики и
област Косо Заради това още не е пое 

Шукри тигната онази степен на 
сътрудничество и взаимно 
доверие, което би отговар 
яло на интересите на на
шата и тези съседни стра

тези констатации, и^не 
сени в уводното изложе 
ние на Радойе Костич, из 
лълнителен секретар в Ме 
ждуобщинската конферен
ция на Съюза на комуни 
стите в Нишки регион, очер 
таха основните линии на 
активноста на СК. Но 
кто подчерта и Костич 
все още има първични ор 
ганизации, които своята ак 
тивност организационно и 
методически не са приспо 
собили към условията на 
конкретната среда. Там, 
където комунистите са най- 
адекватно организирани и 
действуват в съзвучие с Ре 
шенията на Единадесетия 
конгрес на СЮК и Осмия 
конгрес на СКС, и резул 
татите са налице, докато 
има и среди, в които ко 
мунистите все още не са 
се организирали най-доб
ре, и съвсем естествено, в 
тези 
жения
забележителни

обществено-икономиче
ското развитие и развитие 
то на самоуправителните от

първичниИ в разискванията след 
уводната реч на Радое 
Костич, в които взеха уча 
стие Райко Джорджевич, 
Новица Филипович, Мир 
ко Минич и др. напълно 
подкрепиха основните на
соки, изнесени в матерна 
ла и в уводното изложе
ние във връзка с дей- 
ствуването на Съюза на 
комунистите . в сдружения 
труд, личеше, че след Еди 
надесетия конгрес на СЮК 
и Осмия конгрес на СКС 
са намерени правите пъти 
ща за най-Цялостно вклю 
чване на комунистите в 
сдружения труд.

и делегации 
алистически 
от автономна 
во, предводени от 
Рамо — подпредседател на 

СР Македо-

шения с някои страни.
конгрес 
конгрес 
цяла година, 
трябва да се преустройват 
и многочислените органи- 

наброяващи дори и
Собранието на 
ния, Михайло Звицер 
председател на ССРН 
САП Косово и Миливое Ан 

председател

ка-
зации, 
до 100 души.

Сава Саватич подчерта,
на

ни и на по-широките ин
тереси на международното 
сътрудничество- Такъв е 
случаят с НР България, ко 
ято отрича съществуване
то на македонското нацио
нално малцинство в Бълга 

самобитността на 
нация- То-

тониевич 
на РК на Съюза на запас 

военни командири на

че осъществя 
работническо 

мнозинство в Съюза на ко 
мунистите не може да бъ 
де само задача на първич 
ните организации на СК, 
но и на органите на СК, от 
общинските комитети — до 
Междуобщинската органи
зация на Съюза на колгу 
нистите в региона. По-такъв 
начин се създават условия

също така, 
ването на

ните
СР Сърбия- 

Срещите 
дателят 
скупщина

Петрович, а участници 
те поздрави адмирал Бог
дан Пецотич, 
на Съюзната 
на Съюза на запасните воен 
ни командири.

откри предсе- 
на Общинската 

Сурдулица Йо рия и 
македонската 
ва, разбира се,

в
ван предизвик

ва загриженост на всички 
народи и народнос-

Голямо внимание на кон 
ференцията беше посвете
но и на по-нататъшното 
класово-социално укрепва
не на Съюза на комунисти
те в Нишки регион. Отче 
тено бе, че в някои по-напре 
днали общини като Ниш, 
Прокупие и Пирот, броят 
на комунистите- работници 
не е адекватен на броя 
на работниците и че в та

председател
конференция наши

ти по отношение на цели 
те и последиците от така- за превърщане в живо де

ло на конгресните реше
ния във връзка с по- на
татъшното действуване на 
на Съюза на комунистите и

ва политика.
От срещите бе изпратена 

поздравителна телеграма ДО 
Тито. След митин-

След това реч произнесе

™Тсе^ДнаеСбия Салих другаря 
Нуши. Той припомни за га 
славните дни от преди за 
години, когато в разгара на
Народоосвободителната во
йна на територията на вла 
сина, Църна трава, Луж- 
ница се водеше геройска 
борба за свобода срещу 
германските и българските 
фашистки завоеватели.

наречената майска 
1941 година

организации на сдру 
труд — липсват по- 

резултати
културно-художествени 

дружества от Сърбия, Ко
сово и Македония предадо
ха богата програма.

първичните организации нав Съюза на комунистите.
М. А.Ст. Ст.

(Изводи из книгата „Разказване за едно поколение")РОДОЛЮБ ЧОЛАКОВИЧ

03в
така
офанзива през 
на тази територия са воде- 
ни 57-дневни сражения, в 
които са участвували Тре
та македонска, Шеста и 
Седма южноморавска ори 
гади и Косовски, Вран ски, 
Кумановски и Гевгелииски 
отряди. - Тук е ковано 
братството и единството ме 
жду сърби, македонци, ал 
банци, черногорци и ДРУ™ 
народи и народности, га- наР ми икаште досегаш

и“ бъдещи постижения 
другарят Нуши.

книгата се говори за обстановката в Коминтерна и за усилията 
а ЮКП да се завърие и действува в страната.В тази част на 

на другаря Тито ръководството на
работни-револ ющ юнното

движение. С тези ръ 
ководещи хора Тито 
познаваше,
отбираше за членове на фо 
румите, така че 
връзка с Тито в Париж бе 
ше нормално продължение 
на предишните отношения, 
а доверието и авторитетът 
им с нищо не бяха накър- 
пени. Впрочем, от тази стра 
на нямаше никакви по-сери 
ознн последици от аресту
ването на Горкнч. Комуни 
стите на Югославия върше 
ха своята работа, 
доверие в Централния ко
митет и своята партия, из 
пращаха му сведения, тър 
сеха съвети и напътствия 
за работа...

Едно такова становище 
па Коминтерна нямаше вли 
яние върху работата 
партийните форуми и орга 
низации в страната, 
действуваха според способ
ностите си и революционно 

В Словения

дене на нашето движение, 
което бе се засилило и
имаше успехи, особено в
областта на синдикалната 
работа. Пик не реагираше 
на топа: само един път бе 
намекнал, че ще повика 1и 

Москва, ио веднага по 
рече топа, оставяйки ръко 
подетото п мъчна неизвес
тност. Още повече затру
дниха положението ни, 
то престанаха да изпращат 
редовна финансова помощ 
и с това опряха по-едро 
да се подпомага издател
ската дейност в чужбина и 

печатането

ДЪРЖАНИЕТО ма Ко 
минтерна към ръководство 

самият

ческо
сена мнозина личното на ЮКП, което 

бе поставил в 
1937 година, след арестува 
мето на Горкич бе станало 

Балканският

края »а конто тяхната

неразбираемо, 
регионален секретариат, ръ 
къводел от Вилхелм Пик, 
стар германски 
сътрудник на Карл

Роза Люксембург, 
оглушки за Ти 

отчети, писма и те- 
Известявайки 

за обстановката
и за активността

то съзнание, 
и Хърватско имаше центра 

комитети, избрани на 
учредителните конгреси на 
КП на Словения, относно 
иа КП на Хърватско, в ко 
ито бяха хора, издигнали се 
в дотогавашните борби, и 
Сърбия съществуваше вре
менен краиови комитет, 
КОЙТО бе формирал Тито по 

на пребиваването си

то в
лниранция на комунист, 

Либ-ни
ка— заяви

Народо кнехт и
то си нравеше

__ В течение на
освободителната война 
зи край гостолюбиво прие товите

и българските пар- леграми. 
тизани, а по едно време довно
тук пребиваваше и Главни 
ят щаб на българските 
партизански отряди 

Салих Нуши.

ре- имахамаше в
страната 
ня партията, Тито търсеше 
да сс уточни положението 

искаше

в страната
„Пролетарий и брошу- 

отделни проблеми, 
нелегално се изпра-

време
в страната. Също така съ
ществуваше II РЪКОВОДСТВО

дейно

на— из ритс зд 
които
шаха в страната, след това 
издаването на различни ле 
гадни вестници и други пуо 
ликации в Югославия.

на ръководството, 
да замине в страната, ка
то изписваше 
тел но е 
съствие за 
гираие

Бродът огг тези краища 
социално

СКОЮ, твърдеколко значи на
с всички сили се 
за национално и 
освобождение и 
помагаше на

сред младежта, която все 
повече бс привличана от

поне неговото при- 
по-бързото реа 

и ефикасно ръково
(Следна)

всесъРДно
партизаните,

СТРАНИЦА 3

БРАТСТВО ★ 23 МАЙ 1979



ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СЮКВ ПОДГОТОВКИТЕ ЗАОРГАНИЗАЦИЯТА НА СК В БОСИ

'•"“ЯКв1.”“”"'0На преден план 

маршош образование 

на членовете на СК
Алойз Тикец, член на ЦК 
на СЮК, Врислав Раткович, 
секретар на комисията 
развитие на СКС и Христи 
вое Костич, член на ЦК на 
СЮК и секретар йа Предсе 
дателството на Междуоб- 
щинската партийна конфе
ренция в Южноморавски ре 
гион.

Във връзка с осъществя 
ването на задачите, ролята 
и мястото на общинската 
организация на. Съюза на 
комунистите в политическа 
та система на социалистиче 
ското самоуправление, бе 
разговаряно и на разшире
ното заседание на ОК на 
СК в Босилеград.

На проведените разгово 
ри бе изтъкнато, че се пое 
гигат значителни резултати. 
На пръв план това са ре
зултатите, отнасящи се до 
мястото, ролята, идейно-по 
литическата и организаци
онна способност и до ме
тодите на работа в поли
тическата система на соци
алистическата 
телна демокрация, 
партийните конгреси, 
тайните организации в ко 
муната са направили важ 
на крачка напред в своята 
дейност, в средите, в които 
действуват. Резултатите, ко 
ито партийните организа
ции осъществяват във връ 
зка с идейното и марксист 
кото издигане са доказа
телството за активната и 
организирана работа. Бе 
посочено, че с приемането 
на нови членове и тяхното 
идейно оспособяване, 
тайните 
муната
чите за организационната 
и идейна подготовка в свои 
те редове. По тоя начин се 
реализират и стремежите, 
по които членовете на Съю 
за на комунистите се тъР 
си много по-голямо марк
систко, професионално и 
научно значение.

за

. |
■д N .

в идейно-политиче 
образование. Програ- 
за разширяване

от марксистката

и кла у дейност 
- ското 

мите

Орга низационното 
сово закрепване на първич 
ните организации, идейно 
то образование и самообра 
зование на комунистите, 
правилното функциониране 
на делегатската система и 
действуването на членовете 
на СК в обществено-полити 

организации 
централни теми в работата 
на организацията на СК в 
Босилеградска община в 
стоЯщия период.

Б тази насока Общински
ят комитет на СКС в Боси 
леград
проведе заседания,

направен анализ на об

на
знанията 
идеология и нашата револю 
ционна теория и практика 
в повечето организации не 
са осъществени 
а едно число

малък интерес, към 
Не задо

Яч
$

ЦЯЛОСТНО,
членове проя

вява
самообразование.

саческите
А в • /

М. Дальевич

пито числото на съволява 
бранията, 
идеологическото 
Членовете, завършили поли 
тическа школа, не са съо 
тветно ангажирани в рабо 

на своите първични 
Снабдените

цнапосветенина издигане.
Б. Вукашииович

ката за насроченото през 
октомври т.г. заседание на 
ЦК на Съюза на югослав
ските комунисти. В тях уча 
ствува работна група от 
ЦК на СЮК и ЦК на СКС 
в състав: Милан Дальевич, 
изпълнителен секретар на 
Председателството на 
на СКС, Будимир Вукаши
иович, член на Председател 
ството на ЦК на

през март и април 
на кои Каква 

ческата и
подготовка на Съюза 
комунистите в Босилеград
ска община беше основна 
та тема, върху която бяха 
водени разговори през ми
налата седмица в няколко 
първични партийни органи
зации в комуната.

Разговорите бяха проведе 
ни във връзка е подготов

е идейно-полити-тата
организации, 
книги рядко се използват 
както и помощта на лектор 
ския актив.

организационна
то е
становката, сумираш! резул 
татите на разискванията в 
първичните организации и 
уточнени задачите на кому 
пистите на това поле. С при 
етите задачи са запознати 
всички партийни организа 
ции, а периода май-юни е 

за осъществяването

на

Изхождайки от такава 
Общинският 

комитет и комисията за и- 
деологическа работа в СК 
раздвижиха активност за 
изнамиране на по-ефикасни 
методи и форми за по-каче 
ствено марксистко Образо 
вание. В разискванията е 
изтъкнато, че първа задача 
в това е активиране на чле 
новете на СК. Смята се, че 
един от начините за осъ
ществяване на тази цел е 
организиране на кратки и 
съдържателни 
на които по определени те 
ми ще говорят самите чле 
нове по предварително за

дължение. И подготовките 
за прием в СЮК трябва да 
бъдат „школи за идейно 
образование". Необходимо 
е опресняване на досегашни 
те форми с положителни о- 
пити и нови организацио 
нни решения. Членовете

самоуправи 
След 

пар-
обстановка,

ЦК

срок
им.

СКС,
В заключенията, които 

Общинският комитет прие 
по въпроса за марксистко 
то идейно-политическо из- ПОРТРЕТИ
дигане на комунистите, се 
изтъква, че в периода изме 
жду Десетия и Единадесе 
тия конгрес ангажирането 
на комунистите на този 
план съществено напредна. 
Практиката е обогатена с 
нови форми на идейна ра 
бота, а Общинският коми
тет е вложил значителни 
средства за обезпечаване на 
необходимата литература. 
Известно число членове са 
завършили 
школи. Организирани са и 
семинари, съвещания и ска 
зки по най-актуални теми. 
Средствата за информира
не, а особено „Комунист", 
все повече са използвани. 
Всичко

Другарите му го 

предложили...
събрания,

пар
организации в ко 

осъществяват зада

Висококвалифицираният 
работник в електродистри 
буция в Бабушница Алек
сандър Йованович не при- 
Съствувал 
събрание 
организация. А тъкмо на 
това събрание се разисква 
ло кой Да бъде предложен 
за първомайска награда.

трудно от пове 
добри работници да 

най-добрия. Това 
е Александър. Може би тък 
мо 'и^поради „единствената 
точка ' от дневния ред Алек 
сандър Йованович 
да присъствува...

И сами
говата: скромност:.

и другарят му Воислав са 
в най-далечната махала. 

След половин час ггри- 
След като се за 

— Александър

политически

стигнаха.
познахме
добави:

на последното 
на синдикалнатана лекторския актив вече 

са получили задължени я и 
очаква се тяхна по-заси 
лена помощ, понеже пър 

•вичните организации по се 
лата имат нужда от кад

— Не е трябвало на пра 
вите толкова труд да ид 
вате... но щом ви интересу 
ва, ето какво мога да ви 
кажа. В електродистрибу 
цията работя от 1972 го 
дина. Мога да кажа, че 
съм доволен от работата

При това обаче има и 
трудности, които ефикас
но трябва да бъдат решава 
ни. Тъй като на постигнато 
то не трябва да €е остане 
нужно е да' се подобряват 
и усъвършенствуват мето
дите в работата и активно 
стта при реализация на взе 
тате решения, от които и 
за колективното ръководе 
не, и отговорност. При това 
много повече в първични
те партийни организации 
трябва да се работи върху 
разрешаването на всеки
дневните жизнени въпроси.

В разговорите беше изтъ 
кнато, че дейността на чле 
новете на Съюза на кому
нистите трябва да се изчер 
пва не само в първичните 
партийни организации, но 
и в останалите обществено- 
политически структури, пре 
ди всичко в делегатските. 
Именно тук, като вътреш
на двигателна сила члено
вете — комуниста трябва 
да продължат укрепването 
на позициите на работни
ческата класа, като осно
вен субект на революция
та ни.

това е дало завид
ни резултати.

В последно време 
в първичните

обаче 
организации 

се чувствува намаляваща

ри. Не било
чето
избератК. Г.

БАБУШНИЦА: ПРЕД ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА — 
25 МАЙ си.

На Йованович 
му е първа награда, макар 
че е млад работник.

— През 1976 и 1978 го 
дина спечелих златен ме 
дал. На републиканско със
тезание в работническо- 
спортните
легата ми Воислав 
първо
циплина: изкачване 
трически 
ване на дефект.

не искал това неЦентралното тържество - в Стрелъц
се уверихме в не

Село СтрелъН, център на район в Бабушнишка, 
община, и една от най-дейните местни общности в 
общината, и за празника на младостта ще бъде в цен
търа на вниманието. Именно, в Стрелъц, който 
преди шест месеца по случай Деня на победата над 
фашизма пусна в движение нов мост на р. Мурговица 
и започна да строи нова амбулатория, ще посрещне 
най-скъпия празник на младежта — 25-ти май и рож
дения Ден на др. Тито — с нови трудови победи.

По тържествен начин в Стрелъц ще бъде преда
на употреба новия училищен интернат, а в дво- 

на основното училище, което носи името на До
бринка Богданович, ще бъде открит и паметник 
известната революпионерка от този край. По този 
случай в Стрелъц ще се стече населението от целия 
район и от съседните райони, за да отпразнуват 
стоино Деня на младостта, като още веднаж изпра
тят привети на др. Тито за дълголетие и крепко здра- 
■Гпобеда ДЪЛ™ години да ни В°ДИ напред от победа

Денят на младостта ще бъде тържествено 
твуван и в останалите краища на общината 

В Бабушница на 25 май ще 
срещи по различни спортни 
рани в чест 
ства

Няколко пъти- настоявах' 
с негоме да се срещнем 

поговорим за награ 
дата, но той все отказваше. 
Сутрин рало — за терена. 
Щом завърши работа — ве 
днага си заминава в къщи и 
сетне

само и да игри — аз и ко
заехме 

място в нашата дис
по елек 

стълб и премахпродължава строе 
жа на новата кЪща.ден

ра Инак Александър Йова- 
тричленно 

и след работно- 
не си стои със 
Ръце. От неот- 

да строи

Решихме да го потърсим 
на работното му място. Оби 
кновено

на нович, глава на 
семейство, 
то време, 
скръстени

— това са електри 
стълбове, поческите кои

дефекти,аТ^л„Ипъ°кСТРсв^ ' ~ е ™ад Л
линиите при електри. ЪЩ БабУшница. 

фициране у

ло

ва
на нов обект. По повод присъждаване

в тто ПъРвомайска награв да Йованович
чес- Когато 

село 
хубав 
нович

го намерихме 
Грънчар през В- Б.споделя:се състоят финални 

дисциплини, организи- 
На пРазника» а големи районни търже- 

ще се проведат и в Звонци и Велико Бонинпи 
където сЪщо ще бъдат изнесени подбрани кул^п 
но-художествени и спротни програми Р У УР"

един
майски ден, йова- 

заедно с Дальевич: — Вие сте чле 
нове на общинска органи- 
зация на Съюза, на комуни 
стите в която няма място 
за неуспех.

— Наградата е голямо при
знание, което ме радва. Ве 
Дно тя ще ми послужи ка 
то насърчение за още по 
Усърдна работа Щ

другарите 
подмяна на

електромери.
сй, вършеше 
старите'

каза ЕЙ С6Га ще Дойде - 
пата

занапред.М. А.
отговорникът на гру 
Стефан. Александър

Б. ВУКАШИИОВИЧ: 
— Програмирането е със

тавна част в работата.

?

М. Андонов
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБПТИНГК-ат» 
ГАНИЗАЦИЯ В СУРДудиЦАКАТА СИНДИКАЛНА ОР

Анализ на състоянието 

оргааизацинте на 

сдружения труд
ОБЩИНСКИЯТ съвет на 

Съюза на синдикатите 
Сурдулица чрез 
те Към това тяло е предпри 
ело инициатива за 
нен анализ на

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

В Нима това може да ое отчето само като грешна?
Признания се дават на хората не 

само зарад техните заслуги, но да 
служат като пример и на други, ко
ито трябва да раобтят за стопански 
прогрес. Че това е точно така убе
дихме се с последната постъпка в Ко
муналното предприятие „Услуга” в Ди
митровград, когато по случай десет- 
годишнината те забравиха работници- » 
те, които са там работили преди годи 
ни и напуснали предприятието. Един 
от тях е Станул Нацков-Танча-

Този човек като директор на Ко
мунално предприятие „Услуга” в Ди
митровград преди десет години за
претна ръкави и реши, покрай дру
гото, да открие и тъкачен цех в гра
да. Това направи, защото много 
хора отиваха в съседна България и 
там тънеха килими. А това беше с 
много неприятности. Хората трябваше 
да минават на две митници, да пла
щат мито, да обясняват че килимите 
им трябвали уж за сватба или им е 
подарък от роднини! А това не беше 
така. Хората искаха просто да си имат 
хубави килими от вълна, която сами 
произвеждат. И затова Танча със съ
трудниците си купи една машина, след 

„Услуга" за-

Изминаха десет години от откри- 
на този цех. Тези дни бе орга-ването

низирано и тържество, прочетен 
клад и разделени награди на заслужи- 

Ние нямаме за цел да преоцен- 
дали тези награди са правилни, 

че всички са получили 
Но считаме, че

до-

а община е твърде млада но и 
като такава завоюва забе лите.

активисти- яваме
убедени сме, 
според заслугите им.
Станул Нацков е трябвало също та
ка да получи признание, защото дей
ствително е заслужен за това. Създа
ването на тъкачния Дех е свързано 

Знае се, че той е 
затова и докрай я осъ- 

ществил. От това имат полза хората 
на общината и стопанството. Такива 

трябва да се награждават, да

лежителни резултати. Еже
годно, с дребни 
ния ,се стопанисва без за
губи, а цялата

изключе-всестра 
състоянието промишле

ност е свързана в по-големи 
те трудови организации от 
носно промишлени комплек 
си. При това, всяка година 
се доизграждат и разширя
ват мощностите, а през пое 

предават 
на употреба нови производ 
ствени капацитети.

С въвеждането на делегат 
ската система влиянието на 
работниците 
ни производители се заси
ли, но то не е достигнало

в организациите на сдруже 
ния труд в общината. Ос 
новната цел на замисъла е 
да се установи как действу 
ват делегациите и делегати 
те в сдружения труд, рабо 
тническият
лен контрол, до коя 
пен намират израз интере
сите на работниците 
во е разпределението 
дохода и средствата за лич 
ни доходи. Освен това, след 
ва да се установи равнище
то на обществения стан- онази степен и не са изпол 
даРД на работниците и дру зувани всички възможнос 
ги Въпроси свързани с дей ти в тази насока. Редица 
ността на основните орга- причини от субективно и 
низации на сдружения труд. обективно естество пречат 

В разговорите, които по да се разгърнат напълно 
настоящем се провеждат в инициативите на трудещите 
организациите

с неговото дело. 
дал идеята

самоуправите- ледните години и хора
се подтикват за нови акции.

Повтаряме:
Танча. Хората когато чествуват

на своите трудови организации

сте
не се касае само за 

юби-и как
на леите

обикновено забравят ония хора, ко- 
при създаването им и по време 

на работата им имат заслуги и след 
по една или дру- 

Но това

непосредстве
ито

това са напуснали 
га причина предприятието, 
не трябва да намалява техните за
слуги.

Както и да е Станул остана уби- 
ден, разочарован в хората, които взи- 
мат такива решения-

Този път Нацков бе забравен, но 
хората в Диимтровград знаят, 
слугата за тъкачния цех е и негова. 
И друг път: ПРИ УДОБЕН МОМЕНТ 
ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАВИ 
и вече никога да не се случват таки
ва грешки не само към Танчо, но и 

ония, които с ентусиа- 
Б. Н.

това още една и цехът на 
почна да работи. Разбира се, че в то
ва имаше подържка на общинското 
ръководство и колектива, но той бе
ше иницатор и главен организатор.

На всички димитровградчани е из
вестно, че славата на този цех се 
прочу из цяла СР Сърбия. Хората ид
ваха от най-отдалечените краища на 
Републиката, за да си тъчат килими в 
Димитровград.

на сдруже
ния труд участвуват пред
ставители на обществено- 
политическите организа

ции, работническият съвет, 
сам оуправит елните органи
и тела и работническите са 
моуправителни контроли. 

След завършените разгово 
ри ще се изготви анализ, 
който ще бъдат обект на 
обсъждане в общинския 
синдикален съвет.

Изхождайки от разпорел 
бите на Закона на сдруже 
ния труд, който повелява

се. че за-
Именно, поради това, а с 

цел да ускори решаването 
на най-належащите произ 
водствени самоуправител- 
ни и други въпроси в сдру 
жения труд, Общинският 
синдикален съвет разгърна 
инициативата за сегашния 
анализ на общото състоя
ние в ООСТ.

Тази инициатива в край
на сметка, може да се оце 
ни като заживяване на син 
дикалната организация с 
проблемите на работници
те и нейното „сливане” с 
интересите на трудещите 
се. А именно, такова едно 
изискване бе поставено от 
неотдавнашните конгреси 
на Синдиката в СР Сърбия 
и Югославия, така че вече 
конгресните решения и зак 
любени* стават практика в 
дейността на сурдулишката 

Известно е, че работничес Синдикална организаци*г 
ката класа в Сурдулшлка Ст. Н.

към всички 
зъм творят.

НА РИБОЛОВА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАПЕРСПЕКТИВИ

Стоп« за бракониерите»
допустимото средства в спор 

най-малкокват. Лесно може да се
възможности 

невъзможности.
Възможностите за разви

тие на туризма в Босилегра 
дека община все още не са 
проучени, но известно е, 
че природните условия 

(чистият въздух, студената 
вода на чистите планински 
изворчета, хубавите ливади 
и гори и пр.) дават реална 
перспектива за развитието 
му. Да заживее този дохо
ден стопански отрасъл са 
необходими точни 
ки на специалистите и дъл 
госрочни подготовки в ин
фраструктурата. При това 
твърде значително е да се 
установи с какво да се 
тръгне от началото.

Спортният лов и риболов 
от имат най-реални възмож

ности да бъдат стартната 
точка в развитието на ту- 

на ризма в общината. Дали
действително това ще бъ 
дат изключително зависи 
от грижите и трудолюбие
то на хората. Но в случай 
на сегашното положение в 

364.903,00 Гези отрасли сигурно е че
успехи не могат да се оча

риболовпо всички съществени въ 
проси в дейността на орга 
низациите на сдружения 
труд решаваща роля да 
имат работниците — непос 
редствени производители, 
Общинският синдикален съ
вет се стреми да установи 
до коя степен тези законно 
предписания живеят в прак 
тиката.

тния
се употребяват в тази 
частна и нехуманна 

Рибите

случи тези 
да станат 
Как?

Незамърсената 
щида и нейните още 
чисти притоци имат 
ки условия Да бъдат бога 
ти с пастърва, мрени, кле 
нове и др. речни риби. Ня- 

това и бяха. По-възра 
стните жители с въздишка 
се сещат на времето кога 
то при газенето по реката 
рибите просто ударяха кра 
ката им. Сега рибата нама 
ля и никой не се грижи да 
спре изтреблението й. От 
март, когато мине топене- 

снеговете, па до но-

не-
дей- 

унищожа- 
с динамитен взрив.

Драгови- ност.
по- ват

Колко това е честно явле
ние, ще приведем само ед 
но сведение на 
от Райчиловци до

всич-
очевидци: 

Рибар-
Рибарци доили отци,кога ня-Бранковци, например, 

ма вир, в който не са оте
заряда!прецен- кнали по няколко 

Бракониерите, освен с ди
намит ловят риби и с уда 
ри на електрически ток. За 

е без значение, че приЧерна гораПомощ на ТЯХ
такъв риболов хванат две— 
три големи риби, а унищо 
жат няколко стотици 
ки или пък довеждат 
опасност животите си 
мостовете?!

За охрана на рибите дру 
жеството поставя 
но те не искат да се завад 
ят с бракониерите, от кои 
то някои са видни хора в 
обществено 
и стопански

то на
ември, когато застуди, ре- 

пълни с бракони-
мал

Звонци са внесли сума 
9.825,00 динара- 

В тази широка акция на 
солидарност за помощ 
Черна гора не останаха на- 

местните общности. 
Над 1 600 граждани са вие 

а 132.555,00 дина
че общата сума

КАТАСТРОФАЛНОТО 
метресение, което 
Черна гора на 15 април та
зи година беше повод за ма 
сов отклик на всички тру
дещи се у нас. И граждани 
те и трудещите се в Бабуш 
нишка община веднага се от 
зоваха и проявиха готов
ност да помогнат на населе
нието от пострадалото чер
ногорско крайбрежие. С па
латки и облекло, одеяла и 
др. гражданите от Бабушяи 
шка община оказаха 
мощ на братския Черногор 
ски народ. Чрез самопожер 
твования и по друг начин 
са обезпечени (до 20 
т.г.) 364.903,20 динара.

взе- ките са 
сри, които унищожават то 
ва природно богатство. Тя
хната вина не е само то- 

ловят без позволи- 
Тези безсъзнателни 

алчност заслепени хо

исполетя

пазачи,
ва, че 
тел но. 
и от
ра не знаят за милост или 
пьк за ловна етика. Въди
ците, които са единствено-

зад и

сли сума от 
ра, така 
засега възлиза па

политическия 
живот в общи

М. Андонов Ако се има предвид, 
че акумулационното езеро 

Лисина дава още по- 
възможности за рибо

динара. па га.

при 
вече
ловството, ясно е, че число 
то на бракониерите ще се 
увеличи. За да се спре, как 
то и да се премахне сегаш 

обстановка, нужно е 
всички субе

СЪЮЗИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

ЗА ПО-ДОБРО ОСВЕДОМЯВАНЕпо-

проблемите 
дело

Към
на информативното 
се проявява 
рее, в резултат на 
е откриване на месечния 
вестник „Сурдулишки но
вости”, по-обширното осве

период натаската скупщина. 
Осведомяването на 
даните и развитието на 
информацията заема все 
по-важно място в общество 
ния живот на всяка сРе 

като

май По почин на Общинска
та конференция на Социали 
етическия съюз в Сурдули 
ца, на 23 май т.г. в ^ур- 
дулица се състоя среща-до 
говор с председателите на 
местните общности от те 
риторията на общината. На 
дневен ред се намери въ
проса за развитието на ре 
гионалните радио-телевизи 
опни центрове, както и ак 
цията по увеличаване броя 
на ТВ и радио абонатите.

На съвещанието присъ- 
и представители 

Телевизия Белград и 
представители на обществе 
но-политическите

общината и Общин-

ангажиране на 
ктивни сили. За развитието 
на този отрасъл в момента 
е необходимо да се спре 

вид риболов и 
възобно-

граж- повишен инте- 
което(I организацииОсновните

сдружения труд досега 
са внесли като помощ 
Черна гора 156.133,00 дина
ра въ» ВИД на еднодневна 
заработка, а °т фондовете 
са отделили за същата цел 
_ 66 290,00 динара. Към та 
зи сума са зачислени и 

които са внес-

на всякакъв
_.. . вложат усилия за
домяване чрез страниците ВяВане на рибения фонд. 
на вестник „Братство , га Устрояването на дългосроч 
дио-Ниш, ТВ-журнала и ни пла110ве за развитие на 
предаването за българска- СПОртння риболов е първа 
та народност на Радио та крачка, която по-скоро 
Ниш. трябва да се направи. Са-

Занаппед общината ще мо със „СТОП” за брако-
П0Д,ф„^п'т„вТтаИяВ- ”осГп\ру„ иа = Чак 

пнформащю- -рИиТцГ^т ос"' 
за успехи и напредък в та 
31 г област. К. Г.

на същевременно 
съдействува за пъл

да,
пряко
ноценно заживяване на деле 
гатскага относно самоупра- 
вителната система- Рто 
защо разискването по про 
блемите развитието иаЛш 
формирането е съвсем на
временно и предизвика съо
тветен интерес сред участ 

иа състоялата се

средствата,
обществено-политически 

те организации, обществени 
и е засмет

ли
кате организации

и сумата за регрес на 
обществено - политическите 
Ръководители в общината.

Основните училища В7,в 
Велико Бонинци, Стрелт^Ц и

ствуваха развитие на 
нното дело.

циците 
среща.

В Сурдулишка община 
един продължителен

ната на

Ст. Н.оргациза
презции в
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седмица в Годеч (НР България) 
протокол за сътрудничество между 

и __ Годеч, Драгоман (НР България) и

беот стра- 
от Севни-администрацнята владее голямо улеснение 

голям интерес и затова по на на „Лисна
секретаря на „Лис- це, откъДето получаваме 

главните сведения, но 
не губим нито 
получим информация, 

отговорим 
някакво ис-

+ Миналата 
подписан 
личните общини 
Димитровград (СФРЮ)

И ПОЛОВИ“Измина година 
от приобщаването 

цеха за производство 
сутиени в „Текстилколор

„Лисна” от Севнице в
Социалистическа републи
ка Словения, а резултати- 

са налице. Преди 
проме-

гра
напа на питахме

ца” Мирослав Петрович, ка 
кви новини са внесли. тук

— Няма никакви тайни щом
казва Петрович. — Ка- че трябва да 

или изпълним
подчерта Петрович.

цехът
„Лисца” показва най-ярко 
свидетелствуват за правил
ната им насока. Този млад 
колектив неспирно върви 
напред и в скоро време 
за него ще се чуе за пови 
трудови победи.

ние
час,

дина на детето. Акцията ще 
провеждат главно органи 
зациите на жените. Ще 
се продължи с размяна на 
работници от трудовите ор 
гаиизации и ще се засили 
информативната дейност 

чрез размяна на вестници 
те „Братство”, който изли
за на български език в 
Ниш и „Софийска правда” 
от София.

Го-Миналата седмица в 
(НР България) гранич- 
комисии от Димитров

към
деч
иите _
град (СФРЮ) и Годеч и 
Драгоман (НРБ) подписаха 
договор за сътрудничество 
през текущата година. Про 
токолът, който подписаха 
ВЕНКО ДИМИТРОВ, сек
ретар ма Общинския

СКС от Димитров- 
МЛАДЕН ЦВЕТКОВ,

сае се за правилното разпр 
деление на работата и уп 

работното
те вече
всичко, и покрай
пения начин на работа, нова лътняване на 
та организация и др. този време. В нашия цех 
млад колектив от ден на „Лисца” работим четирима 
ден показва все по-добри души и сме съвсем доста- 
резултати. Провалиха се тъчни. 
всички предвиждания на постави 
някои скептици, че лужни администрацията, ако няма 
чани не щели да издържат разтакаме и отлагане на 
ритмиката на производство, работата — всичко е в ред. 
която има „Лисца”, че уж Разбира се, ние имаме и 
нашите хора не били мог- -> — -щ
ли да бъдат добри работни
ци-производственици. Всич п;
хси съмнения са разбити 
на пух и прах.

капе
"Успехите, които

на

Ако правилно се 
организацията иа коми

тет на
град и
секретар иа Общинския к° 

на БКП от Драгоман, 
обемни задачи из 

стопанството,

М. А. митет
В духа на такова 

взаимно разбирател
ство, тази година ще 
се проведат три грани 
чии събора в тази 
част на границата — 
в началото на щли 
при Д. Криводол, от
носно Смолча, към 
края на август в Ди
митровград и начало
то на октомври в Дра 
гоман — НР Бълга
рия.

съдържа 
областта на 
физическата култура, 
туриото сътрудничество и 
обществено 
живот.

Програмата съдържа и 
по-тясно сътрудничество 

между Земеделската коопе 
рация „Сточар” от Димит- 

и АПК „Драго 
от Драгоман из обла

кул-

политическия1

Апоказате- 
на ден 

най-

Стопанските 
ли, които от ден 
са все по-убедителни 
добре опровергаха тези съ 
мнения- Дори и опитът на 
група
без да избират средства и 
начин да навредят на ко- 

остават глас в

I

ровград 
май”
сгта иа овцевъдството. Две

коитонедоволници,

те трудови организации 
ще обменят опит в обла
стта на своята работа и 
специално опит в работа
та на овцефермите.

лектива, си 
пустиня-

И ето, че за година и по 
ловила цехът на „Лисца” в 
Бабушница постига резул- 

които радват. На ня
колко пъти вече в цеха се 
приемат нови работници и 
от 90 този колектив вече БОСИЛЕГРАД: ИЗ СТОПАНИСВАНЕТО НА 
наброява към 250 души. Ня ТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
колкократно е увеличено и .. ^
производството, 
доходи са почти два пъти 

отколкото пре-

Двете комисии констати 
раха, че сътрудничеството 
между граничните градове 
Димитровград (СФРЮ) и 

И тази година ще се про Годеч и Драгоман (НРБ)
дължи с размяна на работ и досега чрез сътрудничес 
ници и срещи на спорт- твото си дадоха до&ьр при 
ни отоори. Самодейните нос за запознаване на на- 
тецтри от трите града ще селението от тези гранич
ен гостуват с театрални ни места в социалистичес- 

сътруд- кото строителство, и в бъ- 
между ССРН деще, които ще са от значе 

и ОФ през тази година ще ние за подобрение на доб- 
се състои в провеждане на росъседските отношения 
задачите, които произли- между двете страни, 
зат от Международната го

Един цех от „Лисца”тати,

АВТО

представления- А 
ничествотоПРИЕТА САШЩИШД ПРОГРАМАа личните

по-големи.
ДИ. През миналата седмица 

трудещите се в Автотран
спортната организация в 
Босилеград приеха санаци 
онна програма за погасва- 
не на дефицита си.

С години вече наред тази 
трудова организация беле
жи загуби в стопанисване
то си. Миналата година тя 
завърши деловите си резул 
тати с дефицит от над 470 
хиляди динара. Също е по 

на ложението и на края на 
първото тримесечие в теку 
щата* година. Трудещите от 
давна вече взимат с 20 на 

за сто намалени лични дохо- 
В санационната програ

ма са зачертани мероприя
тия, които ще бъдат прев
зети в по-нататъшната рабо 
та. Тук трябва да се према 
хват субективните причи
ни, които допринасят на 
лошото и нерентабилно сто 
панисване. На първо място 
това са: подобрение на 
трудовата дисциплина и изо

гасен до края на тоя месец.
За подобрение на стопани 

сването се изтъкват и въз
можните облекчения по въ 
проса на обществените об 
лагания. Счита се, че с пре 
махването на дефицита и 
с отписване или намалява
не на обществените облага 
ния за тази година от стра 
на на обществено-политиче 
ските организации и самоу 
правителните общности на 
интересите, тази трудова 
организация занапред ще мо 
же да стопанисва рентабил 
но и с положителни дело
ви резултати.

Тези резултати не мина
ват незабелязани.

По случай Първи май— 
международния празник 
нц труда — „Лисца” в Ба
бушница получи колектив- 

награда 
за тези хубави стопански 
резултати. И миналата го
дина по повод Деня на ос
вобождението

Б. Н.

Гостуване иа „Крум Кюлявков“
Драматичният 

„Крум Кюлявков” от
театър 

Кюс
тендил през миналата сед
мица се представи на зрите 
лите от Босиле

но признание спрямо младата невяста 
Милкана: един от страна на 
мъжа си, другия от съпер
ника му.

Въз основа на културно 
сътрудничество, Народният 
театър от Лесковац на зри
телите от Кюстендил ще се 
представи с комедията „Опе 
чалена фамилия” от Б. Ну- 

края на месец 
В. Б.

„Лисца’' град с дра- 
„Майстори” от Рачонаграде-се нареди всред 

1^ите.
Напоследък за опита 

„Лисца” в Бабушница вла
дее голям интерес и извън 
пределите на общината. Хо 
Рата се интересуват и 
организацията на производ
ството, и за администрация 
та и за много други въпро

мата 
Стоянов.

В трите действия на дра
мата с тематика от живо
та на еснафските дружини, 
като червена нишка се про 
тягат два любовни възела

пшч към 
май.В. Б.

СРЕЩИ
прежение .Аз съм председа 
тел на Работническия съ
вет и покрай редовната ра 
бота много ме ангажира 
работата в самоуправител- 
ните органи. Но това не 
ме обременява и съм дово 
лен, че работите вървят до 
бре.

На въпроса как прие -таз 
годишното пръвомайско 

възнаграждение Андонов 
каза:

— Наградата много ме 
зарадва и същевременно 
ме задължава за нови де

си.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕОсновното е изтък
ва директорът на ОСТ „Лис 
ца” Петър Йончич — че на 
шият работник е заинтере 
сован за повече и по-качес 
твено производство. И то
ва именно е 
че днес в „Лисца”

Тодор АНДОНОВ, работник от кожара „Брат- 
заслужено майска награда.ство” получи

Искахме„причината”, да заварим То 
тор Андонов на работното 
му място в 
ство” -

няма стряне на отговорността в
склад от готови стоки, а работата, икономисване на 
по-рано магазините ни бя- работното време и матери 
ха препълнени. Възнагря ала' Решаване на кадровия 
ждаването според трудо- въпрос, правилното отнася

резултати — наистина ~е КъМ опРеДеленията на 
дава големи ефекти. Закона за сдружения

и пр.

кожара „Брат- 
в Желюша, но това 

не стана- Работното време 
бе изтекло и Тодор беше 
си заминал в 

Затова
ви Къщи.

до срещата с таз 
годишния получател на май 
ска награда от кожара 
„Братство” стана в дома 
му в село Желюша, където 
живе с

труд
Ние до голяма степен из 

ползваме 
те основни

В програмата се изтъква, 
че трудещите не са в със
тояние сами да погасят де
фицита. От свои средства^

__ тази трудова
над всички пред- Има възможност да 

виждания, нашите млади само 160 хС™
работници овладяха най- Според пробата 
съвременната технология лите 310 хиляди
на производство и вървим мат като 
в крак с останалите

ла.опита други- 
организации 

на „Лисца”, а и технолога 
ята и пазарът е тяхно де
ло. Но

Също така ме радва, че 
тази награда се падна и в 
нашето.четиричленото си 

- приветливата 
заварихме жену му 

*Ка' “ двете Деца Елиза- 
бета и Марина. Тодор тък
мо беше пристигнал от ра
бота и вече се хващаше на 
Друга. След работното вре 
ме винаги

предприятие,
щото, сигурен съм за така 
ва награда не е заслужен 

получателят, но 
останалите хора от колекти 
ва ,с които работи.

Тодор Андонов същото ка 
за и на тържественото при 
емане на наградите, когато 

ТИР ... предприя- заблагодари
казва лпчгя^Г° Ра®ота — наградените работници 
Затова Гнужно голямо та Димитровградска

за-
семейство. В 
къща

организация 
отдели 

динара, 
остана- 

ще се взе 
санационен кре- 

ЯК™ к°йто Ще вземе от 
„Слога , която работи 

в рамките на ОСТ „Напре- 
в Босилеград. Дефи- 

трябва да бъде

само и

Т. Андоноворга
на сдружения 

труд на това голямо обеди 
нение

низации ското училище в Ниш 
нашетонякой го вика 

на помощ, а вечер до къс 
но учи ~ готви изпити —— 
следва задочно Икономиче-

Визтъква Йончич. 
И за организирането на

от името наДък
цитът впо община.

Б. Н.СТРАНИЦА 6
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Белград

СТРОИТЕЛ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ;
споя актуален и Дългогодишен бата *
ботниците и трудещите ® като Сиос вена предпоставка на целокупните истински
типа на Другаря Тито приеха> като свое ^®аГ5а обществото - това е едно и
оръжие в счупването на бариери , с„ ш0. Тази тъждественост на съдържанието
самоуправлението трябва ”а р Д цаЩборбата и ангажирането на другаря Ти-
и преодолее по пътя към „ тъкмо това представлява цялостното му
лостпо, следователно органическо общество ™'в6?Щюшю действуване и творчество пШ
ип отношение, в нашата страна. _ па^рти пети ята а това е и непрекъсната ни

Поставена в историческа те^пекткв^ д“а иа действуването на нашата партия, от
Титовата инициатива за колективна Раб шка ’ ругаряТ Тито е начело на същата,
и ръководене има, разбира се, сп ” ра пП1, От Титовата интщиативата последват
ен път, логика на своето създава!е своя ^ изключително значителни практа-
социална геиеза. Нейните класош. нзто и; '’|ски последици, но тя съдържа и съществ^ 
ци не е трудно да се намерят в съдъР характеристики на Титовото отношение
нията иа Титовите становища и борба от ”"хараета ,Р на схващането му на революни-
раините му младини, от ден« на вгь"ва"е ^а и революционните отговорности,
то му в работническото движение. В първи 3Р Тит0_ разбира се, революцията по
те си публикувани текстове от 1925 годил никой начин не може да бъде само акт
Йосип Броз призива работниците иа смела и поколение_ защото това ще се лро-
борба за техните свободи, за човешкото им ^шиЛта нейната социална същност, според 
уважение. Това е съшият класов мотив,КО!1ТО Т)1 продължава и е дело на ангажира
те определя и инициативата "а председа “оТ поколение в поколение. За Тито ре-
тел» иа СЮК за колективна работа и ръ- всъщност, е акт на свързване
водене. Разбира се, обстоятелствата са тяют кохезия в историческата
безкрайно други в периода на гези шити заДача 1 светът да се измени от привила
шест десетилетия, облиците иа борбата иа ?™,а „елов, йшеността на човешката

мо?а°т Тда а°е ЩВ». е^ЩпГв Действителна И Цялостна човешка
д бор- егзистенция-

а отдавна вече не са- 
отново и винаги с по- 

исто-
в|ас югославяните,
•4 мо нас, винагиМ----- причини ни въодушевяват

^ Титовата личност.
момента във всеки

вече
рическите измерения на
случай са^Титовата инициатива за колектив 
на^ работа и решаване, неговите усилия за 
укрепване на движението ^ 
стта неговата неуморна рабога в рда по^ърждава и възможността и не^о-
димосгга за задълбочаване иа ъ РУ 
с-гвото между страните, без оглед на раз
личията им... Всички тези причини, разбира 
се не е възможно да се наброят, защото 
ТТгговата дейност и действуване имат нове- 
че насоки и са многозначни. Но ако се спрем 
мякао на първата и в нея лесно ще наме
рим съществените белези на Тиговия револю 
пионен метод и същностното съдържание 
на неговото ангажиране, които го и правят 
изключителна личност на етюхата.

Инициативата на другаря *ито за 
лектшша работа и решаване никак не е 
мотивирана <?г моменталната потреба иито 
(уг к1/оса за частичен ефекг. Тя се опреде- 
Ля отР по-дълбоки, поосновни, трайни цели 
на революционното преобразование в иаша 
•га страна? Съзнавайки това и чувствувайки 

това, намирайки в тази инициатива

ко-

сгли-
силиреволюционните 

различни, че едвамсъщинското Титово определение —но
тъкмо



Комунист
ПО ПЪТЯ КьМ РАЗВИТИТЕ

МАРКСИСТКО ОБРАЗОВАНИЕ По-ускорени 

крачки 

неразвитите
ТЕОРИЯ НА И1НТРАРЕВ0ЛЮЦИЯТА на

и повръ хностните'
полията, пъкобобщени,об6езгшодаи в ^

на СК, довеж-

изнесени в ра- 
които предхо- 

предстоящото 
на ЦК на СК на

становища,
зискванията.

Жнворад Джорджевич
тически 
ганизациите

до изеднаквяваие на
теория с фра- 

с-ьздава

Ако се оценява само увеличението 
ш, дохода в недостатъчно развитите 
обшини в Нишки регион, съвсем 
яс™ че вече до края на текущата 
средносрочна програма по Развитие 
няколко общини ще напуснат „клуба 
на неразвитите"

11 аждаха 
заседание 
Сърбия, на което ще се

идеи  но-политичес 
кото и марксисткото

След големите 
оспособя

Застъпвайки се за аван
гарда на работническата 
класа като „колективен ии 

ц” Антонио 1рам-

дат
марксистката
зеологията*

обсъжда което
отпор към теоретичното.

И второто явление, забел 
язано в изтеклото критичес 

оценяване на марксист
кото образование, говори, 
че трябва с повече умелост 
да пристъпим към сливане 
на теорията и опита в осъ 
шествяването на програма- 

марксисткото образо 
Впрочем, една от го 
стойности на идей- 

оопособяване през по

обрателектуале 
ши е написал, че селяни
нът не влиза в партията да 
се занимава със земеделие, 

търговецът Да се запи 
Тяхната

зование.
угоилия идейното 
ване да получи възможно 
по-масови размери, 
разновидни форми и по-оо 
гато съдържание, в споме 
патите разисквания има- 

ценни

понито
мава с търговия- 
Функция като членове на 
партията — казва Грамши 
— е ръководяща и органи 
заторска, възпитателна и 
интелектуална. А „интелек 
туалнато", между другото, 

което е и инте-

ко г 661 милиона динара или 
с 24 на сто от общата стой 

тези капиталовложе 
Прави се 

на Фонда, че още 
програми са останали нере
шени, като се изтъква пре 
ди всичко поради „бавност-

администрацията .

ФИЛИПОВИЧВЕЛИМИР

ност на
пия-

до развитите 
са общи-

забележкаНай-близо 
в Нишки регион 
иите Блаце,
Куршумлид 
то доходът на жител мина 
лата година възлизаше на 
17,606 динара, което е око 
ло 60 на сто от средния до 

републиката. Но още

критически 
за оно 

тази об

ше и
оценки и признания 
ва което правим в

Обаче и този път има 
които сами

някои
Димитровград, 

и Ражан, в, коита по 
вание. 
лемите

ласт. 
ше становища, 
по себе си

не е също,
лектуалистическата
но идейно-политическа» при 
което „колективният
гелектуалец”, (т.е. ------- _
гардът) е съставен от идеи 

оспособе-

роля, не са спорни, 
понеже понякога са не

достатъчно определени 
своята интерпретация по
лучават погрешни белези.

В обстойните анализи

та на
Но тук се счита, че все 

Фондът не е всемо- 
Толкова повече, че пот

ното
следните години е неговото 
осъществяване в първични
те организации на СК и то 
ва със собствени каДРи- т°- 

разбнра се, дава възм0 
за непосредствено

поин-
аван-

в
Пък иход в

е рапо да се говори, че тези 
общини са напълно разви
ти, защото покрай нацио
налния доход още много не 
ща в тях трябва да се из
менят и подобрят. Касае се 
преди всичко за инфрастру 
ктурата, която много изос
тава зад развитите.

В много програми на об
щинските организации на 
СК като основна задача е 

по-ускореното 
стопанството,

гъщ-
ребите за средства са голе 
ми, а неговите възможнос 
ти не са неограничени. По- 
ускореното развитие на не
достатъчно развитите общи 

бавят и редица други су 
Касае

но-политичес ки
членове, акционно гото 

отно
на ва,пи програми 

образова- 
таме

съществуващите 
по марксистко 
ние понякога и тук 
се изтъква дилемата 
в тях имаме повече 
ри* или практика, при ко
ето все пък сме 
да кажем, че имаме прека 
лено теория- При изтъква
нето на тази дилема, изгле 
леда, понякога се стига и 
до противопоставяне

и практиката.
касае за

жност и 
свързване на теорията със 
собствения опит. Обаче, 

че напълно

ви да създават нови 
шения» т.е. те не се делят 
на „връх, който мисли” ^и 
маса, „която изпълнява”. 
От там може да се извле
че изводът, 
литическото 
образование 
мо условие за 
нове 
тите.

дали
тео-

опитът сочи, 
оправданата ориентиров- 
ка към собствени кадри— 
преподаватели, ако същите 
недостатъчно се подготвят, 

към повръхностност 
което съ-

ни
бективни слабости.

всичко, за недос- 
развитите връзки 

стопанството в не- 
общини с това в 
Освен няколко- 

изключения”, 
и вла-

че идейно-по- се, преди 
татъчносклоннии марксистко 

са необходи- 
всички чле 

на Съюза на комунис

между
развитите 
развитите.

„честни
още няма свързване

нови обекти и прог 
рами според интересите вър 
ху основата на съвместен 
доход. Все още нишката 
промишленост твърде бав 
но и трудно оставя терито 
рията на своята община, а 
досегашните резултати на 
фабриките на МИН и ЕИ в 
Свърлиг, Гаджин хан 
Житораджа и на „Тигрови 
те” в Димитровград и 
бушница наистина показват 
цялата оправданост за дис 
лоциране на промишленост 
та от развитите центрове и 
нейното свързване с нераз- 

общини. Има пове
че причини за това, 
се тръгне от желанието 
„своя край” да се има всич 

недостатъчните 
цехове

води
и упростяване,

така отклонява остана утвърдено 
развитие на 
построяване на нови капа
цитети, по-съвременно про 
изводство в съществуващи
те и преди всичко грилси 
за специалисти, които тряб 
ва да бъдат носители на 
развойните програми. В то
ва отношение най-много е 
постигнато в Свърлиг, кой
то още преди две години 
достигна развитите. Освен 
в петте споменати общини, 
не могат да се забравят ре 
зултатите в Гадлсин хан и 
Бабушница, в които средно 
срочната програма по капи 
таловложенид се осъществя 
ва над плана. Посочените

що толите участници от такова 
оспособяване. Този

на
опит

такава
Необходимостта 

негови членове да 
политически мислящи хо
ра, във всеки случай, не е 
дело ка хубави манири, но 
повеление, което произти
ча от решеността за 
граждане на демократично 
общество, като общност 
на свободни и равноправ
ни хора, което по-нататък 
означава, че този „хубав 
маниер” е условие за поли 
тическа акция- С други 
думи, като граждани с раз 
лични професии и професи 
онално образование, ко
мунистите имат различно 
равнище на професионал 
ни и общи знания. Но като 
комунисти, всички те тряб 
ва да бъдат идейно-полити 
чески и марксистки оспо- 
собени — това е условието 
за тяхното определение 
за политиката и акцията 
на Съюза на комунистите 
и не могат да се делят на 
„по-големи” и „по-малки” 
марксисти. Разбира се, то 
ва е още цел, към която 
се стремим, но и 
на широчината на марксис 
ткото образование.

всички
станат

теорията
Всъщност, не се 
дилемата дали програмите 
трябва да бъдат теоретич
но обосновани или не, но 
— върху каква теория. Ка 
сае се поправо за това, че те 
орията, която 
програмите е често профе

гане вне говори против 
ориентировка, но сочи към 
потребата от 
рано подготвяне и насочва 
не на преподавателите чрез 
подходящи брошури, вмес
то с обработени теми и по 
други начини.

по-организи-

из-
съдържат

об-сорска, повръхностна, 
ременена с принципи и ка
тегории, а не жизнена обо 
снована върху опита, кое- 

като се из

и
Има, впрочем мнения, че 

такива брошури и теми „не 
са от полза”, защото 
това отдалечава от опита 
на „дадена среда". Обаче, 
ако сме се определили вся 
ка среда да не 
ва всяка тема от съответ-

Ба-
уж

то впрочем 
хожда от принципите на
марксистката теория, — не 
дава отговори на въпроси
те, проблемите и противо 
речията в състоянието и 
развитието на практиката. 
Ако марксистката теория, 
която предлагат . програми 
те по марксистко образо 
вание е другото, тогава на 
истина не се постав* проб 

прекалено

обработ-

СКрезултати показват, че 
в Нишки регион отделяше 
изключително внимание 
по-ускореното 
недостатъчно развитите об
щини и че тези резултати 
не са изостанали в досегаш

вититените програми, която не е 
специфична и актуална за 
тази среда, това не означа
ва, че таканаречените съв 
местни теми трябва да бъ 
дат различно обработени. 
Защото и. средите не са 
толкова различни, та всяка 
от тях да има своя отдел
на и от другите различна 
програма, нито идейните и 
марксистките

кцто
вна

развитие на
ко, па до 
поощрения новите 
да се изграждат в неразви- 

общини. В МИН —лемът има ли 
много практически

ното развитие.
Като „стратегически це

ли” СК тук си постави: 
по-ускорено развитие на 
производителните сили и 
решаване на проблема за

тите
Ниш ни казаха, че за тези 
облекчения Дълго се говори 
на всички равнища в репуб 

практиката

опит
или теория, но става дума 
за необходимостта 
мите да бъдат 
ска синтеза на марксистки 
те принципи и опита от пра 
ктиката, сплав от 
тката теория и самоуправи 
телното в практиката. От 
друга страна, трябва да се 
каже, че абстрактността и 
безжизнеността

програ 
диалектиче- ликата, но в 

малко е направено. Затова 
и тук има примери по-голе
ми трудови организации от 
развитите общини често да 

самостоятелни 
оби-

определе- 
всякания са различни за 

среда. БяганетоСМИСЪЛ по-числено настаняване на 
работа, а след това: изгра 
ждане на пътната мрежа, 
създаване на материални ус 
ловия всички деца да за
вършват осемогодишно учи 
лище, пълна здравна защи 
та и интензивно развитите 
на културата и физическа
та култура.

С това как понастоящем 
се осъществяват тези цели 
се цени и мери и целокуп
ната активност на 
ските организации 
юза на комунистите.

Главната задача, разбира 
се, е по-ускореното 
тие на стопанството. Така 
например, от 1976 година с 
помощта на Републикан
ския Фонд за 
на недостатъчно развитите 
краища, тук е вече завър
шено изграждането на 66 
нови обекти.

от теорети 
ческите определения в име 
то на специфичностите на 
собствената

марксис

Причини за припомняне 
тези общи и известни 

„неща" намираме в някои

откриват
представителства и — 
рат маслото. Особено е ха 
рактерно поведението на 
няколко туристически орга 
низации в Димитровград, 
които на пролусквателния 
граничен пункт са построи
ли мотели и бюра за об 
мен на пари, а почти нищо 
не са вложили за уреждане 
на този преход, а за общи

среда немину 
емо води към практицизъм 
и деформация на идейното 
издигане.

на

на теори-

Комунист
общин 
на СъПредседател и Издятялсия 

всички издания на вест
пввт за 

.Какуииет“:
Адрес-д «тегг: ж

С**Р*Т*Р‘“1 «0.1*4, НОВИ
д-р Аитощ Вретуе. ната и да не говорим.

Н* Издател спя пмт 
за Сърбнд: Мария Тодоровмч.

■а „Комунист“
Въпреки слабостите в Ни 

шки регион не са недовол
ни от постигнатото досега 
за по-ускорено преодоляване 
изостаналостта. Като 
зателен 
та акция на СК тук изтъ* 
ват сведението, че неразви
тите общини значително по- 
ускорено се развиват 
Ниш и другите ддентрове, че 
имат по-голям чист г|риход 
на работник и че народни
ят доход в неразвитите - 
щини се увеличава с 2 про 
цента повече от същия в 
републиката.

разви-

цив
Пе

Директор и главен и отговорен ре- 
дметор на всички издания на „Комунист": 
Велко Мнладинович чата ее на сърбохърватски, 

■а хърмтсиосръбсни (принца 
ДО, на словенски, 
и в съкратени изд

относно
■ лати ни 

македоисии и албански 
■а български, уи- 

РУмънскн н русин ски

насърчение пока- 
резултат на общаседакдня на изданието на „Комунист" 

С* Сърбия: Сам Кършавац (главен ■ 
отговорен редактор). Живорад Джо 
внч. Велимир Фшинович, 
тич. Слободии Кявнагч,

гарски, словашка.ВК от които две 
трети отпадат на-чпромишле 
ността, а една трета 
ското

език.Расгио
__  „ __* Мнаайло Ковач,
ОВрад КоаМч, Кове Маркввич, Враниелав 
Мнлошевнч, Зорица Станимиро вич и Мм 
леншйе Вуксановнч.

Излиза в мпк.
С указ на ороондоюа 

•т 22 декември 1М4

от
на сел

стопанство. Макар 
че приносът на фонда е зна 
чителен, тук се счита 
е и

■а Венубянжата 
гвдииа, „Комунист" 

оевобождеиие, 
1174 с Орден* « У*ав от 22 об-Ввянж Аику- __ че не

достатъчен, защото в 
реализацията на 
Рами Фондът е

тези прог- 
участвувал
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По-бръзо развитие на 

солното стопанство
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Интензивен план по кому 

нално-битово строителство
Секцията за селско стопанство при РКнаССРНна 

Сърбия подготвя програма за .провеждане на Закона 
Изминалият период от 

гласуването на Закона за 
сдружаване
ланските производители 
от 1 април до 
кратък период 
на оценки 
нето във 
ждане 
сигурност 
же, че започват 
крачки
управително преобразование 
на селското стопанство.

— ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА И РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 

ЖА
Местната общност в Божи кция на мрежата във Ве

на е една от по-дейните в лкичеви, Бързина и Моги- 
Сурдулшпка община. С ре- ла. Общо около 40 семей- 
дица комунално-битови ак ства трябва да получат ка 
1дии (строеж на електриче- чествена електроенергия, 
ска мрежа, водопроводи, стойността на обекта въз-

дина предвиждат още по 
правка на махленски 
тшца, поправка на пътя в 
центъра, относно разширя
ването му, премахване на 

водопровод вслед 
на дотраялост. Пред

НАЛЕЖАЩА ГРИ пъ-

труд 
производител

селскостопанският 
става .равно 

правен член на общността 
в работата и 
резултатите от труда, а най 
главното

на селскосто- стария 
ствие
видяно е също така строи 
телството на делова сграда 
за помещения на местната 
общност, местна канцела
рии и поща. В тази акция, 
която ще има по-дългосро 
чен характер, трябва 
се включат заинтересовани 
те ведомства, относно 
ганизации на

използване наднес
за даване 

върху направ 
вързка с прове 

на Закона. Но със 
може да се ка

е
е правото на пен 

която е всъщност и 
задължение към сдружени- 

селскостопански произ

сия,

те
водители.

Това дапървите 
на пътя към само задължение 

вижда определен 
всеки член, а това значи и 
увеличение на 
от който се влага за непре 
днала вързраст. Затова сел 
скостопанските 
тели Трябва
тивни участници при под 
писваме на самоуправител 
ните споразумения; съвме 
стно с работниците в сдру 
жения труд да решават 
за големината на дохода, 
който може да се осъщест 
ви чрез труд и средствата 
на труда, да планират про 
изводството, решават за 
пласмента на стоките и по 
емат отговорност върху 
осъществяването на дохода.

Затова на селскостопански

пред 
влог на ор-

сдружениядохода, труд.
В местната общност из 

тъкват още, че се предвиж 
дат редица мероприятия за 
подобряване жизнената сре 
да на човека: чрез залеси
телни акции и уреждането 
на коритото на планинския 
поток „Пуста река", мина
ващ през центъра на село 
то. Някои от тези акции, 
например по залесяване при 
влякоха не само учениците 
от основното училище и 
и войниците от гранични
те застави, но и горански- 
те бригади на местните об. 
щности.

Дейността на местната 
общност обхваща още раз 
витието на самоуправител- 
ните отношения, грижи за
най-младите, социалната 

защита, здравната защита, 
образованието, културата, 
снабдяването, 
панска дейност, защита 
на жизнената среда на чо
века, заетостта и жилищно 
то дело, мировите съвети, 
всенародната отбрана и 
обществената самоздщита-

Оттам произлиза и про 
грамата за работата на 
Секцията за селско стопан
ство и село на РК на ССРН 
на Сърбия за порвежда- 
не на този така важен За 
кон. Необходима е и по-го 
ляма активност на всич 
ки обществено-политически 
организации за провеждане 
на Закона. Преди всичко 
селскостопанските произво 
дители трябва благовреме- 
нно да се информират как 
во им предлага Законът 
и какви са задълженията 
на производителите прои 
злизащи от Закона.

Известно е, че Законът 
за сдружаването гарантира 
доброволно участие на сел 
Скостопанските производи
тели че няма да се осъще 
стви отведнаж, ще им а и 
трудности, недоразумения и

производи 
да бъдат ак

МШшШушШШшт.
Божица

телевизионен препредава- лиза на около един мили- 
и он динара.

Средства за тази акция 
съвместно обезпечават по 
50 на сто самоуправителна- 

и та общност на интересите

тел, махленски пътища 
пр.), с богата културна, об
разователна и друга дей
ност си спечели авторитет 
на твърде организирано 
дейно звено в самоуправи 
телната система.

През настоящата годи
на планът по комунално-би район е характерно, 
тово строителство е твърде 
интензивен.

те производители е нужна 
помотц.

Малко са селата, които 
днес имат организация, ка 
дрови и икономически по
тенциал за провеждането 
на Закона в дело. Затова е 
нужна обществена помощ 
за създаване на такива ор 
ганизации, самоуправител- 
Но добре организирани да 
провеждат производството 
и увеличат продукцията.

Според „Задруга”

по комунално строител
ство и местната общност. 
За гражданите от Дживин 

че в
подменянето на електриче
ската мрежа участвуват 
със средства — добровол
ни дарения.

Общо за електрификация 
та на
те домове по 
махали, както и реконстр- 
кцията на 
мрежа са осрочеии 
три милиона динара.

селскостоНай-важната и
и належаща задача е рекон 
струкцията на нискоразпре 
делителната
вин район. Предвидяно 
подменяне на 
ките стълбове в центъра на 
селото, както и реконстру

ДР- мрежа в Джи
неелектрифицирани-Чрез сдружаване на труд 

и средства със земеделски 
основната 

на сдружения

е
електричес- споменатите

те кооперации, та.електрическата 
околоорганизация С досегашните си резул

тати, местната общност до
каза, че успешно се справя 
с всяка набелязана задача.

Ст. Н.
Освен електрификацията, 

божичани за настоящата гоКАК СЕ ИЗВЪРШВА РЕЗИТБА НА 

СЛИВОВИ ДЪРВЧЕТА За какво лм служат?
на 2-3 годишнаПри сливовите дръвчета височина

та на стълбото е 50 до 60 см. Наи- 
сливовите дръвчета

клони се съкращават 
дървесина, а полускелетните — на две- 
клони се съкращават иа 2-3 годишна 
дървесина,. Добър резултат от резит- 

се получава,
се засаж

дат като еднолетни. Ако по тях са 
израстнали слаби предивременни клон- 

над 1-2 пъпки, 
следващата година 

се оставят

за подмладяванебата
когато се извърши срещу година, през 

дърветата не плододават или 
много слабо. Ако след 

резитбата за подмладяване не се по- 
необходимият прираст, тогава 

се преминава К7,м резитба на п° — 
стара (3-5 — годишна) дървесина. Рс- 

сс надстранични или вътрешни 
короната разклонения. Усно-

те се изрзяватчета,
През пролетата на 
от израсналите леторасти 
три ; за скелетни и една за водач, а 

останали се премахват. Прии 
резитбата са същите» как' 

на подобрена е- 
ябълката. Вторият 

2 скелетни

която 
плододават, но

лучивсички
ципите на 
то при формиране 

корона при
кл„Г™Разс™^иетоаТ между първия 
“ващата двойка скелетни клонки 
е 70-90 см, а между втори» и третия 

_ 50-60 см. Първите скелетни ра 
60 см от ос- 

а следва-

жетажна спрямо
редно с резитбата на скелетните и по

клони се извършва и про- 
и подмладяване на застаре-

лускелетните 
реждане, 
лите обрастващи клони.

етаж
зклонения се оставят на 
новатя на скелетните клони, 
шите - на 50-60 см от първото и вто
рото скелетно разклонение. При сли
вата, както и при ябълка™. се "Р®““*' 
ват конкурентите на Продължители
те на водача и скелетните клош. При 
нормален растеж на дърветата фор 
миоането на сливовите дървета по по 
добрената етажна корона се извършва 
за 4-5 години.

се нз-Резитбата за подмладяване 
вършва през 4-5 години. Когато тя се 
извършва навреме и правилно, доби
вите от застарелите сливови дърветп 
се увеличават с около 30% и се пови
шава качеството им. Резитбата може 
да бъде резултатна, ако се предшсст- 
вува от обилно органично и минерал
но торене през ссента преди извър
шването й- Без торене ие може да се 

очакваният прираст и да се 
необходимият ефект.

поставиВече може и такъв въпрос да се 
като минете край пластмасовите търбн в Звон- 

Оставенн тук преди година—две, на места и 
наносите на пороите, гърбите са тукЦИ.

затрупани от 
да „свндетслствуват”, че някога била раздвижена 
акция за довеждане на вода в Звонци.

Кога тази акция ще бъде доведена докрай/
Това днес никой ие знае.
Може би и хората на снимката си задават 

същия въпрос: кога ще приключи акцията по до
веждане на вода в Звонци?

получи IАко иСЕ ПОДМЛАДЯВАТ СТАРИ СЛИ- |:(| |
Текст н снимка: М. А. %- шш

получи 
торенето не окажеКАКНОВИ ДЪРВЕТА

влияние, разитба-
на по-стара дървеси-та се извършваособено добре на

. СкелетнитеСливата реагира 
резитбата за подмладяване на.
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ПЕРСПЕКТИВНИ УЧИТЕЛИ

КАКВО ЩЕ ИИ БЪДЕ ОБРА
ЗОВАНИЕТО?

Със задочно следване до две
" 9 обществено - политическите

ПИППП М И °РЖизиеният път на Бянка
ЛЛжш 11^1 V " ■ Йорданова е започнал пре- 
■ ■ Ди 28 години в с. Будале-

Вииаги е била солиден 
в осмолетката от

цаДа дойдеш в центъра
значи да 

училището, 
с черк

село Ярешник 
пред

съвместно
вата и едно черковно зда- 
ние съчинява 
тър". Къщи не можеш ни-, 

видиш, като че ли 
Сгушили са се в 
южни поли

к^во ще бъде ако учениците нямат възможност да 
дадените пет специалности/

ствува една паралелка 
една специалност — прог- 
рамовчици. И напоследък, 
в областта на културно-ин 
формативиото дело ще съ
ществува една паралелка 
с една опециалност, в коя
то учениците ще се подгот 
вяват за организатори на 
културни програми. И в та 
зи паралелка, според пре 
дишната мрежа, трябваше 
да има още една слециал- 

в която да се школу 
ват кадри за работа в об
ществено - информативните 
служби.

Координационният 
тет за втория етап на сред 

образова-

спреш
коетосе школуват в

На състоялата се Южно 
моравска регионална скуп- 
щина по насочено образо
вание и възпитание през 

_ седмица в Леско- 
бяха отново обсъждали 

специалностите,

с в работата. Всичко това 
по-големи папражения 

;Г'о”г мен, и от учениците.
За сега те добре се трудят

че програмата

во.
този „цен- учеиик: 

личен, в гимназията много 
добър, 
гимназията 
залцото — както с усмивка 

— любовта към съ- 
й Станиша беше по- 

от ученическите за- 
Грижейки се за

Четвърти клас на 
е взела частно,

къде да 
ги няма. 
хубавите 
Църиоок, в пояса 
чилището.

В това

щеминалата 
вац
и приети 
които ще се изучават в 
средношколските

региона. Причините за по
вторното разискване, според 
думите на Димитрие Милен 
кович, секретар на скупщи
ната, са финансовите въз
можности, които все още 
незадоволяват нуждите. Но
вото предложение и измене 
нията, които приеха делега 
тите на скупщината са ре
зултат на договора на ди
ректорите на средните учи 
лища в региона-

така,
бъде осъществена __сътрудничите с ро

на
над у- Как

дителите? каза
пруга
силнацентрове село живота тече 

осталите плаиин 
села в Босилеградска 

тежък

че ро 
примерно са за- 

за успеха и 
на своите де-

— Мога да кажа,както и вв дължения. 
децата и домакинството, тя 
задочно 
гическата 
пйе и с успех я завършва. 
В бистръското училище ра 
боти трета година, от които 

две преподава бъл 
изобразител

дителите 
интересовани 
държанието 

Често

ски
община: пълен 
труд, далече от път,

далече от сто 
млади- 

фабрики

с следва на педаго 
академия в Ско-ток,

ност, надохождаттелевизия, 
панство... И от тук 
те отиват във

и предприятията 
из страната, а в село 

за празни

на. се и мичасове, разпитват 
съобщават за ученето на 
учениците 
местно с
ваме и някои проблеми

Тази година, 
обез- 

и редовно 
снабдяване-

в къщи. Съв- 
реша-

на-коми- те първите 
гарски език, 
но и музикално изкуство 
и физическо възпитание. 
Примерно изпълняваше тру 
довите си задачи, заради 

първичната органи- 
на СК в Бистър я 

в Съюза гна комуни 
Сега е член на ръ

тяхшир
то се връщат 
ците — на гости.

В училището 
че живот, пълен 
дост и игра, весел и игрив. 
Тук има всичко: ток, асвал 

железопътни

в
ното насочено 
ние и възпитание в Босиле
град, както и всички изпъл 
нителни органи на общест 
вено-политическите 
зации, учениците и родите 
лите им са заинтересовани 
тук да съществуват и оста 
налите две специалности, 
които по-рано бяха подчер 
тани в документите. Ако ос 
танат само тези четири спе 
циалности Образователният 
център ще бъде изправен 
пред един друг проблем: да 
ли ще има ученици само 
за тези специалности а да
ли трябва учениците да 
учат и тези специалности, 
за които не са заинтересо
вани?

Такова решение отново 
взе и Председателството на 
ОК на ССРН. Следва състод 
нието да бъде обсъждано 
и от страна на Координаци 
онното тяло за втория етап 
на средното насочено обра 
зование.

За отбелязване е, че и със 
седемте специалности не се 
повишава обема на работа
та. Паралелките са и в два 
та случая същите. Разлика 
та е в това, че учениците, 
ако

училището, 
например, родителите 

огрев
обаче те- 

с мла печиха
се грижат за 
на кухнята с някои про- 

(останалите обезпеча 
ва училището). Затова уче- 

редовно получават

органи което 
зация 
прие 
стите.
ководството на организаци-

комуни.В тринадесетте 
колко има в региона, в уче 
бната 1979/80 година в два 
десет образователни 
трове в трета година 
бъдат записани 5674 учени- 

177 паралелки. В обра 
център „Ив. Ка 

Босилеград

тни шосета, 
линии и влакове, самолети, 

... Само, че

дукти
цен- мощни заводи 

вчико това е в книгите и 
бистрите глави на ученици 
те и в разказите 
та млада учителка 
КА ЙОРДАНОВА.

Докато осамнадесетте от 
деленчета, пъргави плаиин 
ски момчета и момичета, 
се готвят за първи час, 
учителката Боянка разказва 
за условията на работа.

— Трудно е за работа 
тук, но аз обичам да рабо 
тя с деца и старая се не 
само качествено да осътце 
ствя програмата, но да 
им кажа и много повече

ниците 
топла закуска.ще

ята.
Започнахме разговор и 

на една актуална тема...
С труд ____

га. Младата учителка Боян 
ка ще завърши и за въз 
питателка, но перспективи 
те на основното образова 
ние необещават 
Желанията да работи в 
по-развита среда ще поча
кат, а до тогава тя ще про 
дължи пеша да върви от 
БистъР до Ярешник и на
зад. При хубаво време ед 
на част мине с „фичото", 
но по сняг и виелици, 
дъжд и кал само пеша мо
же да се отиде. И тя вър 
ви, защото горе, пред учи 
лището с нетърпение я ча
кат нейни ге ученици.

ка в
зователния 
раиванов” 
ще бъдат записани 128 уче 
ника в четири паралелки, 
в които учениците ще изу 
чават пет специалности.

Въз основа на предишно 
то предложение, в Образо
вателния център в Босиле
град трябва да има четири 
паралелки със седем специ 
алности. По последните дан

на тяхна 
БОЯН-

тези усъР 
и гостоприемни плани 
имат причина да по

Ярешничани, 
дни 
нци,
магат в работата на учител 
ката.' Пет-шест години на
зад нямаше учител. Тога 
вашният учител отсъства
ше по болест, а колекти
вът на бистърското учили 
ще едвам успяваше да му 
намери заместник. Случва 
ше се да дойде някой, кой 
то малко можеше да нау 
чи децата им. Сега с гор

всичко се постив

много.

ни и решения тук се пред 
виждат следните паралел 
ки и специалности: в пара 
лелката от областта на 
машинното дело ще същес 
твуват две групи от по 16 
ученика, които ще изуча
ват специалностите за ме- 
талостругари и автотенеки- 
джии. Ще съществува и 
една паралелка с правна 
насока, в която учениците 
ще се специализират за те 
хници по трудови отноше
ния. В математическо-тех
ническата област ще съще

изтъкват, че в тяхно 
аботи

дост
за онова, което няма на се 
ло, което учениците не мо
гат да видят. Липсата на 
нагледни учебни помагала 
и учебници по новата про 
грама са най-сериозният 
проблем, който ми пречи

учител
ка с полувисше образова
ние. И доволни са от ней
ната работа: добре им 
възпитава децата и пома
га в работата на Съвета 
на местната общност и

то училище р

К. Георгив

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕ МИсъществуват седемте
специалности, ще имат по- 
голям избор на специалнос

В. Б. ДЕТЕТО ТРЪГВА НА УЧИЛИЩЕ (II)ТИ.

(продължение от миналия брой) 
Какво означава психичес

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК то и живота в колектива, 
за навиците, знанието и 
възпитанието, които ще по 
лучи детето там. След това 
за новите другари и дру
гарки, които ще запознае 
и заобича, 
и общото учене, за похва
лите и наградите, които ще 
получава за своя успех в 
училището, учителите и 
родителите.

Поставя се въпрос: има 
ли начини за такава под 
готовка? Разбира се, че 
има, и то повече начини. 
Полезно е детето да за
познае свой връстник, с 
който ще иде на училище, 
или ученик който вече по
сещава първи клас. След 
това възпитателите поняко
га трябва да заведат деца 
та до училището, за да ви 
Дят училището и ученици
те, които са на почивка и 
евентуално да запознаят 
учителя, който ще ги учи, 
когато следващата година 
тръгне на училище. Есте
ствено, с това не се изчер 
пват възможностите, а тряб 
ва да се изнамирват таки 
в а методи, които непосред
ствено ще „въвеждат” дете 

в училищната обстанов

ИСТОРИЯ НА СЮК В ДВАДЕСЕТ 
ТОМОВЕ

готовка на детето за тръг
ване на училище. Първата 
— развитие на любов или 
интерес към училището, а 
втората — 
страха или омразата към 
училището. Следователно, 
емоционалната подготовка 
има най-важно значение

ки да се подготви детето 
за училище? Това означа
ва преди всичко да се осво 
боди от всички лоши и лъ 
жливи предразсъдъци 
училището, доколкото вече 
ги е придобило, 
да не се допуска да полу 
чи убеждението, че учили
щето в основната своя дей 
ност има задача да попра
вя недобрите деца. Такова 
мнение за

премахване на
за за техните игриКомитетът на Председател- бъдат публикувани доку- 

ството на ЦК на СЮК за менти на централните ор 
публикуване на историчес- гани на ЮКП — СЮК, за 
ки материали на СЮК прие почвайки от конкгресиите 
текста на правилника и име документи и материали на 
нува три редакции за осно местните конференции до 
вните серии: Документи на пленумите на Централния 
ЮКП — СЮК, Документи . комитет и заседанията на 
на СКОЮ и революционно Политбюрото на партията.

младежко движение и Подобен характер ще и- 
Документи на централните мат и сериите за СКОЮ и 
органи на революционните революционните синдикати, 
синдикати. С проекта и плана

С комплектуването 
торическите източници са 
създадени

Именно,

и влияние.
Любовта и страхът 

противоположни
са

две
ства. Докато любовта изряз 
ява положително 
което е приятно, обратно — 
страхът изразява неприят
но, отрицателно 
Любовта е стенично 
ство (от гръцката 
„стенос" — сила), 
хът е астенично 
(„астенос” — слаб, 
мощен).

За да се развива стенич 
но чувство необходимо е 
особено между 
седмата година, 
телно

чув-

училището поня 
кога вляват самите родите 

(а понякога и възпита- 
детските гради- 
казват: „Чакай 

само, когато тръгнеш на 
училище, там ще те оправ
ят...

Още по-лошо 
шат децата, че в училище 
то ще ги бият и измъчват 
на различни начини, 
не знаят 
Държат неприлично. Дете
то трябва да се подготви 
така, - 
радост и

чувство,
то ли

телите в 
ни), които чувство, 

чув- 
дума 

а стра- 
чувство 

безпо-

е пред
на ис видено да се публикуват в 

три основни серии, както и 
условия за тя серии на отделни 

хното планово, систематич- в 20 томове 
но и Дългосрочно публику 

Това бе оценено ка 
то толкова по-необходимо, 
защото е изразена най- готвяне 
широка обществено-полити ве. 
ческа потреба за изучава 
не на нашата по-нова 
тория, както чрез истори 
ографски произведения, та 
ка и с публикуването 
подбран архивен

издания 
повече от 50 

книги на избрани докумен 
ти. В Архива на ЦК на 
СЮК вече започнаха с из 

на отделни тексто

е да се пла

ване.
ако

или сеурока шестата и
следова- 

в периода на непо
средствена подготовка 
самото тръгване 
ще, да се оказва 
на различни 
тето да заобича 
и бъдещите 

Това

За Ръководители на редак 
циите, комитетът определи 
д-р Убавка Вуйошевич (До 
кументи на ЮКП-СЮК), д-р 
Миролюб Васич (серия за 
СКОЮ) и д-р Босилка Яньа 
тович) материал

че то, да му доставя 
задоволство, а не 

да му бъде плашило — бре 
ме и отегчение — където 
трябва със страх да учи и 
Да приема всичко с недове

ис- пред 
на учили 

влияние 
начини, та де 

училището

на
матери

ал. учители.рие.
Две са

за революВ рамките на първата се 
рия, покрай останалото ще

ще се постигне с 
подходящи разкази

ционните синдикати). тоосновните 
на психологическата

задачи 
подТанюг за кра 

училище
ка.

сивите моменти Д-р Слободан ВАСИЛЕВв
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Ш ДЕШШДЯШШ
КГУЖ1?||ДА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „25-ТИ МАЯ" В ХУН СРЕЩА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СР СЪРБИЯ

Децата са красота на светаС името на Тито
На 19 май група учени 

ци и преподаватели от вси 
училища участници

хоро посети

На 18, 19 и 20 май т.г. делегации от учени
ци и преподаватели нц четиринадесет основни 
училища от единадесет народи и народности на 
СР Сърбия със социалистическите автономни по
крайнини Войводина и Косово от Чантавир, Ди
митровград, Александровац — Жупски, Пирот, 
Кръстур, Печинци, Нови Пазар, Таванкут, При- 
зрен, Джаковица, Витомирица, Ковачица, Руски 
Кърстур и Уздин представляваха в Уздин над 15 
хиляди пионери и младежи на традиционната 
XVII среща на основните училища на народа и 
народностите.

Патронния 
- 25-ти

си празник състав е подготвил китка на 
родни хора.

В спортната част на про 
грамата се провеждат съ 
стезания по шахмат, фут 
бол и спортна стрелба. А 
в цялата програма изобщо 
са включени и участвуват 
граничарите от граничната 
застава. За отбелязване е, 
че учениците и граничари
те на разменни начала под 
готвят стенвестници, а 
плодотворно сътрудничес
тво се развива и на други 
полета: всенародната от
брана и обществената са
мозащита, образователно
то дело и чрочие.

вчки
Братското
председателя на ОС в

Хегеш Михал. На 
Йо-

май,
ден на другаря Тито — ос 
новното училище в Божица 
и тази година ще отпразну 

достойно. Обстоятелст- 
че тази година

рождения
Ко

вачица
приема присъствува и

споменатиява цо Форгич, 
първобоец
Съшия
и тържествено 
на трудовия 
основно училище 
Пияде” в Уздин

вото,
чествува 60 години на ЮКП 
(ОЮК), СКОЮ и революци 
онните

се от този край- 
ден бе проведено 

заседание
Синдикати, в изве 

обогати таз
колектив на 

„Моша 
в присъ- 

на гостите и пред 
СР Сърбия

стен смисъл 
годишните чествувания- И- 
менно, под знака и в чест 
на юбилеите

ствнето
програмата 

празник — 
е твърде богата

ставители от 
и САП Войводина, на чия- 
то територия се провежда 

останали 
говори и Томислав 

секретар на

за патронния 
25-ти май, • 
и разнообразна. срещата. Между 

те тук 
Цветкович, 
самоуправителната общност 
по култура в Лесковац, кой 
то като председател на ор 

отбор 
основните

Към училището работят 
няколко секции, чиято дей 
ност особено се изявява по 
време на държавните праз 
ници. За Деня на младост
та в програмата са включе 
ни всички секции: драмати 
чно^рецитаторската,

За отбелязване е, че осно 
училище „25-ти май” 

рязко
вно
в Божица, въпреки 
то намаляване броя на уче 
ниците, поддържа и разви
ва многостранни дейности. 
За сега в училището учат 
към 150 ученика — в цен 
тралното училище в Божи
ца 125, Деянова махала — 
девет и Топли Дол — чети 
ринадесет ученици. А само 
преди пет години числото 
им беше почти двойно по-

наганизационния 
ХВИ среща на 
училища приветствува при- 
съствуващите и предложи 

на отбора основ 
„Моша Пия-

лите-
ратурната, хоровата, танцо 
вият състав и спортните от 
бори по малък футбол, шах 
мат и спортна стрелба.

Също така за подобре
ние на жизнената среда на 
човека дейно работи Дви
жението на гораните, отно 
сно горанската 
ция при училището.

от името 
но училище 
де” в Уздин да бъде отли 
чено от президента на Ре 
публиката Йосип Броз Ти 
то с Орден братството и 
единство със сребърен ве
нец. След това пионерски
те представители на госту
ващите училища и учили 
щето-домакин си размениха 
подходящи подърци. Пред 
вечер групи ученици от 
учил и щата-участници 
XVII среща засадиха в 
парк-наметника пред 
лищната сграда в

организа- Козарашко хоро в Уздинголемо.
— В празнуването на па

тронния 
впрочем и за всеки Държа 
вен празник, нашето учили 
ще поддържа една хубава 
традиция: да изпълни 
кава програма, от която да 

доволни родители

кактопразник,Според програмата за че 
доклад за Дествуването, 

ня на младостта и 60-годи 
шнината на СЮК, СКОЮ 
и революционните Синдика

вт* м учи- 
Уздин

по едно брезово дървче.

та-

ти е подготвил директорът 
на училището Любен 
хайлов. В чест на 60-годиш 
ния юбилей учениците, съ 
вместно с войниците от 
граничните застави ,Ди- 
сац” и „Пионер” са залеси 
ли около сто декара 
ещи площи в местността 
„Пуста река”. Засадени са 

' около 30 хиляда борови фи 
данки.

останат 
те, учениците и граждани
те. Тази година ние се под 
готвихме с

Ми на 19 и 20 майВечерта 
т.г., в препълнения учили- 

на основното V-необходимата
щен . двор 
чилище в Уздин, 
те-гости и домакини, 
чени в народни носии, се 
представиха пред уздинска- 
та публика с танцови игри 
и народни песни.

така че наша-сериозност,
традиционна програма 

по случай Деня на младост 
та е действително 
богата. Разбира се, 
чко върви така лесно, по
неже няма музика, озвуче 
ние и други технически съ 
оръжения но добрата воля, 
ентусиазмът и обичта към 
другаря

ученици- 
обле-та

доста
пусте не вси

На 20 участниците 
в Бартското хоро посетиха 
Идвор, родното 
Михайло Пупин по 
юбилейната му 
на. За жизнения път и 
творечекото дело на Пу- 

говори д-р Живоин Кю 
Ново

май

място наКултурно-художествената 
програма обхваща изпълне- Тито компенсират повод 

годишни-
Засяждане на брезово дръвче в Парка паметник 

Уздин
пин
лум, преподавател нц 
садския университет.

в срещата. Пред тях го 
вори първобоецът и орга 
низатор на 
през 
край
— Църнн. Той евоцнра спо 
мени от НОБ, а след това 
по един ученик от всяко 
училище се представи пред 
присъствуващите със стнхо 
ве на роден език. Накрая 
всички играха Козарашко

от основно 
„Моша Пияде” в 

посрещ 
гости от че

Домакините 
училище
Уздин сърдечно 
маха своите 
тринадесетте основни учи
лища. Училището от Ди
митровград представлява
ха 26 пионери и петима пре 
подаватели с директора Ва 
сил Николов начело, 
то представители пък на 
обществено

въстанието
1941 година в този Братското хоро в Уздин 
Славко Веселинов бе голямо, пъстро,

както и самият май,
младостта. На деца- 

в него не

младо, 
, месе

цът на 
та участници 
пречеха различните езици, 
защото мислите, идеите и 
обичта им бяха едни и 

То вечно ще живее, 
братството

ШШт.
Ка-

СЪЩИ-
както е вечно 
и единството на нашите на

политическия
Димитровград

Сърбислав
живот от хоро.

На 19 май гостите и до роди и народности.присъствуваха
председател иа макиннте, облечени в наро 

носии, дефилираха по
Златкович,
ОК иа ССРН и Кирил Трай 

иа Центъра

М. Величков
дни
улиците иа Уздин и прове-ков, директор 

за култура и забава.културно-художествената програма

всичко това — заяви нак
рая директорът иа_ учили
щето Любен Михайлов, в 
навечерието на празника.

доха тържество на местния 
стадион, къДето Йоцо Фор- 

нодполковник в ЮНА

Част от
Братското хоро в Уздим 

през цяло време се провеж 
духа на юбилея —

драматично-рецита

и учител — другаря Гиго , 
стихове и хорови изпълне
ни^ за другаря Ти'Г° и 
ня на младостта. Литерату 
рната секция е изготвила 
стенвестник за Меня 
младостта и Деня н» У 
лището, както и за 60-годи 
шния юбилей на паРг™г '
СКОЮ и революционните

ние на гич,
и първобоец от този край 
извърши преглед на лостро 
ените пионерски отряди, а 
Неда Дойна, председател

даше в 
60 години от създаването иа 
ЮКП (СЮК), СКОЮ и ре

ла

тържество, 
и жителиНа днешното 

освен ученици 
на Божица и Топли дол се 

и иа

волюциопните синдикати на на пионерския отряд при 
,МошаЮгославия.

На 18 вечерта в центъра 
селото бе подпален лаге 

около който се 
събрали участниците

основно училище 
Пияде" в Уздин 
приветствена 
другаря Тито.

присъствиетона очаква 
гости от вътрешността 

па общината.
прочете 

телеграма до
и иа

центъра ре п , огъи 
бяхаСт. Н.

синдикати. Танцовият СТРАНИЦА 9
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ВАЖНА ОБЩЕСТВЕНА АКЦИЯОТ 1 ДО 7 ЮНИ —
ДИМИТРОВГРАД Седмица на 

солидарносттаПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВУ 

ВАНЕ НА ЮБИЛЕИТЕ 30 пари за пощен-сега — 
ски пратки и писма, а за 
културно-забавни и спорт
ни програми — 1 динар.

Участниците в разисква- 
подчертаха необходи-

Във всички републики и
покрайнини е в ход твърде 
оживена активност в подго 
товката на Седмица на со 
лидарността, която тази го 

ше се проведе от 1 
Както е извест

важна дата от раз 
на работническотона тази 

витието 
самоуправление у нас.

организация и 
Околийски комитет 

Партията. На тържест- 
заседание иа Общин 
конференция на Съю 

за на комунистите, 
седателотвото

партийна
първия

Съюзът на синдикатите и 
Съюзът на комунистите в 
Димитровградска община_ 
разгърнаха оживена деи 
ност във връзка с честву-

знаменателните
от историята на тези 

60 годи 
СЮК

пето
мостта всички трудови и 
други организации и учреж 

по време на Седмица

дина 
до 7 ЮНИ.

тази традиционна 
че манифестация на соли 

на народи и наро 
с по

на ве-ио,Съшо така, иа тази да 
та ще бъдат връчени приз 

и значки/ на най* 
радетели за разви 

и внедряването на

вено
ската дения

та на солидарността да се 
ангажират в запознаването 
на трудещите се и гражда
ните със знамението на ра 
звигието и теченето на со
лидарността при всички 
обстоятелства. Както е изве 
стно, по време на Седми-

Пред 
Общии- 

съвет, 
на Об-

дарност
диости на Югославия 
страдалите при . 
случаи и природни бедствия 
се организираше през месец

ването на нания. 
дейни 
тието
самоуправителните 

в общината.

.[ I адати
две организации — 
ни от създаването на 
и революционните 
ти и 40 години от създава- 

СКОЮ. В рамките

нещастнисиндикаленСКИяПредседателството 
щинската конференция на 
Социалистическия съюз
Председателството

Съюза на младежта. 
Председателството на Об
шинската организация на 
Съюза на бойните и Секре 
тариата на Конференцията 

дейност на 
на ОК 

Вен

отиоше-
синдика ния

ОК юли.
На неотдавна проведеното 

на Председателст 
Съюзната конфе- 

Социалистиче-
съю3 за акция на 

до всички ор 
иа сдружения 

организа

па Чествуването «а Де_ия на 
самоуправителя — 27 юИИ 
ше се използва и за отчита 
не на досега постигнатите 
резултати в развитието на 
самоуправлението и осще- 
ствяваието на делови ре
зултати, издигането 
изводителиостта на труда и 
разпределението според тру 
дови ефекти, подрбреиието 

жизненото равнище и ре 
зултатите в осъществяване 
то на задачите по маркси 

образование на са

пето на 
на тези тържества ще се 

и 35-годишнина
заседание 
вото иа

на
цата на солидарност 
ки заети ще отделят по ед 
нодневна заработка за та
зи цел. Би било добре, бе 
ше подчертано и по този 
повод, на трудещите се да 
се разясни колко средства 
са събрани в акцията и за 
какви цели са изразходва
ни. Трябвало би да се пред 
приемат и някои превантив 
ни акции с цел за защита 
срещу наводнения и пожа 
ри, ерозия и други природ
ни бедствия-

всичознаменува 
та от създаването на пар- 

отряД „Момчил
нареиция 

ския
солидарност 
гаиизации 
труд и трудови 
ции е отправено възвание 
навреме да поискат марки- 

които през седмицата 
иа солидарността 

върху

тизанскня
войвода”. за обществена

■секретарят 
СКС в Димитровград

ше изнесе
жената, на прона активно- 

вси
В центъра

стта ще бъде стремежът
трудещи се в община- 
с творческата си анга 

жираност да съДействуват 
за претворяването в живо 
дело на Решенията на Ос 
мия конгрес на Съюза на 
синдикатите, Единадесетия 
конгрес на СЮК и Осмия 
конгрес на СКС, както и 
на протворяването в живо 

на Конституцията и За 
кона 33 сдружения 
При това — най-важно мя 

ще се отдели на бор 
бата на синдикатите за въ3 
тържествуване на социали
стическите

на
Димитров

за значението на 
и развитието 
в този край-

кочки доклад
юбилея
партията

ци,та на сещепа пощенскилепят
пратки и писма, ще се про 

на различни културНа тържеството ще бъ 
Дат връчени и отличия 
и признания на заслужили 
деятели от този край» а 
след това ще бъде изнесе 
на подбрана културно-худо 
жествена програма.

И
ПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВУ 
ВАНЕ НА ДЕНЯ НА САМО
УПРАВИТЕЛЯ

дават
ни програми, спортни състе 
замия пр. Цената на марки 

ше бъде както и до

ческо 
моуправителите.

организации 
на синдикатите ще иаправ 
ят усилия за попълване на 
библиотеките си с нови кни 
ги по марксическо образо
вание и възпитание.

цитеОсновните

та БОСИЛЕГРАДтруд.

Състезание по стрелбасто

В чествуването на тази 
велика дата ще се включат 
и основните училища. Те 
ще разпишат наградни тема 
ги във връзка с револючио 
нното развитие на 
СЮК, СКОЮ и работииче 
ското самоуправление у нас. 
В рамките на тези търже 
ства ще се организира и че 
ствуване на 35-годишнина 
от освобождението на ди
митровградски край 
българска фашистка окупа 
ция.

нов (54) точки. Те се класи 
раха 
налното 
ще се проведе в Лексовец.

самоуправител 
ни отношения във всич 
ки пори на живота и тру
да, в изпълнението на про 
изводствените планове, в 
издигането на производител 
ността на труда на по-ви- 
ко стъпало, както и за при 
емствено прилагане на пра
вилниците за разпределение 
според резултатите от тру

Тези дни в Босилеград се 
проведе 
зание, 
стие
ните училища в Босилеград 
ска община. Състезание 
то бе масово. Като най-до 
бри стрелци се показаха у- 
чениците от основно учили 
ще „Георги Димитров” в 
Босилеград. Най-много то
чки спечели ученикът И- 
ван Михайлов (115), след 
това Митко Йованчов (105), 
Тодор Митов (74), Стоян 
Стоянов (69) и Божа Йова-

за участие на регио 
състезание, което

стрелческо състе- 
на което взеха уча 

учениците от основ
юбилейна година 
внимание ще се 

и на чествуването

В тази
— голямо 
посвети 
на Деня на самоуправителя
— 27 юни- Именно, през 
настоящата година се на- 
връшват 30 години от съ3 
даването на първия работ 
нически съвет у нас.

ЮКП-
Успехът на учениците по 

стрелба говори, че с упо 
рита работа и залагане мо 
гат да се постигат и по-го 
леми резултати. Вероятно 
има желающи и За разви 
тие и на други видове спор 
но някой трйбва да поде
ме грижата за организира

ла. В съдействие с Клуба на 
самоуправителите 
ският синдикален съвет в 
Димитровград ще организи 
ра достойно чествуване и

отНе по-малко внимание 
ще се задели и на постоя 
нна борба за стабилизира 
не на стопанството, подо 
брението на трудовите ус 
ловия и жизненото равни 
ще на трудещите се.

Чествуването на юбилеите 
е удобен случай и за още 
по-широко запознаване на 
трудещите се и граждани
те с историята и хода на 
революционното движение 
и крупната роля на Партия 
и другаря Тито в борбата 
на нашите народи и народ 
ности за свобода, социали 
зъм, братство и единство и 
равноправие.

Общин

не.
Вл. МихайловМ. А.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНИ РАБОТИ

Колико се грижим за социално угрозените лица
Центърът за Угрозените лица могат да намерят своето място в об 

ществото само чрез обезпечаване 
и средства

социална 
работа в Босилеград е мла 
да институция. В грижата 
за социално угрозените ли 
ца в общината той прави 
първите крачки. Но за пра 
вилната и целокупна рабо 
та в съблюдаване на всич
ки социални 
всекидневно 
анализ на дейността в та
зи област.

мо в това социално застра 
шените лица материално да 
се подкрепват, но социал
ните проблеми да се изслед 
ват, превантивно спреча- 
ват и пр. За такава една 
сериозна работа са нужни 
и съответни кадри, преди 
свичко психолог, педагог, 
дефектолог и още един со
циален работник. С обез
печаване на кадри социал
ното положение на застра
шените лица в общината 
сигурно ще има много по 
друга димензия. Възмож- 
ностите и условията за ра
бота в тази област по тоя 
начин ще бъдат в полза на 
социално застрашените. С 
обезпечаване на кадри, ня 
ма да съществува само 
връзката измежду местната 
общност и Центъра за со
циални грижи, която за се 

га е и единствена. С един 
научен анализ възможно е 
Да се подобри работата, йо 
ложението и развитието на 
социалната защита на соци 
ално угрозените лица.

на съответни кадриСпоред набелязаната ве 
че програма за чествуване 
на юбилеите, в съдействие 
с Председателството на 
Общинската организация 
нД синдикатите в Димитров 
градска община, във вси 
чки организации на сдру 

труд, местни общ

видим, че 
финансови 
големи. От друга пък стра 
на числото на тези които 
търсят 
винаги 
чести 
тална

изразходваните 
средства не са вия за всекидневния им 

живот. Основната социална
ПОМОщ

ученици, които се школу- 
ват в специални училища. 
За тях Центърът чрез 

за социална зашита 
обезпечава от 80 — 100 на 
сто

ползват и трима
случаи тук 

е необходим
социална 

се увеличава, 
са случаите 
социална помощ да 

ползват едни и същи лица. 
Всъщност това 
ито не изпълняват условия
та за основната 
помощ.

ПОМОЩ
Ножения

ности момен- сиои трудовите органи 
зации ще устройват събра 
ния, на които ще се изнас 
ят доклади за революцио 

път на синдикатите

През изтеклата 
за постоянна социална 
мощ той е отделил .над 600 
хиляди

от нужните 
зя образование 
вен живот

година средства 
и всекидне 

в интернати.

са лица, копо
социалнадинара. За момен

тална помощ заплатени са 
над 25 хиляди динара. Соци 
ална

нния
и СЮК през изтеклия пери В текущата година

за социзлна защита 
Центърът е обезпечил око
ло 790

отСИООсновни социални помо
щи се дават на застрашени 
лица, които нямат г 
средства за живот Преди 
всичко '

од. помощ са
около 80 застрашени 
Моментална пък 
помощ са получили 120 ли 

Основните социални 
помощи са давани в раз- 

динара,

ползвали
лица. основни ХИТЦГДТ*

и около 100 хиляди
за основнасоциалнаЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕ

СТВО — ПРЕЗ ОКТОМВРИ динара
за моменталня социална по 
мощ. В

те се дават на 
ри и изнемощели лица, 
нетрудоспособни 
ди и на деца объркани
психофизическия
вой. Но

стаца.
на

Централното 
по повод 
на Партията и ' синдикатите

тази годинаи инвали-тържество досега 
помощ са по- 

двадесет ли

мер от 400—800 моменталнавеликия юбилей в
си раз търсили околоАко имам 

на за 
който височината 
янни социални

предвид Зако- тази помощ пол- ца.ще се проведе през октом 
ври

социална защита, по зват и лица които Безспорно, 
ня лице. Но 
много сторено 
не на причините, които до 
веждат до социалните про
блеми. Интенцидта

могатнастоящата година. Резултатите са 
все още не е 

за изследва

на поето 
помощи 

трябва да бъде най-малко 
50 на сто 
чен доход в общината ще

Да имат и 
Именно,

други средства, 
това саВ тези дни преди 35 го

дини в Димитровград е би 
създадена и първата

стари хо- 
оставени от свои близ- 

ки, които 
осигуряват

ра,
от минималния ли са длъжни да 

основните усло
ла

не е са В. Б.
СТРАНИЦА 10
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: „БРАТСТВО“
ХРОНИКА

С ФОТООБЕКТИВ ПО 

ДИМИТРОВГРАДг

А НА:

ЙЙДТЕАСТВО СЪБИТИЯТА
На страниците на „Бр атство” за последните два- 

години са записани всички събития от поли- 
стопанския и културния живот на българ- 

народост в Югослав ия. По този начин вестни 
хроникьор на времето, в което жи-

В Димитровград започва 
изграждане на улица „Мар 

Тито”. Изграждат се 
жилищни сгради,

десет 
тическия, 
ската
кът е най-верният 
веем и творим.

По случай юбилея ще подсетим читателите за 
някои от тези събития.

шал
първите 
градска баня» а през среда 

1959 година мебелно- 
предпрнятие „Васил И- 

— Циле" едно от най- 
предприятия в Ди

та на
На снимката е показана архитектура от 

две различни столетия: някогашна, със стари кь® 
шки и нова, която по начина на строеж е може 
би по-съвременна, но по красота — едва ли... 
Важно е да се строи нещо ново, а добре е, че е 
запазено и старото да напомня за приказната 
строителна архитектура в нашия край.

Не спира изграждането на водопровода. 
Трасето на новия водопровод вече йййа край 
сградата на дома за стари и изнемощели

то
ванов 
старите 
митровград бележи първия 

чужбина. Негови
те произведения през тая 
година се продават в САЩ.

Димитровград тогава има 
1220 работника. „Кон

фекция” „Свобода” има:|ог 
бруто продукт в сума от 
26 милиона динара. Още се 
работеше по старите дюкан 
чета. Обущарската 
рация „Труд” имаше 29 ра 
ботника, а започнаха и под 
готовки за изграждане на 
първата модерна фабрика 
за производство на гумени

почна да се строи пътя Д. 
Тлъмино-Карамаиица — Кри 
ва паланка. Една част от 
този път бе завършен о- 
ще през 1959 година.

Още в първия брой на 
„Братство” е забележено Ли 
пинско поле, Димитровград 
ска община. И тогава мест 
тните власти обръщаха 
голямо внимание на това 
неизползваемо пространст
во. В едно изявление на 
Алексанър Басов тогава де 
легат на IV конгрес на 
СКС, се казва, че в Липин 
ско поле ще могат да се от 
глеждат 1 000 овце.

— Шестотин хектара об 
работваема площ и пасби 
ща дават възможност да 
се отглеждат до 1000 овце. 
Ние вече имаме 800 овце — 
казва А. Басов.

Както се вижда за 20 го 
дини мечтите са надмина
ти. На Липинско поле не 
само, че е построена най- 
модерна овцеферма в СР 
Сърбия, но тук се и отглеж 
дат не 1000, а 5000 овце.

износ в

ОБРАЗЦОВО УЧИЛИЩЕ В 
ДИМИТРОВГРАД

ше
лица и

Голямо внимание се обръ 
щаше на просветата в Ди 
митровградско. Колективът 
на основно училище „Моша 
Пияде” в Димитровград ис 
кал да създаде образцово 
училище. Такива знания по
лучаваха училища в репу 
ката, които постигнаха най- 
добри резултати в обла
стта на обучението и възпи 
тание на децата.

кооне-

нишки.

„ВЪЛШЕБНОТО” СЕМЕ

През 1959 година реколта 
та беше много богата в Ди 
митровградска община. За 
пръв път тук се жънеше 
италианска сорта пшеница- 
Дори и в планинския район 
на общината добивите бяха 
високи. Хората с 
приеха тази новина и за
това площите с италианка

новини
Село Лукавица вър 

ши приготовления за 
електрификация на се 
лото. Една част от 
средствата вече са 
пребавени. 
се, че в близко вре
ме ще бъдат осигуре 
ни всичките необходи 
ми средства.

радост
ПЪРВИТЕ СТРОЕЖИ В 
БОСИЛЕГРАД се увеличаваха.

заглавие „Вълшебно”Очаква Под
семе” Марин Младенов, тога 
ва редактор на вестника, 
бе написал в един комен-

ите броеве наВ първ
„Братство” са записани и 
първите акции в Босилеград 
за възобновяване на общи 
ната. Още тогава главното 
внимнаие в Босилеградско 
е насочено към минното де 

През 1959 година били 
планирани 80 милиона ди
нара за изследване на руди 
в общината, а СР Сърбия 
е дала 140 милиона динара.

Преди двадесет години за
почна строежа на далеково 
да от Върла III до Боси 

Работите са започ 
на 1 юли 1959 година.

имало
никой

по-рано 
„Родни години”, но 
не е могъл да се похвали 
със зърнодобив от 4000 до 
6000 кг на хектар. Затова 
хората наричаха това семе 
— вълшебно.

- ■ •
тар, че и

наскоро ще „пресече” р. Нишава. В акцията, как 
то се вижда на снимката, участвуват и най-мла-Училището 

град
своя градина, ботаническа 
градина, горски разсадник, 
ученическа библиотека, му
зей» аероклуб, детски вест 
ник „Югославянче” и мно
го кържоци за извъучили- 
щна работа с децата.

Такова звание училището 
и получи.

Димитров-ло.
още тогава имаше дите.

(Снимки: Б. Николов, 
Текст: М. Андонов)Б. Николов

Дали само „страничен“ 

наблюдател
леград. 
нали

Започнали строежи на 
нови жилищни сгради. Око 
лийският народен съвет бил 
запланирал 70 милиона за 
тази цел. Израждали се тьР 

сгради, нова поща,
ооо

говски
ветеринарна станция здание 
за съД и т.н.

И селата не 
В Долна 
започнаха строежите на у- 

а също така за-

нова страница отВсяка
вестника ни разкрива нови 

в областта на
млади кадри. Сега програ
мата подготвя преподавате
лят Миладин Симов.

СВИКНАЛИ сме дваде
сет години на майските 
тържества в Димитровград 
да гледаме и Никола Геор 
гиев да е в центъра на впи 
маннето. Той е винаги 
един от главните органнза

тори на спортните състеза 
ння и винаги е начело на 
парада.

изоставаха, 
и Горна Любата постижения 

стопанството, културата, и
просветата. Тази година както сме 

осведомени, Кольо „изпад 
на” от строя- Пристигат

чилищата, Преди два дни започна 
ха репетициите на гимнас
тическите упражнения. Не 
чуваме вече малко преглъх 
налня глас на Кольо, но 
много не се изненадахме 
когато го видяхме на огра
дата с група ученици като 
„страничен” наблюдател.

На 20 май 1979 г. в Ниш на 79 годишна 
майка, баба, праба-почина нашата милавъзраст 

/ ба, сестра, леля

НАДЕЖДА МАНОВ
— домакиня — И дали смо като страни 

Въпреки,чен наблюдател, 
че Кольо говореше, че тая 
година няма да се „меша” 
в работите, той не можа 
да устои на казанато. Той 
е отново край по-младия 
си колега и дава напътс-

С дълбока скръб съобщаваме На 
близки и приятели, че тя вече не е между нас.

Изразяваме благодарност на всички, които 
или чрез телеграми ни изразиха съболез-

всички

лично 
иования:

ОПЕЧАЛЕНИ:
Синове: Димитър, Борислав и 
дъщеря Костадинка, брат Антон, сна
хи Тодорка, Троянка и Лозана, зет 
Михайло, миогобройни внучки и вну
ци и останали роднини.

Ангел, твия упражненията да се 
подготвят за 
тържества колкото се може 
по-добре.

утрешните

Б. Н.

СТРАНИЦА И
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ПЛАЧЕЩАТА ВЪРБА
По-добре,некултивирана площ.

46 Председателят на Общинската кон
ференция на ССРН Сръбислав Златко 
вич: „Хората идват от село в града и 
когато тук дойдат и видят върба пред 
Дома на културата те остават разоча
ровани. Върби са се нагледали дока- 
то са били на село. Тук те идват да 
гледат голи улици. От тази гледна то 
чка мисля, че е правилно, че отсекоха 
плачущата върба.”

тазиПЛАЧЕШАТА върба пред Дома на 
културата » Димитровград безследно 
из— Миналата седмица тук ДОЙД» 
ха двама работници от комуналното 
и я ликвидираха. Остана само

пънче да ни напомня за върба 
Ъ години наред даваше зелени

В Димитровград

малко 
та, която 
на и хладовина,

Последните дни 
много се говори са върбата. На Р 
та като че ли изчезна някой близък 
или приятел. Всички се питат: защ 
отсекоха плачущата върба.

С едиа малка анкета искаме д 
разясним въпроса с плачещата върба.

Председателят на Общинската с У 
пщина Борис Борисов казва: „Счи
там, че другарите правилно постъпиха 
като отсекоха плачещата върба пред 
Дома «а културата. Тя закриваше на^ 

културните проблеми 
нашите погледи

ПОКАЯЛИ СЕ
Анкетата все пак показа, че 

се излъгали в оценката по въпроса за 
плачущата върба. Все пак хората мно 

ронят слъзи за върбата...
Затова ние продължихме с въпро 

сите: какво след това?
Песимистът: „Страхувам 

плачущата върба да не започнат 
събарят и останалите дърчета по чар- 
шията. Какво ще стане тогава?”

Оптимистът: „Зная, отсекоха плаче 
щата върба, за да уредят градината 
пред Дома на културата. Убеден съм, 
че това ще влезе в Плана на развитие 
на града 1980—1985 година.”

Страхливият: Питате ме за върба
та? Аз нищо не зная. Ама човече, ни
кога тук не е расла върба, аз живея 
повече от тридесет години в Димитров

сме

Тия дънове бео при бай-Веяе у Босилеград, 
малко до гимназиюту да видим кик- 

около другуту фазу. У ,туя зграду 
реко дай да видим кико

па прерипи 
во има ново 
я съм улазил одамна и 
су йу ревррмирали.

Тамън да улезнем на вратата йедно дете 
с плавез И тетрадку ме — питуйе кога тражим. 
Бре дете, я кога тражим че си найдем, ти си 
гледай' . ученьето-съветуйем га я* Ама детето да 

I ме-, вати за гушу: или казуй или се връчай ОДИ 
'у-дуде си дошъл. Видим нема лабаво па казуйем, 
|У а детето Щгсуйе.

го не

се, след
да

шня поглед към
отТбщинаГта°към Дома на културата 
са по-добри и вероятно това ще има 
отражение върху културната политика 
в общината, въобще".

Директорът на Културния дом ки 
Трайков: Единствено тя, плачеща 

та върба, години наред плаче за му
зей, галерия- Има ли смисъл тя да пла 
че, когато всички ние се веселим. За 
да я не гледам как плаче, тук в ценгъ 
ра на града, по-добре, че я махнаха .

Йордан Маринков, агроном: „Ако 
пред Дома на културата в Димитров
град не„вирее” нито едно' друго дъР- 
во, нито една травка, нито цвете, има 
ли смисъл тя сама тук да скучае на

няма

рилУяезо я У ппммьуту и гледам 
пчеле кита се ройе. Алал им вера-мислим 
децата
ли да уведу и другуту. 
йедън баща истръча из канцелариюту и сили 
лк^се сили: „прво си вас средете, па тигай мой- 
ето дете, йош йеднъж доодим ли... „Я се замр- 
90' уна йедън басамак. Не смейем да га питуйем 
оти тека ока, щом на провесурйете тика се си- 

, ли- може и мене лъсно да ме сурнише низ басам- 
ците. Провужда он, ясе ослободи, ка те ти йош- 
йедън излази и он се сили. Бре що йе това чу- 
ДО. Йедно време кита учеше моят син родители 
се молише на провесурйете да поправе йединицу 
и за „почерпушку” понесу некойе килце ракию, 
неколко яйца, малко сиренце. Овия дошли с 
празне руйе, па йош се и силе. Видим дека 
нема да ибгафаМ каве при директорат па бри- 

-:дОДЙ$ на време.

По^ле одири у що йе работата. Йедно оде- 
ление оди трету годину се ройило ■— зборуйу 
дека изключили шес млого немирни ученика, 
кои целу годину правили грешйе. И тегай ми 
текну защо стойи детето на улазът. Само мене 
ми се чини дека тука требе да стои милицайац 
ка провесурйете реше на край годинуту 
изключую ученици. Но они испаднали млого по- 
паметни оди мене. Са им не требе милицайец, 
а и детето могу да тргну оди вратуту. Покайа- 
ли се провесурйете — децата не су изюьучена, 
уж само ги плашили да се примире 
мене ми се
уплашили. Са знам дека 
йеднуш" нема да биде. Снаоде се провесурйете—ра 
боте кига кико требе...

бърмчу кико 
си я

уведоше првуту фазу, съга су се вану- 
Идем уз басамаците, ка

граД-
Вече няма да питам никого. И как 

очаквате Дато обикновено, е ред, 
дадем заключение на анкетата- 
този път предоставяме,

Ние, 
вие да даде- 

Б. ВОЛСЖИНте отговор.

о

Бъди приятел на истината до мъченичество, 
но не б*ъди неин защитник до нетърпимост. ___АФОРИЗМИ ПИТАГОР

- V
Уоснем

Истината принадлежи на човека, заблужде
нието—на неговата епоха.

ГЬОТЕ

о

Истината може понякога да бъде затъмнена, 
но никога не гасне.да

ТИТ ЛИВИЙ

о
малку. Ама 

чини дека провесурйете су се повече Господ ще ми прости греховете — това му
е работата.

онова „доодим ли йош
ХАЙНЕ

о

Човекът е дворец йа своята съдба.

САЛУСТИЙ

о

Изкуство е средство за общуване с хората,
а не цел.

П. С. МУСОРСКИ

Културна крачна
'2М? 7ГРЩО, У
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