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Информация за зцрммяошоп
състояние на президента Тип
Любдяиз, 5 февруари — Танюг
Общото състояние на здравето на президента на Републиката Йосип Броз Тито се подобрява,
Лекуването и медицинската рехабилитация продължават.
Президентът Тито следи обществено-политическото развитие в страната и актуалните събития в света и върши дял от своите редовни длъж
ности.
Лекарски консилиум

АКТУАЛНО

Необработени площи
Според сведения от общо 10 857 ха обработ
ваеми площи в Димитровградска община — не се
обработват 2248 хектара, което представява 20 на
сто от общо обработваемите площи. При това час
тният сектор заема 9992 ха (необработени 1977 ха)
и общественият
сектор 849 ха
(необработени
271 ха). Безспорно, от 1977 г. до днес необработваемите площи са нарастнали още повече, защото
сме свидетели на изоставяне на постните ниви и
търсене на препитание в промишлеността на об
щината и страната.
Тези пустеещи хектари засега са богат, йе
на селскоизползван резерв за производството
стопанска продукция- Част от тях непосредствено
на
могат дз бъдат ползувани за производството
житни растения, а една част за производството
на фураж и по този начин за подобряване на жи
вотновъдството в общината.
Напоследък у нас (не само в общината, но
и в региона, републиката и страната) все повече
се говори за производството на храна, като стра
тегическа суровина. Вместо Да внасяме, нашите
условия (климатични, землищни и прочие) дават
възможност да изнасяме селскостопански продук
ция- При това в отделни райони на републиката
и региона се предприемат и определени мерки,
чиито първи резултати вече са налице.
Безспорно комасацията (уедряване) на площите представлява
най-лрогресивното селскосто
панско мероприятие. Вековните межди и синори
дълги години осуетяват механизацията по-широко
да навлезе в селското стопанство и то да премине
към интензивните стопански отрасли. Нерешените
имуществени отношения, дребните ниви, р
телно некачествените площи, досега главно
тяваха възможностите в тази област.
В досегашния пер”°? ’ и т^бва да изиграе
— селското стопанство м
е^а стане, ако поположителна роля- А ™в
прилагане на прорешително се прист-ьпи
гелс1;ото
стопанство,
гресивните мероприятия »
процеси неотдавна
Именно, за да се ускоря
и общините и регнов Нишки регион бе прието в ^
кордииана да се съзяадат Д» «Ф»» “* Л^ностите. Съ1Денасочване
на
Деобщиости
и селационни тела за
до края н®
по развитие на
средносрочсн
март трябва да изготв
о
селското стопанство за
_
1981—1985
годинаОб щинската
период
Димитна
р°вград стопанство, очзква^р^ ла дело. А
селското
с
за„апред не Ще
чекия час „о-скорода
сметка значи,
това в крайна
плодни ПЛОЩИ.
има пустеещи хектари

Ст. Н.

С указ на президента
на СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта
на информативната и
графическа дейност и
за приноса в развити
ето на братството и
единството между на
шите народи и наро
дности.

БОСИЛЕГРАД: ПРЕД ИЗГОТВЯНЕ НА СТАБИЛИЗАЦИОННИ ПРОГРАМИ

НУЖНЗ Е ЕДИНОДЕЙСТВИЕ,
КОНКРЕТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ
Акционните програми за работа трябва да бъ
дат изготвени до 15 т.м., а програмите за осъщест
вяване на икономическата стабилизация до края
на месеца.
Във всички структури в
лична и обществена отговор
Босилелрадока община е ра
пост в организациите на
здвижена голяма и съдър сдружения труд, самоупра
жателна активност за осъ вителните органи, делегатс
ществяване на икономичес ките скупщини и пр.
ката стабилизация/ която
акцид в момента е една от
превъзходните обществено-и
ЗАНАЧИТЕ СА ЯСНИ И
кономичеоки задачи на все
КОНКРЕТНИ
ки трудещ се и гражданин.
Неотдавна Общинския синНяма стабилизация без удикален съвет прие акционвеличение на дохода, произна програма със задачите.
водителността икоонмичнокоито стоят пред синдикалстта и производителността в
ните организации, а през ми
работата и намаляване на
палата седмица ОК и операвсякакъв вид излишни разтивни, практически задачи
ходи.
Осъществяванет на
за осъществяването на стасъщата е в зависимост от
билизацията в общината.
правилното съгласуване на
По-точно взети са решения.
отношенията между работаза чието реализиране отделта, средставата за работа и
на роля имат синдикалните
стойностите от същата. А
и партийни организации, ко
за съгласуването на всички
ито в предстоящия период с
тези съставки нужна е акпълно единодействие трябва
ция и работа, за която найда се стъпят за по-голяма
отговорни са членовете на

Съюза на комунистите. От
тяхната последователност, в
зависимост е и изготвяне
на програмите, както и претакането им в дело. Всъорност това е най-късият от
чет от проведения на 4 фев
руари т.г. в Босилеград раз
говор съ.с секретарите на
първичните партийни орга
низации от стопаноките и
извънстопански трудови ор
ганизации в общината.
Членовете на СК, бе изтък
нато в разговора, са длъжни
до 15 т.м, да изготвят акционни програми, които да
произтичат от състоянието в
своите ореди. При това в ор
труд, трудовите общности,
ганизациите на сдружени я
самоуправителните общнос
тина интересите членовете
на СК отделно трябва' да из
вършат анализ на работата
и развойните планове на тр
удовите си организации, ка
то при това установят: пес(На 4 стр.)

ОТКРИТ БЮСТ НИ ЕДВАРД НАРДЕЛ

Д. Маркович и П. Кардел пред бюста
В хола на Скупщината на
СФРЮ на 30 ямуари бе огкрит бюст на великана на
Едвард
нашата революция
Кардел, който бе председа
тел на Скупщината от 1963
до 1967 година. Бюста откри
председателят иа Скупщина
та Дратслав Маркович, кой
то говори за делото на Ед
вард Кардел. На тържество
лото откриване на бюста

съпругата
ПрИСЪСТВуваХа
и т Кардел Пеица и члеиомолете иа Председателство
то .на СФРЮ, членовете на
Председателството на ЦК па
СЮК, представители на ЮНА
и други изтъяшати ръководи
тели и СЪТРУДНИЦИ на голе
мия революционер.
— С откриването на бюст
на Едвард Кардел трайно оз
наменуваме делото иа стро

нтеля на нашата самоупра
вителна социалистическа об
(щност — изтъкна
Драгослав Маркшз<ич иа устроено
то по този повод тържество.
На снимката: Драгослав Мар
кович и Пепца Кардел нспо
средствено след откриването
бюста на Едвард Кардел в
на
хола па Скупщината
СФРЮ в Белград.
(Фото-ТаюО

ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ВЪРХОВЕН НА ДАНИЯ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИЛОВАИ МИШЕВИЧ

Употребата на сила сериозно застрашава
мира и стабилността в свата

ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА И ОБЩЕСТВЕНА СА
МОЗАЩИТА (2)

През втората половина на
лишала та седмица, съюзния ,,
секретар па външните рабо
Т11 на СФРЮ ЙОС11П Върхо
вец бе в официално п прия
телоко посещение на Дания
.като гост на донския шиш
стъР на външните работи
Кйел Улесен.
По време на посещението
двамата министри .направи
ха изчерпателен обмен на

Африка. Бе изтъшшто
па
чс употребата па сила л чуж
дсстрачша 'интервенция ГР\’Гю нарушават основните пра
ва .по народите на незавнсп
мост, териториална цялост
н самостоятелен развоен път
и сериозно застрашават мп
,ра и стабилността в света.
Същевременно е изразена и
загрижс1 гост, поради етапна
цпята на процеса за мамил

мненията за билатералните яване на напрежението. Изотношения и актуалните меж ходът от опасното положе
дународни въпроси. Разгово ние, по мнението на двамата
рите бяха сърдечни и прия .министри, е в политиката на
телски и се отвиваха в атмо детанта, като универсален
сфера на пълно взаимно по
читание. С удоволствие бе
константирано, че билатерал
ните отношения на Югосла
вия и Данния отчитат успеш
но развитие и е изразена
готовността за полагане на
по.големи усилия за по-ната
тъшното
подобряване
на
всестранното сътрудничество
и приятелство между наро
дите на двете страни.
Разисквайки за отношения
та между СФРЮ и Европей
Президентът на Франция
ската икономическа
общност, Върховец и Улесен се Валери Жиокар д Естен в
съгласиха, че по-скорото ре края на янУари направи ошаване на откритите проб фициално посещегше на Ин
леми ще окаже положително ДНя- Това е първото посе
влияние върху стопанското щение на един френски пре
сътрудничество между Юго зидент на Индия и първото
славия и страните-членки на посещение на д’Естен на ед
на азиатска страна, откаобщността.
Двамат министри обмени кто е президент на френската
ха и становищата си по кри република. Ето защо пъте
зисните огнища — Близкия шествието на д'Естен в И и
и Средния Изток, Афгани
стан, Югоизточна Азия, Юж

процес, който ще обхпанс
ВОИЧКЧ1 региони лга овети п
целокуимгостта на междуна
родните отношения, с цел
да укрепва мирът и да сс
•решават актуалннтс пробле
мм вг[,рху последователното
прилагане хартата па ООН
Улесен п Върховен разгле
даха и1 обстановката в Евро
па п оцениха, че трябва вен
чко да се напрани за успе
пгното провеждане па Маза
дрндската кои |формщи я
европейското сьтрудппчсст.
ПО II сигурност.
Политиката за псобн'ь1рзабе оценено в разго
лост
порите — сс и*шш като по*
заменим и стабилизиращ фак
тор па световната снопа и
важен фактор в борбата за
1П0.ВП политически и пкопоммческн отношения.
По време па посещението
съюзиият секретар Върховец бе приет от нейно вели
кралата Маргарсга
честло
Т1 и председателя па прави
зслството Амкср Йоргансец
Двамата министри изрази
ха удоволство ог разговори
те, уверени, чс тази среща
представлява подтик на попа
нататъшното развитие
отношенията между Югослз
вия и Дания.
Съюзният секретар Върхо
вец покани министъра Улс
да посети Югославия
сом

Паканата е приета с удовол

ствие.

Жискар дЪтен в
Икдия

Ш
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В
СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза всеки петък
Урежда редакционна

колеги*
Директор
и главен и отговорен
редактор
БОРИС КОСТАДИНОВ
Технически редактор
БОГДАН НИКОЛОВ
Иадава „Братство" —
Ниш, ,Д9 декември",
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62500-603-9529
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ворите, които Жискар д' Ес
стен води с индийския пре
зидент Санджива Реди и ми
« истъ р-председателя И ндира
Ганди, доминираше всичко
онова, което днешния свет
прави неспокоен и нестаби
лен. Призовавайки към спи
райе
ка отново откритата
студена война, двете страни
изхождат от взаимно олася
ване, че светът сериозно е

II *

■>
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Агресорът никога не
носи щастие
ЦЕННИЯТ опит от НародоосвободителиЩа
война представлява непресекващ извор за обогатаванс съдържанието па «исншите
дютоотш за всенародната отбрана и обществената
самозащита- в богатата практика срещаме разлипостижения но и узнаваме за Някои
слабосгщ (Коига^наи-иес^о^се я^вя1^
тът от
Не
И Нг.3 всеки
кон ценности
ит/цсш се V пас е яопо, че за завоюваната своооа и сз^ис^иост, за престижа на своята страна,
за по ш ията на човека в самоуправителното об.
.цехшю за братството и единството и необвърза
ната пол и,мка не съществува дена, която не мосюимоеги за
жем да илатим. Това са неоценими
борим. Остава ни

гвжгймж

пия труд, трудова организация, училище във все
ки жилищен
блок, да съчда;щм
неооходиммте
гвродпостаяжи за организирана и най-рвшителна
борба и защита.
ОСЕМ МИЛИОНА ОТБРАНИТЕЛИ
На Х1-ия конгрес на СЮК беше подчертано,
чс в нашата страна лески човек има разпределение и никой нс е излишен. И през НОВ се стараехме всеки да се бори против окупатори и до
машните предатели, без оглед на разликите, които
чувства.
остпъвпваха място на латритотичните
Другарят Тито в навечерието на Единадесетия ко
нгрес говори с пределна яснота, тъкмо така, както
с ясно и неговото дело, че в отбраната и независимостта и суверенитета на социалистическа Югославия се намират 8 милиона югославски отбранители. Може би ще се намери някой, който ще
говори, че не всичко е така. Такива и по време
на
на НОВ не виждаха възможност за водене
борбата, но се излъгаха.
днес
Около нашата политическа стратегия
са обединени и сплотени милиони хора, а концепцията на всенародната отбрана приеха от съриевсички хора, защото тя разкрива широки перспе
ктиви за отбрана и защита на пълно равноправни
начала. Така се създаде твърде реална основа не
само за 8-те милиона отбранители, но и за останалите хора, които по различен начин, чрез не
въоръжена борба, ще бъдат включени в отбраната на страната, като допринасят за поражението
на евентуалния агресор.
Когато са задействувани милиона хора и ко.
гато им е дадена инициатива, когато хората са
свободни, тогава и невъзможното става възможно.
Ние грез Втората световна
война бяхме
страна с най-голял1а гъстота на окупаторските сис„
ли в Европа, но и единствена страна, в която беше
открит фронт на жестока борба против окупато
ра и неговите лакеи. Разви се борба на широки
простори, борба, която водеха всички, с различни
средства и с цяла гама от видове. Имаше в покъсните
_ революционни войни и по-гъсти окупа.

Ц1Ш, дори и опити народът да се блокира. Твор-

разбраха,
» се блокира че неговото же»* 2
ш
За
отбрана
от поробители Ие могат да бъдат сломени с гъсто
разположени гарнизони.
.

Най-сетне, историята не познава случай няе У2ИЩОЖен във война, дори и на
пълно да бъде победен, ако е решен да се бори
™ е морално твърд, организиран и добре пре
двождан в бороата за овобода и прогрес Истори
ята потвърждава, че пито на адш аХю лЗ
не е било износно да се стъл^явИ наро™ а
™"КъСНО’ е Доживял поражение, йт пък
се бори^срещу "авайкн- « е безпомощен да
(Следва)

Шг
•

'А'-:.

I

гцрг

й-

Индира Ганди и Жискар д' Естен

>

.V.

дия е оценено като „истори
чеоко запознаване на двете
страяга".

застрашен с нова подялба,
„оргаяизиране" около блоко
вете.

По време на посещението
са подписани осем билатера
лни документи за сътрудни
чеството между Франция и
Индия в стопанството, науката.
културата... В разго

Посещението на д' Естен
на Индия е ново потвържде
ние на . значението,
което
Франция придава на сътру
дничеството с необвързаните страни.

ЮГОСЛАВСКО-ФРЕНСКО

СЪТРУДНИЧЕСТВО

П©нсв в Белград
в дводнев
но
официално посещение
“ГТа ст,радв бе мини
™ ^ ляа външ,щтте рабо
“ нв Фраиция Жан Фран
а Попее.
Посещението
представлява
продължение
тЛ
Ж™те и всест.рап-шия
политически далог между
двете страни на високо равни

Върховец и Понсе имаха
„изчерпателен обмен на стапо
винцата за билетералните ог
«ошения и редица теми от
международния живот, отдел
но за укрепването на оветов
НИя мир, ожигвяването про
цеса на детанта и решаване
то на възловите проблеми
в
международните отноше
ния.
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ЕДВАРД КЛРДЕЛ

Войната и социализмът
Проблемът за свободно из
бираис на пътища и обли
цп на социалистическо раз
внтие получават все по-гол
я\ю значение. Особено в дне
ишо време. Разбера се, социализмът по начало е един
ствен
като обществено-нко
.комическа категория. Но и
феодализмът, к ап итализмът
и останалите обществени! си
стеми
са съвсем определе
ни категории, а все пак пъ
тищата и облиците на тях
ното възникване и разви
тие са извънредно много ра
знообразни. Това
ощз повече се отнася до соцпализ
ма, защото това е процес
да възникване на безкласо
во общество, поради което
е и много
по-сложен про
пес.
Нещо повече, проблемите
на противоречията между
света на социализма и све
та на капитализма ще поле
чават
постепено второсте
пенно значение, а проблеми
те за по-нататъшното разви
тие на социалистическите
обществени отношения все
повече ще стават истинска
история
на нашата епоха,
Наистина
би било погреш
•но да се подценява днес зна

чрез ускоряващи
процеси и
от влиянията на
Дната- роля На междунаро
социализма,
изразени
ня „ „ в-ь® всички облици
на сътрудничество и разде
ление на труда между
наро
дите, както
и във всички
облици на влияние с пример
•и опит.
„Самото разнообразие на
ооективните и субктивиите
фактори, които правят кон
кретшгге облици, т-е. пъти
щата
на социализма така
разновидки, след това разно
образието на изходните точ
КИ в социалистическото ра
звитие на отделни страни,
което спомага
в дадени
страни твърде различно и в
различна степен да се п.ре
нлнтат елементите на новото
и старото, и най-сетне, поли
тическата и обществено-ико
комическата
необходимост
всяка страна — независимо
от равнището на материал
ната изходна основа — непре
Късиато да развива
социа
листическнте отношения, ако
желае да запази едипството на
работничеокага
класа и народа щото макси
малната свобода при избора
на пътища и облици на со
циалистичесото развитие (на
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Едвард Кардел

чението на споменатите про
тиворечия, защото силите
на капитализма са сравни,
все още силни, но
телно
би било още по-погрешно да
се мисли, че е казано вси
чко, ако се рече, че една
е социалистическа.
страна
И на почвата на социализма
се води същата тази битка,
макар и в други облици, ка
то се преплита съшевремс
«но с вътрешните противо
речия на самото социалиста
ческо развитие, което име
ино в преходния период и
създава възможности за поя
вата иа хегемоиизъм, нани
опален егоизъм, бюрократичен монополизъм и ти.
Разбира се, с цялата пеиз
бежносг на естествения про
пее противоречията между
света на социализма и све
та на капитализма трябва
да получат — паралелно е
укрепване
и коя юмического
на социализма — характер
на постепенно лревъзмогвпне на остатъиитс от стария
свят. Това развитие щс с-та
ва чрез рагя/овидии вътре
нши политически и обиде
отвени процеси, както в ка
питалистическите, така и в
страни.
социалистическите

базата на паучно-социалисти
ческата теория и целия прак
тически опит на социализма
да бъде първото и найваж
крепкото
условие за
но
и б7>рзо развитие на социа
лизма като световна систс
\ I\ I и същевремокио първото
и най-важно условие за лик
види райето на онзи кошеер
ватизъм, който придружава
всеки монопол в политиче
оката система па социалигс
съш°
тическата Държава;
•калсто В7,'В всяка друга ооIдостоена система.
Тъкмо за това дилемата
политиката па съ«
между
местно съществуване и па
соката към неизбежността
па война получава днес тол
за
""
кова голямо значение
всички социалистически си
ли в света. Политиката, коя
то в крайна сметка като тю
следица носи каквито и да
било елементи «а банапарти
пе е вродят само от
зъм
гледна точка па реакцията,
която би предизвикала тя в
«соокиаогистическито страни,
за което вече говорихме, по
на първото място от гледна
точка иа. (клпататъшното ра
опитис ,на социализма. Сама
би била отра
по себе си тя

жение на дадени деформа
Ции на
социалистическото
развитие в дадена страна,
където биха се появили та
кива тенденции, но веднаж
родена, тя би започнала да .
играе и своя самостоятелна
)Роля, насочена към по- на
татъшно задълбочаване на
тези деформации в свето в
пата социалистическа система.
Именно тук преди всичко
се поставя въпроса в името
ма как разбрания социализъм
а практиката вече
показа колко разнообразна
е социалистическата практи
ка — би трябвало да се во
ди
политиката оветът да
бъде завоюван за социали
зма чрез война. И второ, по
ставя се въпроса: дали един
такъв, натрапен с война со
циализъм, във форми, кои'
то не съответствуват на кои
кретната обществено-.икономичеока структура, може
изобщо да изиграе обектив
но - прогресивна роля и да
ли дори няма да задушва
разв1-ггието на производстве
ните сили. А производстве
ните оили са решаващото
мерило за прогрес!твността
на всяка обществена систе
ма, па и на социалистическа
та.
Ако не схванем социаллз
ма като
някакъв
с.ъвъРшан общесет.вам идеал, а
като процес на постепенно
преустройство па обществе
пите отношения в съответ
ствие с развитието, с обще
ствената собственост
над
средствата за производство,
тогава за днешния свят е
характерно противоречието
— не между абстрактния со
циализъм, който
абсолюттио е добър, и абстрактния
капитализъм, който абсолют
но е лош, но между конюро
тната социалистическа сис
тема, която възниква, п
кон кретмата капитал петаче
ска система, която се раз
пада. Следователно,
всеки
обективен
марксистки ама
литик при оценката на кои
крепното положение и зада
чите ма съвременната меж
дународиа политика шяма да
държи сметка само за каче
егвепото свойство па това
противоречие, т.е. за онова
което в него с обсолютмо по и
за неговите
количествени
аспекти, т.е. за онези мего
ви особеI юст.и, които са от
носител и и, преходни и про
мемливи и които тъкмо с то
ва см променяне подготвят
окончателиня ровол юШ кииея I
„скок”. А какви форми ще
получи този скок зависи от
вътрешната обществена стру
ктура в отделните страни,
т.е. именно от състоянието
па „количествените съотношоиия", каквито госпдцству
ват в момента па ревал юни
оишото преустройство...
Социализмът «е се разшпр
ява чрез просто повтаря-ие
и разпространение ма постиг
1И'Гс вече форми, по чрез
постоянно раждане и допъл
.вале па новите форми, ко
иго влият върху старите,
ги, като насъР
обогатяват
чават по този тачим по-папрогрес
ма соци
гатъшвия
ализма. Всичко, което гир,е
чи на този прогрес, което
се
вмъква като чуждо тя
ло в този процес — а това
са преди всичко всички фор
мп ига политическия и пде
ологическия монопол й хеге

СЕДЕМДЕСЕТОГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕ
ТО НА ЕДВАРД КАРДЕЛ

НЕСЕКВАЩ ИЗВОР
НА ТВОРЧЕСКО
ВДЪХНОВЕНИЕ
Тези дни .нашата общественост с различни
манифестации
ознаменува 70-годишнината
на
преждевременно починалия преди една година из
тъкнат югославски революционер, създател и тво
рец на самоуправлението, далновиден общественик
и политик, най-близък съратник на другаря Тито
— Едвард Кардел.
Роден в работничеоко семейство, на 27 яну
ари 1910 година, отраио възприел прогресивните
революционни заряди. Още твърде млад Е. Кар
дел проявява изключителен усет за революцион
на дейност.
Шестнадесетгодишен става член на
СКОЮ. Изминал тъмничните изпитания на „Главняча\ извървял цялото революционо израства
ме на ЮКП, активно съдействувал за революци
онизиране на работническите маси, Е. Кардел през
1934 година доживява най-окъпоценното си съби
тие в живота: среща с другаря Тито.
Оттогава, па все до последния си дъх, Е. Ка
рдел дейно и неразривно с другаря Тито работи
за благоденствието на работническата класа. Кар
дел е бил в Коминтерна, през 1937 година се е
завърнал в страната, активно се е включил в под
готовката на
въстанието през 1941 голина сре
щу хитлерофашизма и срещу всички поробители
в ЮгославияНеговата партизанска борба е образец на
нелегална борба, на всеотдайност за делото на ко
мунизма, на творец на едно ново общество, кое
то ще изникне върху развалините на фашизираното старо общество.
Като член на Върховния щаб, подпредседа
тел на Изпълнителния съвет на АВНОЮ, след ос
вобождението Кардел всеотдайно
работи върху
укрепването- на Нова социалистическа Югославия,
като общност на равноправни народи и народности.
Едновременно той дейно участвува в борба
та за мир и разбирателство между народите. Би
било изключително трудно са се изредят всички
постове, които е заемал в Нова Югославия. Ще
бъде достатъчно
обаче
да
се каже, че е
на един от творците на самоуправителната система и че като теоретик и практик отдава изцяло_ силите си самоуправлението да заживее като
наи-прогресивната обществена система днес в света
Кардел притежава изключителни способнос
ти и се развива в изтъкнат публицист и учен,
който теоретически „обосновава" теорията на са
моуправлението, а практически действува тя да се
преточи в практиката.
Неотдавна много издателства започнаха да
издават негови произведения, а с ред1ща нови кни
ги се потвърди, че неговата будна мисъл с трепсг е следила всяка обществена стъпка към мечтапия идеал: работническата класа да стане пълен
господар на водолеи обществени прояви.
Днес, когато югославската общественост,
посмъртно ознаменува 70-годишнината от рожде
нието му, не може, а да не се посочи че от редо
вете на СЮК е излязъл човек, чпято загуба е огромна за нашето общество. Въпреки физическо
то си неприсъствие, потвърдиха се думите, че той
вечно е жив в сърцата и ума на хората. За нас
той ще си остане несеиаващият извор на творчес
ко вдъхновение, неизчерпаема съкровищница, от
която може да се учим на социалистическо само
управление, на марксизъм, на революшнонност, на
човеколюбив, на живот...
Манифестациите по повод седемдесетгодишпината от рождението му доказват на дело, че е
Е. Кардел живее сред нас и у нас.
Ст. Н.

представлява
монизмът
временно
разспирачка,
стройство, отражение та тру
дпоетите и деформациите в
цредоляваисто ша противоре
чията във вътрешното раз
в п рие иа социалистическото
общество, и затова следва
да бъде подложена .на кри
тиката па практиката, кое
то с възможно само в ус
ловията па свободното раз
витие па социалистическите
отношения във всяка отдел
на страна.

социализма или на дадени
форми
социалистически
война или чрез дру
чрез
гп
видове наоилстве-н на
тиск отвън. Ние сме увере
ни, че социализмът ще упра
жнява „натиск” със самото
си съществувание, и то в
степен
толкова по-голяма
по.опособен
колкото бъде
пе само сам да се откаже
от насилието в междуиарод
ните политически отноше
ния, но п да осуети силите
па капитализма да прнбегиат до такова «насилие...

Ето защо
ние, тъкмо в
името иа социализма и име
мио като
революционери
сме против натрапвате па

(Извадки от книгата Социализмът и войната'’, „Бра
тство” 1960 година).
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ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО В ПЛОЧЕ

Пдоче сега е
Кардедево
На тържествено събранию
на Общия събор ма община
Плоче, състояло се на 2 фе
вруари, единодушно, с акла
мация. бе прието решение
то за преименуване на град
Плоче в КАРДЕЛЕВО.

гарят Едвард Кардсл. Събра
хме се ис случайно в този
хубав приморски град, кой
то расна и се развива с па
шата социалистическа ре-вол
юция п който от днес с чест
и гордост ще поои името па
Кардсл.

Покрай 15 000 граждани
на големия народен сбор при
състваха д-р Душал Драгосабац, Станс Долапи, Тодо
Куртович, Марин Цетинпч
Рато Дугонич, Милка Пла
нини, Франце Попит, Нако
ла Стоянош1ч, Юре Бнлнч и
други, както и делегации на
Скупщината на СФРЮ, Съю
зния
изпълнителен съвет
Съюзната конференция
па
ССТН, ЮНА, републиките и
автономните области, предета
вители на много югославски
градове, с които Плоче по.
ддържа приятелски отноше
ния.

Едвард Кардсл, каза поттатък Драгосавац, с изклю
чнтелпа личност на нашето
революционно движение, дъл
гогодишеп пръв и най-бли
зък сътрудник п съратник
на другаря Тито, държав
ник, мислител, теоретик и
борец на нашата революция
винаги в нейните първи ре
дини, от своята най-ранна
младост, па до последния
дъх. Измина вече една годи
•на, откакто физически не е
с нас, но това изминало вре
ме V нас укрепи уверение,
то, че той живо ще присъ
ства във всички наши дне
шии и утрешни борби
за
мир и независимост, за со
циализъм и човешко щастие.

— Днес се събрахме тук
— каза д-р Душан Драгоса
Еац, секретар на Председа
телството на ЦК на СЮК
който говори на тържество
то — да изразим своя найдълбоко почит,
благодар
ност и възхищение къ-М ве
ликото и ценно дело, което
ни остави в наследство дру

На Т7,ржеството с аклама
ция бе взето решение за
присъждане на първата зла
тна
значка на Карделево
на другаря Тито, в знак на
голяма благодарност и дъл
бока почит, за всичко оно
ва, което направи за наша
та стра-на.

Нужно о единодействие,
конкретност и
отговорноет
(От 1-ва стр.)
тенето в материалните разхо
ди. отношението на трудещ
ия се към работното си мяс
то и времето, условията на
работата, дисциплината и .пр.
Свеждане на всичкхи ви
дове потребление в рамките
на материалните възможнос
ти и политиката на Съвмес'тното потребление в настоя
щата година трябва да зае
ме специално място. Това
подразбира и преконтролиране на стойността на общ
ествените облагания и възвърщане на средствата иа
сдружени^ труд. Разбира се,
ако са отделни повече откол
кото трябва. В организации
те на сдружения труд и хо
довите общности без отсроч
ване трябва да се формират
самоуправителни трудови гр
упи, които да извършат из
менения и допълнения в самоуправителните споразуме
ния, които регулират дохода
и личните доходи. Защото
само по тоя начин в стаби
лизацията могат всички да
участвуват.
Осществяването на общес
план
твено-икономичеокия

на общината в настоящата
година търси пълна подкре
па от страна на всички ор
ганизирани сили в община
та. От новозапланираните ка
питаловложеиия в стопанст
вото предимство трябва да
имат фабриката за прера
ботка иа овощия, зеленчук
и лековити билки, която
строи .,3дравйе" от Лесковац. фабриката за преработ
ка на картофи и услужмия
център. Още повече
ако
имам предвид, че това са обекти, които трябва да създадат нужни условия за раз
витие ма земеделието, замая
тчийството и дребното сто
панство.
^Въ-в всички огранизаци и
общности, бе изтъкнато в
разговора, трябва да бъдат
сформирани
координационни тела, от представители
на всички, които да коорди
нират
и
съсредоточават
акциите за изготвяне на ста
оилизациониите
програми,
както и за реализирането
им. Програмите трябва да
бъдат изготвени до края на
месеца, когато от самоуправителните органи ще бъдат
и приети.
В.Б.

ПРОВЕДЕНО

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК ПА СК ДИМИТРОВГРАД

За последователно осъществяване
мдачнте на стабилизацията
на Председателството
на
Цснтралния комитет на Съ
юза на югославските кому
нисти и резолюнията.

Ма 30 януари и Димитровград бе проведено
зассдаинс на Общинската конференция на Съюза
на комунистите, на което освен членовете па конференцията прие/,ствуиаха, и и:ш7,лнител1ПП| сек
ретар на Председателството па МОК па СКС в
Ниш Марица Станковци, членовете на статута рната п надзирател на комисии, членовете на комисия
та па Общинската конференция за общественоикономически отношения, комисията за развитие
то па Съюза па комунистите и марксистичсско об
разование, председателя на кадровата комисия,
секретаря на Актива на работниците, директорите
па организациите на сдружения ТРУД' сскретарите на ггърничннтс организации на СК в трудовите
организации от областта на материалното произ
водство, представители на останалите общественополитически организации, и Общинската скупщинайТема,
която Ос
на замного обсъждана
бс Акциопнага
седанисто
програма за провеждаме па
заключенията па Председа
телството па Централния ко
митет па Съюза па югоелан
ските комунисти.

' ,

ТъКМО в ТОЗИ СМИСЪЛ тря

бва да насочим обществена
та акция, а това е борба
за но-гол ям а продуктивност
на работата, увеличение на
дохода и износа, за намаля
нане на всички видове раз
ходи, а чрез разпределение
то да обезпечим значително
пестене във всички области
на обществото. Освен това
и инвестиционните капита
ловложения трябва да „на
мерят" свое място в рамки
те на разполагаемите мате
риални възможности.

%

Заключенията па ЦК па
СЮК, отнасящи се до акту
алните въпроси в осъщест
вяване на икономическата
политика в течение па ми
налата и идейно-политичес
ките определения на иконо
мическата и социална поли
тика през настоящата годи
на, както и задачите на
СК и другите субективни си
вече
ли в гази област
се реализират и в Димитров
градска община.
Уводното изложение па та
зи тема. изнесе председате
лят на Общинската скуп
щина в Димитровград, ин
женер Борис Борисов. Меж
ду другото той подчерта, че
общината в течение на ми
налата година се характери
зира с твърде динамична
икономическа активност.
Осъществени са значител
' ми .положителни, промени
като например:
— Общня доход на
панство е увеличен
на сто.

сто
с 37

— печалбата, също, с 37
на сто,
— акумулативната способ
мост с 75 на сто.
— иконмтчкостта
цело и 6 иа сто.

с

4

— износа с 41°/п и т.м.
Обаче, забелязани са
11
някои отрицателни тенден
ции. които са посочени II В
заключенията иа Председа
телството на Централния ко
митет па СЮК и резолюци
ята за обществено-икономи
ческо развитие на СР Съ.рбия през настоящата годи
на. Тук са, преди всичко,
високите цени, големите ко
личества внесени суровини
и репроматериали, несъгла
суваността иа износа
личението иа общественото
производство, отрицателни
те процеси в областта на
разпределението и тем по
добни.
ИКОНОМИЧЕСКАТА
СТАБИЛИЗАЦИЯ НА
ПРЕДЕН ПЛАН
Както подчерта Борисов
съдещата задача ше бъде:
как най-ефшсасмо да се ор
ганизираме за последовател

За отбелязване е, че на
заседанието бе приета прог
рама на мерки и акции за
осъществяване на икономи
ческата стабилизация в °б
щината.
На края да добавим, че
па проведеното
заседание
на Общинската конферен
ция на Съюза на комунис
тите — Димитровград, бе
обсъден и приет и анализа
на проведената изборна дей
ност в общинската органи
зации на Съюза на комуни
егите.

Борис Борисов
но осъществяване на зада
чите на стабилизацията, про
изтичащи от заключенията

На заседанието бяха обсъ
дени и някои текущи въпро
си.
Т. Петров

БЕЛЕЖКА

Колко държим до
поведението си
През миналата година общинският съдия за
нарушения в Босилеград е произнесъл мнението
сн за над 1250 спорни въпроса и предложения. По
отношение на 1978 година, когато числото им е
било 1600 — сегашният брой е по-малък. Но то
ва не значи, че все още не е значително. Поставя
се въпрос не правим ли много нарушения?
Според думите на Гошо Митов, общински съДНя за нарушения, от съвкупния брой на делата,
решенп са над 930, от които най-голям брой се
отнасят до безопасността в движението, наруше
ния, конто произтичат от неспазване на обществе
ния ред н спокойствие, из областта на стопанство.
то (ооорот на стоки, цени, строителството, селско
стопански вреди), хигиената и прочие. До края на
миналата година за различни нарушения са произнесени към 770 присъдн, между които и 16 за
организации па сдружени» труд „ 14 ръководещи
н V * ™р,гчната сума ОТ наказанията възлиза
на към 150 хиляди динара.
От всичко това най-очебпещ въпрос за наниетоНИЯТн в_областта на безопасността на движеп ™~ на 5 ДУШ1> еа отнети документите за управяване с моторни возила, на 50 души е забранено за известно време
да получат такива, а около 330 души са глобени
парично).
— Считам, че целокупното число на нарушнтелите може да бъде много по-малко.
"СЛ° Още по.
вече, ако имаме
предвид, че покрай наказанията
се заплащат и
иужии разходи за свидетели и
обезателна
спорен въироеРАНхооаУхяанД° 3°° *™аРа аа всеки
ния за нарушения
неряДКО поднасят заявле-

- “
пшна живеятанадППДхил

46 В БосилвП>адска обвземем
в^и- Т/ВЛ™
ЖИТеЛИ
И ако
ще видим,
че средно
^ ти е бил обвинен за нарушение. Ако
Вп
~ бр°я
на Решените заявления и ако имам
предвид,
че само
трябвали да дойдатподсъдимите по един път са
г?и съдията за нарушения,
произтича, ма
,е са загубени над 930 трудодни.
В.Б.

СТРАНИЦА 4
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ваБвсенлродЙлта отбра Ил
ЗАЩИТА

ЙСокИДИЕВИо

А1,А И ОБЩЕСТВЕНА УКРЕП
САМО

ВСЕНАДОЦЩД 1ТВРД1Д в
ИЮЕ6 НА БИТИЕТО И
Съвместно с развитието на
делегатската система и са ГобрГ,°юНЙАТерИТОриал'моуправителните социалисти
та заш т НА' гРажДаи°ка
чески отношения — една от стврмоЩ
с воички общенай-големите придобивки от
социалистическата ни револю
една от основните компонен
ция, в ьосилеградока общи
.
на всекидневно укрепва
и ти във всенародната отбрана.
успешно се осъществява кон
Тоя
организиран
фронт
цепцията «а всенародната №» Трудещ»,
се „
отбрана и обществената самозащита. Чрез новц соци и в местните общности, ц
в
трудовите, обществено-по
алистически усилия и пости
жения.
съвкупният живот литически органи и оргапиза
ции
са ГОТОВИ при всяка евеи
в общината, поставен на самоуправителни начала от ден туаяност да дадат пълен при
на ден все повече укрепва ■нос в защитата .на мирното
Едновременно с това разра изграждане на страната.
ботената доктрина за всена
родната оторана и обществе
Изхождайки от Битовите
на
самозащита всекиднев. Думи: „Само ако бъдем под
готвени
и силни, неприятел
но, в организациите на сдрс
ясения труд, местните и об ят няма да посепне на свобо
ществешьполитически общаю дата ни”, концепцията
на
сти се потвърждава на дело всенародната отбрана и обще
стаената
самозащита,
И не само потвърждава но
чрез
задълженията и самоотювор
11 усъвършенствува.
ност, означава не само пра
Всички обществен о-полптп- во, но и отговорност. Казвам
чески структури в общината отговорност защото е
неог
всекидневно се стремят въз чуждимо правото на труде
можно
повече да оспособ щите се и гражданите да ре
яват териториалната отбра шават за собствената си съд
на, единиците на гражданска ба по воички въпроси в ната защита и пр. Чрез не шата
братска общественапрекъснатата
активност за политическа общност, отдел
осъществяване
програмата но за въпроса по отбрана на
по идейно-политическо и чо свободата, битието си... То
ен-н о-гп ссЪескоиално издига чно затова и занапред в раз
не, числящите се към граж войните и останали планове
дачекатп
защита,
Съюза на трудовите, местните и об
на запасните
военни стар ргеетвено политическите ор
шини и териториалната от ганизации в общината укреп
брана достигат изпяло зна нането на всенародната от
чителни резултати. А усъвъР брана и обществената само
шенствуването и оспособява защита заема едно от центра
не за действие във всекак дните места.
ви условия, обобществява.че
то на всенародната отбрана,
В. Б.
взаимодействието и сътруд
КОМЕНТАР

СТЪПКА ПО стъпк*
Инициативата за обединяпане па четирите земеделски кооперации и ООСТ „Та
сдружена
ла.мбас” в една
трудова организация е по.
срещната добре от селско
производители
стопанските
и гражданите в Бабушнишка
община.
Огромно болшинство про
изводители очакват нова га
да
обединена организация
на*
им донесе по-стабилен
зар на производствените из
лишеци, по-добро снабдява
не. Те очакват да се аиулм
нездравата конкуренция
ра
измежду някои от коолера
доите и „Таламбас”, която
досега ставаше за сметка на
п роизводителя* Ще се премахне наддаването и шадли
тането на разпи изкупвани
и матрапази, които за мал
ки суми и по лек тгачи-н
стигаха до големи печалби
От това нямаше полза про
селокото стоизводителат
панство в общииата а печал
иа
бата отиваше в касата
препродайачитс и тъРговскиоргашизации. Ся>шеству
те
ващото положение само вша
Сяше раздор и
недоверие
и „1а
измежду кооперациите
к
те
просто
се съ
ламбаса
стезаваха кой къле ще от*
крие нов магазин, да прел
ложи на произволите; иите
своите услуги при изкупува
че па гоюски плодове и ДРПочти всяка от кооперации
те планира да открие пякакъв Цех, кланица млеколрс
пункт и пр
паботвателен
без оглед дали ще бъдат Я°'

ходи и.
общината
И макар чс в
има над 500 сдружени сел
скостопански производители
в сдружаването не се е отн
шло много напред.
Коперациите такива, какви
то са днес, не са в състоя
пие да поемат предложената
им от производителите зена
1
мя> така че все още 90
сто от обработваемите пло
щи
се намират в частна
собственост. В Бабушнишка
община, имаща полупланин
ски характер, има добри ус
ловия за отглеждане на ня
зърнени култури, оба
кои
че само 60 на сто от тези,
които се засяват днес са
виссжодобивни.
Съществуват и добри ус
ловия за развитие на живот
ма
новъдсттвото, но броят
говедата е към 15 000, ма ов
е
дете (в частния сектор
незначителен), а според на
личните условия — би тря
бвало да бъде удвоен.
Тези първата крачка беше
направена. Пуснат е иа иу
лично обсъжда”6 осиотия
проект за създаването па бъ
лещата обединена селскосто
папска организация. В тече
пие иа обсъждането ще бъ
дат внесени, съвсем веродт
но, и нови предложения за
някои промени ИЛИ ДОПъД',е
пия. Но пай^ажпото с това, че се тръгна напред, че
кооперациите и „Таламбас”п
общ език яа сът-рул
ТЪРСЯТ
ко
иичество и сдружаване,
да бъде от
сто може само
М. А.
полза.
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ПРЕД ИЗГОТВЯНЕТО

НА СРЕДНОСРОЧНИя

ПЛАН 1981—85 ГОДИНА

А* СЕ УСМИРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СРЕД10СР8ЧНН
РАЗВОЙНИ ПРОГРАМИ
★ Предстоящите средносрочни планове трябва да бъдат
те фактори за дългосрочна стабилизация
Една от акциите,
КОяТО
Останалите стопански орга
начело със Съюза на кому. ишзации, както и всички изннстнте водят трудещите се •въ м стопански и местните об
1 гРажданите в Босилеград- шпости такива подготовки
ска община, е подготовката не са предприели.
за изготвяне на средносрочни развойни програми за пе
ПО-СЪЩЕСТВЕНО
ПЛА
риод от 1981 до 1985 година
НИРАНЕ В МЕСТНИТЕ ОБ
Изхождайки от обществе- ЩНОСТИ
но-икономи-гчеокото значение
иовите средносрочни пла по
Бдин от централните въп
ве трябва да бъдат зи ачите- роси трябва да бъде разви
лна крачка напред в създа тието на земеделието и въз
ването на нови обществено- становяваие на такива об
икономически
перспективи ществено-икономически от
в общината: на преден план ношения, които ще осигур
'В промишленото и селско- ят траен икономически ил
стопанското развитие. Затова терес, въз основа на който
те търсят пълна
ангажи- селскостопанските произво
•раност на делегатската
см
дители да произвеждат пове
стема, обществено-политмче че и по-качествено. Затова
ските организации,
самоуп пред всички самоуправитеравителиите органи, самоуп лии структури
предстои
равителните общности на по-голяма ангажираност въР
интересите, местиите общху по-пататъшното укреп
пости и прочие.
ване на самоуправителиите
В края на миналата го- социалистически
от
дина,
Общ/инската скупщи •ношения на село чрез сдру
на прие основните •насоки жаване, коопериране и пр.
за изготвянето на
новия
Пред
Социалистическия
средноерочен план. Всички съюз и Съюза на синдика
трудови организации, мест тите стоят задачи, с които
им п самоуправителни общ докрай да се заложат
за
ности трябва да извършат преодоляване на^ сегашните
подготовки за изготвяне на слабости в свързването на
средносрочните си .развой- интересите «а
сдружения
'ни програми. Досега
това
труд с интересите на мест
направиха самоуправителни
ните общности.
Всъ1Цност
те общности за основно об това е и предпоставка, за
разование, култура,
физи- осъществяване на съвместни
чеока култура, детска и со те им цели. Планове пък, а
циална защита и за комуна изхождайки от интересите
лна дейност, както и цеитъ на гражданите и трудещи
Рът за социална
дейност. те се в мястото, в което жи
От стопанските организация веят, трябва да се обосно
подготовки извършиха „Из вават па средствата от сдру
градил” и Горската секция. желия труд. самоуправител

един от най-значителни
иите общности на интереси
те, Общинската скупщина
и от средствата от самооб
лагането в местните общиос
ти.
За по-уопешно координи
ране на акцията, което бе
и решение на проведеното
през миналата седмица за
седание на Изпълнителния
съвет на ОС, трябва да се
формира координационно тя
ло на общинско
равнище,
Същото ще съгласува цело
купиата активност във воич
ки структури и да
раз
движи инициативи за разре
шаване ма актуални въпро
си по най-демократичен на
чии.
Всъщност само чрез ор
ганизирана акция от страна
на всички субективни
си
ли, начело със СК, труде
щите се и гражданите чрез
самоуправително съсредоточа
ване и утвърждаване на об
ществено-икономическите от
ношения могат да осигурят
по.ускорено и стабилно раз
витие през следващия сред
•ноерочен период. Тъй като
от навременното изготвяне
на плановете в ООСТ и мес
тните общности завиои
и
срочното приемане на об
щинската развойна програ
ма, време за отсрочване на
акцията няма, още повече
ако се има предвид досега
шната икономическа изоста
налост на общината и реал
ните й възможности и нуж
ди от ускорено развитие.
В. Б.

БОСИЛЕГРАД

ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ-ГЛАВНА ЗАДАЧА
проведен»
Задачите на политиката ма да се повиши тяхното уча
На неотдавна
то
стаб! I лиза стие в разпределението на
разширено заседание па !жо:: о мтгчес ката
Общинския, комитет ма Съю ния изцяло не се осъществ дохода. Тези причини преди
за на комунистите в Босиле яват, защото недостатъчно звикват намаление на финан
за совите средства във фондо
град в центъра на внимани се провежда Законът
на
сто бе осъществяване на и- сдружения труд, не се спа вете в организащште
кО!юмическата стабилизация зват договорите и споразу сдружения труд от областта
мемнята,
както
и
развойни
в общината.
на стопанството, както и до
Във встъпителната нмфоо те програми. Но, освен те отслабване на влиянието на
мация. която изнесе Васил зи, главните причини за л- трудещите се върху произ
Такев, изпълнителен секре кономичеоката иестаб!шнос г водството. Именно тук тря
тар за стопанска дейност
при ОК на СКС в Босиле са: медомакинското отноше бва да се търсят и главни
както и в обстойни мие Към дохода от страна те причини в ггревишенноград,
те разисквания, бе посочело, на стопаиоюите организации то заплащане на личните до
че основните и трудови ор и непрекъснатия натиск на ходи в някои основни и тру
гшгизации в комуната от об извън стопанските дейност дови организации.
ластта ма стопанската дей
мост пе осъществяват изпя
СТАБИЛИЗАЦИЯТА НЕ Е
ло задоволяващи деловите
САМО ЗАДАЧА НА СТО
резултати. В информацията
ПАПСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
бе изтъюпато, че прел 1979
година чистият доход в орга
Икошшческата
стабили на общото и съвместно пог
иа
сдружения
п пламтите
доходи
труд бележи ръст от 16,6 . зация е задача, която е ребление. Личните
на сто. Но, разпределението осъществяването си трябва досега в тези дейности се уму ма лично м обществено Д® даде въЗмож|Нат за не величат много повече от въз
потребление, както и ма сред голям икономически подем производствената способност
ства за резерви и материал па комуната. Но тя пе е за па стопанските организации
Основните задачи в осъще
по възпроизводство .не са в дача само на организации ге
В ствяването .на икономическа
съотвествис с отношенията в стопаи-гоките дейности.
на обществените договори и реализираме на стабнлизаци та стабилизация, в комуна
необходимо
голям та както бе подчертано
в
самоуправителиите споразу- ята е
принос да дадат и извънсто информацията, могат да бъ
МСН1ИЯ. Последица от това е
отслабваше па стопанската ланските организации, пре- дат
реализирани чрез съг
ди всичко в намаляването
акумулативна способност.
ласпо провеждане на Закона
на сдружения - труд, както и
свързване на основните и. тру
довч 1 организации от комуна
В миналия брой на вестника иа пета страта с трудови организации от
цица П(> технически причини е допусната грешка
— изпуснат е подписът под снимката на секретаря
развитите общини и чрез
на ОК на СКС в Димитровград ВЕНКО ДИМИТ.
реализация па развойните
РОВ.
програми на основните н тру
Молим читателите и въпросната личност за
дом I организации. както II
извинение.
Редакцията
на самата комуна.

Поправка

СТРАНИЦА 5

ДРАГАН Н1ИЦ0В-ПРЕИЗ
БРАН ЗА ДИРЕКТОР НА
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ
Съветът на трудовата ор
ганизация на Горската сек
цня в Босилеград еддшоду
ншо преизбра За директор
на ООСТ Драган Минов, шт
женер но лесовъдство, кой
то тази длъжност изпълня
ваше дълги години. Другарят Мицов е нзтъ-к
нат стопански и общество
но- политически деец в Бо
силеградска община. Роден
е през 1928 година в село
Долна Лиснна. Лесовъдство
е завършил в Белград, а ве
че през 1951 година с фа
култетска диплома идва нл
работа в Околийския наро
ден отбор. Фактически той
е първият от Босилеградско.
който след завършване на
факултета започва работа в
своя роден крайОт 1956 година лишава на
работа в Горската секция,
където се намира и сега.
Много от резултатите на Гор
ската секция са свъзанн с
работата ка Мицов. Секция
та е започнала да работи
с десет работника, а сега
вече работят над 200 души
Съществуват вече и няколко
цеха: дървообработващ, гор
ска ' служба и цех по ми
нно дело за експлоатация на
кварц.
Трябва да се отбележи, че
през изтеклия период Сек

оообсио
цмя-та с отделила
внимание върху защитата па
горите и залесптслоното де
ло ата ерозираните площи и
Боси глеградска обииша.

Драган Мицои
Другарят Мицов повече пъ
ти е бил общински отборите
а от 1974 до 1978 година е
бил председател на Общин
ската скупщина в Босилеград. Дейно е работил и в
ОК на СКС, а поатстоящш
е делегат в Съвета на общи
ните при Скупщината на СР
СърбияБ. К.

„БОСИЛЕГРАД” СТОПАНИСВАНЕТО ПРЕД

СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ

Изходна точна-кадровите потребности
Стимулиране на кадрите и отчети за работата
ор
първостепенна задача. Сдружаване на стопанските
типизации а сложна организация на сдружения труд
нрстпоставка за по-успешно стопанисване
значителна
съшсствуЗадържаше иа
нащпто и приемаше ша нови
кадри с виеше и полувисшо
образование в стопанските
Босилопрадорганшаипи в
ека община е главно звешо
в по-шатагъшпото стоиалшеваше. Това е първа грижа
и па трудещите се в трудо
вата организации „Босилег
рад", в чийто рамки работ
ят четири основни органи
зации иа сдружения труд:
за търговия ш гостиЛ1 дачарсрво, селскостопанска
деишост и изкупуване, комуна
лна дейност и строителство.
Тъй като пред тази органи,
зация » предстоящия пери
од предстоят твърде важни
задачи, трябва да се продъл
жи със стимулиране иа ка
дрите. Всъщност това е п
условие в ио-ускореното ра
звитие иа стопанисването в
тази трудова организация.
Още повече, ако имаме пре
двид трудностите, с които
тази организация се среща
и задачите, които стоят пред
по-ефикасно стопанея за
тиговане в изостаналата сто
Боси.
панско-ик онбмтгчески
леградска община.

това
В кратки черги
са основните В7/гроси, раз
гледали от централния
ра
ботнически
съвет# иа чис
го заседание приет,ствуваха
представители иа обществеорган иза'1Ю-Т ЮЛ ИТИЧССК ИТС
циш и ос.
В миналата година от пад
ра
440 работника, колкого
ботят в гази трудова оргасамо осем са по
икзация,
лучавалм стим улативни сред
ства, кошо за тази цел обеРеиуб.тиканскяя
зпечава
развиги<|юнд за подтик
сто на стопански изостаипИзхождайлитс краища.
ки ог условия и нуждите
работничес
Централният
ки съ»ет крие решение за
стимулиране труда на още
13 работника, от които някон вече работят, а някои
работни места трябва допълнително да се попълнят
За отбелязване е, че стимулативните добавъчни в ми
налата година са възлизали
С
на около 2.350 динара.
приемане на решение за стн
мулиране на повече кадри
работническия съвет е на
правил иск за повишаване

СТАБИЛИЗАЦИЯТА В ПРАКТИКАТА НА ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

„Градня“: целесъобразно изпол
зуване на работното време
е В ход е изготвяне на комплексна програма по
стабилизация, която да обхване всички видове пе
стене, намаляване на отпуските ио болест, подоб
рение на техническата защита.
По въпросите на стопанс
ката стабилизации в строи
телната трудова организа
ция- .,Градня” в Димитров
град се е разисквало и пре
ди Заключиенията на ЦК на
СЮК. Разбира се, не в така
ва форма и в не такъв раз
мер. Всъщност, този келектив отдавна измъчва един
проблем, от който пряко за
виси цялото стопанисване. А
това е: как най-целесъобраз
но да се използва работното
време.

Известно е, че строителст
вото е сезонна работа: ху
бавите дни благоприятствуват, а лошите оказват труд
но преодолими бариери. Пра
ктиката
да се работи по
осем часа без оглед на сезо
на (лято или зима) не е найсполучливото решение. При
това три съботи да бъдат
неработни, наистина предс
тавлява , лукс” в разточител
ство на хубавите дни.
Ето защо понастЯщем в
трудовата организации

Сградата на Белградската банка а Бабушница

риозно се подготвят да нап други, които с лекарския
подпис, че са болни вършат
равят
.преразпределение”
други (дори и допълнител
на работното време. Най-лро
ни) работи. За да се пресе
сто казано: през лятото и
че тази практика, предвиж
хубавите дни, да се работи
повече, а през зимата и ло да се един до два пъти годишно да се провеждат сис
шите дни по-малко. Дори е
изготвено предложение за
тематически прегледи за вен
всеки месец по колко часа
чки заети. По тоя начин ще
дневно да се работи и кол
се установи кому наистина
ко съботи да се почиват. Ес
е необходима лекарска по
тествено, всички това е в
мощ, а кому не. И още не
период на проекторешение,
що: чрез превантива ще се
по което ще разискват и ще
предотвратява
най-лошото
се изкажат трудещите се в
— да се загуби здравето.
тази трудова организация.
В пряка зависилюст е чув
Стабилизацията, която по
ствителното подобрение на
веляват Заключенията на
предпазите средства по ох
ЦК на СЮК, както изтъкна
раната иа труда. Само за
директорът на „Градня” Три налични защитни средства:
фун Димитров само е ус обувки със стоманена защнкорила процеса и открива
та на пръстите, защитни ръ
още „сектори”, които могат
кавици дъждобрани, кожу
да бъдат подобрени и да съси. очила и прочие, тази го
действуват за общата стаби
дина ще се изразходват дво
лизация.
. Йно повече средства по отВ „Градня” е сформирана
ношенне на миналата- годи
комисия за изработка на про на. т.
Казано с езика на цифри
ект на всички мероприя те — за целта тази година
тия. които могат положител
ще се отделят над 500 хилно да влияят върху стабили
яди срещу 225 хиляди, колзацията. Комисията има за
кото са дадени миналата го
цел от трудовите единици
дина.
да потърси предложения иа
Счита се, както подчерта
мероприятия и мерки за одиректорът инж. Димитров,
съшествяване на стабилиза
че с това рязко ще намале
цията. Следователно всеки
ят трудовите злополуки всработник „ щ-е има възможледствие на които отсъствимост да се пестят материа ята по болест
са нараства
ли, горива, енергия.
ли.
В трудовата организация
Естествено, целокупната ста
изтъкват, че броят на отсъ
оилизацион а пр о гра м а ще
ствията .,по болест” са
- същ
бъде насочена към такова
ниска напаст. Особено-• в пестопанисване, което ще до
риода на полските работи
принесе за повишаване иа
рязко нарастват. Посочва се
материалното положение на
едновременно, че има работ
трудещите се и създаване
нмци. които се иуждаят от
на стабилни и устойчиви то
лекарска помощ. Но има и
мпове на развитие. Ст. Н.
11*

стимулатианите
20 на сто.

средства с

които в сто
Резултатите,
накисването трябва да по
кажат кадрите все още, бе
подчертано на съвета, не са
са
достатъчни. Макар че
направада първите крамки
тези кадри от чиято активкост и способност в кряка
зависимост са и резултати,
тс в целокупното стопанис
ване на тази трудова оргазация, трябва о/гге по-усиле
но да се заложат, и с оста
налите трудещи се да реализират запланпраните обе
мисти задачи.
ДА СЕ РАЗШИРИ ПРОИЗ
ВОДСТВОТО
Членовете на съвгта приеха и информация от прове
разговори
между
дените
представителите на стопан
орган
изаци
в
Боси
ските
леградска община, аа които
възможностиса обсъдени
те за сдружаване на същи
те в една сложна организа
ция на сдружения труд. Бе
посочело, че засега същес
твуват всички условия
за
сдружаване на
трудовата
организация
„Босилеград”
със своите основни органи
зации на сдружения
труд:
„Напредък ’, „Слога”, „Изградня” и „Услуга” и Авто
транспортната организация
в чийто рамки работят пъ
тния и товарен транспорт
ремонтната работилница
и
бензиностанцията да форми
рат една трудова
органи
зация- Съществуват и всич
ки условия в сдружаването
да бъде включена и Ветеринарната станция, но все още
Горската секция. която ра
боти в рамките на Горско
то стопанство от
Враня,
вследствие
Статута на горското стопанство в Южно.
моравски регион няма възможност да се
приключи
към останалите стопански
организации. Вс*гчко
това
не значи, че и занапред ня
ма да се търсят най-лодхо*
яЩи решения за сдружаване
в една сложна организация.
За сдружаването и ,начина на функционирането на
трудовата организация съг
ласие ще дадат
трудещите
се в сегашните организации
В. Б.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО * 8 ФЕВРУАРИ 1980

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ
(
СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

Комунист

Бр. 119
Год. XXXVII
8 февруари
1980
Белград

орпж « Сьт»«а „а югославска комунисте и „а

не комунистите на С-ър6ия

Козара, Неретва, Зелен- . нашите сърца, винаги
напът
Победоносно1* си
СИ водили
В Дървар‘
мислиИ този
сво I1 шите
вярваме
в Твоята
победа”.
ите войски на сремския
:д
„Ти ни трябваш, да ни оз
фронт и триумфално си осъ дравееш” ...
ществил това, което имаме
И листът от ученическата
днес ... Трябваш ни за съв тетрадка и несигурният по
местните нови победи”. „На черк старчески — писмо с
шите сърца туптят за Теб
ятел, другар наш най-бли- и нека и Твоето още дълго граматически грешки... Ад
ресът: „До Тито”, или ,,До
ЗъК.
I
тУпти
за нас”. „Нашите сър Президента на Републиката
, Скъпи наш”
.,обичани
Ча
бързо
туптят
за
Твоето
—
Клиничен център — Лщб
Президент” — б ързат теле бързо оздравяване,
та със ляна”. Писма искрени, топ
грамите бързат писмата с своите идеи и творчество
ли,
човешки... И рисунки
изрази на охрабРяване по- и в бъдеще да ни водиш в в
тях, пресовани цветя. При
дръжка, гордост.^ На ’ хиляди. Дали най-напред да во
и пет- деем с
спомене"
те
книги седемдесет
в които своите
най-искрени поръки изпра- '
щат десетки хиляди крагуев
чани? Или другите с жела-

ОБЩИЯТ ПУЛС

След операцията к°ято с тръпки следеха миЯНО
_____
ннте н)Гославяни и техните
приятели навред по света,
успешно и бързо оздравява
нашият другар Тито. Негоата усмивка отново влезна
нм ™*ИЧКИ наши Д°мове и
говотоРИ-»
СптД1;;,:ЛаТа
в Не'
говото
Оързо
оздравяване,
децата, младежта, работниците, студентите, войниците, гражданите ст всички
народи и народности
с=т едно: тол„ма об^а н^о^с ™Г^
радост, както няколко дни които всекидневно пристипреди това споделяха три- гат в Любляна’
I
жата с надежда и вяра в
най-добро.
I Всички те са пропити със !
същото желание и потреба 1
Любовта към Тито ,искре да се изразят дълбоките ;
на и дълоока, има свои ко- чувства на привързаност, до |
рени в нашето съзнание. в верие и обич. „Необходим !
нашите мисли ,в нашето от ни е Твоят неизчерпаем оп !
ношение към неговото вели тимизъм и ведрината на *
ко дело. Титовата мисъл Твоя дух — дух на неумо- !
стана наш начин на размие рим радетел на свободата”. !
ляне източник на вяра в ,,Твоят всеотдаен труд, Тво
по-хубавото бъдеще, наш ята вечна младост. Твоите
пътепоказател в изграждане думи и силата на акцията
то на човешките отноше- винаги бяха наше вдъ хнове
ния. идентификация на на- ние и пътепоказател”. „Дра
шето революционно достой ги другарю Тито, Ти беще
нство. Не, той не е само победител на всички бойни |
съратник който ни води, полета и бариери, бъди и се
той е повече от това: при- га”. „Победил си на Сутйес !

Следствие на различни об
стоятелства — едно на меж
политически
дународки и
тенденции, друго на собстве
ни стари навици и непосле
в тази годователности
дина закрачихме с по-голям
„багаж" от всевъзможни тру
и гтротиворечния
дности
стопански
рана бързия
стеж, които при положение
на липса на съзнателна и 00
ганизирана политическа ак
тивност, биха могли частично да засенчат ипак ясна
та ориентировка в стопани
сването, която е изразена в
Резолюцията за осъществява
не на средносрочния план
в 1980 година.
Дефицитът
въ» външнотърговската раз
над
година
мяна миналата
мина предвижданията, цени
те на някои стоки със ско
кове се увеличаваха, потре
блението пък беше над пла
па и реалните възможности..
Изправени пред такова поло
жсиие, делегатите в Скупиди
пата на СФРЮ пръ»ия път
не успяха благовременно да
Резолюцията
комплектират
за икономическата политика. Някои важни части на
планов документ ос
този
танаха за съгласуване в тав
зи
година (дефицитът
стокообмена с чужбина).
икоиомичеУсловията за
ски старт в новата година
са лотенцирани и от свстов
политически запли та
ните
НИя, които застрашиха све
тотш'/ мир, сътпевреме-шю
подтикнаха субективните фак
тори на нашето самоуправи
общество, че всеки
телно
в своята сфера и всички за
едно, да вложат максимален

чей, Копър, от вс^къде на
писани на всички езици на
нашите народи и народнос
ти. „Много малко е хартия
та и писалките за онова,
което бихме желали да Ти
напишем, когато бихме от
крили нашите сърца”.
От великите и тежки бит
ки излезна като победител
нашият драг другар Тито.
И от тази от преди някол
ко дни. С неговото сърце,
сърцето на героя тупти ед
но велико — ст,ш1ето 1лгпс-

ЦЕНЕН ОПИТ
ум и труд за по-успешно
преодоляваме на трудности,
те,
пред които сме изпра
вени.
Изгледи за решения
на
много
икономически нево
ли и несъответствия станаОбмислеио
ха по-реални,
приети временните мерки и
подготвени и ефикасно под
сюгжестии на Съюзния из
пълнителен съвет въ» връз
инвестициите
ка с цените,
и потреблението, например,
приети
в
сдружения
бяха
труд, в републиките и атлопомните области, като иеминуемост и като собствени
актове и начинания, е които
се йрокарва път на стабили
зиранс на стопанството
и
отношенията в обществото.
Очевидно, все повече се ра
боти върх у обуздаването на
цените и потреблението, све
□
ждаие па инвестициите
реалните граници, увеличе
ние на износа и намалява
не па вноса...
Рано е, разбира се, да се
на
говори за резултатите
по-висока готовност и полиоърху
тическа активи-ост
линията па икономическата
именобаче
стабилизац ия,
по тази готовност за по-уои
лена и по-0|рганизи1раиа работа и сътрудничество
са
резултат
на
най-ценният
ориентирогополитическата
ка и активност, които са
ускорени от Заключенията
па Председателството на ЦК
на СЮК за задачите ма кому| гнетете п ост/ществямаме-

то на плановете в стопан
ството и
обществото. За
това изгледите за решения
на всичко, което в момен
та ни боли са все по.големи, относно дори,
защото
пак се показа, като безчет
пъти в миналото, че можем
•всичко,
стига политически
да се мобилизираме и орга
низираме.
С една дума, общото съг
ласие за необходимостта на
стопалегвомероприятия в
то говорат, чс никой сери
озон и политически разсъ
ждаващ човек ме изхожда от
изключителността и
трай
яостта па тези мерки и ре
шения. защото се уверихме
в тава, чс такива мерки, из
ключително, могат да бъдат
оправдашн и полезни само
като моментна интервенция
която трябва да подтикне
(и допринесе) редовното, са
моуцравмтелио развитие на
пещата.
Този път имаме възможност да покажем едщииежо
то значение и на админис
тративните мерки . и на са_
решения
моуправителиите
воичко предприе
Защото,
то от държавните органи в
определени области па раз
полагане с дохода е и важ
•но и необходимо, то в сравпение с очакваното от самоуправитслиото действува
,не — е символично и вреколкото
мешго. По-точио,
бъдат
гто-послодователпо
провеждани, срокът «а трае

неотдавна, Това убеждение
се укрепва и от всекиднев
ното съзнание, че колекти
вите, органите на самоупра
влението и скупщините на
пето им ще бъде по-кратък
обществено-политическите об
Впрочем,
когато се пости- щности масово и организигат договорите за цените и рано пристъпват към осъ
потреблението,
когато
се ществяване на Заключения
утвърдят съотношенията ме та на Председателството на
жду износа и вноса, когато ЦК на СЮК. Пестенето не
самоуправително бъде извъР е вече само „акция", но ста
шепа
ревизия на инвести ва начин на поведение
и
ционната политика и иназес- стопаниоване,
неоправдано,
•тиционните програми, поот- то
увеличение на личните
делиите
админ нистратиш и I
доходи по-често е предмет
инервелции автоматично ще на разисквания и конкрет
престанат. Разбира се, това ни мерки в сдружения труд
им беше и целта и „съдба инвестиционните
програми
та”, да допринесат (н уско претърпяват ревизия,
„рарят) самоуправителпото ре ботннте съботи” стават все
гулиране па условията
на по-честн...
стопанисването.
На тази, не така лесна от
А кога могат да се очак
ват
съицшокпте самоупра- сечка на пътя към нови са_
вителни решения? Ако
се моуправителни
социалисти
съда по моменталното
на чески отношения,
стигнах
строение и готовност да се
ме дотам, все пак да мо
провежда политиката
на жем повече и по-често да
говорим за добъР опит и
стабилизация, до
голяма
стенен сме по-близко до ре примери, които и охрабря
шенията, отколкото
бяхме •ват и насърчават.________ ’

На маргиимтв на

антиюгошвеша
кампания
СТР. 3

2 Комунист
Борис Майор:

КОРЕНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
И НЕОБВЪРЗАНОСТТА (2)
да могат веднага да послу
жат •:във
_ фушеция па сами
те промени па обществената
'практика.
Обаче, дълбочина
•ричеоки стратегическиI шие
рее на единствено на дви та ш величината на теорети
чеокото дело па този дълбок
жението на необвързаните
но на самия социализъм ка мислител на антнетатистичс
аититехпократежата
то световен процес, и още ската,
и 1 а съвременния н аптнбюрркр.тгската револю
повече
свят въобще — и като тако- нпя не беше само в това,
ва о едно от основните па чс беше дълбоко и пераздел
чала на Обединените нации но свързаню с настоящето
за уреждане па отношения мо II зароди топа, че откри
та между народите в съюрс и из основи прецени револю
менлата историческа епоха. цианите проекти на б'ьдсще
СВяТ, ОТ
Политиката па необвърза- то, на утрешния
постта, като възможност п които човечеството днес е
осъшесгвялане на постене- още много далече, но към
па
листо историческо преодоля което, Iго диалектиката
ване на блоковото разделс- историята, неминуемо сс при
света,
която
(политн
ближава
—
комунистическа
нне на
та общност на асоциация на
ката на необвързаността
не е свободните производители.
както вярваме ние
Едвард Кардел със свое
единствено в интерес на са
мото движение на необвъР то богато творческо дело те
залите, но съш° така е от оретически е осмислил юго
социалистическа
автентичен дългосрочен ин- сладската
терес на страните на „реал ,революция през нейните найния социализъм” и всички драматични последни четири
антиимперн десетилетия- То
съдържа
напредничави,
алистически и антихегемони неоценимо богатство на поз
етически сили в света, всь навие на всички етапи от
исторически пъ’Г
щност представлява опит за нейния
творческо изправяне пред е- Затова, историята и теория
дин от най-съдбовните проб та на нашата социалистиче
лели! на съвременния свят ока революция като в редко
и, в рамките на същия. о- коя друга съвременена соци
ще особено на социализма алистическа революция са
като световен процес.
в едно
неразривно един
ство. От там изключително
ДЕЛО ЗАЛЕГНАЛО В
НА стта на неговата личност в
ШАТА ВСЕКИДНЕВНА БО нашата най-нова история е
РБА
тъкмо в това, че Кардел ка
— ЗАЯВИ АНГЕЛ ЧЕМЕР- то пръв сътрудник на дру
СКИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА гаря Тито, беше не само един
ИЗЛОЖБАТА ЗА ЖИВОТА от най-изтъкнатите
ръково
И ДЕЛОТО НА ЕДВАРД дители на югославското ре
КАРДЕЛ
волюционна движение и иде
олог на югославската само
С дълбока почит към ли- управителна
социалистциечността на Едвард Кардел ска революция но един от
и неговото дело, ознамену най-смелите и най-далноаид
вайки годишнината от смър ,ните изследователи на сътта му, на 21 я«уари тази временната
епоха на соци
година в Библиотеката „Кли алистическите
революции
мент
Охридски в Скопие така наречената преходна ебе открита изложба, поове- ооха. В центъра на своята
тена на неговия живот и мисъл той постави най-жмз
богато революционно тво пените проблеми на съвре
рчество.
В пригодната ои меината обществена теория
реч
при откриване на из и практика, проблемите на
на съвременната държава
ложбата председателят
на
. ЦК на СК на Македония Ан етатизма, социализма и де
гел Чемерски между друго мокрацията, социализма
и
то каза:
необвързаиостта,
социализ„Наскоро ще навърши ед ма и националния въпрос”.
на година от как напусна
нашето съвместното попри
ще,
попрището *на револю КАК ДА СЕ ЗАВОЮВА ВОцията, един от нейните най- ДЕЩАТА РОЛЯ НА РАБОТголеми строители и мисли НИЧЕСКАТА КЛАСА
тели — другарят Едвард Кар
дел. И как времето бързо и
Размислянето за иеобвър
неумолимо минава, воичкл заността, като велика школа
чувствуваме колко съвкупна •на самоуправлението в
обществена мисъл и акция дународните отношения,меж
1111
на Едвард Кардел е дълбо връща към ооновния въпрос
ко залегнала в нашата все на съвременната
историчекидневна борба за изгражда ска епоха, в рамките на съ
не на общество на социали щия, към въпроса за соци
етическо
самоуправление
ализма като световен процес
колко неговата личност
и
в съвременния
свят, както
дело са с исторически и епо в странните, където
социали
хален Формат и колко съ змът още не е победил —
щите всекидневно се вграж като
преобладаващо
общедат в революционните про ствено
мени на историята на съвре меннитееотношение, в съвре
капиталистически
менния социализъм и обога страни, особено
на високо
тяването нд нейния човешки напредналите, така
и в оне
смисъл.
зи, които са вече тръшалй
Дълбоко
анализирайки по пътя на
социалистическо
социалните процеси, които то
строителство. По кой
стават и въ-в всекидневната
начин
в
страните,
практика, своите
отговори
където
на В7,просите на обществена пролетариатът е вече взел по
та
практика Кардел дава- лшическата власт и в свои
ше веднага, без никаква ди Ръце държи
всички гладни
станция от в.реме в тях, за юзди на икономическата
ра

ПОВОД 70-ГОДИШНИНАТА ОТ
РАЗМИШЛЕНИЯ ПО
РОЖДЕНИЕ НА ЕДВАРД КАРДЕЛ
От това, също така, про
изтича, че всички тези стра
ни, всички движения могат
да се афирмнрат — а вече
се и афцрмират. — като нов
исторически субект в борба
та за своята национална не
суверенитет,
зависимост и
за правото па собствено са
мостоятелно обществено ра
на
звнтие и за съответни
обществено.
това развитие
политически уреждания —
единствено като необвърза
ни страни и движения, ко
нто с такава своя ориентапобеждация надминават,
ват, блоковото разделение
което
е
от
дългона света,
срочен исторически интерее за всички прогресивни
сили в света, а в най-голя
ма степен за самия социа
лизъм като световен процес.
Опитите да се разбие двинеобвързанигс
жението на
всъщност не са нищо дру
го, но продължение на ста
рата политика на борба за
разширяване на районните
на влияние, за ново деление
на сферите на интересите
което изглежда ' може да бъ
де в интерес на единя или
хегемонндругия световен
зъм, а никак не е в интерее на която и да е необвъР
зана страна, защото такава
политика я връща от позицията на нов исторически
субект в ролята на тради
ционен обект на политическата игра на великите си
ли. Въпросът за „природни
те съюзници” (и противни
ци) на необвързаното дви
жение във всеки случай съ
шествува. „Природни съюз
ници’ на движението на не
обвързаните са всички онекоито
и само тези
зи
в света, наистина, не бегло
декларативно, действуват в
насоката на намаляване на
международното
напреже
ние, които се застъпват за
глобално, световно разоръ
жаване, противопоставят се
на делението на света
на
блокове, които нарастват, бо
Рят се цротив политиката
интересите,
на сфери на
против претворяването
на
необвързаните страни в до
бавка на всеки облик
на
интервенция, нападение сре
щу суверенитета, незавиоимо
стта на която да е страна в
света. И,разбира се, обратно.
Затова, също така, не мо
же да се приемат доктрини
те за лошата и добрата ин
тервенция, защото нито ед
на интервенция не решава
дългосрочно нито един съ
ществен проблем, но само
усложнява положението, по
ражда нови огнища на кон
фликти и довежда светов
ния мир в опасност. Проти
волоставянето на Югославия
срещу всяка интервенция,
който и да е облик на на
падение на независимостта
и суверенитета на която да
е страна, това не е никаква
тактическа превантива, поне
же уж това утре може да
се случи и на нас, но това
е становище на
дълбоко
принципния характер и из
вира от дългосрочния исто

нейната всекидневна борба
Кардел «е си създаваше ни
,как,ви илюзии за това,
11 го така, че нашата самоу
труд, «се по-Д1,лбоко и че
дравителна
практива е ви
посредствено сами да реша наги на равнището на сво«
Г? за условията и рс^лта та задача, че често се губи
тите па своя труд — при вси ,,, прагматизъм и практици
чгаи несъответствия, култур 37, М. Обаче, С7,1цевременно
ни, социални и политически точно и тази наша самоупра
бездни и аитагонизми, кои вителна обществена практи
тези общества наследи
всички ней
въпреки
то
ка,
ха от миналото и който днес
ни начални спъвалия и гре
измерения
и
но.
в световни
шки, той виждаше една ре
задълбочават
нататък се
ална историческа възможкак да сс осуети, че резул пост, че непосредствените
за"
започнат
гагите на техния труд
— отново производители да
ради всичко тона
действително да решават за
да ле се претворя'1' 0 отчуж условията и резултатите на
дена сила над тя*.
своя труд, чрез в този про
— който има всички оМисля, чс точно в опери цес
собености на класова борба
нането на реалните общсст- срещу старите и новите цен
корени
ВСЯ ю-ИК01 юмичсск и
отчуждената об
се цен трове на
■на новос7,зда®ащите
ществена мо,и
се оспособ
отчуждена
общесг
трове на
за това да спечелват
яват
вена мощ, съ*Цо и в самото необходимото
знание, опит
развитие на социализма каС7,знание.
то
световен процес, както и Величието
на Карделови?
и в търеенето на коренни
беше тъкмо в това
исторически средства и иъ геиия
че както някога Маркс, а
гшца, които в реалните ис
Тито — твъРДе реал
торически обстоятелства, ко днес
обективноно
оценяваше
иго са налице в определени то
с7,стояние
на движение
страни, би дадавали вЪзмо
с всичките му недостажност
на всяка работииче то,
и предимства, че.нико
ска класа, на прекия произ- тъци
идеализираше
двиводител, на живия творче- га не
жението,
а ведно знаеше във
възможното по
СКИ ТРУД,
всестранно всяко поколение да потърси
непосредствено
които восдружено и рационално да такива решения,
решават за условията и ре деха крачка напред от съпрактика,
ко
ществуващата
зултатите на целокупния об
впрочем, разширяваха
ществен процес на възпро ито
изводството — трябва да се и задълбочаваха, често до
види най-големия радиус на ри С7,здаваха нови възможно
на работническата кла
Карделовата политическа ми сти
съл и неговия
принос
в са. на творческия жив труд
осъществяването на тази го да победи своите слабости
ляма историческа задача. То оше по-успешно да се бори
всички облици на
ва е в днешната историче срещу
ска обстановка прочутото отчуждаване на обществена
(Лениново) централно звенс та мош. оттте по-непосредвъв веригата, което трябва ствено, свободно и всестраздраво да се хване за да се нно да решава за условията
помести цялата верига на и резултатите на целокупния
причините, за да не останат обществен възпроизводствен
единствено при поправянето процес.
Във всичко това в своите
на тази или онази вторична
теоретически
размишления
последица или деформация.
съществено и анализи Кардел върви че
Централното
сто пред съществуващата
звено на веригата, развивай
ки Титовата мисъл, както е практика, пред законите, кон
известно Кардел е опреде ституциите; прокарва съвсем
нов път, предлага напълно
лил като
самоуправление
При това Кардел постоянно нови решения, които пък
се пазеше,
което трябва никога не счита за окончате
отделно да се подчертае — лни, най-добри и единствено
Непрестанно ги
да не отъждествява самоу възможни.
правлението единствено
с проверява в практиката, ко
югославската повоенна обще репира, допълнява, приспобствено -политическа и иконс ява
кт»м конкретните възмичеока практика, или
о- можности и
способности
нитът, а особено практически кт»м нивото на съзнанието
те решения на нашето само без
да губи при това
от
управление да не се цротъл предвид
революционната
куват и разберат като уни перспектива, онази велика
версален образец, модел за визия на освобождаване на
решаване на тази задача Б труда и човека, която е за
международни или световни легнала в основните на дело
рамки.
купния наш
•революционен
Кардел, както и Тито, по- път и която определя -цяла
стоянно подчертаваше,
че та ни икономическа, полипи
самоуправлението не е ника ческа и идеологическа стра
кво изобретение на югослав тегия. Тъкмо в това изклю
ските комунисти, че негови чително диалектично
сдруте зачатъци стигат далеко
жаване на теорията и прак
назад в историята, че само тиката,
огромното теоретиуправлението
теоретически чеоко
знание, диалектичеса поставили още
Маркс
и Енптес,
а после особено СКИя метод и големия прак
Ленин, и че самоуправлени чеоки и политически опит, в
ето
като тенденция е' има тази изключителна диалекти
нетно
синтеза на политиче
на социализма като ческа
световен процес и дори по- ски реализъм на днешния
широко
на съвременната момент и историческата ви
ЗИя
историческа епоха въобще
на бъдещето е една
Кардел никога не е идеа от най-силните
най-творче
ски,
лизирал нашето самоуправле
най-плодотворни стра
ние,
а особено не нашите ни иа Карделовата револю.
конкретни самоуправителии цианна личност; и на него
решения. Винаги се отнася вия принос на величината п
ше критически, СЪЩО, и КЪА1 далновидността на нашия рс
нашата собствена самоуправи волюционен път, на нашия
тели а
практика и търсеше принос в развитието на сс
от комунистите
като ня циализма като световен прокога Маркс — по-далече да цес.
«виждат от самата класа в
(Край)
звитие, по кой начин да се

Комунист 3
РЕАГИРАНИя

ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ

На маргините на
антм югославска
та кампания
извест№СпублицистЛиРЙмон^але(Т|ЕГеС1 Вигс|1е11)’
известен журналист, които от ™< Шт°П Ма|1у).
направиха частна тъ оголи
Революции
от страниците на петнаТс?™ 46 повече “есеци
ази”” (,ЛЬ1дие-айе'0 и^атТл^'1 ”Африка ~
вия. Фактът сам по с™е си “би??У Югослг>когато парижкото ревггл НР к
6
загРижаваЩ)
кто. казваРи самото м“? заглавТГ Г6“4““- кагресивното обществено
да тълкува протретия свят слелонттепчАнение на страните от
---я '
едователно на необвързаните страни. я
Няколко леви” или десни”
тети

и

извличат различни епн-

нос?”°продав СПИСаниеР к°й™

„револювдо“

бптм л?ОДаВа на колонки- Писаха и по-лоши раооти, от тези, че сме „минали в табора на контрареволюцията” (по повод Шестия самит) пров"
зласяваха ни за „ХЬашисти”, екскомуницираха ни
резолюцията на Информбдоро все -пак не е така
далече), провъзгласяваха ни за ..троянски кон” на
този ^ или онзи блок, твърдеха че се „капитализи
раме или ..сталинизираме” (според вкуса), че
сме „трети кучета на империализма” и още каквили не глупости а ние все пак оставахме свои,
независими, необвързани, социалистичеки и самоуправителни.
Все пак, не можем, а да не забележим, че
присъстваме на раждането на нова вълна антиюгославска кампания и психологическа война. Не
посредствените и.м поводи са нашите становища,
които взехме по въпроса за виетнамската агресия
срещу Кампучия и неотдавна около съветската
интервенция в 'Афганистан, а по-дълбокият и ав
торитета, на който се радваме в необвързания
свят и в международното работническо движение,
който очевидно пречи на някои сили. Поставяйки
се като самозвани гласноговорители на групата на
..радикалните” страни от кръга на необвързаните,
„революционните” антиподи от споменатото спи
сание, обмислено настояват да внесат раздор
в
движението, което в Хавана, и покрай изявените
разлики, които са естествени, показа удивителна
степен на единство по стратегическите въпроси
на настоящето. Става дума за това, на Хавана да
се даде смисъл, който не е имала и да се създа
де представа, че движението се е приключило към
съвсем определените блокови концепти („природ
но съюзничество"). Касае се за това, по всяка це
на да се оправдаят дневно политическите вариан
ти на .пролетарския интернационализъм” и теку
щите агресии срещу необвързани страни.
Но не се касае само за това да се оправдае
постъпката към ДР Кампучия (като „аргумент” се
взима изключителната суровост на Пол Потовия
режим къл! собственото население, което е безс
порно както не е спорен и Сталиновият терор)
или Къ-М Афганистан (империалистическата субвер- .
зия. която постоянно е присъстваваща в тази стра
на от 19 век, послужи като „аргумент" за сваляне
на законното правителство), но с помощта на
идеологически аргументи" международно да се лсгализира правото на чуждестранна интервенция,
там и където да било. Така, въпреки отпора и
ге
протеста на най-непосредствено заинтересовани
се нар ушава Го°Гя%^”.рхУ;ТкРо|оиОХ —
Г%неГ функ™^онирЯаТшс"асв°етош,ага общност,
принципът иа миролюбиво съжителство, нс само
мРежду страни с различни обш^твсишикоиомичсски системи, но « между страни с
д
ми и създава универсален образец на бъдещи
агресии
излишно да се браним тук 0,' 00Длите удари и да доказваме как Югославия, която
и^аТвоята ^Да
агресивния
' "а ™шитс идеали, за лраонези. които се борят за съш
намеса да рсша.
«ото самостоятелно и Оез УИ^Л,ИШ|Ю би било да
ват за собствената
«-тивното миролюбиво С7,се доказва как за нас ак
им яа прекратяжителегво никога нс е ош «
измерения,
ване на класовите борои в нтиан.а коицеп.
Излишно би било да °б,‘бс^^?Юто зачиташе иа
ци„ за равноправието. и абсотат Излиш)|0 5и би,
самоличността на *с!:™'юоттс принципи на нсло да припомняме за извори
1
Хаобвързаността, които бяха погвьрдопи
вана.
не се е ..наредила
Югославия, Ра-'*«Р«СВ' „ обаче поставяме

увг_".

Иван Ивекович

Ясна насока

РШШИ1ШШ4

д Ше и решаване във всички сфери на нашето общеь '
Контректната и плодотвор ституцията, от 88 до 97 член
на
размяна на мнения за ■не представляват
никаква
основните открити въпроси Пречка за укрепване на ко
изнесена миналата седмица лективната работа и отгона първото заседание на .Коо ворност, макар че все пък
динационтюто тяло за въпро .преобладава мнението, че съ
сите по промяна на Колети щите могат и да се допъл
туцията на СФРЮ още по- нят. Ако се заеме такова ста
ясно указа на насоките на новите, това би значило, че
предстоящите
конституцио на изричат начин в
тази
нни промени.
част по-пълно да се обособ
ят принципите за колектив
Въпреки че тази дебата на работа, решаване и отго
само даде възможност да се ворност.
мине към таканаречен делов
текст, който по-късно ще
И що се отнася до време
послужи като основа за из то за което се избират, от
готвя«е на проектоакт за носно назначават функционе
рите в органите на общепромяна на Конституцията
всичко говори че все пък с ствено-политическите общно
пълна сигурност може да се сти, както
и ограничава
говори за някои важни по- пето за тяхното преизбира
дробности в работата и ре не, относно повторно наз
тенията, които предстоят начаване, също така може
Преди всичко, разбира се да се каже, че съществува
най-важното е общото съгла ясна насока в конституцио
сие за това, че не е необхо нните
промени.
Толкова
димо да се направят какви повече, че на първото за.
то да било изменения в Ос седание на Координационно
ловните начала, тоест в най- то тяло е заключено, че рам
на тези
изменения
съществената част на Кон ките
ституцията. Впрочем, Цяло покрай изходната инициати
на другаря Тито, изне
стта на конституционните ва
пред Осмия конгрес
начала вече съдържа, цред сена
поставя и дава възможност на Синдикатите, да предста
осъществяване на колектив влява досега изявеното пле
ната работа, решаване и бисцитно съгласие с тази
отговорност, което красноре инициатива, след това от
чиво указа не само на дъл делните заключения на Пред
на
госрочното значение на из седателството на ЦК
ходните основи на Канститу СЮК и вече приетото пред
на Председателцията, но и на постоянното ложение
настояване на Съюза на ко ството на СФРЮ. Изхождай
мунистите и на останалите ки от тези становища, пред
субективни сили колективна стоящите изменения ттте бъ
та работа и отговорност да дат в насоката, че избрани
се вкоренят в обществената те и назначените функцио
практика, чиито зачатъци нери да се избират, относпериод
датират още от времето на но назначават за
Народоосвободителната бор най-вече до четири години
ба и социалистическата ре- председателите на скупщини
те и председателите на прел
волюдияседателствата на обществе
Спечеленият опит и, особе но-политическите общности
но, вече едногодишното пу да се избират на една годи
блично обсъждане, след то на и да не могат да се из
ва разработката и коикрет
ната подготовка за оживо- бират два пъти поредно на
творяване инициативата иа същата функция в периода
другаря Тито, очевидно по- на траенето на мандата на
тв7,рдиха необходимостта да членовете на тези органи
се извършат промени, макар Що се касае до председа ге
нормативната лите на изпълнителните ор
по-малки в
част иа Конституци ята. Прак гали на скугпцтшите на об
об
тично, касае се зл промени I пествеио-политическтте
в конституционните разпо- щмости, същите би били из
редби за основните на поли бирани на две години. За
тичсската система и за ор членовете па колегиалните
органи и функционерите на
гамизацията па федерацията
с които трябва да сс премах чело па органите на управ
пат определени конституцио лението се очаква да бъде
нии пречки за по-цялостно прецизирано да не могат да
■и гю-носледователио 0С7,ще- 67,дат избирани относно на
ствяване иа шачалата на ко значавани повече от два пт>
лектшша работа, (решаване ти поредно на съща Фу11и отговорност, а ст>що така ясция.
да се прецизира новото вра
В унисон със становища
еие на мандата на председа
та, взети по въпроса за
теля, относно ла председател
игоонтсли
най-отговорните
ствуващия•на функциите във федера
Ако анализираме досегаш
пия процес на разисквания
та зз измененията на норма
•пийната част на Конститу.
цията, ние пак забелязваме
че и тв7,|рде важните разпо
редби за позицията иа тру
довито хора в общественоиолитичеоката система, а топа значи в раздела на Ком

цията, може също така да
се предпостави, че машдат7,т
иа председателя на Скупщи
ната на СФРЮ да трае ед«а година и че председателя
ще избират двата скупщин
ски съвета от родовете па
делегатите. Претвюкда се
и вдиогадншом мандат
на
председателите на скупщин-

СФРЮ ще бъдат избирани
всугка година от друга реггу
блика, относно автономна
област. Важно е, също така
че от всичко може да се
заключи, за сега, че няма
да се
институцинализир а
Председателството на Скуп
щината на СФРЮ. Толкова
повече, че тежшцето на ко
лективната работа и отговор
ност трябва да се осъществ
ява ■непосредствено в съве
тите, които ще се стремят
възможно по-лълно да функ
циопират върху делегатски,
те основи, По този начин
трябва да се обезпечат усло
вия за установяване на найширока дейност по всяко
по-значително решаване, ко
ето трябва да започва в са
мата делегатска база, та
окончателен облик да полу
чи при решаването в скуп
щините на обществено-поли
тическите общности, относ
но в Скупщината на СФРЮ.

Един от най-сложните въ
проси на конституционните
промени очевидно ще прел
ставлява уточняване на по
зицията на Съюзни^ изпъл
нителен съвет и въобще на
изпълнителните органи,
а
в същите да се осъществява
принципът на последовател
на колективна работа и от
говорност. Изхождайки ог
утвърдените становиша по
отношение: на въпросите, ре
гулирани от член 151 на Кон
ституцията. покпай изменени
сто за траенето ня мандата
на поедседатела на Съюзнист
изпълнителен съвет (от че
тири на две години), утвът)
дили биха се и някои важ
нч изменения, отнасяши се
до неговите
пълномощия
Впиочем. ппеоблапава мчен<ето. че не би било в унисон
с началата ва колективната
работа и отговорност ттонъ
тъТЯТъШНОТО СВър.чва11^

НЯ

функцията ..манлатпр” г тщ
пчвилуалнпя носител
иа
Функцията председател
но
Съюзииа
изпълнителен съ
вет,
която
подразбираше
неговото поаво да предлага
състава, право ла предлага
оставка, относно освобожда
ване от длъжност на члено
вете на Съюзния изпълните
лен съвет, както и това, че
освобождаването или остав.
ката на председателя на Съ
юзния
изпълнителен съвет
предизвиква
„автоматично”
освобождаване и оставка на
пелия Съюзен изпълнителен
съвет.
Спирайки се върху някои
по-важни моменти от възмо
жните изменения на Консти
туцията, ние имахме пред
вид досеганшите резултати
на дебагата и изкристализп
разште досега становицта
които, обаче могат да изве
стна степен и да се промеп
ят, в зависимост от новите
познания и аргументи, до
конто ще се стигне в течение
на предстоящото повечемесечно изготвяна на оконча
телните ггредложенпя.
Д. Ботавач

А Комунист
ВМЕСТО ДНЕВНИК

Против забравата
ПЕРО ЗУБАЦ
ГОВОРИ НА ЕЗИКА
Посети ме неотдавна жур
налист на ,,Арена”, поет, ши
рока и умна душа, поговори
с мен за поезията, за само
тността, за истината, за
любовта и на края на разго
вора пристойно потърси мо
ето съгласие, разговора, кой
то ще публикува да ийскавизира. Отговорих просто:
„Можех да говоря ийекавски. Не ми е трудно”.
За младостта в гимназията
на Широки брийег първите
си стихове написах на екав
оки. Така осезавах езика.
На никого това отделно не
пречеше.
Днес отново, докога ли са
мо се явяват душеспашптели
на чистотата на „нашия” ез
ик. ловят хърватски думи в
сръбскня език и обратно,
поставят под лупа ..босненс
кия” вариант, не се спи
рат, ако имат възможност,
да променят думи в автор
ския текст за да бъде ясн°.
че едното е едно, а другото
е друго. А ние, на конто всп
чко това е странно, съвсем
добре разбираме едни дру
ги. От моите стихотворения
се вижда, че пиша на на
шите езици и на нашия ез
ик. Пиша така както го
воря- На езика роден, ези
ка на средата езика на вът
решното ухо. Обичам този
език, защото на него диша.
Плаша се от частниците да
ме не заразят.

го да се говори), за завръщ
ането па културните раоотиицн във ьоиводипа и това
на значителни видни и цеп
ни хора, конто във Войводи
на са родени или раснали,
а своята афнрмацид спече
лили в други среди. Хората
желаят да се върнат и зав
ръщат се. Дивно е, че имат
потреба да се завърнат и че
има къде да се завърнат.
Какво изобщо значи, да се
завърнеш. Дали въобще са
и заминали?
Слушам, чета. говоря. Опи
тваА1 се да бъда реален и
иокреп. Не е добре, че дру
гарите, конто се „завръщат”
да тачат патериалнешческо
отношение към нас, които
сме отраснали тук и полу
чили свои имена, ие е доб
ре да вярват, че са дошли да
..изцерят нашето иоложение” — ние ие сме болникави, но още по-лошо е, че
между нас има отпор, защото само уплашените се пла
шат, защото въпросите ка
то ,,къде са били когато е
гърмяло”. ,.как едвам сега
си спомниха за нас”, „да са
добри, останали биха там”
и т.н. е ясеи пример па пу
сия, затвореност, собствен
провинциален комплекс.

А КЪДЕ БЯХА?
Трябваше често в пнтерютата да отговарям на въпро
си за роднид край, на въп
роса защо обичам
Нови
Сад. Започнем от „Мостарските дъждове”, защо не
живея в Мостар, чувству
вам ли носталгия за родния
край и така наред. А какво
Всъщност, гледаше се на
е роден край? Роден край
Войводина. а и гледа се по
са хората. За родния си кр някога като на фолклорен
ай спомняме само затова,
резерват, на онези отвъд
защото в него сме прекара със овирджии и добро вино
ли най-чистата част от съще
и малко стара слава; когато
ств\лванието си в света, част
се правят антологии и хрис
която се нарича детство. Се
томатии нас ни забравят. за
тне същесствува роден кр
щото ние имаме свои таква;
ай, в който сме били мла » Дълго сме били забравени,
ди. и роден край, в който
та отведнаж всичко да си
сме любили. Там където оби намери реда. Но, търпелив
свят сме ние, различни а по
чам е мой роден край.
добни, сродени, често по си
Защо никой не казва: жи
вея в роднид край- Затова,
лата на обстоятелствата дос
татъчни сами на себе си, от
защото родния край се спо
менава само когато не сме
крити широм към всичко
в него. Когато сме в него,
добро и благородно, което
той не съществува.
идва от други, близки стра
През последните месеци
ни, пък защо да се затво
се говори пък и пише (порим и затваряме към маши
добре да се пише, отколкоте другари. Ум и добра воля

никъде и никога няма мно
го.
ЗАЩО СМЕ ПРОТИВ
ЕИ1 УСИД^МЛ/

Млада сме Телевизия
п
някои по-сложни емисии из
тези
лъчваме за иръ15 пъг
дни. Понеже нямаме доста
тъчно съответни помеще
ния. работим нощем, до съ
мване. Идвам и прокарвам
нощните часове е другари
те. Никой ие ее оплаква, ид
ваг и онези, които ие са за
дължени, да ее намерят, да
помогнат, да покажат добра
воля- Да се разберем: нощ
ната работа ле се плаща.
Размислям, как лекомис
лено се отказахме от удар
ни ческаат работа, работата
от акорд, работата от имат,
за да докажем че ли е гаранатирапа почивка според
Конституцията *и договори
те. И добре виждам, че хо
рата са щастливи дето ра
ботят при такива условия,
че ие им пада тежко, не се
оплакват, защото виждат
чс само така ее може. А
пека се.
Зная, в такива обстоятелс
тва човек се чувствува понеобходим, по-,отговорен. по
-комплетен, по-мзморен, но
Договорили
по-щастлив,
сме се. искаме, можем.
Не предлагам сиротапови
но
чество на всяка цена,
предлагам възможността и
по такъв начин да се осъще
ствяват целите и договори
те. Разбира се, там където
може така да се работи. А
телевизионните програми мо
гат да се правят и по-такъв
начит и снягът може да се
чисти така. Когато изчезне
ентусиазмът, изчезнала
е
младостта. А младостта продължав все докато има пулс
и пътвърждение. че работиш
полезна работа.
Достатъчно е
помякога
малка дума на похвала, на
сърчение, скромна честит
ка, а всичко това да озаря
ва по-силно от дебели д плик
с пари в началото на месе
ца. Защо забравихме това?
Защо и по-инак не награж
даваме хората?
Прехвърлям се от тема на
тема. Защо във Войводина
има малко обществени приз
напия? Защо някои награди
установяваме, а не ги при
съждаме? Страхуваме ли се
и сами, творците помежду
си. да не издигнем иякого
над средното равнище и от
лъжливата творческа уравииловка? По добре на нико
го, отколкото на някого. Та
ка и нататък ще живеем в
празното а сладко убежде-
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пие, че всички еднакво сме
че ЦСИД1Ш сме
1С1ии1лнм и че ръка хи на вея
с златна. /1 доорс злисм кои що е и колко кои с
ТСЖъК. по но-доорс с пуолп
чии да хк; зххием.
ОьпнлМ. ЛИЦАТА НА
ДОГА 1А

когато престанем да оби
чаме. ние сме завинаги мръ
тви. да ооичаме децата, ед
инствената същинска ведри
на па света, да ооичаш дър
вото в гюлето, улиците ни
които крачиш, другарите,
които 1Ш подсещат па мла
достта. милото, изорано ли
це което те нрави щастлив
и готов да разбереш и из
меняш света. Най-хубавите
стихотворения изпяха зами
слените и залюбените.
А
това е същото.
В хубави и мили градове
живях, най-вече стихотворе
ния написах па пътешестви
ята си, в Каламото. Шибепик. Трогир, Кралево, Загреб.’ Мо, струва ми се, че
всички стихотворения напи
сах в Нови Сад, тук узря
ващо тучният плод на стиха а казан е само в други
предели, по-тихи.
„Мостарскиге
дъждове”,
тази своя ранна поема, напи
сах в Нови Сад. в един то
пъл септемврийски сумрак
1965 година. Най-драгите_ си
нови стихотворения събра
ни в книгите „Мерекопи” и
,.Открит сън”, които тази
година ще другаруват с мо
ите непознати читатели, ми
ришат на този Град. Мо
рето, високите гори. далеч
ните зелени брегове, плодо
творната усамотеност — вси
чко прилича на Нови Сад.
Този в мен. Както стохотворенията приличат на това в
мен.
на
Към края на есента
1979 година седях с мил,
тих, умен човек и разговар
ях за душата на новите се
лища в които живеем. Ка
зах: „Погледни, ако имаш
възможност" лицата на ар
хитектите, които се измис
лили, сънували строили те
зи сгради.

Умните за изкуството ше
изберат дело, което не са
издали сами.
Дали са децата наши при
ятели?
Те приятелството донасят
на света в пигмента ,в очи
те, въ» всичко което е част
от човека, нсобременен 01
злото и глупостта на чове
ка. Бързо стават отраснали:
училище, задължения, смъ
рт, нервози на родителите
социални неправди, разлики
които, щс ги научат да по
дражават родителите си.
Това, за което децата каз
ват че не срува, са чули от
нас.
Било би логично, след два
десет, тридесет години, оне
зи които изграждат света
да ртстранят от него омраза
та, верската и расова нена
вист хегемонизма, неправда
га, обаче тогава те няма да
бъдат деца. Също ще очак
ваме и от техните деца. И
те щс очакват това.
Какво ни остава, освен да
мислим и вярваме, че на
шите деца ще направят све
та по-инакъв по-хубав поблагороден. Трябва да им се
даде възможност чрез кни
ги,
филм. коресподенция,
пътешествия, летувания. зимувания да опознаят култу
рата, обичаите, традициите
на други народи. Изкуство
то е само едно от звената в
това синджирче около вра
та на бъдещето.

МОГАТ ЛИ ДЕЦАТА
ДА ПРОМЕНЯТ СВЕТА?
Мина и Международната
година на детето. А всяка го
дина трябва да бъде година
ма детето. Под ясното и ве
село слънце да расте „като
съ-и тихо. момиченцето от
мод стих”. Моите златни
момчета по-дълго да живеят
своето единствено детство.
Могат ли децата да измепят света, когато все по-м а л
ко са деца’:
Децата донасят в себе си
свят на нас непознат, проз
рачен, чист, лишен от иредразсъдъци, а светът КОЙТО
ги чака е овят на отраонали
те и в този свят и те т-е ста
нат отраснали определен йки го като сигурна черупка
за своите деца.

Илюстрации от Зоран
Йовановнч

Децата се нуждаят от мал
ко, но ние им даваме много
от онова, което не търсятДаваме им всичко, което са
ми не сме имали. Как да ги
направим щастливи, когато
и ако не сме имали щастие?
Затова детската рисунка е
наивна, а така надмощна
над лошото наивно чертожиичество; — защото детето
чертае така както вижда, а
още не е стигнало да нау
чи че за нашето око това
не трябва да прави така.
Всичко каквото децата пр
Децата воичко, с изключе
авят въ;н от нашето влня- * ние на себе си, ще наджи
мие прилича на изкуство _
веят. Вярвам в силата на
първият тебешир на плочи и
децата да изменят своите
ка, дебелия молив по стеииродители. Така светът п-е
те на стаите, градовете от
стане тяхно дело, а да не
пясък, непредвидените ИГРИ.
знаят. че в това чудесно
неповторимата детска логипреобразование и сами са
ка.
участвували.
Моето момче, Милош коУсловие е да ие са глад
ето наскоро пълни четири
ни, голи, бити, злепоставяни
* години, каза преди ндкой
и пракалено шастгьви. Щаст
ден на баба си, която го ло- ливите деца не могат^&а из
зи и на шега му се обръпта
света. Щастливите де
с другарю. , Аз не съ,м дру меидт
ца няма да бъдат щастливи
гарю, Другар10 е Тнто”.
възрастни хора.
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ЗА ПОВИШАВАНЕ
ПРОИЗВОДСТВО

НА

СЕЛСКОСТОПАНСКОТО

Данъчни и други
облекчения
МО окол^ИГстГГ^^ни^ВъП1,вКИ че “■
скостопанско производство и ?еТО живее ОТ селПОД 20 На
сто от национа” доход в
ското стопанство се отпегг прпй®*1™’ на сел‘
Потребностите на общината а х<5“ма?а грижа.
като цяло, от селскостопанска прод^ц^Тос™“™
«о нарастват, така че съпгех.т
я постоянвъзможностите кои^ваТ з^л^иГ^”
условияЕто защо Общинската скупштина е поиела
Е^„°б!!ЖЧеНИ>1 За сел<жост°панските
^роиздтада™’ Каигго произвеждат селскостопанска про.

садят овощни градини (нови насаждения) от 3
до 1о години, зависимо от овощните дръвчета,
данъкът върху личния доход от селско
стопанска дейност се намалява на данъкоплатци,
дали площите на временно ползване на обществе
на организация от 30 до 70 на сто, в зависимост
от времетраенето,
^ от общински данък върху селскостопан
ска дейност се освобождават селскостопански про
изводители, които отглеждат най-малко 5 разпло
дни крави и две глави добитък за възобновяване,
според предписаните условия и в овцевъдството
ако имат най-малко 60 овце. като оставят до 25
женски агнета за редовно подновяване на стадото,
^ данъкът от селскостопанска дейност се
намалява за 10 на сто на онези, които имат над
20 кошници пчели, като при това всяка година
увеличават кошниците с 10 на сто по отношение
на предишната година,
е растениевъдството се намалява данъка
от селскостопанска дейност на онези селскостопа
нски производители, които засаждат слънчоглед
и изкуствени треви и смеско на площи от V, VI
VII и VIII класа. При слънчогледа данъкът се
намалява за засяване на площи не по-малки от
един декар.
Следва да се отбележи, че освен данъчните
облекчения зз селскостопанско производство се
предвиждат и за селскостопанските производители
и други улеснения, които могат да се ползуват в
зависимост от определени случаи на социалното
състояние на селскостопанското семейство.
Очевидно касае се за мероприятия, с които
се цели преди всичко увеличение на селскостопан
ското производство и създаване на интерес сред
-младите за селскостопанската дейност.
Ст. Н.
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Преди да се оапнят овце
те стават неспокойни, лягат,
усамотено
търсят
стават,
място, Агненето се лредше
ствува от родилни болки, ко
ито продължават около 34
което настъпва
часа, след
спокойствие и актът на ра
Когато
ждането започва.
плодът е правилно разполо
жен, агненето е без осооенн
затруднения- Тук не е не0°
ходима никаква възшиа на
меса. Ако обаче има —
раждане
ВИЛНО
е с подгъна™ «Рака.. 1
глава и пр., — трябва
та
да се потъТ>си
незабавно
помощта на компетентно ли
це. Особено се улеснява раж
дането на агнето, когато в
направят
помещенията се
специални родилни блокове
с размери 1 х! м.
раждането пъР®ата
След
грижа за агнето е да бъДС
подсушено., Най-добре, когато това извърши самата ов
па. За да се стимулира този
агнето се поръсва
процес,
със сол и трти и майка го
облизва, с което го подсуша
ва. Това трябва да се пра
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В Долна Невля-настина на пътя,
а във Верзар чешма
Тези дьш посетихме села- всички живущи в селото,
та Долна Невля и Верзар, ще излезем да работим. Вяр
където
водихме разговор ваме, че освен жителите, ко
със секретаря ята първична иго постоянно живеят в се
та партийна организация от лото, в деня когато бъде ор
двете споменати местни ов ганизирана нашата акция
щности, Рашко Виденов.
ще дойдат и много други,
Другарю
Виденов, които ползуват пътя.
като секретар на първична
та партийна организация, ко
Макар че в Долна Невля
ято всъщност обхваща две са останали предимно стари
местни общности (Долна хора, които се занимават с
Невля и Верзар) бихте ли отглеждане на добитък и дре
ни казали нещо повече за бно селско стопанство, тук,
активностите на граждани в селото, през лятото „ври
те от двете села поотделно: , като в кошер”, продължи ста
— На събранието, което рия, но решителен Рашко
проведохме в Долна Невля Виденов. Да, сигурно ще дой
— каза другарят Виденов дат и други да ни помогнат,
— още един път се убедих макар че най-голямата по
ме, че „сложна дружина лла мощ е в нас, които живем
дейна повдига”, защото еди тук.
нодушни бе взето решение ВЕРЗАРЧАНИ ЩЕ СТРОЯТ
жителите от Долна Невля, ЧЕШМА
сами да насипят Пътя през
Излишно е да се говори
селото, на дължина от око
какво означава една чешма.
ло 2 км.
— Другарю Виденов, в ,наЩе поискаме помощ от Об
щинската скупщина — Ди чалото на нашия разговор
митровград, която да (ни по Вие посочихте, че сте секре
моите с един камион за по- тар и на партийната органи
бързата и по-ефикасна рабо зация на местната общност
та при разхвърлянето на пя на село Верзар. Кажете не
съка, по пътя- Смятам, че що за техните планове как
тази помощ ще ни бъде да да подобрят за условията в
дена, а ние от своя страна, село Верзар.

— Воичко онова, което ка
зах за Долна Невля важи и
за Верзар поне като се ка
сае до проблемиете, с кон
то се срещат жителите й на
двете села.
Онова, което искам да из
тъкна, това, е именно, че и
във Верзар са останали (как
то и в Долна Невля) предим
но стари хора.
Напролет в селото ще „ник
не” чешма, с която се гор
деят и всички ио-млади, ко
ито идват в селото.
Вече дълго време се чув
ствуваше нужда от чешма,
но винаги се отлагаше по
строяването й- На последно
го
заседание бе взето ре
шение да се построи такава.
Реализацията на това ще ста
през пролетта, защото
■не
сега условията за строене не
са удобни.
Финансови средства са обезпечени, а най-много благодарни
трябва да бъдем
на Водностопанската органи
зация от Ниш, която ни от
дели 4 стари милиона, кои
то заедно със средствата, ко
ито ние притежаваме са съв
сем достатъчни, за да. по
строим така необходимата
Т. Петров
чешма.

РЕСЕНСКА ЗИМНА ПАНОРАМА
Докато Драговищица край
Радичевци е скована в леде
на вбвивка, пътят оттук се
отклОнява на лявата страна
към село Ресен. Утрото не
обещава нищо ново за подо
бря®ане на времето. Горе
е накацало селото. В тиши
ната, която царува, сякаш
са се слети всичките седем
махали. Картината мами и

Агнеие на овцете и първи грижи за новороденото
ви особено при дзвизкитс,
които
раждат
за пър®и
път. В обратен случай овча
подсушава
новородено
Рят
то чрез стиска село, слама
вълен
парцал.
или сух
След това агнето се захрак
■ва. Добрее развитие агнета
не сс нуждаят от помощ
за да забозаят. Ге сацицките
намира
ми
на майката и започват лако
мо да бозаят. Има обаче слу
чаи, и често,, когато апгетата не могат да станат, за да
забозаят коластра от вимето
на майката, затова се дала
га да се изтиква мляко в
ияколко
устата им. След
такива сеанса агнетата се
съживяват •и започват сами
да бозаят. Когато овцата е
лоша майка, каювито са повечето от първескините, тя
не приема агнето и не му
позволява да бозае. Такива
овце при всяко бозаше ма
трябва да се дъР
агнето
да
жат
от стопанина илибокс
се поставят в отделен
в
лродъ-лжезаедно с иего
ние па 5—10 дни, докато стаи
кват с рожбата ои.
След като забозае колаагнето бързо «арест
сгра,
ва и е необходимо през спе
дращите дни да се просло

гш
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из ЖИВОТА НА НАШИТЕ СЕЛА

;ъвети ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

При нормално износване
на плода овцете раждат без
особени сътресения-

Жъ щ

ди дали майка му има до
статъчно мляко за негови*
Ако майката
нужди.
те
е маломлечна, агнето се под
хра/нва (подбозава) от дру
га овца* кояТО с по-млечпа,
или с умряло агне. При бли
зиилите овце, които нямат
достатъчно мляко, едно агне
се отделя 11 се подхранва с
■изкуствено МЛяКО или С МЛЯ
КО от друга овца.
При хубаво и топло вре
ме новородените агнета се
пускат на слънце, което влн
яс благопроятно върху раз
витието им.
До третата седмица агне
тота се хранят само с май
Ч1ПП0Т0 си мляко, а олод то
га им се дава допълшггел
но храна — най-добре сне
циалии смески за агнета ог
фуражните заводи. Ако ия
ма готова смеса, всеки сто
да сн приготви' тапатим
ката от овесена ярма (50%).
пшенични трити (25—30%),
кюспе (15—20%) и други кош
цетриралш храни.
Агнетата трябва да се при
учват към пашата постене
IIIю и доста предпазливо.

ти харесва пътуването. Но
■всъщност тоя покой не е съ
щински.
— „Ей другарю, кой си,
откъде и накъде отиваш! —
внезапно те опира остър и
ясен глас?”
— Така е, когато се наме
ри някой непознат в селото
— казва Борис Спасов. За
всеки, който е добре дошел
вратите му са отворени, та
ка както пршшчи-домакин
ски. Но много е по-добре е да се знае кой си, откъде
Тук трябва да знаеш,
си.
че ние сме сплотени с гра
(ницата и нейни всекиднев
ни- пазачи, а тя хей къде
е — показва с ръка Спасов,
посочвайки към хребетите
«а планината по протежение
то на същата.
И доскато се опитваш да
се събереш, да отдържиш
равновесието си, потъваш
в други мисли: как и кога
се намесиха в разговора съсодите на Спасов. Но ,разго
вора вече получава други
всекидневните
димензии
пазачи «а границата имат усет да препознаят всеки го.
През зимния сезон, когато
хората получават отдих от
полската работа, имат пове
че време и възможности да
1КОмуна;тю-битообсъждат
вия живот и да търсят начин за премахване на проб
лемите, които се яюячат в
живота им. Това правят н
ресодчани
трудолюбивите
защото целта им е всекидие
В!ю да подобряват селския
бит.
■
— Не бива да се оплаква
ме — казва Атанас Стоиме
нов-председател на местната
общност в селото. — Средно
добре живеем и с помощта
на Общинската скупщина от
Босилеград, успяваме да ре

шаваме жизнените проблеми. А в местната общност
и тази година сме заплани
рали няколко значителни ак
ции.
До селото е изграден ху
бав път. Сега пред ресенча
ни е акцията за поправка и
разширяване на махленските
доброволен
пътища. Чрез
труд и с парична помощ от
страна на Общинската скуп
щина, която възлиза на 50
хиляди динара, тези трудолю
биви хора ще разрешат и
тоя проблем. Тук е вече тра
сирана линията на далеко
провода и за низкотоковата
мрежа населението вече съ
бира парични средства. Пак
разчитат на помощ от общи
за която смятят, че
•ната,
и тоя път няма да изостане.
— Интересувате се за сел
скостопанското производство.
Средно и тук сме добре. Ма
кар че селото е, така да се
каже е, безводно и нямаме
качествени ливади, в после
дно време правим усилия Да
създаваме изскуствени лива
ди, заселвайки големи пло
ти с изкуствени треви, семе
то за които ни дава „Напре
дък” от Бооилеград. Смята
ме, че тази година организа
цията трябва навреме и с по
големи количества семе да ни
снабди. Това е и условие да
подобрим и увеличим живот
новъДния фонд — казва Сто
нменов.
— Сигурно е, че ще ус
пеем да реализираме запла
нираното, защото съществу
ва пълно единодействие на
вончки обществено-политиче
оки структури в местната об
' ЩНОСТ — с удоволствие кон
статират събееедаицие.
Селото остава в покойНо само привидно.
В. Б.
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ч кчлтуюа * п/с )сиета
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ,/(.
„ИВАН КАРАИВАНОВ"
В БОСИЛЕГРАД

С ПЪРВИТЕ ОПИТИ и
ТРУДНОСТИ
Със зааършаването .па пъР
вото и започване ата второ
то полугодие от настоящата
учебна година, учителският
колектив в средношколския
образоваелок център в Боен
леград
спечели
известен
опит по осъществявате на
възпитателно - образовател
ния процес във втория етан
на средното насочено обра
зование.
В началото на учебната го
дина тук бяха открити чети
ри паралелки с пет епециад
ности Благодарение на добре
подготвения учителски коле
ктив, макар че и той както
казват в училището се е оре
шал е трудности в реали
зиране на програмата, усне
хът е добър- Трудностите с-ь
здава
обстоятелството че
за оделни предмети няма учебници и наръчници. Въпро
ки това, чрез по-голя-мо ан
гажиране на преподаватели
те, обучението през първо
то полугодие е изпяло реа
лизирано.
— Първите опити са доб
Асен
ри
казва
Стоев, директор на училище
то. Ако има недостатъци то
ва е, че в поотделим специ
адности са се записали уче
ниди, които трудно овладя
вяват обучението. Може би
причина за това е, че няма
ха по-гол ям избор. Да има
хме няколко занятия от пъР
вия и втория степен на спе
циалност, положението щеше да бъде друго. Но зато.
ва нямаше интерес нито от
страна на сдружения труд,
нито от страна на учениците.
За провеждане на втория
дял от обучеяшето
про
фесионалната и трудова прак
тика, Центърът е имал и
трудности. Тъй като в общи
ната няма добре организи
рани и оспособени за прак
тикуване организации
на

ичкугтн >

да д&и&срранхмщрод.цФс.
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Театърът на народностите
културно огнище на турената
и албанската народности

сдружения ТРУД, то 11 УСЛО
винта за осъществяваме на
съшата не са добри. Тази
практика в Босилеград иро
веждат само учениците ог
правната специалност и ма
И ИМ VIIОТО дело.
— Учениците, които се под
тотвдват за нрограмовчици,
както и за организатори на
културни програми, профе
Този манифестация би била
Тридесетгодишният юбилей ще бу,де ознаме
сионалната практика ще иро
традиционна.
нуван делово — с попи представления. Досегаиншведът извън от общината.
отношение
правилното
За театралната дейност на
плод
На
те резултати
гурската иародпост
к /,м народностите в СР Македония* Професионална
Не само затова, че нямаме
може
дл се каже още, че към
ангажираност, но и голям снтусиаз/.м
други възможности, ,по
и
ку;1
турио-художсствоIите
др
поради желанието пи да съ
трудинчнм с новечето органи
Вън В7,зобпонената от ка
запит на сдружения труд,
тастрофалното земегреесмие,
както в провеждане па мрак
засегнало през 1%3 годни.1
тнкатл, така и в обезпечава
столицата па СР Македония
него па кадри за тези орга
— град Скопие, в старинна
каза Стоев.
лизаипп
та й част ,.Бит-пазар", ее
Според думите на дмректо
намира
изключителна из
ра, в бъдеще трудовите орга
архптектупиия си облик нотнзации в общината рефор строцка на Театъра на ма
мата на образованието тряб родиосгптс. Но не зданието
•ва да приемат м-иого по-ссрн
е единствено от рода см в
озно, защото тя с една от
страната. Тук, йод общ нок
иретпоставките за успешно рив равноправно работят две
реализиране на средното ма драматични сцени — турскпсочеяго
образование, отдел ТД 11 албанската
и това е
но на втория етап. Занапред единствен пример на единслипсата на организираност ние. Театърът има около аО
не бива и не може да бъде.
професионални артисти
От друга страна « общество по половина от турската п
но-политичеокитс
организа- алба11ската народност,
ции трябва много повече
С Илхамп Емни, генерален
да съдействуват и оказват директор на двете драми,
помощ в надделява,.ето на
(??^ДВП^1С.^|?еиИОСТТа 11л
проблемите.
Едно от усло
1ур-к‘‘1асъвместно
драма' ч*1й1°.
а'‘*
к
у
самоъл
с ллоаисвията за премахване на тру
ката ь ал“ тази ГОДШ1а
с
дностите в досегашния опит
чествува
тридесетгодишни
е в предстоящата учебна го
юбилей. Възникнал като Те
дина да се открият нови сне атър на малцинствата през
циалиости, както на пример
ГОдима — този театър
за техници по органическа до днес наистина е извърхимия, техници за изследва
вдял плодотворен път: в
не на материали, търговска своя актив е записал ияколспециалност и пр. Всъщност
ко стотни представлеипя-ппО! такива специалности ще еси на световни, югославс.
има нужда п
сдружения
ки македонски и народносГРУД в общината, а и учени
гни писатели. Едновременно
ците ще имат възможност се играят пиеси иа писатсза провеждане на практика ли и от двете иароднотп: ту
та си.
реката и албанската, за чи
Сцена от „Хасаганица”
сто написване има постоя
В. Б.
нен.
целегодишен открит
конкурс.
ви с всяка постановка, на
ужества в останалите градо
Безспорно,
най-високото
код го и да било пиеса,
ве действуват драматични
постижение на Турската дрЮбилеят — тридесет годпсцени. От съставите на тези
ама, както изтъкна Емни, е
ни дейност — ще се посресекции Турската драма чеминалогодишиото му участщие съвсем делово — заяви
рпае талантливите си изпъл
ие на театралния републиИлхамп Емни. — Освен мопители. а занапред ще отде
каиски преглед в град Прииография за извъ.рвяния път,
ля далеч по-огямо внимание
леи ..Войдан Чернодрински",
ще се въведе спмулативно
като при театралните акаде
където между деветте иропревеждане на трите езпмии школува свои кадри:
фесионални театри, Турскака: македонски, албански п
артисти, постановчици, сце
та драма с пиесата ..Хасапатурски, което ще допринесе
нографи и прочие.
шпица" от Любомир Симоза още по-масово посещсБлагодрание на градската
след победата на революция
вич спечелва четири от 9-те
пие на изпълняваните пиеси,
общност
самоуправителна
награди: за най-добра пос
та.
иа интересите по култура в
тановка. сценография, костПредвижда се за юбилея
Скопие, както и на републи
юмография и иай-сполучлиСпоред оценките на редак
да се обнародва всеобщ, юг
канската културна общност
во изпълнена мъжка роля.
ционната колегия и изказва
ославски конкурс за драма
в СР Македония, занапред
Между хубавите постиже
нията на участници в НОВтичен текст на тема: братст
броят на представленията
ния иа Театъра на народно
-а в Димитровградски край
вото и единството. Най-добще се множи не само в гра
стите е гостуването му па
партизанското движение в
рият текст ще се изпълни в
довете на републиката, но
различни сцени в страната
навечерието на деня иа ос
този край се развива при
и в страната и в чужбина,
значително специфични ус — „Ателие 212” в Белград,
вобождението иа СР Маке
изтъкна Емин. Двата ансам
ловия, чийто единствен ор Загреб, Прищина — а II 13
дония от фашизма — 11 ок
бли се готвят усилено, а
чужбина: Турция, Албания,
ганизатор е
била ЮКП.
томври и срещу Деня
ма
това е и гаранцията, че гях
България. Особено чести са
Партизанският отряд „Мом
Републиката — 29 ноември.
мото представяне ще бъДе
Ко Едновременно биха се изпъ
чил войвода” е действувал гостуванията в САП
успешно,
А когато дойдат
сово. където също има на лнили ла турско, и ма албаш
като съставна част на Наро
новите кадри, които се шко
селение от албанската и тур
доосвободителната
ски език.
войска
луват на Академията за те
ската народности.
на югославските народи и
Има проекти по
повод
атър в Скопие, резултатите
народности, който
ПО-КЪС
юбилея Скопие да бъде до
ще бъдат още по-високи.
Началото започва с бито
НО прераства в първа цари
макин на международен пре
Да напомним накрая- как
ви сцени из живота на на
бродска бригада.
глед на театрите на народ
то
подчерта Илхамп Емин,
родността. Сетне идват по-се
ностите II
малцинствата
в
бъдеще езиковата барие
риозни изпълнения, за
Според решенията на ре
да . ту,й като той вече си е спе
ра
ще има все по-нищожно
дакционната колегия ръко се дойде до наши дни,, когачелия слава на, град иа
значение, тъй като хубавата
писът трябва да бъде из- • то театърът вече е разчупил
солидарността”. Целта е —
пиеса се приема всяктде, а
не само републиканските гр
народностите и малцинства
готвен до първата половина
нарасналите технически въз
аиици но и с гостуванията
та да се изявят и с това иа
«а идващата година.
можности ще спомогнат за
си в чужбина се потвърди
дело се потвърди нашата
приобщаване
ма зрителите
като иадлежден театър кой
политика
по
ву,проса
па
пра
към драмата, която ще се
М. П.
то с успех може да се справата на народностите у нас.
Ст. Николов
играе.

Приета концепция за писането
хроника на Н0Б в Димитров
градски нрай
По инициатива на Общин
ския комитет на СУБНОР
в Димитровград е сформи
рана редакционна колегия
от участници в НОБ и обществено-политически и кул
турни дейци за писане на
Хроника за работническото
движение и Народоосвободителната борба в Димитро
вградски край- На първото
си заседание редакционната
колегия обсъди основната
канцепция на Хрониката.
Според приетата концепция,
Хрониката ще представи
специфичностите на обще
ствено-социалните и полити
чески условия, в които се
явява и развива работниче
ското движение в Димитров
градски край преди война
та, участието на този край
в НОБ-а на югославските на
роди и народности под ръ
ководството на ЮКП —
СЮК и резултатите, постиг
нати през първите години
СТРАНИЦА 8
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в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ

ЧЯйШазМ с граница

ДИМИТРОВ’’

в

УЧРЕДЕНА СКУПЩИНА КГ*"
За осъществяване ца попълна връзка и сътрудвиче
е
ство между семейотвото
и

училището относно
между
'Родителите,
преподавателите и Учениците, в основно

БЕЛЕЖКА

ЛИПСВА ЯК ИНТЕРЕС, ИЛИ •••
работници** от Основното3 “аканЧ”я. просветните
ние в Бо^итегоадск
обРазование и възпита.
на
СР
на
НО
време дЛГпо^авГ^“ Б“
-йучители и преподаватели ^просът- зашо нашите
тази
нифе“гаИ,ш™° ПОЛ63На
3,шеска ма
Политическият семинар за работниците
от
сновното образование и възпитание под название
„лнуарски срещи на просветните работници на СР
У-ЪРОИя тази година е организиран по дванаде
сети Път. Обаче просветните работници от Боенлеградска община организирано участвуваха само
на един от тях и това преди десетина години,
Благодарение на вестник „Политика-експрес”, по
два представителя от петте основни училища, ка
кто и представители на гимназията и образова
телната общност, всичко 15
работника, тогава
имаха възможност качествено да издигнат марксическо-педагогическата си подготовка. През години,
те след това на „Януарските срещи” отиваше са
мо секретарят на образователната общност (сега,
самоуправителна
общност по основно образовани2 и възпитание), докато известен брой просвет
ни работници отиваха на професионалните семи
нари, които също се провеждаха в Белград. Тази
година не само, че на срещите не отиде нито един
просветен работник, но не отиде нито секретарят
на самоуправителната
общност. Дали сред прос
ветните работници не съществува интерес за участвуване на тази манифестация или пък същес
твуват други причини?
Без оглед на това кои са, за причините на то
зи пропуск трябва сериозно да се разговаря. Из
дигането на марксическо-педагогическата и професионалната подготовка на преподавателите е постоянна задача и основно условие за повишаване
качеството на образователно-възпитателния
процес.
Евтим Миленов

РОДИТЕЛИТЕ

училище „Георги Димитров"
в Ьоснлеград е формирана
Въз основа на решението за начина и облици
скупщина на родителите.
те във вътрешното информиране на ССМ за реги
Скупщината на родителите
он Ниш, на 1 февруари в Димитровград бе форми
наброява 85 членове — деле
рана Комисия за информиране, както и редакци
гати от съветите на родители
онна група на ОК ССМ.
те в паралелките (всяка па
ралелка е избрала по три
След като бе поднесено
понденти. младежи и девой
делегата в скупщината
мм
предложение, за правилника
ки, вече поеха ангажименти
родителите). За председател
и облиците в информиране за определени теми, така че
па скупщината е избран Лю
то, участниците (бъдещите
вече в следващия брой мо
бе,н Митов, икономист в Об
кореспонденти) се съгласи жем да очакваме техните до
щинската скупщина.
пиоки.
ха, че кореспондентската мре
Скупщината на родители жа Нд ОК ССМ, ще бъдз
Новоосновната редакция,
те е избрала свой изпълни
активирана т.е. ще сътрудреши, да издава и бюлетин
телен орган — съвет ма
нични в младежките седми на ОК ССМ, а въз основа на
родителите,
наброяващ 25
чници „Збиваия”, „Омладиирешението на ССМ регион
членове (20 родители и 5
ске новине” и на младежка
Ниш.
преподаватели). За председа та страница на вестник „Бра
тел на съвета е избран Сто
За председател на Комися
тст-во".
та за информиране бе избра
янчо Анастасов,
преподава
на
Марика Велкова, а в ре
тел в
Образователния цел
Бе взето решение, че найдакционната група са избра
тър
в Босилеград.
ч
късно
до
20
февруари
редак
ни представители от всички
Всички паралелки в осно
циите на „Збиваня" и „Омла
вното училище също са из
те 00 ССМ, и то: Марика
дииске новине” да бъдат ос Велкова, Ясмина Стоянова
брали съвети на родители
те, които ще обсъждат ус
ведомени кои млади корес Сергей Лазаров, Алексанър
пеха, поведението на учени
понденти ше станат техни Мадов Миряна Дончева, Иците, реализацията на про
сътрудници.
грамите в извънкласовите
вица Михайлов и Мирослав
Що се касае до вестник
дейности, проблеми, сътру
Младенов.
дничество и други въпроси. ,.Братство”, бъдещите коресТ. Петров
ОТ „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА”

ОТЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЩЕ ПО-ДОБРА ЗАБДОА
В село Желюша на 2 фе
вруари се проведе втория
кръг от състезанията „Оре
чци на селата
Първото впечатление от
програмата, изпълнена пред
публиката в Желюша, е сериозност в подготвянето, от лична организация, реална
публика.
Състезанието в Желюша,
където гостуваха гоимдолча
ни показва,- че точките не

ПО ПЪТИЩАТА НА ХУМАННОСТТА

Милка не е забравена
Тази година Милка Асеио
ва от село Дукат, Босиле
градска община, ще навъР
ши двадесет години, По 32кономерностите на нормал
ното човешко развитие, Мил
ка сега трябваше да бъде
стройна девойка, може
би
работничка
трудолюбива
във фабричен цех или сту
дент в първа година на
някой факултет... Но от-рица
телната реакция на органи
задъ-т жителмата
зма й на
холерата,
ваксина
срещу
която застрашаваше с спи
Милка
бе
когато
демия,
ше в ъ'в втори клас па осно в
■ното училище, я прикова за
болничната постеля и й отне ходенето. От този злоко
беи ден, животът па моми
чето е тръпнал по посока,
определена от безмилостпата трагедия—
В случаи, какъвто е Мил
куцият, хуманността на на
шето -общество
получава
пълната си изява. ^ този
път специалисти от Скопие,
Охрид и Белград направиха
всичко да възстановяг здра
вето на нещастното момине останаха
че.
Грижите
без резултат — общото здра
нословно съсгоямме -на Мил
ка е добро, но краката и
останаха неподвижни.
Съвместната борба на мо
мичето и обществото за ма

маляване на
нещастието
продължава. Милка завър
шва специално основно учи
лище и изразява желание
да изучи някой занаят, за
поминъка,
да си изкарва
две годи
П рез последните
ни, гя се намира па клипи
ката за ортопедия на Бамьи
ца край Белград, а от из
успоредно
врем с
веешо
с лекуването учи машипопие. Благодарение хуманосгта на едно средно учили
ще от този белградски квар
тал, което й е
пишеща
машина на безплатно ползва
не, Милка вече добре владее с техниката на писане,
то и наскоро ще държи изпит.
И колективът п ученици
те на ' основно
училище
, Христо Ботев” в село Дол
па Любата
пс са забрави
ли своята някогашна учени
чка и другарка Милка. Ге
внимателно следят нейните
и усилията на лекарите и
обществото да- сс победи тра
гедията. И според ©ЪЗМОЖ
постите помагат. През есен
й изпратили 1000 ди
марГо г средствата «а сияди
к али гата ор гал шзация • След
приемането на парите, Мил
писмо,
ка им с нопратила поблагов което гоило им
им
ш помощта и

Формирана комисия
за информиране

Домакин (Желюша) — 55
точки
Гости (Гоиндол) — 87 точки
са най-важни, а най-важно
то е-разширяването на дру
гарството и укрепването на
единството между хората.
Домакините (Желюша) за
воюваха 55 точки, които сне
челиха от домашното ръко
делне, и отличната организа
ция, докато гостите от Гони
дол завоюваха 87 точки и
за това, което показаха на
публиката може да се ка
же, че е извънредно.
Песните, народните хора,
театралната им дейност и
всичко друго, което самодейците от Гоим дол показаха, заслужава най-високи

съобщава, че е проникнала
в много тайни на машипопиота и че с получените па
ри ще заплати изпита за за
ДОЛНО ТЛЪМИНО
вършваме па курса.
— ПИСМОТО Дълбоко И И
казва
директорът
троша
па училището Кирил Ива
нов. Затова с личиш доброво
Култур!га-забавпият живот
л.ни вноски събрахме още в село Долно Тлъмнно през
1200 димира, а на родител този зимен сезон значптел
па по с по-добъР и сравнение
ско-учителската ореща,
която обсъдихме успеха
п с миналата година. Най-заполугодие
първото
служнп за това са младежи
съвместно с родителите ре те и девойките от първична
пшхме сред учениците да та младежка организация в
раздвижим акция за събп това село, ю която членуват
ранс на солидарна помощ ц средношколците, развили
за Милка Асенова. Освен то- тази змма завидна активва, нашият колектив щс за тост.
познае със случая ч съотвег
В края па миналата годи
нитс общински ведомства,
се |,п младежта от това село
които съа|1о трябва да
на
включат в хуманната акция. орГ01| и 131 пра посрещан 1е
Трагедията се опита па* новата 1980 година, ма кое
унищожи
един
то
бе
изпълнена
културнопълно да
млад живот, по ме можа забавна програма. Посетите
Да излезе по-силна от хума литс от Долно и Горно Тлъ
пността, това 'изконно жела митю, Бистър 'Н осшналипс
ниена човека
дапомогне,
околии села останаха довод
когато надругото
е най-те пи, че имаха възможност да
жко в живота.
Затова ие прокарат най-веселата нощ в
е далече денят, когато Мил годината с обща забава, му
ще
стане
квалифицира
зика, игра и увеселение. Пре
ка
на машшнгописка, възвърна ди няколко дни младедежи
ла гщсг от загубеното си ща тс отново организираха кул
сфис благодарение, грижите турио-забавпа вечер с подбра
на обществото и хуманно- на програма. Броят на посе
стта па хората.
тителите бе голям, което по
К. Георгиев казва, че сред населението

оценки, които те всъщност
и получиха от жюрито.
Свободно може да констан
тираме, че „Срещите” навли
зат във все по-интересна и
по-напрегната фаза, защото
след като се проведе и последната среща от този кръг
(Смнловци — Лукавица I на
9 февруари),, започва смете
мата ’ всеки
------- срещу всеки”.
И така, да подсетим още
един път всички онези, ко
ито в събота, на 9 февруари,
не са препалело заети, нека
Смиловци,
да заповядат в
откъдето ни осведомяват, че
са готови да посрещнат вой
чки гости, а Лукавчани пък
от своя страна обещават, че
скуката не ще има.
Т. Петров

Младежта подобри работата си
съществува интерес къ-м то
зи вид забава.
За успешната
активност
п,рез настоящия сезон, долно
тлъмнноките младежи и де
войкн заслужават похвала.
Ако такавата им работа про
дължи н по-нататък, може
би ще трябва да се обми
сля и за откриване на мла
дежки клуб в това село.
Наистина зимната ваканция
приключи и учениците и сту
дентнте отново са по учили
ш ата и факултетите, а на
скоро н селските младежи
ще задигната на сезонна ра
бота във вътрешността на
страната, по клубът има ус
довия да работи поне в съ
бота п неделя и по време на
държавните празници и лят
пата ваканция, когато мла
дите отново са на село. Об
стоятелството, че има поме
и че Долно Тлъми
щсипя
но е районен цеитъР. в кой
то се отбиват и младежите
и девойките от околните се
ла, дава основание за откри
впше на младежки клуб.
Ст. Мапаспев

дардва
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ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПЛАН ЩЕ БЪДЕ
ОСЪЩЕСТВЕН
В началото на януари, 117,1* всички трудови ор
ганизации, димитровградски, конто ползуват оощественитс средства и чисто седалище с на терито
рията на общината бдха проведени разговори. 1»
разговорите участвуваха представители на ооществено-политнчсскнтс организации и Общинската ску»
организации,
шина, директорите на трудовите
секретарите на първичните организации на СК,
председателите на първичните организации па Сив
дината председателите на работническите сьвегн
н други самоуправигелнн органи в организациите.
Воденнте разговори злеегнаха следните въпроси: стсцента на нзготвяне па развои
ните програми за 1980 годи
на, проблемите на стабилизацията и икономическите
процеси, п възможноеппе
за развитие на общината
през 1980 година.
Освен това във всички ор
ганнзанни бяха водени рлзговори, които се отнасяха
до проблемите, с които се
срещат организациите, а сд.що така (на дневен ред) бя
ха и проблемите, свързани
с развитието па общественонкономнческите отношеш I я •
За похвала е, че всички ор
ганизашш имат проектопрограми за 1980 година. Тп-бва да знаем, че споменати
те проекти са съставна част
на средносрочната програма
по развитие, за период от
1976 до 1980 година.
Както ни осведоми другар
ят Петър Тасев, завеждаш
отдел стопанство и финанси
от заплашваните капиталовложения в посочения период, в стопанството ттте бъ
дат реализирани всичките,
с изключение на някои час
ти от развойната програма
на организацията на сдру
жения труд „Сточар”.
Трябва да се посочи, че
бе заето становище, в уста
новените пропорции на об
ществено развитие на общи
ната, да се извършат изве
стни корекции. Корекциите
ще бъдат извършени. тъй
като всичките планове са
изготвени преди приемането
на резолюцията за полити
ката на осъществяване на

обществения план на СР Съ
роня, за период от 1976 до
1980 година.
СТАБИЛИЗАЦИЯТА — ЗА
ДАЧА НОМЕР ЕДНО
Централен въпрос в разго
порите, бяха проблемите па
стабилизацията 117, в връзка
с разискванията па заседа
нията на Председателството
па Социалистическа федера
тивна република Югославия
и Председателството на ЦК
на Съюза на югославските
комунисти от 7 п 20 ноем
ври, миналата година. Всич
ко това бе съгласно заклю
ченията по актуалните въп
роси в осъществяването на

Олимпийският огън тръгна
нъм Лвйн Плесид
Вечният олимпийски огън
който по традиция,
вечно
ще гари и ма 13-те Олемпий
ски игри и Лсйк Плесид, и
Атина па 30 януари и офи
иипл.но
беше
предаден

тел
на Олимпийския кО.\1ц
тст Ач аиасиадис.
С-ьс сиецичлеи самолет 0.
лилшийският огт;н ще г,-,
пренесен к Ленг-ьл във
Апатия, а в Лсйк Плесид

тсопомичоскнта и социална
политика през 1У80 годила.
В съгласие с посочените
ааключеппя, бе заето стано
вище, според което всички
организации ще трябва да
изготвят по две програми:
програма па стабилизация и
— програма па пестене.
В разговорите се разиск
ва и но въпросите от общ
интерес: увеличение па лич
ните доходи, добавки за го
дишни почивки (т.п. — рег
рес), организиране па обще
ствено хранене и т.п.
1’рябва да отбележим
и
това, че забележително мяс
то в разговорите има и въ
просът. за работата па деле
гациите и делегатите и осъ
ществяване па делегатската
система, като пяло.
От казаното дотук, трябва
да заключим следното: веич
ко това е подготовка за из
готвяне ма общински план
и планове на организациите
па сдружения труд, за про
веждане ша заключенията
на ЦК СКЮ, за политическа
и икономическа стабилиза
ция.
Т. Петров

Пренасяне на олимпийския огън
ла
председателя
па
организационния комитет па
Олимпийските игри и Лсйк
Джордж Белег
Плесид
Фел.
Факелът от стара Атина
е пренесен на Панатенския
стадион, където през 1896
годгша са проведени модср
ните Олимпийски игри. Фз
келът е предаден на амери
от
канския представител
страна на грт,цкия председа

ще пристигне на 13 февруа
ри
в деня па откриването
на зимните олимпийски иг
ри.
Иа снимката: Гръцката ак
триса Мария Москолио
в
символична одежда на гръ
цка богия на Олимпийските
игри Хера, запалва традицн
онния олимпийски огън по
време на тържеството в дре
вната Олимлия).
Фото — Таюг

ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
Общинският отбор па Съю
за на бойците в Бабушннш
ка община тези дни преве
де заседание, на което об
съди
състоянието на орга
низпракостта на всенародна
та отбрана и обществената
самозащита. Оценено беше,
че бойците в общината са в
първите редици в укрепва
нето и внедряването на все
народната отбрана, като се
изхожда от организирането
й в местните общности, до
борбата против нарушители
те на реда и спокойствието
на гражданите, опитите за
повреди на обществено иму
до борбата сре
щество
щу
вражеската дейност и
природни бедствия.
ПОВЕЧЕ МАСОВОСТ, ПОДОБРА ПОДГОТВЕНОСТ
Огромна и незаменима е

Въз основа чл. 59 на Самоуправителиото спо
разумение за сдружаването на работата на работ
ниците в основна организация и член 25 на Пра
вилника за трудовите отношения и решението на
работническия съвет от 31. 01. 1980 година гостилничарската трудова организация „Балкан” в Дими
тровград обявява

Конкурс
(преизбиране)
за
1. Шеф на счетоводството — в срок от 4 години.
УСЛОВИЯ:
1. Виеше или полувисше образование, ико
номическа специалност с три години трудов опит
на съответни длъжности,
2. Средно образование, икономическа специ
алност, с 5 години трудов опит на съответни длъж
ности.
3. Да притежава морално-политически каче
ства и организаторски способности.
С молбата кандидатите трябва да представ
ят и доказателства за образователния ценз, тру
довия опит и морално-политическите качества и
организаторските способности.
Конкурсът остава открит 15 дена след пуб
ликуването му. Непълни и закъснели
зявления
няма да се взимат под внимание.
Молбите се изпращат на адрес ГТО „Бал
кан” Димитровград, Маршал Тито 28, до работни
ческия съвет.

ролята на местната общност
в укрепването и развитието
на всенародната отбрана —
изтъкна между другото
и
председателят па Общинска
та
организация ма Съюза
на бойците в Бабушннш ка
община Никодие
Велко,
вич.
Съветите на местните об
Щ1ГОСТИ трябва да съдейству
ват щото всеки гражданин
да бъде подготвен, осведомен
и да бъде готов да действу

ва
при всички обстоятел
ства, каквиго може да нало
жи евентуален агресор.
През последните години
пад 60 на сто от население
то в местните общности е
участвувало в разни провер
ки и учения, а от ден на ден
се засилва активността на
този план. Най-добри резул
тати, по правило, са постиг
пати в ония местни общно
сти, в които са действували
синхронизирано и организи

Мо|ни новини от Париж

рано всички фактори.
Настоящата година ще бъ
де в известен смисъл и го
дина на народната отбрана
Всеобщият отпор на „ енни
те” в учението „Нищо
не
може да ни изненада” при
активното
съдействие
на
бойците потвърди, че те са
един от основните лостове
в организирането на всенаро
дната отбрана и обществена
самозащита в общината.
Д- Б.
Модата е динамична кате
гррия II ПОСТОЯНО НОСИ НСщо ново. В един сезон са
актуалнн модни детайли, до
пълващн всекидневното об
личане, през друг главен
„хит” са кройки, вталени,,
или пък с леко отпуснати .
линии.
Сменяват се и цветовете
от сезон в сезон, а дължина
та на полите никога не ми
рува. На страниците на мод
ните списания могат да се
срещнат
предложения за
няколко ме
предстоящите
сеца, но това не значи, че
оцте презе следващото лято
или зима модните креаторн
не ще поднесат някоя нова
модна изненада.
От световните столици по
ръчват, че в предстоят ии
сезон главни цветове ще бъ
дат тези на овошките и зе
ленчуците, след виолетовите,
които засега владеят по све
та. Кройките на полите ще
се щигепобяват към талии
те, като при това дължина
та, ще бъде по-малка — едва
до коленете.
На снимката: елегантен мо
дел от колекцията та Пиер
Кардемовата лятиа колекциядопълнен
Комплектът
е
с лачени обувки и шапка с
вид
малко у-к-шпленис
овощчге
Фото-Танюг
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КАЛЕНДАР 1А СЪБИТИЯТА
ФЕВРУАРИ
I

зшюки части ня
® косовски патзтикоманда.*™ шаба^“^3^
СКИ.
е назначен Михаило Апостол■моравска 'бр^™ ТовГГп4^ южночетници М Й*ВЦТ “
тника и повече шнени
гинали два паДДЕХ.

5
’ Загинали 13 че* бРИГаДаТа и отряда за-

Главн^Гщабн^НОВ иЧююТГ' к° решенИ1: на
— «е Формирана Петата ш^ор^скТпарт^
к" аРзИаГа^МаГГаДТ Ф°РМИра Драги3СтаменВ№1-м1!™ч КОМаНдант бе назначен Джура Златко-

г

На 4 февруари 1944 година по решение на
Главния Щаб на НОВ и ПОЮ за Сърбия в село
яоуковик формирана е Пета южноморавска наро.
доосвободителна бригада.
Бригадата формирал
Драги Стаменкович, член на Главния щаб на НОВ
и ПОЮ за Сърбия. Щабът на бригадата: командант Гюро Златкович — Милич, политически ко
мисар Динко Денковски — Заре, началник щаба
Милорад Диманич — Милош, заместник полит. КОмисар Джура Цекич — Ива и заместиик на команданта Радосав Митрович — Шумадннац.
Със същото решение е формиран и Църнотравския отряд „Синадин Миленович”, чийто щаб
съчиняват: комендант Драголюб Петкович — Столе, полит. комисар Драган Петкович и заместникполит. комесар Божидар Янич — Влада.
На 8февруари 1925 година бя*а проведени
избори за народната скупщина на Югославия. Кан
дидати на работническата листа в Царибродска
околия бяха Илия Козич и Василие Костич. В пре
дизборните афиши разпространявани в околията
между другото се казваше: ,Да се вдигнем про
тив националното робство, за самоопределение на
всяка нация- Да тръгнем на борба за своите пра
ва, да агитираме и гласуваме за своите кандидати."
На 25 февруари 1934 година, когато Георги
Димитров бе освободен от фашисткия затвор след
завърщане от Лайпцигския процес — Президиумът
на Народната скупщина НР Сърбия ОБЯВИ УКАЗ
за изменение на името на Цариброд в Димитров
град, а околия Царибродска в околия Димитров
градска.

ДИМИТРОВГРАД

Повече
дисциплина и в
ловджнйството
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛОВНО
ТО
ДРУЖЕСТВО
„ВИДЛИЧ" от ДИМИТРОВГРАД
ПРОВЕДОХА СВОЕТО РЕ.
ДОВНО СЪБРАНИЕ
В отчетния
доклад, кой
то бе поднесен
от страна
на председателя на ловното
дружество Васил Тодоров,
се посочват положителните
резултати. Също така, се из
тъкват и слабостите в ра
ботата на някои членове от
споменатото дружество.
Именно, присъствуващите
ловци, константираха,
че
през изминалия период лов
ното дружество е постипна
ло определени резултати в
областта на подобряването
на дисциплината в ловното
стопанство, а особено в реа
визирането
на заключения
та на Скупщината, които се
отнасят до забраната на им
дивндуалния лов. Обаче, ве
днага да кажем, че незадо
волство
бе изразено, кога
то стана дума за (не) дис
Ш-гплината на някои члеио
ве, които отиват на лов и
в дните, които са определе
ни като
,/неловн'и”. Обща
е констатацията, че против
тль бракониери трябва да
бъдат прилагани още по-го
леми санкции т.е. против та
кива ще трябва да бъдат при
лагани дисциплинарни нака
занияБе изтъкнато, че Председа
телството е формирало коми
сия за полагане на ловджий
ски
изпит. Втората коми
сия както бе посочено не е
осъществила задачата си.
Въз основа на казаното,
ловците взеха решение
в
бъдеще (не) дисциплината
ще трябва да бъде подобре
на, а за подобряването й
ще трябва да бъдат ангажи
рани всички субективни си
ли, а най-много ловците —
членове на СК.
Т. Петров

ЛЕГЕНДА ОТ НАШИТЕ КРАИЩА

СЪБУДИЛ СЕ С КОНСКА ГЛАВА Л РЪЦЕТЕ СЛ

I

I

До неотдавна животновъдите от
нашите краища поддържаха практиката на нашенци от миналите времена
— през лятото да спят в овчарски ко
либи край егрециге, а през зимата в
търлите (малки кошари за овце, повдигани в комплекси от ливади, в които наносеното сено се съхранява в
стогове). В по-далечното минало това е
било- необходимо, понеже е съществу
вала опасност стадото да 07,де нападнато от глутници вълци> з Д° преди години тази практика е поддържана 01
традиция. Легендата, която ни разказа Параскева Соколова от село Долна
Любата ,говори за „действително приключение на един нашеиец, нощувал
в овчарска колиба край своя егрек.
„Един нашенец свака вечер спал у
колибата на егреко високо под плаиин. Една иоч, ту како на съ«, ТУ ка'
ко на яве, у колибата му дошли троичовеци, ту када, ту како обикновени
ко дяволи, и го викали Да иде на
ои не искал
некаква свадба. Открай
да иде ама они го осатонили и ои ка
ко у бунило пошъл. Ишли, ишли и до
шли до некаква карпа, у коя »ма
некаква голема пещера, У к°я
гло никако да се улезне. Но тия дро
били дялозде,
ица, що ишли с него

та им не било тежко да улезиат у нея.
а с пи препели и нашииецо. Ка улезли у пещерата, чули како овири музика, имало голема глъчка и веселбпя
Ка пристигнали у широката част ма
пещарага видели голема дяволска овал
ва. Невестата била иекоя украднела
гразан
машинка, а младожспята
млад дявол. Домачиио на свлдоаш ме
пканьил трите дявола м нашииецо да
седнат у соврата, но рекъл дека после
човоко че биде убием. Нашииецо се
млого уплашил, но иемал како и седмал у соврата. По едно време мо совкоиска глава
рата пошла здравина
луна с рския- Кв здравината дошла до
машипеца, ои гю нашенски обичай стаиал и преди да ливне и преди да го
спечат дяволите ои се прекръстил. Но
пели дяволите на й-млого се плашат 01
кръст, та щом нашииецо се прекръстил, опи се разбегали ,от свадба нищо
не останало, а нашииецо останал сам
и съсем се расънил, ка оно у руцете
из
дръжал конска глава. Къ/га излезнал
видел
дека
се
намира
у
едпещерата
па голема карла у непознато место. Едва се измъкнал из карпата и с прашуванье па овчарс стигиал дома".
Записал: К. Георгиев

В МИНАЛОТО'

ДУБРОВЧАНИ
В БЪЛГАРИЯ
Между Дубровашката република и България
са съществували в миналото непосредствени връз
ки. Те са били предимно търговски. През 1230
година българския цар Иван Асен II предал на
дубровашжите търговци повеля, с което им дал
големи привилегии. Позволил им да търгуват във
всички области на България с всички стоки, за
това дан нареждане никой да им не пречи в тър
говията.
^
Цар Махаил Асен подписал договор през
1253 година с Дубровашката република за внос
на различни стоки, специално манифактура. До
пуснал е внос на злато и сребро. С този договор
бил подписан и военен съюз. Били прецизирани
всички политически, военни, търговски (вносни.—
износни), митнически и друга договори, които се
отнасяли до връзките между двете държави.
Към края на 15 столетие в София било ос
новано първо селище на дубровашки търговци в
България. След това се създават дубровашки тър
говски селища и в други български градове: Про
вадия, Търново, Видин, Шумен, Силистра, Русе,
Исмаилия и в черноморското пристанище Варна.
В тези селища Дубровчани са организирали
свой граждански, семеен и религиозен (римокатолически) живот по законите на Дубровашката
република. И след влизането на Турците в Бълга
рия дубровчани в своите селища . продължили, с
позволение на турския султан, да живеят и тър
гуват като и по-рано. Турския султан им дал по
твърждение за всички по-раншни привилегии.
Между болшинство от дубровашките търгов
ци в България се изтъкнал Павао Джорджич.
Той Дълго време живеял в България и запознал
страданията на българския народ под турското
робство. За това писал на своето правителство в
Дубровник.
Когато през 1593 година войските от Ери
трея (Трансилвания) и Влашко стигнали до Бъл
гария, Павао Джорджевич е изпратил писмо на
въстаналия княз Сигисмунд Батхорий в Ердел. В
писмото е записал българските неволи и помолил
да се даде помощ на българите. Той обещал, че
целият български народ ще въстане, когато в Бъл
гария минат освободителните отряди от Еритрея
и Влашко.
Павао Джорджевич, голям южнославянски
родолюб, не е останал със скръстени ръце, но
подтиквал хората към въстание. Искал е и помощ
от австрийския цар. На княза С. Батхорий в пис
мото си посочил, че между другото и това: „Се
га ще ви дадем описание на българския нрав, ко
йто добре познавам. Те са горди и племенити и
не понасят неправда, защото когато им е неп
равда направена те не са отговаряли със същата
мера на насилниците. Те са неприятели на тур
ците, а не са приятели на гърците, докато много
са повързатги с нашия дубровашки народ, колко
зарад това нашия език, толкова зарад удобствията, които получават от търговията между тях и
нашите хора, защото има много наши семейства в
Силистра^, Шумен, Русе и Търново".
Джорджич уверява с това писмо ерделския
княз, че българите с радост ще дочакат неговата
войска, че ще я снабдяват с храна и ще се при
съединят с 25 000 въстаници. П. Джорджевич е под
готвил въстанието във Варна и Пловдив, а дубро
вашките търговци братя Соркочевичи в градовете
Търново и Русе. За да обезпечи успех на въста
ниците, Джорджич през 1597 година с българина
Тодор Бални, с представителите на
ерделския
К|ЦЯз С. Батхорий и влашкия войвода Михаил Сил
ни, заминал в Праг на разговори с австрийския
нар. След дълга преговори царът обещал парична
и военна помощ.
След добре направент подготовки бе обя
вено въстанието в България в момента, когато
влашкия войвода минал Дунав. Въстанието за
почнало в Търново, а за български цар провъз
гласен е Шишман II.
И така дубровчани в България подържали
взаимни и твърде близки и приятелски връзки.
Те започнали да се преселяват от България след
неуспешно проведеното Члшровско въстание. Но
не всички са се преселили. И след. пропадането
на Дубровашката република (1808), когато преста
нала взаимната търговия,
останали в България
някои дубровашки семейства. Така в София и
днес живеят далечни тгредци на старите дубровашки семейства.
Великия дубровашки и югослав°1Ш писател
Идо Гундулич е в своите произведения ©помеля*
вал злата съдба на българите под турците, а уче
ния съС световна известност дубровчанинът Руджер Бошкович .в авоя пътепис топло писал за бъл
гарите в България.
Ратко Писарич — Дубровчанин
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Шепот
хумор

Моля, без доиачеяие!
към ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА БОСИЛЕГРАД
Ако пътувате в Босилеград, не тръгвайте без
гумени ботуши, по възможшкт високи до надип
лено (онези който унотребяват рибарите). Понесе
те си и газмаска и повече дезодоран.
Всичпо това ще ви бъде необходимо за слу
чай Да сс отбиете в клозета на рейсовата стан
ция и Босилеград!
ВЪПРОС

МЕЖЯУ
СТРОИТЕЛИ

Стра ме
вача
Добре че бабата йе не грамотна. Ако бешс|
грамотна онуя вечер щеше да Ьу испущим.

— Йосо, закова ли дирекът
що ти реко оточка?

Че кажете що. Те Да ви распрайнм...

— Закова га, майсторе, та
мърда — рече Йоса.

Онядан дойде ми „Братство” и ссдомо до
внделото и бабата, мезнам кво шо би, тражи да
нюй чегам „Братство”’, а она нещо ръчка с иглете, плете си ступалетине... Чето о чето, ка одйеднуш стану, стра ме вану, ка прочето дека у Димитровградску общнну ланн болни 2 775 работни
ка по трнйесе дъна...
— Що стану, Манчо, чети де, чети...
Диго се та гашу водицу и седо до кюбето...
— Нещо ми залете, бре Станийо, реко, и по-1
че да четим нещо друго на другу страну, това замину...
Ако това бейо прочел кико си Стання има
слабо сърце, и коки си постоянно мисли дека
нашата деца су болна ка ни писую, щеше одма да
припадне...
После си лего и не може да заспим. Кико
бре толко народ да боледуйе. У мойе време, ки-1
га немаше толко добра рана, и народ беше напа-.
тен, немаше толко болни. А са работе с машине,
насушину, убаво облечени и наранени, а толко
да боледую? Целу ноч се превърна и не може
да заспим и на йугре Дън се надиго у град да
видим, да питам, кико това може.
Нечу да ви распраям с кога и какво съм
говорил, ама не може да се начудим и надзверим кико може толко да вам глупав и да се не
сетим кита и моите синове, за оране су пре мене
по неколко дъна, у жетву и косидбу пак по неколко дъна, у бран»е моруз по два—три дъна, ко
лко пути дооде те за мас, за месце, компирйе да
си прекарайу. Млого сам глупав бил да се не се
тим кико они дооде при мене. Па они у тия дънове шили, синове майчини, при доктура прайили
се на болни, а доодили при мене да ми помагайу.
И са нечу да крийем никога щом смо решили да прайимо стабилизации) има да Бу прайимо. Они нека си гледайу работу у вабрикуту,
а я че си гледам работу, колко могу, на ньивуту.
Разбирамо ли се?
Айд, с здравйе. Туя годину да будемо здрави.

!

★
Майстор Марин се догово
рил с един домакин да му
иззида комин. При края» ко
гато видял» че коминът ще
му падне, казал на домаки
на:
— Плащай сега
или ще го срутя.

веднага,

Домакинът започнал да го
моли да го почака ден.два,
понеже сега няма пари.
Под тежестта коминът ру
хнал, а тухлите едва недостигнали краката на майсто
ра.

ТРАУР

—Айде уздравйе, па ега
бог даде да се не върчаш
повече.

★
Майстор
Младен закову
вал йексер, а при свако уда
ранйе йексерат се съвивал.
Тъгай майсторът казал:
— Чорбаджийо, я затвори
вратата, видиш ли дека ве
тар дува па се йексерат
криви.

зщре&тю Р
)
Раси черн-о,»

г
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НЕ СЕ ЗНАЕ — ЗНАЕ ЛИ СЕ
Кога лекарите от Здравния дом в Босиле
град ще минат иа работа в новата сграда?
Кога изберат директор.
А кога ще изберат директор?
,
Кога се настанят в новата сграда.
Ами?
Да...

МИСЛИ ЗА ЖИВОТА
Животът е променлив: един дин по мед, друг ден
— подлучен.
АРАБСКА
Този, който е навсякъде, е никъде.
СЕНЕКА
Следвай пътя си и остави хората да приказват!
ДАНТЕ
™
ГЬОТЕ

Майстор Тоза повече пути
ишъл у печалбу. Ама нигде
не наодил работу и се въР
чал. Последният пут кига
га испрачала жената му ре
кла:

ВЖШЦ'5ГгГ’

ПРИМЕР
Самоуправителната общност по здравеопазване в Босилеград купи лека кола ,Застава 101".
Здравето е в движението — казва лекарите.
Очаква сс примера да даде самоуправителната об.щност — с возене до сто и един.

Безцелният живот е ранна смърт.

★

Записал:
Велин Георгиев

^...

За журналистите ,пристигнали в Босилеград
най-добре е да не казват професията си.
Всички ще ги питат коя фабрика изграждат.

Ние не живеем, за да яДем, а яД©м, за да живеем.
СОКРАТ
Който не умее да пази малкото, губи и голямото.
МЕНАНДЪР
За да живееш дълго, трябва да живееш бавно.
ЦИЦЕРОН
Ь1ие се научаваме Да живеем, когато животът шг
е вече минал.
_
МОНТЕН
Горко на хората, които не знаят смисъла на своя
живот.
ПАСКАЛ
Да живееш значи да правиш нещо, което да те
надживее.
Ф. КИНО
Животът е трагедия за този, който чувствува, и
комедия за онзи, който мисли.
ЛАМБЮЙЕР
Животът сам по себе си не означава нищо: него
вата цена зависи от употребата му.
Ж.Ж. РУСО
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