
ЬРЯТсгйп С *каз 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.
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Съобщение за 
здравословното 

състояние на 

президента Тнто

ЛЮБЛЯНА, 20 ФЕВРУАРИ, ТАНЮГ

Общото здравословно състояние на президен- 
а па ©публиката Йосип Броз Ти,то. е неизмене- 

но. Другарят Президент миналата нощ прекара 
спокойно и субективно се чувствува по-добре. И 
по-нататък се провеждат необходимите 
интензивно лечение.

мерки на

Лекарски консилиум

ОТ ДВАНАДЕСЕТАТА СРЕЩА НА
САМОУПРАВИТЕЛИТЕ „ЧЕРВЕНИЯТ БАЙРАК"

Самоуправлението - обединяващо 

звено яа веични наши 

революционни събития
На 15 и 16 февруари в Крагуевац 

се състоя
реното възпроизводство”.

По повод 104-та годишнина на пър
вите работнически стачки в Сърбия, на 
площада на АВНОЮ в центъра на Кра
гуевац бе
тържествено повдигане на 
знаме на самоуправлението. В 
ствие на няколко хиляди пионери, мла
дежи и граждани на Крагуевац, деле
гати и гости, знамето повдигна на мач
та Момчило Миличич, най-добрият ме
талик на Югославия-

дванадесетата 
србща на самоуправителите „Червеният 
байрак”. Над 700 делегати на органи-

траднционна

зациите на сдружения труд от цяла 
Югославия, многобройнн гости и обща- 
ствено-политически работници от всич
ки републики и автономни области, в 
дводневната работа на Срещата, рази
скваха по тема „Акумулативната и въз- 
производствената способност на ООСТ 
в самоуправителната система на разши.

организирано традиционно 
червеното 

присъ-
борба ка работническото дзи 
жение за освобаждане на 
труда. Обаче заслугата 
нашата революция е в -това, 
че тази велика идея въве
де на практиката . на мили
они трудови хора.

лриятията и стопанските 
сдружения от страна на ра 
ботшщите през 1950 г. е ед
но в редицата най-важни ис 
торически решения в общия 
курс към свобода, иезависи 
мост и самоуправление, кой 
то Тито и ЮКП поеха 1941 
год.

на

— Другарят Тито с цело 
самоуправите купното си революционно 

дело сложи основите на на
шето социалистическо само 

на управление и е постоянен 
вдъхновител на неговото раз 
витие. Идването на Тито на
чело на нашата партия ста-

народосвободителна борба и 
социалистическа революция.

Изтъквайки, че СЮК ни
кога не се е съгласил със 
становището, че самоуправле 
нието у нас е започнало след 
стълкновението със сталини 
зма през 1948 година, Ви- 
дич каза, че и заседанията 
на антифашистките съвети 
на народното освобождение 
са „истински актове на са
моуправление” . Този път на 
развитие 
потвърди и Учредителното 
събрание през 1945 г, а За
конът за управление с пред

Традиционната среща 
югославските 
ли откри Никола Стоянович, 
председател на Комитета на 
Срещата и председател 
ЦК на СК на Босна и Херце
говина.

на
Спирайки се върху обета 

ловката в света, коята е из 
пълнена с нови противоре
чия, Добрнвое Видич под

Вндич по-нататък посочи, 
че самоуправлението не е 
някакво си изолирано наше 
становище в историческата (Стр. 3)

Тито — вдъхновител на раз
витието на самоуправление-

на начало на една нова ис- 
епоха в борба- гторическа 

та на нашата работническа 
класа и на всички наши на
роди и народности за свобо-

В този брои:то

На първото пленарно за- 
зедание на Срещата говори 

на Председа- 
СР Сърбия До

каза Видичдата и независимостта на на
шата страна. Титовото Ръко 
водство даде печат на автен 
тичния характер на нашата

Записано в онежния 

„партизански“ бивак
-------------------------------------- — стр. 5

председателят 
гелството на 
бривое Видич, като между
другото изтъкна:

Любата«»
дата от дрбрнтс строители 
продължава. С помощта ма 
агрегати, вградени в помпе- 

стапция. водата ще бъ* 
впсочп-

изтъкват, че тунелътствие
е изграден без човешки жер 
тви, макар че изграждането 

обекти най-место 
човешки животи. И 
време успяха да оз 

намелуват с едно грапдиоз- 
дело, което ще влезне 

на великите тру

по-дълъг тунел, нито 
труден терен! — казват стро 
ителцте на този наистина 

обект. Пълни

Нито „Лисца“
положителен 

пример

нана такива 
отнема 
своето

дс изхвърляш на 
па от 370 метъра (7,5 кубп 
чеокн метъра в секунда) и 
през бройни канали и снфо 

Влоши-

внушителен 
шест години, деноношио и 
без застой, работниците на 
ООСТ „Морава”, която раоо- 
ти в състава на „Хидротех 
ника” от Белград, са проби 

утробата на Гложка 
и Лиоинска планини. При^ то 

преодолявали бройни 
изобил

но ни ще се влива във 
ско езеро.в историята 

дови победи. —- стр. 3вали
Както изтъква Миле Рмс- 

тич, директор па ВЕЦ „Вла 
сина”, акум у лацноIгното езс 
ро в Лиоина годишно, при 
средно ниво на водата, ще 
може да акумулира 10 мили 
ояа кубически метра вода. В 
езерото в което се вливат во 
дите от божичкия, лиоштскн 
и любатоки елчш, водата от 
любатския район ще обсзпс 
чава 35 на сто от целокупио- 

количество. Или по-до- 
бре казано през тунела „Лю 
бата” годишно ше минат 35 
милиона кубика вода и съ
щата ще дава 75 милиона 
к иловатчаса електроенергия.

Толкова очакваната вода 
потече

Под Горна Любата, къде- 
то па река Драговищица е 
изграден малък язо™р'г ‘ц 
17 т.м. спусната е дълбоко 
в речното корито ,/врата па 
вечността’ и по бетонния ка 
,,ял (2200 м) потече тгърво- 

чакано количе- 
Оттук през един 

(300 м), който 
(6754 м.), 

(600 м.) 
а , аку 
Лиси.

В Скървеннцава, са
и опасни трудности: 
ни подземни ручеи, жив пя 
сък, гранитни стени... Оггас 
постите, като привидение

се заканва.
усъРД,т 
всичко.

г— стр. 7не
прекъснато са 
ли,но опитните и 
Ръце са надделяли 
Изграждайки тунела, а при 
това укрепвайки братството 
и единство (тук са раооти- 
ли българи, мюслимани, чер 
моторни, сърби, македонци, 
албанци и други), строители 
те надминаха всичко. Дори 

Тук с възхяшс'

Хоризонти на рефор
мата на учебното 

дело
толковато,

ство вода. тотунелмалък
е свързан с тунел 
па пак през канал 
водите ще се вливат 
мулациотшото езоро в

Изградепияга път ла во

стр. 8,
Vи сббе си. 

ние и с безкрайно удовол- .на.



АЛЕКСАНДЪР ГЪРЛИЧКОВ ЗА АКТУАЛНАТА МЕЖДУНАРОДНА ОБСТАНО
ВКА

СВЕТЪТ НИКОГА НВ Е бил вЗасилва се съпротивата 

в Афганистан ЧЛЕНЪТ па Председателството иа ЦК 
,щ СГОК АЛЕКСАНДЪР ГЪРЛИЧКОВ 
тези дни говори иа политическия ак
тив лш община Вождовац за актуална- 
та обстановка в света и политиката иа 
С/ОК в борбата за мир, равноправно 
международно сътрудничество И соци-

но три революции: националиоосвобо- 
дателна, социална и технологическа. 
Детантът никога няма да даде истори
чески задоволяващ отговор, ако обез
печавайки мир, не създаде и най-благо 
приятни условия за национален, об
ществен, социален и технически напре
дък-

ВОДИШ!Както съобщава АФП, въ
оръжената съпротива на аф 
гаинстанските въстаници все 
повече
се узнава най-силна сълро 
тпва се чувствува в северна- 

и югоизточната части 
на страната, където се вър 
ши нападение на стратеги
чески обекти, както ияътнща 
и мостове. Има нападение 
и на военни обекти, които 
се добре пазят. В областта 
на Пактия и Нангархар през

последните дни са 
тежки боеви.

Боеве се водят и в пла
нинския район на Джелала- 
бада. Журналисти, които са 
пребивавали в този 
твърдят» не са чули топов- 
ска стрелба от 
плшгини.

се засилва. Както ализъм в света.
Александър Гърличков изтъкна, че 

светьт апхкога до сега не се е намирал 
в по-голямо напрежение и неизвест- 

никога не е бил изправен пред 
открити въпроси. Ли

псата на съшествепи отговори па 
съвременните противоречия предизвиква 
решенията да се търсят в ограничени 
и такаиаречешх контролирани вой»и. 
Свидетели сме обаче, че „контролираш! 
те" войни все по-малко могат да се 
контролират и че застрашават да пре 

стълкиовехшя с катастрофа- 
последици за цялото човечество.

В обществените преобразования и 
революции е надмината системата иа 
идеологически и политически моиоцен. 

Този коицепх е станал
разпространението

иа социализма, като световен процес. 
Въпреки нарастването на социалисти
ческите сили, форми и манифестации 
този концепт все по-малко може да ги 
разбере още по-малко да ги признае. 
Затова, когато казваме, че в сегашната 
криза и стълкновения неуспех доживя 
не детантът, а — един негов ограничен 
концепт, можем да кажем, че не на 
социализма е нанесен удар, а — иа ед
но ограничено схващане на развитието 
на социализма в света.

град
та

околните ТрИЗъМ.
ничаващ фактор в

пост, 
по-голямо число

огра-

Очаква се, през пролетта, 
когато времето бъде по-бла
гоприятно 
се заечиш.

съпротивата да

Завърши Осмият конгрес 

иа попсиати парния
растнат в 
лни
Обаче, когато константираме, че 
тантът се намира в криза, не може да 
твърдим, чс общата идея на дегалта с 
доживяла решителен неуспех. Детантът 
се намира в криза, понеже се намират 

отношенията иа основните

де-

ПРЕСТИЖЪТ НА ЮГОСЛАВИЯ РАСТЕпремиер Ярошевич е оовобо 
дои от всички партийни и 
държавни длъжиостл.

Осмият конгрес на Пол
ската обедшгена работниче
ска партия завърни! с ра. 
бота по тържествен начин 
на 15 февруари. На послед
ното заседание на конгреса 
бе избран нов Политбюро. 
За първи секретар на ЦК 
на ПОРП отново е избран 
Едвард Герек. Досеганшият

Говорейки за положението на наша
та страна в света, Гърличков подчерта, 
че престижът на нашата страна про
дължава да расте. Здравословното със
тояние на другаря Тито беше не само 
референдум за вътрешната и външна 
политика на СЮК в страната, но и ме
ждународен референдум както за не
говия престиж, така и за правилност
та на външната политика на Югосла
вия и нейния престиж в света.

Разбира се, каза Гърличков, някои 
реакционни сили, възползвайки се 
от загрижаващата обстановка в света, 
засилват натиска

в криза 
му носители — великите сили.

НЕ СЪЩЕСТВУВА БИПОЛЯРЕН 
ДЕТАНТКонгресът изпрати 

до Вашингтон с предупреж
дение, че мирът днес е пра 
во на всички хора и основ
на предпоставка за по пата 
тъшния напредък в света.

апел
Днешната напрегнатост в света с 

цялата си икономическа, военна и по 
литическа сложност потвърждава неу
спеха иа биполяриия детант. Сега се 
търси изход в известно разширяване 
на детанта с някои истински или по
тенциални сили. Сигурно е, че и това 
няма да даде резултати, понеже све- 
тът може да изгради стабилни отноше 
шхя само в рамките на универсалния

ОТНОШЕНИЯТА СФРЮ — ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИ
ЧЕСКА ОБЩНОСТ

върху нашата страна, 
" неизвестносткато /йд>едсказват' 

нашето бъдеще, че няма да съществу
вам е като федеративна общност на рав
ноправни народи и народности, че ня
ма да отстоим в изграждането на са
моуправителни# социализъм и необвър 
занатз политика. Ние и преди имахме 
посегания на нашата свобода и незави
симост, но всички отблъснахме без да 
отстъпим от нашия модел на вътрешно 
развитие и необвързаната външна по
литика.

Енергията, с която 
борбата за нашето

Напредък в детант.првговорпте В сегашния загрижен свет, каза 
по-нататък Гърличков, огромно мнозин

страни и народи не търсят защи-ство
та в блоковото равновесие; първо: за 
щото блоковете 
на националните интереси и второ: бло 
ковете не гарантират продължителен

Съюзните обществени съ
вети по международни от
ношения и стопанско разви 
тие и икономическа полити
ка, на съвместно заседание 
през миналата седмица, об
съдиха досегашния ход на 
преговорите за икономиче
ското сътрудничество меж 
ду Югославия и Европей
ската икономическа общ
ност. Встъпително изложе
ние произнесе членът на Съ 
юзния изпълнителен съвет 
и шеф на нашата делегация 
в преговорите Стоян Андов.

определи рамките на раз 
тирено, по-уравновесено и 
по-сгабилно икономическо 
сътрудничество на дългосроч 
ни основи между Социали
стическа федеративна репу 
блика Югославия, като не 
обвързана, европейска и 
средиземноморска развива
ща се страна и членка на 
„Групата 77" и Европейка
та икономическа общност.

След всестранно и щател
но разискван^ съюзните съ 
вети константираха, че е ост, 
лцествен напредък в досе
гашните преговори. Доколко 
в предстоял ти я ход на пре 
говорите благоприятно се ра 
зреши известно число от 
крити въпроси, ще се стиг 
не до възможност за склю 
чване на ново споразумение 
между СФРЮ и ЕИО. Също 
бе оценено, че такова опора 
зумение за икономическото 
сътрудничество ще бъде от 
взаимен интерес.

ограничават изявата

мир.
Движението на необвързаните, из

разявайки интересите на огромното 
мнозинство на човечеството, е носител 
на универсалния детант. Ще ни сло
жат забележка, че и необвързаните са 
засегнати в стълкновения. Част от тези 
противречи# е от обективен характер, 
а част — последица на настоянията не
обвързаните по един или друг начин 
да бъдат въвлечени в блоковете. Ес
тествено това е причина движението 
на необвързаните да се бори за от
брана на коренните принципи и за 
пълна демократичност в разрешаване
то на световните проблеми.

разполагаме в 
успешно развитие 

е неизчерпаема, понеже се обосновава 
на съществените интереси на работни
ческата класа, 
ята и младежта. Нашата сила е в на
шата концепция на настоящето и бъде
щето, в нашата действителност, в го
товността с открити очи да гледаме на 
резултатите, но и на трудностите и гре
шките. Решителността и способността 
нв Съюза на комунистите и на всички 
останали прогресивни сили, отдадени 
на делото на социализма, са залог 
нашето бъдеще.

Разбира се, ние не седим със скръ* 
РъЧе в оспособяването на стра

ната нн за отбрана. Всенародната от
брана, обществената самозащита и 

въоръжени сили са крепка 
опора на нашата независимост, си 
гурност и спокойство.

сел#ните, интелигенци-

Съвместното изявление на 
официални представители на 
нашата страна и Европейска 
та икономическа общност 
от декември на 1976 година

ТРИ РЕВОЛЮЦИИ
В неизвестностите па днешния свят, 

от всички страни се посочва, че въз- 
обновението на детанта е единственият 
изход. За детанта всъщност 
твува

стени
не същес-

алтернатнва. Но светьт днес не 
е обезпокоен само от неопределеността 
на границата измежду мира и войната. 
В днешния свят са в ход същевремен-

нашите
ВЕСТНИК НАБЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

С®Р ЮГОСЛАВИЯ 
Имим всеки петък 
Урежда редакционна

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СЮК И ИКП

Паета в Любляна
АМЕРИКАНО-ИРАНСКАТА КРИЗА

Оформена международна 

комисия
Членът на Дирекцията на 

Италиянската 
ска комунистическа 
Джанкарло Паета, 
в Любляна, 
на Председателството на ЦК 
на СЮК и председател на 
ЦК на СК на Словения Фран 
це Попит. Паета най-на
пред се интересира за здра
вословното състояние 
другаря Тито, като при то
ва предаде иакрените поже 
лания

чност.
По време на разговрите 

Попит и Джанкар 
ло Паета направиха изчер 
пателен обмен на мнения 
та за обстановката в света 
и най-новите събития, Изра 
зено е общо становище, че 
са необходими още - по-голе. 
ми усилия за отбрана на ми 

на ра и сигурността в света. С~ 
щевременно е изтъкнато, че 
благоприятното развитие на 
демократичните отношения 
може да се обезпечи един
ствено
мократичните
тази гледна точка Попит и 
Паета обсъдиха някои ак- 
туални въпроси в между
народното работническо дви 
жение.

Дчиктор комунистиче-■ главен и отговорен
партия Франце 

тези дни 
посети члена

редактор
БОРИС КОСТАДИНОВ 

Тел. 46-454
По всичко мон Петит (Франция), Хари 

Джаявордене .(Сри Лаика), 
Адиб Дауди (Сирия)и Андре 
Агаилар (Венецуела).

Засега съществува раз
лика в тълкуването на усло 
вията, при които да рабо
ти комисията, 
счита, че заложниците 
Техеран трябва да бъДат 
освободени до 27 февруари, 
като условие за започване 
работата на комисията. Оба 
че в ООН това не се поста
вя така изрично.

личи, в разре
шаването на американо-иран 
ската криза е направена зна
чителна крачка напред. В Ор 
ганизацията на 
те нации е сформирана ме 
ждународна комисия, коя 
то трябва да изпита обви
ненията на Иран срещу вла 
дичеството на бившия шах 
Мохамед Реза Пахлави. Съ
ставът на комисията, с кой

редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Надава „Братство" — 
Ниш, „29 декември", 
М телефон 32-751 

Годиш, абонамент 100, 
а полугодишен 50 дин.

Текуща сметка 
«ЗОбЩ.9529 

СДК — Ниш 
ТО „Вук Караджич", 

ООСТ „Графичар”, Ст. 
Паувовяч Л& 72—Ниш.

обединени

за по-скорото му оз 
дравяване, които са изпра 
тшт генералният секретар 
Ьнрико Берлингуер и ръ 
ководството на ИКП. При 
ТОВа тЙ?ъТ на Дирекцията на ИКП изрази Дълбоките 
чувствува на италианските 
комунисти към Титовата ли

Вашингтон
всъс зачитане на де- 

начала. От
то се съгласиха и САЩ и 
Иран сега е известен. Коми
сията
Беджауи (Алжир), Луй Ед-

съчиняват: Мохамед
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ПРОВЕЖДАНЕТО НАВ СТАБИЛИЗАЦИЯТА

ЯИСЦА“- ПОЛОЖИТЕЛЕН ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА И ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА

99 ИНФОРМАЦИЯТА ТРЯБВА ДА Е ВЯРНА 

И НАВРЕМЕННАПР1№
В бройните разисквания 

съвмес- Пише: Генерал майор МИЛОВАН МИШЕВИЧЗЙТ’ 46 до приемане на -
й;“ раб°™-а
от работа са 

а след това 
намален^ почти 
на 15 работника* 
сигурно има.

на неотдавнашното 
тло заседание яа Общинска 
та- конференция на Съюза 
на комунистите и Общинс
кия синдикален съвет в Ба 
бушница, по осъществяване 
на икономическата стабили 
зация в общината, ударе
ние бе сложно яа .няколко 
въпроса. Между друго се из 
тъкна, че стабилизацията не 
може цялостно да се осъ
ществи без постоянно 
жиратге на всички трудещи 
се в конкретните среди, за 
които в момента няма по.ва- 
жна задача. Също се подчер 
та, че в болшинството 
ганизации

про
в Писмената реч дава боево насърче

ние да се издържи в борбата докрай, 
мобилизира.

Ако повече 
ако хората добре са информирани, по 

лесно ще схващат и смисъла на бор
бата и съпротивата. Ако можехме да 
имаме нелегални печатници през Наро- 
доос^обдителната борба в окупираните 
градове, дори и в концлагерите, наша
та организираност в процеса на подго
товката за всенародна отбрана трябва 
да бъде пълна и ефикасна.

Макар че чрез обществено-политиче
ските организации в Нишки регион се 
предприемаха няколко забележителни 
акции в областта на масовата подготов
ка на населението, все пак, трябва да 
изтъкнем, че тук трябва да намерим 
още по-добро съдържание и още по- 
тягсна интергацид в тези приготовления. 
Издигането на отбранително-защитната 
култура не може да се обезпечи само с 
редки сказки или често форумно обсъ
ждане, колкото и качествено да е то. 
Подготвеността на населението за от
брана и защитата преди всичко изисква 
всестранно подготвен човек. За нас ка
то самоуправително общество и за 
нашата концепция — човекът е главният 
'източник на сила. Ако субекти на от
браната бъдат всички граждани и ако 
не съществуват неразпределени и из
лишни, тогава подготовката трябва да 
обхване всички. Ако отбраната преди 
всичко е право и честен дълг, тогава 
това право трябва да се простира и 
върху подготовката.

Подготвеността подразбира солидно 
и навременно информиране. Ако ние 
не му дадем информация, населението;' 
ще получи чужда информация от на
ше име,. което може да предизвика се
риозни последствия-

Редовната и трезва преценка не ид
ва сама по себе си и по такъв начин и 
инициативи. Нашата информация тряб
ва да се бори за истина без оглед на 
това дали се касае за трудности или 
успей. При информирането трябва да 
зачитаме принципа на облагане върху 
собствени сили, защото искат ли да 
стигнат в местните общности инфор
мации „отдоле" не е известно. На об
щинско равнище трябва да се подго
твят информации, които навреме ще ги 
запознават, осведомяват, афирмират, 
осъждат, квалифицират и обявяват 
становищата на политическо-партийни
те органи и решенията на обществено- 
политическите общности и така ната
тък.

ежедневно 
стсъствур.али 
тази27,

бройка е 
Дводно — се знае за положението,

А това
като се изчи-

ефект. СъщоТеиШ Ф”°и 
та на работа, 
ли ежедневна 
са премахнати.

закъснения 
които са би 
проява, днес

анта Тези резултата, както 
тъкна Стояиович, 
ствени с помощта 
йната организация, 
стабилизацията е 
най-крупна за тача. 
и влиянието на всеки 
1ЯТСТ на

из-
са осъще- 

на п«рти- 
за коя го 
значила 

Затова
КОМУ-

ост аналите труде- 
1Ци се че е останало без по 
ложителеч ефект.

Населението трябва да знае повече 
нещо е залъгването на неприяте- 
кой ои служи с тях, какви ефек-

какво 
лия, 
ти дават.ор

на сдружения
труд и останалите 
зации се забелязва 
желена ттродва и определе
на пасивност, което първен 
ствено се отнася до първич 
ните

Требва повече да се знае за дезин
формациите и тяхното действуваме ако 
добре са обмислени и ако са дадени в 
правия час. Гражданите трябва да бъ
дат 
чават

’ о.ргани- 
една не

Също бихме 
че програмата на тази орга 
низация е и достатъчно кон 
кретна. Например в нея е 
изтъкнато,, ако в течение на 
един ден всеки работник из 
расходва само един санти
метър материал повече от 
предвидения норматив това 
за организацията е годиш
на загуба от 220 хиляди ди 
нара. Изчислено е също та 
ка.че с ихономисването на 
материалните разходи, на 
вторичните суровини и ма
шинните части., в течение 
на годината могат да се спе 
стят 500 хиляди динара. А 
тези „спестени пари" са и 
по-голям доход за органи
зацията, личен доход за ра
ботника и принос на стабили 
зацидта.

Освен посоченото добре 
решекият въпрос за разпре
делението според резулта
тите на труда и положител 
ното влияние на- партийна
та организация, в която чле 
нува всеки четвърти работ
ник на трудовата организа
ция, на определен начин са 
гаранция- че самоинициати- 
вата в тази организация е 
дала резултати. Затова и в 
предстоящия период могат 
да се очакват резултати в 
тази важна и континуирана

подготвени и способни да разли- 
иеприятелоките слухове от до

стоверните информации, за да не им 
взимат вяра.

изтъкнали.
организации на Съ

юза на комунистите и Съю
за на синдиката. Всъщност 
обикновено се чака инициа 
тива от висшите партийни 
и синдикални форуми, зада 
се раздвижат някои въпро
си, в случая и въпроса по 
осъществяване на икономи 
ческата стабилизация-

Необходими са и по-широки знания 
за саботажа, диверсиите, имащи за цел 
да внасят неспокойствие, несигурност 
и да пречат на нормалната работа, про
изводството и живота изобщо.

Освен знанията за възможните по
стъпки на неприятеля, е необходимо по
стоянно, непрекъснато и нашироко да 
се върши подготовка на хората, че във 
всеки момент да могат да се включат в 
активности, които ще нанасят загуби 
и ще създават колкото се може повече 
затруднения на агресора.

Пасивната съпротива 
цид на населението имат крупно зна
чение ако са съчетани с други витлов е 
на активно отношение което предста
вляват съпротива и борба. Такава съ
протива не е без значение макар и да 
ие са пряко овързани с другите дей
ствия- Такова действуваме 
дение, значи и отношение спрямо аг
ресора и решимост да не се признава 
кагштуалация нито на едно мдето, пи
то в едно учреждение 
никого.

Има обаче и цротивполож 
ни, положителни примери, 

необ-
на самоиниииа-

които потвърждават 
ходимостта 
тавата. Такъв е примерът с 
основната организация 
сдружения труд „Бабушни. 
ца", която е сдружена 
трудовата . организации „Лис 

" от Севница — СР Сло

на
резистек.

в

на
веглия-

Както на споменатото за 
седание изтъкна секретарят 
на първичната организация 
в този колектив Йован Сто 
янович, комунистите в този 
колектив са поели инициа
тива за изготвяне на стаби
лизационната програма още 
първите януарски дни. Тя 
е най-напред обсъдена 
партийната и 
организация, 
обстойни
приета от трудещите

пове-

За да може целокупното население 
да участвува активно в отбраната и за
щитата е необходима добра организа
ция,

никъде и от

която създава предпоставки 
висока степен на отговорност на всич.

субекти на отбраната. Разбира се, 
това върви заедно с психологическата 
подготвеност, мобилността, духа и бди
телността и политическото съзнание.

за •При такива условия 
наистина би видял „хиляди неприятели 
наблизо, а нито един на хоризонта”.

И чрез такаова форма на съпротива, 
в която всеки може да учаотвува бод
лите на таралежа стават още по.гъсти 
и по-остри.

неприятелятот
синдикална киа сетне, след 

разисквания. е
се.

И макар, че все още е 
твърде рамо да се говори 
•за ефектите на програма 

Фак-
— Край —акция- А. Димитров

та те са вече видими.

ОБЕДИНЯВАЩО ЗВЕНО НА намаленото участие на 
в инвестициите и дру-

да,
ОСТС«ГГрЕволюционни СЪБИШ ги.

На края на изложението 
си, Никола Стояиович из
тъкна, че за развитието на _ 
самоуправлението, а особе
но за укрепването материал 
мата основа на сдружения 
труд е нужна широка и про 
гримирана активност, при 
което особено значение има 
ролята на СК. С оглед на то
ва, че някои решения в раз 
витието на обществено-ико
номическите отношения бав

благоприятни условия за раз 
движваие на творческите 
сили на масите във фун
кция на укрепването на аку 
мулативиата и възпроизвод 
стаената способност на 00 
СТ и обществото.

В тази област меблагонри 
ятпо влI [диие оказват и несъ 
гласуваиостта на политиката 
на цените с Конституцията 
и Закона за сдружения труд, 
както и решенията в систе
мата за уреждане на икоио 
мнческите ошоюення с чу
жбина. Подобрението на а- 
кумулативиата и възпронз- 
гаодотвепата способност на 
сдружен и я тР уд Стоя новнч 
вижда в опирането на небла 
гоприягните теплаицин. как 
вито са: по-бързото увеличе 
ние
иошение увеличението на до 
хода, несъответното вътреш
но разпределение на дохо-

добрепието на която усилия 
та трябва да се сьоредочо 

на качеството на раз
това е осповподчерта, че

ният 
него

(От 1-ва стр.) въгФ°с 13 осъществява- 
власгга на работииче- 

класа над дохода и 
възпроизвод- 

способ

чат
витието. „Централно място 
в това имат социалистически 

самоупрагаителни п ро из 
ВОДСТП СII и отио шоп и я, 
общо
вявапс па самоуправителшо 
сдружаваме ма труд и сред 
ства,
деление ма труда, издигане 
равнището ма приложението 
ма собствената, наука и техно 
логия- Това изисква активно
стта на организираните соди 
алистически сили, преди всич 
ко на Съюза на комунисти
те, да се насочи към значи

черта, че нашата необвъРза 
на външна политика е за
легнала в независимия харак 

на нашата революция

ската
общественото 
ство. Акумулативнага

на нашето стопанство 
през последните години на
малява, а изходът тРя&ва да 
се търси в меняието на от
ношенията и положението в 

област чрез подобрение 
ИКОНОМИЯ И

те
катотер _

и нейното самоуправително
Накрая Вяднч

историческа задача 
кла

ност условие за осьщсс!
определение, 
каза, че
на нашата работническа 

всички трудещи
пазят братство 

на нашите

но се реализират, което из
тъкна и догарят Тито в 
I ювогодишното послание, съ 
ществува обща , съгласност 
да се прагаят радикални гфо 
мени. , с; ,:г;:

самоупрашггел!ю раз
се еса и

постоянно да 
то и единството 
народи и народности 
превземат всички рао° 
на обществото в свои РЪИ

тази
ма вътрешната 
доизграждане «а системните
условия па стопанисвано- 
Стояиович изтъкна, че резу 

кои 1 и
Да

татите в развитието, 
гп гпъгде значителни и на- 
рождат страната ни РРЗД 
стралгите с най-динамично 
развитие ие е достатъчно 
ю,но С подобрение 
стоото па стопанисването. То

иайтЯ°®Ре се ВИЖДаомзвонизката ггроизво-

Делегати на 12 среща на 
самоуправителите .всестранно 
подкрепиха 

. и а другаря Тито за провеж
дане на конгрес на 
прагаителите в 
От срещата е изпратено поз 
дравителио писмо до 
гаря Тито.

Качество на развитието и 
стопанисването

инициативатапротикваиия в разтел ни
витието ма самоуправление- 

осногаа и а Кометиту 
и Закона за сдружс 

труд, като по този па
се създават

сле самоу-
Югославид.на качеВ доклада си за „Акуму- 

лативната и възпроизводстве 
ната способност на 
самоуправителната система 
на разширеното производ
ство ", Никола Стояиович

ТО В'[,3 
цията 
пия 
чин

на потреблението по от

ДРУ-ваносително още поза пола труда,дителиост
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ОБЩА ПРОГРАМА ИЛ ОК ИЛ СКС И СИИДИКАТИТК ЗА ИКОНОМИЧЕСКА 
БИЛИЗЛЦИЯ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ^КА СТА-

БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС

Да се «дигне личната 

отговорност
ПРИЕТИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ

41 Предстои приемане па конкретни стабилизацио 
нпк програми в организациите на сдруженият труд, тру 
довитс общности, местните общности, самоуправителии 
те общности Па интересите 0| Оптимално ннгажиране 
на всички

Изхождайки от Заключе
нията на Председателството, 
ига ЦК на СЮК и Прсдседа 
тслството ит ЦК на СКС за 
акциите на Съюза па кому 
шистите по осъществяване 
политика на икономическа 
стабилизация — Общинският 
комитет на СК и Общински
ят синдикален С7,вет в Сур 
дулгща са приели оисратив 
пи задачи за провеждаме на 
икономическата стабилиза- да. 
ция иа територията на Сур 
дулишка община.

Оценяшайки, че акцията 
има приоритетно обществе
но-политическо значение, ОК 
па СКС и ОС В се застъпват 
до края на този месец да се 
приемат конкретни програ
ми за дейност, в които да 
се изхожда от заключения
та, както и резолюцията по 
осъществяване иа общеотве- 
11 сни коном мчеокото развитие 
през 1980 година.

увеличение
малдаане и «*-

субек
ООСГ, трудовите и м 

ст/ш общности до останали 
обществени устрема 

трябва

тиЗа осъществяване на определените задачи е 
нужна по-голяма ангажираност от страна на чле
новете на Общинския комитет. Укриване на об
ществено-икономическите отношения в земеделие
то търси пълна организираност и последователност 
на всички обществсно-полнтнчески структури.

самоуправителнлеубективни сили

Изтъква сс, че програмите тс 
трябва да съДРт>жат коикре 
ти и мероприятия, задт,лжс. 
мия и задачи. В основата 
трябва да залегне 
за по-голямо производство, 
увеличение на дохода, произ 
водителшосгга .иа труда, как 
то и по-рационално стопани 
свате с обществените сред
ства при максимално песте
не на всички сектори на тру

в общината —
готвят програми за и4,ш 
мий, с чието осъвухзд™"; 

борбата бяха се активирали знай 
телни резерви, с които ^ 
разполага в СурдулишКа ~ 
щипа: пъямоценио ползува 
не на работаото време па 
ционалпото използване на м 
хериалите, особено на дома 
шните вторични суровини и 
пр. Енергетичното състоя 
пие изисква от всички су 
бекта рационално да ползу
ват и пестят енергията, а о- 
сооено нафта и нафтовите 
продукти.

Изхождайки от обстоятел 
приемането 

на закони, споразумения, до 
говори и

Досегашната 
която проявяват 
на ОК на СКС в Босилеград 
в реализиране на запланира 
лите цели и задачи бе гла
вна тема на разговор на 
проведеното през миналата 
седмица в Босилеград заседа 
ние на Общинския комитет. 
В обсъждането бе изтъкна
то, че в работата на Общин 
ския комитет, съответно то

и влагаши са усилия как да 
се изнамерят най-подходящи 
решения за по-големо и ка
чествено производство иа 
житни растения и други 
земеделоки култури т.с. за 
създаване на агрокомилсксн. 
Същите са едни от първнч 
ггите задачи, които ще пзвър 
шат обединение на разхпър 
лените имоти, преди воичко 
на тези в обществения сстс

активност,
членовете

Оттук произтича задачата 
(всички първични организа
ции иа Съюза на комунисти 
те и Синдикатите да изгот
вят акцишши програми по 
ос'ьществяване на стабилиза 
цията в ООСТ и местните ството, че при 
общности.

самоуправителии 
постоянно са се ра 

зширявали правата, а че при 
това недостатъчно е водена 
сметка за дохода на стопан 
с-гвото и съвкупните матери 
ални възможности, изниква 
необходимостта, до края на 
март 1980 година, да се пре 
разгледат 
обществените

Конкретните стабилизаци
онни програми следва да о- 
безпечават тю-голям доход, 
върху подобряване на каче 
ствените елементи на произ 
водството и стопанисването: 
повишаване на производител 
иостта на труда, материали.

актове,

и видоизменят 
договори, са- 

моулравителните споразуме
ния и останалите самоупра 
вителни актове. В тях след 
ва да се вградят елементи 
те и определения на икояо 
мическата стабилизация и 
да се осипфи тяхното прет 
воояване на дело.

С оглед че наскоро ще 
в се разглеждат заключителни 

те баланси в ООСТ 
ловите общности за изтекла 
та (1979) година, работници
те трябва обстойно да се за
познаят със стопанисването 
на своите организации и об 
щности. При това анализи
райки разходите и стопани 
сването и общности. При т°- 
ва анализирайки разйходите 
и стопанисването цялостно, 

С. Микич те ще видят и всички ела 
бости и трудности, а прие 
мането на решения за раз 
пределението на дохода, ще 
съгласуват с дългосрочните 
интереси и укрепване на 
материалните основи, които 
теменно е в духа на заклю 
ченнята на Председателство 
то на ЦК на СЮК.

Но в десетината точки, оп 
ределени като оперативни 
задачи, възможностите за 
стабилизация не се съблю 
дават само в црякото мате 
риално производство. Стаби
лизационните мероприятия 
с не по-малка отговорност 
следва да се провеждат и в 
обществените дейности, в 
таканаречените непроизвод
ствени сектори. Посочва се, 
че административният персо 
нал не бива да се разшир 
ява, да се преразгледа целе 
съобразността на капитоло 
вложенията в нестопанските 
дейности и пр.

СУРДУЛИЦА

Политическата шнола работи
В Сурдулица повече 

един месец успешно рабо
ти Политическа 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите. Орга
низирана е съгласно заклю 
ченидта на Централния ко
митет на СКС като постоя- 

облик на идеологичес
ко-политическо и марксист
ко образование.

Курсантите — общо 
души
циалности. Най-вечно е са 
работници, 
скостопански

от млади хора, които са и чле 
нове на Ръководствата на 
първичните организации на 
Съюзана комунистите, или 
пък се подготвят да поемат - 
отговорни дтъжности 
Съюза на комунистите.

За лектори са ангажира
ни изтъкнати обществено- 
политически дейци в общи
ната, региона и република 
Сърбия- Школата трае 
ра като постоянен облик 
шест месеца и се организи 
на идеологическо-политичес 
ко образование на членове.

От заседанието на ОК на СКС
школа на

ва и на членовете му, се чу тор. Повдигани са инициати- 
вствува съдържателна дей- ви за сдружаване на сел-

производи- 
с ООСТ „Напредък",

ност и че всекидневно укре 
пва отговорността и мобили 
зиращата 
на комунистите.

ско-стопаноките 
тели

роля на Съюза за производство на селско 
Обърщай- стопански култури «а пло

щи които са в имущество 
на тази организация и пр.

Обсъждайки информация 
та за реализиране ка взети 
те заключения от страна 
иа ОК на Съюза на комуни 
стите във връзка с развити
ето на общесгвенотикономи-

и тру

нен
ки внимание на всички ак 
туални въпроси в своите пър 
вични партийни организа 
ции, в основните организа
ции на сдружения труд и 
местните
вете на Комитета са постил 
нали значителни резултати
и чрез тяхната роля най- чеоките отношения в земеде 
непосредствено се потвърж- лието и на село, членовете 
дават идейно-политическите на Общинския комитет из- 
акции. От друга пък страна тъкнаха, че заключенията не 
чувствуват се и известни ела са цялостно реализирани, н 
бости и пропуски, които че „Напредък” като носител 
как изтъкна ГОНЕ ГРИГО
РОВ, секретар на ОК на СКС 
в Босилеград в предстояща
та работа тоябва да се пре 
махват. В същата трябва да 
бъдат включени всички

35
са от всички спе-

общности, члено но има и сел- 
производите- 

ли, гимназиални учители, 
студенти. Главно, това

те.
са

БОСИЛЕГРАД

Започна работа политическата школа
на акцията не е превзела 
всички възможни мероприя 
тия за надделяване на сегаш 
•ното положение в тази об 
ласт. Бе изтъкнато, че не съ 

чле ществува сътрудничество ^ 
нове и тяхната конкретна между тази организация и •• 
акция трябва да бъде насо земеделските производители, 1 
чена в работата на Комите- т.е. че агрономите 
та и в последователна из- „Напредък’ не оказват 
трайност в работата в фесинална помощ на селско 
своите срещи, защото стопанските 

от тяхната ангажираност и не само помощ, но съши 
в зависимост е и реализи- Т€ не са винаги в състояние 
ране на всички взети заклю Да продадът произведенията 
чения и становища в общин си- ДРУга страна имоти- 
ските организации на Съюза те на „Напредък ', като 
на комунистите. ли са забравени от трудещи-

се в тази организация- 
Вместо да организират про 
изводство, 
тези

от
про

производители.

че

те
Отговорност за неизпълни 

телите на задълженията си разбира се иа
които дават възмож-

Неорганизираного земеде ност за това, те същите да- 
лис в Босилеградска общи- ват под наем, от което нямаг 
на е опънка в по-нататъшно, значителна полза, 
то укрепване на обществе
но-икономическите 
ния в целокупното земедел 
ско производство. Засега 
голяма повърхнина 
?1в се обработват, 
индивидуалния така и в об

началото на Съгласноминалата програматаседмица започна с работа 
Политическата школа при 
ОК на СКС в Босилеград, ко 
ято посещават 50 души, пре 
димно членове на Съюза иа 
комунистите от първичните 
организации.

Политическата школа
върдена от страна на ЦК 
на СКС и ОК на СКС Боси
леград ще се изнесат

ут- Накрая се посочва, че из 
готвянето на реални средно 
срочни развойни планове 
също ще допринася за ста 
билизацията, която занапред 
ще бъде грижа на всички и 
отчети за която ще се дават 
постоянно и периодично.

Понастоящем в Сурдули 
шка община на базата на 
опеоативните 
ООСТ, местните 
лите общности, се изготвят 
конкретни стабилизационни 
програми.

Изхождайки от това, че 
заключенията не са прове 
дени в дело,
ОК взеха

отнеше- сказ-
от шест тематични об

ласти: основи на
кичленовете на 

становище с кое-
първичните партийни ор Гоне Григоров, секретац 

В ганизации в „Напредък" и „а ОК иа СКС в Босилеград 
,„„тот11Г отделението за управа при \ откривайки работата на шкп
щеешени* сектор,а живот Общинската скупщина да ( дата изтъкна че т, ™ 
НОВЪДНИЯТ фонд, въпреки че констатират причините за ] огромно значение за вдей- 

° намаление ™- неизпълня-ване на задълже. * ««политическото
не 06 прев‘ ™ята- ДВ изготвят иифор- > на членовете на СКАц за 

'щеличението му. мация за това и със съща- ; по-успешно ангажиране в 
т “ ТаЗИ изостана‘ та Да запознаят Общинския ! обществено - политическата 

лост търсен е повече пъти комитет. в. В. им работа. 3

марксиз- 
обществено-икономиче- 

С1Щ отношения в системата 
на самоуправлението, 
тичеоката

ма,площи то 
какго

поли 
система на само-

управителния
културата,

социализъм, 
науката, 

разованието и международ- 
ните отношения- 

Школата ще завърши сво 
ята работа до края на юни 

В. Б.

взадачи
и останаоо-

т.г. От. Н.
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ВСЕНАРОДНАТА
ОБЩИНА ОТБРАНА И ОБЩЕСТВЕНА

самозащита в бабушнишка стабилизацията — В ДЕЛО

ВСИЧКИ КАТО ЕДИН
ВСЕНАРОДНАТА ОТБРА- “ М

НА и обществената 
щита от ден на ден все 
вече пускат дълбоки 
ни във 
нашето

ПРИ ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ- 

ПО-ДОБРИ Р13УЛТАТИгражданската 
съставна част на 
ната отбраеа.

време

защитасамоза- като 
всенарод- Това

вилно
нещо говори за пра 
схванатия Дълг 

гражданите от местните об 
щности да 
съседите си, ако 
нужда.

Програмата по всенаро 
отбрана и обществена 

самозащита — е разработе
на и се прилага докрай и 
във в сички организации на
сдружения
чки

по-
„Текстилколор” и „Нитекс” — наскоро ще се обенакоре - По 

Д-шините
всички пори 
общество.

ват се най-различни 
на организиране на отпор 
в случай на необходимост, 
а всред трудещите се и 
жданите е пораснало 
нието за необходимостта за 
запазване на 
блага, които са

динятна миналото 
— 1 пРиродни бедствия
~ и“»°ИБеияята и свличане 

«а земни пластове в ня 
в общината бя- 

своеобразен изпит и за 
подготвеността по граждан-
ИскапШИТа ~ Казва Любич- искам да подчертая, че тя
действувате навреме, енерги 

и правилно — продъл 
жава той. Така беше 
време на

на помогнат и на 
се окажеРазви.

видове „Текстилколор', малка ор 
ганизация на сдружения 
труд в Бабушнишка общи
на, произвеждаща текстил
на галантерия, търси свое 
място в настоящето и бъ
дещето. Произвеждайки на 
дело стабилизационните ме 
ропридтия, над 100-те рабо 
тници в „Текстилколор” са 
на' път да разрешат един 
от най-юаболелите въпроси— 
модернизация и реконструк 
ция на производствените мо 
щности.

реализатори на тази 
са главно „Нитекс” в Ниш 
и „Текстилколор”, а 
ятно
ние ще се приключат и ос
таналите производители 
текстилна галантерия — ка 
зва Ранчич.

идеято
кои веро-

към нашето обединеднаха
вра

съзна на
материалните ТРУД» »ъв вси 

ведомства и учрежде 
В тази голяма и обе 

обществена акция, 
носител и организа 

тор на същата е Социалисти 
ческият съюз на трудещи
те се — казва Любич.

— Пълното единодействие 
и единомислие на нашите 
трудещи се и граждани е 
залог за успешно противопо 
ставяне на всеки евентуален 
враг.

създали, за 
всичко което е изградено и 
което се гради. Така 
създават

ния.
миста
главен

— В какво се състои, та
зи интеграция?и по

снеговалежите, ко
ито тази година прекъсна- 

съобщенията измежду 
Бабушница и някои местни 
общности. Щабовете 
жданска защита
ЩИя миг

както
материалните бла 

:ъщо такага — На първо време — то
ва ще бъде делово-техниче 
ско сътрудничество при съ 
здаване на общ пазар, а 

—От няколко години на- „Нитекс” ц „Текстилколор’' 
сам — ние сме изправени ще- излизат заедно на паза 
пред този сериозен проблем ра, а „Нитекс” ще ни пома 
— казва директорът на „Тек га и със специалисти, тъй 
стилколор" Витомир Раи- като ние нямаме достатъчно 
чич. Липсата на помеще- такива — изтъква Ранчич.

трудещите 
се и гражданите се готови 
и да ги защищават и пазят 
от всеки евентуален похи
тител.

по гра 
още в съ- 

оргакизираха насе
лението и за съвсем 
време пътищатаОбщото състояние кратко 

наново бя
ха доведени в изправно 
стояние.
Ня1ма местна общност, коя 
то да не е действувала — 
казва Любич. Обаче

на ор
ганизираността на всенарод 
ната отбрана и обществена, 
та самозащита в организаци 
ите на сдружения 
в местните общности в Ба 
бушнишка община 
видна висота — изтъкна Но 
вица ЛЮБИЧ, завеждащ от ка, 
дел всенародна отбрана в 
Общинската скупщина.

Имахмне много проверки 
на готовността и светкавн- които не им 
чното действуване и на— изтъква Любич.

съ-

Подготвеността на населе
нието за всенародна отбра
на е на твърде високо рав 
нище — посочи Любич. Не
отдавна и Общинската скуп 
щ-ина
даде висока оценка на тези 
приготовления, в които уча 
ствуват всички хора, целият 
народ — изтъкна между дру 
гото Новина Любич.

ния и застарелия начин на 
производство пречат натруд и Но тук не спира пореди

цата от мероприятия за съз 
даване на по-добро утре за 
работниците в „Текстилко
лор'.

всред
нзй-дейните трябва да изтък 

Нашушковаща, Пресе 
Богдановац и други. Те 

своите участъци от 
разчистиха сне

по-ускорения ни вървеж на 
пред.

е на за-
нем

в Бабушница също Тези дни в Нишки реги
он обсъждаме въпроса с 
интеграцията на организа- „Нитекс” 
циите на сдружения труд 
от нашия род. Носители и

освен
— С обединяването ни с 

казва Ранчич 
— ние ще получим реална 
възможност да можем да 
получим от Фонда за насър 
чение развитието в стопан 
оки изостаналите общини 
в СР Сърбия около 461000 
динара и 33 000 собствени 
средства, а още теглим и 
банкови кредити от 340 000 
динара. С тези средства ще 
се адаптират помещенията 
на сградата на бившия Здра 
вен дом в Бабушница и ще 
се извърши реконструкция 
на производствените/ мощ
ности.

пътищата,
га и на по-големи разтодния. 

„принадлежат"

ЗАПИСАНО в СНЕЖНИЯ „ПАРТИЗАНСКИ1' БИВАК

. .Човешката сплав, коята 

никой иа можа да предвиди
— Е-да, в началото имаше 

съмнение: как тук на снеж 
ната поляна ще се нощува 
под открито при температу 
ра от двайсетина 
под нулата? После никнаха 
снежни колиби т.н. „еским- 
ки” и набързо се създадо 
ха нормални условия- „Бой
ците” се заеха с такава се 
риозност и отговорност, ся 
каш са опитни, а всъщност 
мнозина от тях за пръв път

ТУК НА НАД 1600 метра 
надморска височина всичко 
изглежда като в зимна при 
тсазка. Снежни върхове, за

градусадървета, от врескрежени 
ме на време пробиващо се 
слънце с хиляди пробляс- 
кващи снежинки, кос вятър, 
дигаш облаци снежен прах 
и трупащ по

— По такъв начин — ка
за Ранчич — очакваме в ид
ната година да приемем още 
стотина нови работници.

просечения
Що се касае до конкретни 

мерки във връзка с осъ
ществяването на стабилиза
цията в „Текстилколор” съ 
що се действува енергично 
и бързо.

чист въздух, 
нечи

път преспи, 
който сякаш стръже 
стотните от белите дробове... 
А наоколо една дива пус 
тош, девствен сняг и покой.

снежно сия-

виждаше как от подръчния 
материал сндг, могат да 
се създадат „къщички'.

Животът тук тече напъл 
но по „военен” ред: ставане, 
учения, почивкц, боева стре 
лба, свободно време...

— За „бойците” наистиуа 
могат да се кажат само ду 

дисциплини

• ; -ома.мващ със 
ние и

Но, под тази привидност, 
скрива свойте за

Тук на боево учение е поредна „партизанска" част
ра от минус 18 градуса 
постигнати изключителни бо 
еви
„противоположно ’ 
вилата.

А мнозина о г „бойците' 
за пръв път взимат в ръце 
те си автоматическа пушка,
Ръкуват с твъРДе чувстви
телни мощности...

— Напълно сме оспособе 
■ни за воювапе в зимни ус 
ловия: при твърде ниски 
температури. Въпреки че то 
ва е т.н. „резервен състав” 
по подготовка не остъпваг 
на редовния състав, в с ня 
кои прояви,
военното обучение заслужа
ват изключителна 
Това потвърди и направе
ния контрол от страна иа 
командния състав при арми

изумрудена синева.
го на местното население: 
редовно идват, посещения, 
оказват см взаимна помощ, 
а предприятието за пътища 
от Враня и булдозеристът 
Йован Ммлич дневно два 
до три пъти пробиват път 
през преспите, конто вятъ
рът упорито трупа, а той 
още по-угюрито разрива... И 
тази упоритост да се най- 
добре изпълни поставената 
задача е обхванала всички.

— Още веднаж, по кой ли 
път вече, се убеждавала, че 
легвремостнми трудности ня 
ма н неизпълними задача 
също няма. По виелица н 
снежни бури, също като 
през слънчеви и красиви 
дни. Това е дългът, който 
тук е схванат и като всеот- 
дайност към делото на дру
гаря Тнто, към свободна, 
независима и необвързана 
Югославия— — каза накрая 
комендантът.

Обратният пъ'г взимаме 
уверени, че тук в снежните 
скатове на планината има 
стаен юмрук и че всички 
скатове и всяка педя земя 
,в миг може да се цравъР- 
не в разатищагваща оила... А 
безбройните снежинки ка

са — Отпуските по болест 
бяха първи на удар. — кат 

Стабилизацнонни-
планината 
щитници: тук на боево уче
ние е поредна 
ска” част, пред която като 
на длан е котловината,

по-малки баири, сне 
скатове. Довчераш- 

работници

резултати, което е 
на пра- зва той- 

те мерки са правилно раз. 
брани и вече отпуските чув 
ствптелно намаляха в. срав-

„партизан-

ми на похвала:съ- съзнател-рани, отговорни,
с високо морално-полII- 

едииство, себеотри
заяви командирът 

А че наис

с едните 
жените 
ните 
ганизациите

ни,
тическо ■пение с предишната година. 

Като създадем по-добри ус
ловия за работа — сигурно 
с, че те ще бъдат сведени 
в нужните граници и в от 
пуск по болест ще отиват 
ония, на които те наистина 
са необходими. Синдикал
ната организация, Съюзът 
и а комунистите и всички 
други организации действу 
ват активно и единно и ве
че има и конкретни резул 
тати: по-рационално се из
ползва работното време, 
расте цро1гзводителността 
иа труда, а намалява бра
кът. С изготвянето на дъл
госрочна стабилизационна 
програма, която е в ход, ще 
можем още по-домакин- 
ски и по-рационално да ра
ботим занапред — каза мвж 
ду другото Ранчич.

от ор- цапне
на тази част.

тук животът тече съ»
на сдружения 

труд в Сурдулишка и съсед 
ните 'Обтцини — служащи, 
студентиГ.. зорко бдят и 
провеждат бойното си V4®" 
ние почти при ненормални

тина
сем нормално личи и 
кулутрно - художествената

1 май” с уча- 
младежи и пи

от

програма на„ 
стието на 36

ежедневният ле- 
идващ редовно, редов*

условия.
— Тази партизанска 

наистина ни направи доста 
приятни изненади: на тръг- 

сформирана за изклю 
време (за де

опери, от 
чат, :
но се следи телевизионната 

„стен-

част
особено във

програма, издава сс 
вестник”,а „зидът” е празно 
то пространство между две 
6у ки.

Чудна е тази сплав, от ко 
ято а”*, изграден човекът. Ако 
мобилизиращият фактор е 
любов към свободата, към 
независимостта и а отечес- 

неговата необвя>рза- 
иай-овет

оценка.
ване, 
чително 
сет пъти 
ления
от пионерите

късо
по-бррзо от лредви 

срок), бе изпратена 
па основното 

Бело поле. И 
раздяла:

ята...
За здравословното състоя 

ние се грижи лекарят Мм 
лай Киров, който потвърди 
високата издържливост и а 

бойците. За вкусната хра 
иа — Сейдйя Шзчирович,

обществе.

училшце в 
твърде 'трогателна 
пионерите изпращат 
стихове и песни своите

майките синове, старци 
казва

със
ба. твото и 

ност, защитата на 
придобивки от Наро- 

война:
нш.
те — деца и вншш, 
комендантът иа бивака.

Следващата приятна 
нада е издт/ржливостта

в пълен войнишки 
над

за постоянното 
-но-политическо образование 
Драги Петрович. Хубави ду 
ми бяаха изказани за Бла 

Манасиевич,Миле Ари- 
заиович, Ферко Мустафич, 
Сава Йорданов и много дру

лите
до освободителната 
братството и единството 
тогава тази сплав никои пе 
може да предвиди. Това по
гвърждаваг и „професиона. 
лиият” войник-комендант и 

командир" изт-ь«- 
и При температу-

изне-
на

хората:
ред, ггрез преспи от 
един метър н половина, п4 и 

температура,

гос
то рояци се сипят, вятъРът 
ги грабва и пак трупа пре 
спи...твърде писка 

„бойните" стигат на опреде 
депото място.

пи.„запасния 
вайки, че

М. А.Ст. НиколовБойните чувствуват рамо-
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ИЗБИРИТЕ МИНАХА, СЕГА 

ПРЕДСТАЯТ-АКЦИИ
В АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕ 
ГРАД

ЦЕПИТЕ в! 1Н0Н0МЕЧЕСША 

СТАБИЛИЗАЦН ДА ЗАЖИ1ЕЯГ В 

ПРАКТИКА Изборната дейност и Димитровградска община приключи в пър
вичните партийни организации. Сега предстоят за провеждане в дело ре- 
шспш/та на комунистите.

Как се провеждат акциите около стабилизацията, как се готвят 
Дкциоинитс програми в най-голямата трудова организация в Димитров
град — ООС „Димитровград”, разговаряхме с ВАСИЛ РАНЧЕВ, предсе
дател на Председателството на Конференцията на ООСТ „Димитровград” 
н ДАИКА ГЕОРГИЕВА, секретар на първичната организация.

73 членове, 
татъ чио-изтъ к ва 
та Георгиева.

ПРЕД членовете па Съюза 
на комунистите -в първична 
та партийна организация в 
Автотранспортната органи
зация от Босилеград пред 
стоят обемисти задачи в 
■осъществяване на иконо

мическата стабил 1 Азацня.
Всъщност това е заключе
ние от проведеното през 
миналата седмица заседа
ние на първичната партии 
на организация, на което 
комунистите обсъдиха за
дачите си и дриеха -решение 
за изготвяне на стабилиза
ционна програма.

Проверката ма возилата, 
за което комунистите от
давна повдигнаха инмциатц 
ва, е една от главните за
дачи, която не търпи от
срочване. Но това не зна
чи, че в тази организация 
не трябва па по-високо ра
внище да се издигне м тру
довата дисциплина и че 
всеки трудещ се ис трябва 
да извърши анализ на лич
ната си отговорност, а с то 
ва да даде и пълен принос 
в по-качественото оказване 
на услугите и в повишава
не рационалността в стопа
нисването. При това и ор
ганизацията на работата из 
цяло трябва да се подобри.

И п пет първични, органи-па работниците. За това съ 
щеотвуват условия и чрез 
печата („Тигър")/ радиото, 
дневните информации и съ
бранията на трудовите хора.

ОМАСОВЯВАНЕ НА ОРГА 
НИЗАЦИЯТА И ПО-ВИСО 
КО ИДЕЙНО ОБРАЗОВА 
НИЕ

което с недос 
ДРУгарка-зацмп в момента с.с изгот

вят акциоипи програми, въз 
основата па заетите заклю
чения. В тези програми пас 
бъде посочен пъ'Гя, по кой
то ще б'|,да-г реализирани 
клановете за спестяването. 
Пламът за спестяването ще 
бъде спровеждан па всич
ките равнища: материал, 
спестяваме в смисъл, че ще 
бъде направен опит за под 
мяна па скъпите с по.ефти
ни) използуване ва ефекти
вното работно време. от
съствия по болест...

С ПО-СЕРИОЗНА РАБОТА 
ЩЕ СТИГНЕМ ДО ЖЕЛА 
НИЯ УСПЕХ

Това, което изтъкнаха 
другарят Ранчев и другар
ката Георгиева е само част 
от задачите 
пред партийните 
ции. В акционните

и

За секретар на първична
та партийна организация 
на СК в цеха за обувки и 
фолим па ООСТ „Димитров 
град" бе избрана ДАН КД
ГЕОРГИЕВА, която сподели, 
че пай-голямо ударение в 
работата в идния двугоди
шен период ще б7,дат сло
жени на няколко неща: 
омасовяване на организаци 
ята, чрез приемане на нови 
членове, засилена работа 
върху марксическото

В разискванията комуни 
стите посочиха възможнос
тите за I неон ом нов ане. а съ 
ответно на това как да се 
повишава производителност
та на труда и акумулативна 
та способност. За да се из
държи по пътищата на ста 
билизацията, комунистите 
са на мнение, че е необхо
димо да се пести на всяка
къв вид излишни разходи 
преди всичко в рационално
то изразходване на гориво 
то и материална и цялостно 
уплътняване на работното 
време.

намиращи се 
организа

програ
ми е предвидена по-усилепа 
работа и в редица други об 
ласти.

Според взетите решения, 
чрез пълно единодействие 
на партийната и синдпкал. между които особена организация и самоулра- 
вителните но внимание заслужава не 

обходимостта заоргани в трудо- 
оргайизация, стабили

зационната програма 
ва да бъде изготвена 
края на месец. За изготвя
нето и, бе посочено па засе-

Естествеио, че условията 
за работа ще се подобряват 
ежедневно, изтъква другар
ят Ранчев.

Както и досега, членовете 
на партията тпе бъде носи
тели на идейната работа, а 
юва тпе постигнем чрез 
обективното I гнформ пране

по-голяма
дейност на комунистите 
останалите обществено-по
литически организации, де 
легациите и самоуправите- 
лните органи и тела как
то и н еобходиместта за

вата втряб
до

данието, няма място за съ
мнение, защото от 160 
ботника една трета от тях 
са членове на СК.

ра- есъвършенствуване на начи
на и метода на работа 
партийните 

Само по този начин, пар
тийната организация ще бъ
де в положение да изпълни 
основната си роля и 
окаже

на
организации.В. Б.

СТАБИЛИЗАЦИЯТА В ПРАКТИКАТА НА ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
да

влияние на всичкиИКОНОМИИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ жизнени въпроси в средата, 
в която се твори. Съответ
но с увеличена работа 
редовете на Съюза на кому
нистите ще се окаже влия
ние и

и
* ОБЕКТИВНА ТРУДНОСТ В „ТИГЪР—ДИМИТ 

РОВГРАД” Е, ЧЕ ДО 60 НА СТО В ОБЩИЯ ДОХОД 
УЧАСТВУВАТ МАТЕРИАЛИТЕ

билни развойни пътища 
стабилно стопанисване, 
и тези 10 процента да се „по 
крият”.

на всички трудещи 
се хора в организацията за 
изпълняване иа основните 
задачи.СТАБИЛИЗАЦИЯТА в „Ти

гъР—Димитровград” е прие
та като най-важна задача 
в настоящия период. Още 
преди определяне на закон 
ния срок за изготвяне на 
стабилизационни програми, 
работническият съвет е офо 
рмил комисии, чиято зада
ча е да установят нормати
вите по отношение разход 
на материали, работно вре 
ме (увеличение на производ
ството на

Определяйки в общи на
соки
билизациота, в „Тигър—Ди
митровград” се изтъква, 
тя ще се движи по посока 
на икономии и пестене 
всички сектори, като 
това
производствените 
представителните, пътните и 
осаналите видове разходи.

провеждането на ста В „Тигър—Димитров град ’' 
са в ход и акции по въвеж
дане на стимулативни

Непременно трябва да се 
изтъкне, че на организаци
ите в местните 
като

че нор
мативи за възнаграждавано, 
което

общности
във трябва да подтикне 

по-качествена и по.ев
Данка Георгиева основни задачи са 

нуждите за \щастието на 
комунистите в разрешаване 
то на проблемите в конкре
тните
—битовите до 
отнасящи се до сдружаване 
то на селскостопанските _про 
изводите ли и осъществява
нето на по-нататъшния ико 
комически и социален про
грес на селата в община 
Димитровград.

при
нямаляват не- 

разходи—

към
тина продукция, 
и до увеличаване на дохода 
и средствата за личните до 
ходи. С някои 
във вътрешното устройство 
(премахват се работните

Рязко
идеино-политическото 
зовагате на комунистите, въР 
ху Цялостното информиране 
по всички въпроси и т.н.

съответно

среди, от комунално 
проблемитеизменения

Харакерно Вза стопанисва
нето ^ на „Тигър—Димитров
град” е голямото 
иа естествен каучук 
40 на сто и синтетичния ка 
учук (от внос) 76 иа сто. Уве 
личен ието 
За 60 на

трудовата единица 
обувки, платна

заединици време), 
намаление на разходите 
при репроматериалите.

ме и фолии
работ ООСТ „Димитровград” са 

заети 600 работника, 
е повече от половината 
цялата организация- 
низацията пък, на Съюза 
на комунистите, има само

иаста, и въвеждане на 
ни задачи)

ползуване
до се цели преди 

всичко да се заинтересуват 
преките производители за 
по-голямо производство.

което
вОтделни грижи се полагат 

за изнамирането на 
произведения, които ще бъ
дат

Орга-нови на материалите 
сто не дава особе 

ни пространства за 
дане на

Т. Петровтърсена стока на па
зара — на вътрешния, и на 

Приб
ли към това, че специална 

работи

въвеж-
мерки Тъй като 

стабил изационната
ефективни 

на стабилизация, 
Рязко подобряване на 
нисването. Някои 
ния

изготвянето скиД РЕгаонТА НА МОК НА сстн вна ЮЖНОМОРАВчуждестранния. а вилт относно програма 
все още е в ход, много от 
целесъобразните 
трябва да дадат самите пре 
ки производители, които и 
най-добре чувствуват

стопа-комисия за вдоеж 
дане в действие на инстали 
раните Обсъждане наизчисле. 

показват и дрл поло
жение на пълна

решения, важни въпроеммощности, на дела 
усилията 

на този колектив всеобхва 
тно да пристъпи към проб
лемите на стабилизацията.

натоваре
ност на производствените 
щности, пестене на 
али и други икономии, 
личение на производително
стта на труда с около 10 
сто

се потвърждават мо
Секцията по образование, 

култура, наука и физическа 
култура при Междуобгцин- 
оката конференция иа ССТН 
ма Южноморавоки 
тазгодишния план на рабо 
та е внесла за разглеждане 

важни

ните основи на културните 
дейности.

Една среща-съвещание ще 
бъде посветено на състодни 
ето и проблемите на основ 
ното образование и възпи
тание на региона, както и за 
провеждането на обществе
ните договори за ограмотя 
ване и основното образова
ние на възрастните във 
всичките общини на Южно 
моравски регион. На дне
вен ред ще бъде и анализ 
как се реализират заключе 
иията по развитието на фи
зическата култура и още 
някои други въпроси.

С. Микич

матери тесни
те места в производството.уве-

Самото обстоятелство, че 
проблемите на стабилизаци
ята са обе<кт

иаПри това трябва да 
чим, че целокупната проб
лематика е обект на обсъж 
дане на 
тичеокия 
ческия

посо- тазгодишното регион вувеличе- 
в ъзпроизв од с тве н ите 

материали не може да се 
компенсира.

ние на
на постоянно 

разискване и предприемане 
на мерки, е потвърждение, 
че и в този най-нислен 
лектив в Димитровградска 
община се търсят 
ни пътища на стопанисване.

обществено-лоли 
актив, работни-

твърде^ въпроси от
ооластта на своята дейност.

1греди всичко 
лизира

Естествено,съ©ет, а по ваич. 
въпроси трябва да се 

изкажат и всички работни 
ци поотделно, така че да 
бъдат наясно кой с какво 
моЖе да допринесе за ста
билизацията на организаци 
ята на сдружения труд.

разгърнатата 
широка акция, в резултат 
на която трябва да 
готви конкретна 
ционна програма,

ще се ана- 
развипгето на кул

турата в региона. Във връз 
ка с това ще стане дума за 
набавката на

ки
КО/

се из- 
стабилиза стабил- книги за терц 

торията на региона, култур
ната дейност на

в която
ще участвуват 
бекти, трябва 
вор: как да се осигурят

всички су 
да даде отго народности 

те и етническите групи, кул 
турното
региона, както и

ста Ст. Н. сътрудничество на
материал-
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Белград

комунисти и на Съюза на комунистите на Сърби,

ЕЛОДИЧНИЯТ РЕФРЕН на добре и 
звестната песен „Разчитайте на нас' 
стана един вид защитен знак на съв

ременната югославска младеж, поръка, коя
то носи в себе си .много определения, разли
чен смисъл, или която в крайна линия мо
же и наистина да се схване като телеграфи 
чески съкратена поръка на нашата младеж 
до нашето общество, до нашата революция, 

по-стари и нашите нещо по-мла- 
единствено до тях, защото поръ' 

съШевРеменно е отправено и до сама

жания и нови акции, но същевременно сти
хваше в много неща, дори се трудеше да 
бъде „лика прилика” на „по-старите” обще- 
ствено-политичеоки организаци ... Забравяше 
се, че предварително трябва да се знае в 
какво се състои непосредственият и всеки
дневният (и дългосрочният) интерес и въз
можното поле на действуВане на младите 
(тези с едно понятие обхванати пристигащи 
поколения чийто равноправен член е и ра
детелят, например, младият докотр на нау- 

— чудо от знанид и, същевременно, 
онези там „хлапета”, които 
стени „нелегално” изписват свои „пуик-лозуи- 
ги”; ученикът пешеходец от някое затънтено 
място и младият работник, който открито 
говори за това, как при възнаграждаваното 
според труда мярката за неговия труд и га

за труда на по-старите другари не е ед-

дълг на комунистите, и на младите и на по- 
старите им съратници, вътре в_ Съюза на 
социалистическата .младеж, в обществените 
организации, политическата 
действуват в насоката на организационно и 
акционно, идейно единство на .младото по
коление, в създаване на предпоставки за из
ява на творческите възможности на 
дото поколение, било да се касае за 
средственото производство или художестве
ното творчество. Да действуват, но това тя- 

действуване да бъде освободено от па- 
тернализъм, „патерфамилен” заряд, който за- 
душва творчеството и който умее като бу
меранг-ефект да създаде летаргия 
ките редове. Отделно комунистите, които са 
млади към това трябва да дадат свой при
нос, който ще се отчете и отчита в постоян
ната активност на комунистите и в Съюза 
на социалистическата младеж, сред младите 
въобще, в различни облици и чрез различни 
съдържания-

Нямаме намерение този път да привеж
даме относно да се опитаме да приведем 
ключовите задачи в действуването на кому
нистите и действуването на Съюза на соци
алистическата младеж, за същите своята ду
ма и своите изводи каза и определи насоки
те на действуване пленумът на Централния 
комитет.

Все пък, действуването на младите в де
легатската система, в процеса на образова
нието и възпитанието, марксисткото оспосо- 
бяване, върху найшироко разбраните обще
ствено-икономически пространства, във общо 
народната отбрана и обществената самоза
щита, това са тематическите и 
„цикъли" в които трябва да се осмисляна 
цялата широчина на активността на млади
те и да се потвърждава свойственото 
тдх творческо социалистическо съзнание и 
акция, в пай'широкия Фронт на субективни
те социалистически сили.

Че младите и тяхната организация тряб
ва преди всичко, сами да откриват нови и 
ползват съществуващите простори за дей
ствуване и, също така. Съюзът на комунис
тите трябва в това отношение непрестанно 
да дава свой принос като водеща общество 
па сила, .не е потребно отделно да се споме
нава. А траенето на нашата революция п0“ 
казва и потвърждава, че стихът „разчитайте 
на нас" има и свой продължен член — „раз
читаме на вас",

м
система... да

мла*
непо-

до нашите 
ди, но не и 
чението < 
та младеж.

Че това, „разчитайте на 
давано досега кой знае колко пъти, ъ 
щатае имало сво^ драматически и своимсч- 
тателски оцветени съДт,ржания ^ форми, 
свои полети, че е било и “«^^^вател- и журналистическо, и наувдо-иоатедовател 
скп и ученическо, и партийно и пионерско, 
и от трудовите акции, и войнишко, и маркс- 
систко критическо и “лско-труж."тторчеаш 
музикално, и спортно, и въобш Р , 
че беше и има и днес бл^тя“и0л^шо,шо 
своето непосредствено, иряк° Р *° спо. 
действуване, не трябва специално Дсе спо 
менава - по все' пък трябва да се 
или поне припомни, _

Припомняме си, пък и нещо 
това, и ние, във връзка. с югославските 
тралния комитет на Съюза & даяи проб- 
комунисти, на коит° бяка о ь ^ та за 
лемите нр младото поколение в „борба^^
по нататъшно развитие на с х задачите на
самоуправиелни отношения 
Съюза на комунистите.

ките хнопо градските
нас" е потвърж- в младеж-

зи )паква
В тези простори и с такива членове и 

това, по които е трябва-онези, които не са 
ло да се събират около своите поограми, в 
таково преплитане па интересите и открити
те, (но и прикритите) изяви па творческите 
сили на младите, във всичко това младежка
та организация показа доста слаби точки, 
показваше понякога, че нейният слух (или 
слухът па ръководствата й — които и ната
тък в множество случаи представляват ти
пични примери на форуми а работа) не е до 
статъчно изтънчен да долови всички онези 

едвам само предявлеиия или кри
стално ясни звуци, които изказват интереса 
и исканията на младото поколение.

повече от 
Цен

ен ги а ли,

акционниТова не е, разбира се, пито лесно, много 
неща не са в пряка или поне не 

са в единствено такава зависимост от сама- 
•га организация и младите, ио може би точ
но заради това са се обезхрабрили и в об
стоятелствата, когато е трябвало да се пра
вят ударни ходове, които значат обществе- 

верификация на младежките становища 
и проблеми, за които отдавна казахме, че 
с-г,повременно са и обществени и обратно.

И погграво за това, и тъкмо затова, чо 
ЦК па СК па Югославия обсъ-

от тези
Не е момент мито

се говори за това какво ич^ ^ млади- 
какво донесе новата орган зани» ладеж,
те. Съюзът на социалистичмката безсъМНе.
нито могат да се “Руйните победя и по
ни постижения, °действуване и акци„ на

“* ве«»“да г
(1974)

па

ма
вите измерения
младото поколение. л_пите
изгоден да началото ^

можеше да се пРе?я%*В™к“™е,сиите''и „мед 
изкристализираха в не така действуване. 
и мляко" пътища и облици а деи^ п̂ос.т. 
Съюзът на социалистическа г . тюжесгВо 
гна лоста '"^^"^ескитс сили

ооосоои ,,р0И нови съДЪР’

пленумът на 
жда проблемите на младото поколение днес, 
възможностите и направленията на неговото 
обществено ангажиране в развитието на со
циалистическото самоуправление, във всеки 
случай трябва да се каже, да се повтори 
лорторсиото вече много пъти, че постоятшен

активността,

па
съдържани^ 
младостта, обърна се



2 Комунист
НАУКАТА И СТОПАНСТВОТО

Промяна на схващанията
алистическия С7»юз па Бел
град. И този път Бе комета 

че в главния ни 
където са съоредо'го

ще маи-иста е каритикага научни кадри към ангажи 
когато се говори за научни райето върху работите кои 
•кадри — за тяхната очевид- то според някои схващани» 
на ориситировка да отидат нямат висока верификация 
от трудовите организации в във фундаменталните изслем 
прякото производство в ра- вания- 
зличпи учреждения- Причи
ните са различни, по всич 
км имат един общ знаме 
пател, който показва, че о- 
пге
диехармолия между приз 
циппите становища и потре 
биге па обществото и жиз
нената практика. Няма ни
какво съмнение, че ова тря 
бва да се поправи. Но, тря 
бва да се каже, да се по
правя двустранно — като об 
щоствена политика и прак 
тика на сдружения труд, 
когато се касае за научните 
кадри и условията за тяхна
та работа и оценяване, така съвременните процеси на ви 
и условията За тяхната ра- соконапредналите свят ще 
бота и оценяване, така и от- донася със себе си стократ-
ношението на голям брой пи трудности.

С по-голямо включвянена науката във всички обла 
сти значително може да седопрсносе в стабилизация, ца 
стопанството тирано, 

град,
чемм около четири пети от 
11ауч1 ю-изследонателските ка

СВЕТА ТДДИЧ ба на, онова което имаме, 
вместо широко да се внася, 
повече договаряне и по-ум 

папам пране на множи 
ство пътища за нашите сто 
ки и услуги до чуждите па
зари, за увеличение па про 
дукщията и още много дру 
ю. Тотза, разбира се, е

дрп от територията па ре
публика Сърбия без автопо 
мийте области, научният 
потенциал далеч ме с до
статъчно изпълзваи. Как, 
впрочем, да се направи, че 
предимно от академичните 
размеквания за мястото па 
науката да се премине 
К'[,м нейния съвсем кон
кретен принос към ста
билизацията и сегапвнитм 
усилия па пялото общество, 
че процесите в стопанството 
да бъдат 
Как покрай 
потреба п 
научните изследвания и усъ 
пършенствувапня да се гле 
да по-дългосрочно, да сс по
стигне 1Ю-1 юпоородотвеио, гю- 
краткосрочна п по-ефикасна 
интспрацпя па науката и 
непосредствени резултати па 
упо гребната стойIюст.

През последните години в 
това отношение има и опре 
делени успехи. Никак из 
смее да се пренебрегне оче 
видното усилие, съпътству 
ваио от резултати в реди
ца трудови организации кон 
то имат свои научно-изсле 
доветелокн центрове. Хуба
ви са и примерите на Маши 
нния, Електротехнически я, 
Агрономически и факултета 
за транспорта, които все 
повече се свъзват със сто
панството върху съвсем кон 
кретни проекти. Но всич. 
ко това е само начало. О-

Веички напреднали страни Месеците и годините, кои- 
го са пред нас — защото не 
трябва да се 
Така този град, 
по изискване на

ков света, пък и онези които 
се стремят към това, в сво 
ите усилия
обръщат към науката, 
е никъква тайна,

с всяка нова стъпка на
пред ангажирането в тази 
насока постоянно се увели 
чава, 
степен.

залъгваме, 
известен е 

момента 
долренесат

максимално се С'ь'1 цествутза значител \/аНе
че тък- — сигурно ще 

към това, че на всички те
зи процеси да се гледа по- 
дригояче и по-задълбочено. 
Ясно е, че и тук нещата не 
могат да се променят из ос
нови заедно денонощие. Оь 
що кзкто е очевидно, че 
трябва да се променят, за
щото всяка изгубена крачка 
по пътя към включване

иМО
пъ-рвата задача, нещо което 
може веднага и твърде ефи 
касно да се реализира, при 
максималното ангажираме 

се на всички трудещи сс, при 
което както винаги в таки
ва обстоятелства, комунисти 
те рябва да бъдат в първи
те редици.

П0-ВИД1ГМНЯТ
скок във всичко това, не
решителна крачка напред 
в общия начин на стопани 
спане, ца сегашната стопен 
на нашето общо развитие, 

било обаче трудно ще бъдат нз,з 
можнп, без още по-гол я-мо, 
значително по-голямо ап- 

науката. гажиране на науката във 
всички области. Това вече

защото на по-висша 
на стопанисване о- 

ще по-необходимо е да 
търсят все нови, по.разрабо 
тенИ. и по-рационалнн пъти
ща, та същото да се подо 
бри и издигане. С около 
две хиляди долара национа 
лен доход на жител и ние 
имаме всички мотиви за ед- 

такова поведение.
Общо взето, няма никаква 

причина на това нещо да се 
дават каквито и да 
възражения, поне когато се 
каса? за нашите становища 
по отношение на 
Дадени са й всички права
във всички документи, от коказа опитът в селското 
време на време се. набляга стопанство, металната ннду- 
върху възможно по непо стрия и още някои отрасли, 
средственото й и по-голямо И тов? също е сериозна за- 
ггриложение, споменават се дача за всички трудещи се, 
и предимствата. Факт е, че следователно и за комуни- 
не в малък брой примери стите. Толкова по-полезни в 
и на редица полета тези у- бъдещата практика ще бъ 
силия са подкрепени и със дат разговорите, като тези, 
съвсем конкретни матери- коио тези дни бяха водени 
ални показатели и подобря на различни равнища в на- 
вания. Те дадоха и резул шето общество. Един от 
тати в множество области тях, твърде конкретен, бе 
на които се разчита в све воден и на заседанието на 
та и които имат конкретно Председателството на Соци 

.приложение, в много неща 
още-.изоставаме, още се сти 
га до диехармония между 
становищата и действително-

по-ха.рмоппч1ш
безсъмнената

пемипусмостмакачествен в

но

КАДРОВА ПОЛИТИКА

Същински становища - по-крепно самоуправлението състояние, още съптест- 
г‘вува голяма потреба 
жектиране с допълнителни 
импулси, та в по-голяма сте 
пен да се използват огром 
ните творчески потенциали 
на различните научни дисци 
плини.

По време на сегашните у. 
силия, насочени към стаби 
лизация на стопанството, все 
общото му успешно действу 
ване, 
делно

за ин-

Реизборността,
та политика — основни задачи на общинската организация на СК в Ниш 

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

конкуренция на способните кадри и пообществяване на кадрова считат, че е можало много
повече да се постигне. То 
ва специално се отнася за 
„Чистота”, „Унион”, „Бил- 

юр ’, „Изолация", „Застава— 
дуто” — ООСТ търговия и 
сервиз „Детекс”, „Слога”, 
„Нишава” и още няколко 
по-малки организации, твъР- 
де затворени за кадри в ви
еше образование. По съЩ° 
време в града има нераз- 
пределени млади кадри по
чти от всички специалнос
ти, образователен ценз и 
звание.

На края трябва да се 
подчертае, че комунистите в 
Ниш не са доволни и с 
планирането и школуване
то на кадрите в някои 
ООСТ. Там кадровата 
лютика често пъти се свеж
да на просто администри
ране или персонална еви- 
денция, а образованието и 
школуването поредоставя на 

че специфичните за това ве
домства. Ето защо твъРДе 
индикативно прозвучаха си- 

са гналите от МИН, че
голяма трудова организа
ция твърде бързо ще оста 

на не без квалифицирани Ц,3' 
ботници електрооксижени- 
сти, че няма достатъчно ле
яри и от друга страна и на
татък се школуват кадри 

и за професии, които отдав
на са суфицитни в община
та. Затова една от основни
те насоки на акцията на Съ
юза на комунистите в пред
стоящия п ериод ще бъДе 
— по-нататъшно свързван? 
на сдружения труд и обра
зователните ведомства и 
по-прецизно планиране на 
кадрите.

пата и Електронната проми
шленост бяха най-често из 
гъквани) кадровата полити
ка може да. дава 
резултати. Те се отразяват,

политика. От- 
спск: обш г-

на кадровата 
страняването на 
те кадри и занемат^дването 
на класовата кадрова поли-

Основните принципи на 
кадровата политика от кон
гресните резолюции пое 

°т- ледователно се провеждат 
в повечето трудови орга 
низации в Нишка община. 
Там където се зачитат прин 
ципите на Обществения до 
говор за кадровата полити 
ка и където Съюзът на ко
мунистите има рещаващо 
влияние на събитията, се 
постигат много по добри 
(не само) стопански 
таги. Следващите акции, 
разбира се, трябва да се на 
сочат към доизграждане на 
Обществения договор в 
унисон с Титовата инициа
тива за колективната рабо
та и отговорност и включ
ване на всички основни, 
трудови и сложни организа 
ции в този Договор.

Това са само някои, от 
акцентите

трайни
тика, за която се застъпва 
Оъюзът на комунистите — 
представлява непосредствен 
удар върху трайната ста
билизация н по-нататъшно- 
тО развитие на самоуправн- 
телните отношения в Ниш
ка община.

това заслужава 
внимание.

Може да се каже, че на-

преди всичко, в непрестан
ното увеличение на дохо- 

разширяване на капа
цитетите, завоюване на ио-
да,

стъпи времето, когато тря 
бва да се направи решите
лен завой в самото схваща 
•не за отношението му нау 
ката и стопанството'.

Такъв завой, с който 
все повече ще се премахва 
доста закоренелия навик, 
че върху прилагането на нау 
ката в

ви технологии и приемане 
на нови работници. 

Колективите, затворени 
за кадрите „от страни ’, ко-

През изтеклите три годи
ни, при реизборните работ
ни места в общината е

ито
дите и амбициозни 
ници, в които е създаден 
мит за незаменимост 
дългогодишни заслуги 
Ръководните

неохотно приемат мла 
ра§от-

про- 
за избор

резул-
ведана процедура

нови Ръководители 
859 случаи. От общия брой 
пър-вия път са избрани 656 
нови
76,37 на сто. По втори път 
са избрани 159, а по трети 
път (н повече пъти) само 44 
Ръководители. Тези

истопанството, неж
ното внедряване в тъканта 
на организациите на сдру 
жения труд от прякото про 
изводство, да се гледа сек 
горски. Всяко продължаване 
по тоя път до голяма сте
пен ще обезцени реализа
цията на възможностите. 
Тук няма никакъв сектор, 
касе се начин на поведени
ето, за такава система на 
стопанисването, труди се на
мери собствени пътища, в 
най-гол яма възможна харм о 
ния търси ползва от из
мисленото вече и полага у- 
силия за изнамиране на все 
по-новото.

Възможно е, наистина, мно 
го повече да се направи с 
наличните сили и допълни 
телните усилия- Има огром 
но пространство за иконо 
мии, по-рационално стопани
сване, по-добра организация 
на труда, по-уплътнето из
ползване на работното вре 
ме, за по-разумна употре-

на впа
екипи,

правилно от година на годи 
на отбелязват 
мо изоставане.

по по-
Ръководителн ИЛ IIвсе по-гол я 

Когато се 
дувара” 

се от- 
обществеио-поли. 
общност да им 

ггробле-

докара
обикновено с искове 
насят до 
тическата

„царя до

сведе
ния направо показват, 
съществено се променя ръ
ководната структура, че кон 
курсите все по-малко 
формалност и

решава кадровите 
ми. Такива случаи имаше
в няколко средни и по-мал 
ки организации 
Модна конфекция, „Тържни 
ца”, „Южна Морава”, „БИГ”, 
„Детекс” и още някои.

Изоставаме се вижда и в 
онези среди, където ръково 
дните екипи са формирани 
„по мярката”, 
ценката на директора, защо 
то съшия уж само с този 
отбор би могъл да 
определени резултати, 
ва не* е мишо друго — 
оценяват

тазив разискванията 
за кадровата политика и не 
йното осъществяване в Нц 
шка община, водени 
отдавнашното заседание на 
Общинската

в Ниш — че до голя
ма степен е обезпечена 
широка кадрова база 
потенциални 

ли. В

пола не-
Ръководите- 

целия процес от осо- 
значение е

конференция 
на СК. Предшествуваха му 

първичните
бе мо обстоятел
ството, че на челните фун- 

образовани
заседания на 
организации на СК и 
Общинския комитет, 
януари в нишката партий
на организация покрай уси 
лидта за трайна стабилиза
ция

на кции идват 
професионално

относно пре-Така подготвени, 
по-млади кадри. Например, 
от общо 859 новоизбрани ръ 
ководитсли 
вание
л увиеше — 209.

постига 
То

га ка
високо образо- 

имат дори 560, а по-протече в знак 
кадровата политика. 

Само в

на
комунистите 

мишката партийна организа 
ция — но особен вид 
узурпация и приватизация

всредите с развити 
. отноше

ния („Нищ-екопрес”, Машин
Все пак, нишките кому

нисти не са напълно довол- 
с положението, защото

самоупоавителни ] I; 1
1111
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»»«1!билизаци"™Ново ЛИЦЕ
пазарят чакаше 
стоки. Сега 
всички 
требац' 
минало 
вната 
наваксат

ЯСТРЕБАЦ" _ НИШ на дело
ста направили по отноше- водството и подобряване иа 
иа1,„н- стнмУЛативното въз. стандарта на работниците във 
награждаване, те съзнават фабрнкаа. 
че тук трябва още много 

__ да се направи за да се „до
плана ще увеличат лижат" до Закона за

ние
ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИК

Комунистите в „Ястребац' 
вече два пъти основно обсъ 
ждаха проблема за инвести
циите и разпределението на 
доходд. За това 
се договаряха и на неотда
вна проведените изборни за
седания; на заседаниота на 
първичните

без техните
тРУДещи сГГ За
е само 

и голям
им грижа _ -
- Пропуснатото.

според 
износа с 10 
Ра,

Преди по-малко г 
дини нашият вестник 
за „Ястребац", като 
тив с нарушени 
между
производството бе на грани 
цата на загубите. Това бе вр- 
мето на множество пробле 
ми, които трябваше да раз 
решава и Общинският коми 
тет на СК.

от две го сдру
милиарда дина- жения труд. Действително, 

повеи» „ ПОЧТИ пет ПЪТИ е средните лични доходи тук
износ к, миналогодишния са

' Кат° се знае, че вно- Сега
вия™,, иката е почти Нара и немалък брой сру-
чаи а»™ и че са склю гари месечно заработват и

УЧР-аВителви епорн ДО 14 хиляди динара, зумения с най-известните юго 
славски производители на

„Яс- 
неприятно 

опит. а гла

писа 
ко лек

оти ошения
който

специалнопостоянно
възлизат на 5 850 ди-

увеличавани.
хората и в как да

Преди 
се каже, 
низация за 
помпи

всичко, трябва Да 
че трудовата - 

производство 
^.Ястребац" влезна в 

нишки МИН. В

партийни орга 
низации. Производствената 
проблематика все по-често 
получава най-важно място, 
пък не са изостанали и кон-

орга
Обаче, по-нататъшното 

за „домат- усъвършенствуваие и доиз- 
може да граждане на стимулативните 

колко големи са облици на 
шансовете на фабриката за възнаграждава не 
увеличение на износа. Толко предеелателствувацгият 
ва повече, че помпите са ционата конференция на СК 
приети на пазарите в Ирак, Миладин Радович —
Кувейт, Египет и Албания вляват 
и съществуват реални шан
сове за пласмент 
всякъде, където нашите ра
ботници построяват 
мелиорационни системи.

Все пък. погрешно би би
ло веднага да се заключи, 
че всички проблеми във фа 
бриката са

на
електромотори 
иата помпа, тогава 
се види

състава на 
големи кретни акции.стно колектив ТЯ Съвме 
ппобдруГ решава крупните проблеми на производството 
със сродните МИН-ов! 
вшг организации «а сдру-жени труд така че ^ДРУ
оац повече те може да се 
посвети на помпите — 
новната си и най-важна 
изводствена програма.

Тази

С решителна акция
модистите и всички 

се във фабриката
почна да се по- 

челни-те посто- 
Ръководите-

на ко разпределение и 
задви Затова тук с пълен опти 

мизъм и в затруднените ус 
ловия на стопанисване, — 
съзнателни за своите реални 
възможности, 
вали така големи увеличени^ 
на продукцията и дохода. * 

Шш-жад
18Я

трудещи по- ак-ложението 
добрява. От

I осно
предста 

най-големите резер
ви в „Ястребац" за по" 
тъшното развитие на произ

ве занимаиа
които не бяха способ 

да преодоляват 
фликтите и

са запланулите,
ний

ната-
на същитеос-кон- протрудностите, 

нова .-Ръководя 
ща гарнитура”, а и 
вете на СК

големипристигна
подготовка вече 

на с приемането 
рата за

поч 
на елабо 

построяване на но
ва фабрика за помпи. Ин 
вестицията „струва" 
лнарда динара, а когато бъ- 
дс реализирана съвсем е 
сигурно, че производството 
ще се увеличи със ЮОмилиар 
да (стари динара) 1пе се обе 
зпечп работа за 500 работни 

ще се почне с нова тех 
нология в 
на помпи.

члено
по-ре шително 

чнаха „да се намесват” 
всички процеси на работа и 
стопанисването във фабри
ката. И работата 
пред... Наистина, 
използвани всички

за по-6ързо развитие 
и по-гол яма продукция и тъ 
кмо в това всички в „Ястре 
бац видят своя шанс 
бт рзо развитие.

.ПО-
във

разрешени и че 
няма трудности за нейното 
по-нататъшно

24 ми- ■ Щк'тръгна на. 
още не са

развитие. И- 
проблеми, както заяви 

м Будимир Пе
ма штдиректорът 
тоович, и в колектива и вън 
от„ нег.°- Във всеки случай 
най-гол ям проблем ггредстав 
Лява
оаботи със стари и

възмож- тности ш \
пи,

това, че колективът 
до голя 

ма степен износени машини 
След това, нямат всич 

професионални 
необходими на

за по- 
Затова и 

запланували така големи ско 
кове.

производство го

-Макар че 
цйи днес 
Лярни

Щновите инвес ти
са твърде непопу- 

в „Ястребац" считат 
^ няма да има по-големп 

проблеми с новата им фа
брика. Толкова повече, 
щото. тя ще означава голям 
принос
и че от същата не малка пол 
за ще има по-широката об
щност.

ни.
ки видове 
работници,
Фабриката. (Предложили на

•4Югославският пазар
преди ги „приемаше" и ни- 
каго не са имали проблеми 
със залежали стоки. Но вме

и
\Уче

V 'ученици от втора степен на 
насоченото облазование 40 Vза. ' 'стипендии и осигурена рабо
та след завършването на 
школуването да изучават 
необходимите за фабриката 
занаяти, но малцина от уче 
ниците се явили на покана
та им). Макар че досега до

за стабилизациятасто всички сговорно да се 
обърнат към пазара и гтро 
изводството, разединени и 
скарани, най голяма част от 
работното си време харчеха 
на вътрешните раздори. А

Пребродили кри 
зата: сега за вси
чки заети 
требац” е най-ва 
жно как да на
ваксат пропусна
тото

:„Яс ши
Само няколко нови маши

ни, които са пристигнали и- 
ли ще пристигнат тези дни

■«У ш
„ПОТИСЙЕ" — АДА

Изправен ход по неравното
кво става?

Принудени са у дома да 
се отказват от по.голям отан 
дарт високи лични доходи. 
Средният личен доход в 
края на миналата година не 
е достигнал нито 6 000 дина 
ра на зает. В третото три
месечие имали едвам 5 500 
динара.

Фабриката за алатни машини „Потисйе" в Ада изнася половината от своята про 
дукция, а внася общо 30 на сто от стойността На своя износ

нещо понякога нервира хо 
рата. И ще има такива слу
чаи все докато не намерим 
най-добрия ключ за доход- 
ноното свързване и въз
награждаваме според резул
татите на труда" — заявя
ват другарят Зай и негови 
ят колега Варо Миал, 
председател на синдиката, 
инак и двамата бивши пър
венци на Югославия в със
тезанията на работниците 
металици.

Работниците в Ада са из
вънредни майстори и вина 
ги е имало пълно рационали 
зацни, изобретения-.- В пос
ледно време обаче, като че 
ли по-слабо се чува за тя-\- 
На миналогодишните със
тезания на металиците в Съ 
раево сякаш не црисъству- 
ваха.

Другарят Варо заявява, че 
са участвували, и че той 
с бил третоклаенран в сво
ята професия. А Зай добавя: 
„Може би сме погрешили, 
че своевременно в своите

Най-големият купувач, аме
риканецът, съобщава: 
ред неговите изследвания за 
това и това време ще 
трябват такива и такива ви
дове пови машини. „Нашите 
конструктори начертаят то
ва, а в производствените це
хове ги произвеждаме."

АНДРАШ МАДРАС говски трудови организа
ции. Например: представи 
телегвото на пет югослав
ски трудови организации 
във Варшава не похарчи ни 
то един на сто от стойност
та на продадената стока, г* 
ако това правим чрез въп- 
шно-търговскитс организа
ции, същите ще ни вземат 
най-малко четири на сто."

спо-
Изнасяме със загуби — за 

явява инженер 
ка, директор на маркетинга 
— но не можем да се отка
жем от това. Само ако един 
път изневериш купувача, въ 
прос е кога с него ше мо- 
жеш дори и да разговаряш, 
а не ли да сключиш нов до 
говор."'

Това не е ново становище 
в „Потисне".

Първата маркетинг 
ма за изследване на пазаря 
Вт>в Войводина бе формира 
на в „Потисйе', Те бяха пъР 
вата трудова 
във Войводина, 
търси и получи позволение 
за основаване на изсносно 
вносен отдел. Тя с настане 
на в Белград, защото „знае 
те, там е аерогарата, там 
са останалите центрове па 
■(еловия свят и кой те л° 
иде в Ада, когато 
чУе за нея". Имат свое дре 
лставителство в Торонто и се откажем 
във Варшава. Не сами, но те причини: 
заедно с „Първомайска" в технологията ,,,пп11„Тп
Загреб, с „Първомайска" в Да се следи чрез купуването 
рашка и с още две трудо на лицензни, ио и чрез

ОрашГ““ °Т Т°М "тГне куггуват лиценаии.
.Лака постоянно сме при- Имат два 

състпуваити и много ни е отдела. Едии №<фабрика 
ис-ефтино, отколкото да та в Ада, а[ЛРУ ,Р ^ад. 
Раб</гим чрез в-ьнишот-ьР- НИЯ факултет в

муЯнко Шло-

МОЖЕ ЛИ СЕ ТАКА?
„Обоаателно. Не смеем да 

изядем своето утре."
И ие го „изяждат". Само 

се грижат — заява Рудолф 
Зай, коордпшатор на рабо
тата иа десетте първични 
организации иа Съюза на 
комунистите — че не са ус- 
пялш своите ооиошш орга
низации иа сдружения труд 
да обединят върху доход- 

отношения. Разис
кват за това, обаче никак 
не могат да стигнат до ед- 

общо решение. „Изменя 
ме правилниците, спорим, 
понякога дори се сърдим 
едни иа други, защото 
изглежда че някои се труд
но отделят от побрано спе
челените по-добри позиции".

Забелязваме, че в „Потис
не" винаги- е имало солида

ВСЕ ПЪК ЗАГУБИ В ИЗ 
НОСА

ИЗНОС НА МАШИНИ И 
ЗНАНИЯ

В Мексико формирали съ 
югослапско-мсксм-вместна

организация за проканска
изводство па алатни мант
ии. Нашите тРУД°ви органи- 

общо

Тези пет трудови организа- 
договорили

:исте всякации се
да променяттрета година 

представителите, така да пе 
се случи някой премного да 

своя стол там, или 
само машини на

зации участвуват с 
19 па сто „акции, по 
парично, а с износ иа зна- 

техно-

11С
организация

която по- „загрее
да продава

1Шобезпечават 
По този иачии напия “

логмята.трудова организа-
кол-

своята
ция (пътьом въпроса: 
ко дълго седят представите

иа външнотърговските

знания стават паришите
Във всяка алатна машина 

„Потисйе" са вградени 
97 на сто домашни ропрома 

70 пък

мо
малите

трудови организации в раз
личните страни в чужби

никоито сагериали, 
и 150 на сто по-скъпи 
вносите. Тази

правилници ве сме насър
чавали с нищо тези първен
ци. Можехме поне да им 
обезпечим няколко точки 
повече в правилника за раз
пределение на кредитите за 
жшнгщно строителство или 
подобно. Така няма шгге- 
ресоваине между младите, а 
14)па може да затрудни 
правния ни ход по 
ния път на домашното и 

стопанство’.

от
въоб/це на?). разлика в 

може да навак-„От вноса не можем да 
[нито по следиш 

развитието на 
в свет а може

цената не
ма изострения междуна- 

Но и така тесат
роден пазар, 
остават при домашните су

шащото те са по-си
гкнпостоянни, а ЧУ“

риост.
Има солидарност и сега, 

обаче тук-таме е лъжесоли- 
да,риост. „Едни от цеховете 
ни дълго време е в пробно 
прош^иство, а останалите 
постоянно трябва да покри 

неговите загуби. Това

ровим и, 
гурни,
ждестраниият партньор. 1Ю' 
ради различни побуди, ви
наги може да прекрати до 

тогава г

в и па
нер а и-

И каквоставките.
При такова положение ка

световноват
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КУЛТУРНИЯТ МОМЕНТ нл ТРЪСТЕНИК„ЗДРАВЕ" — ЛЕСКОВЛЦ

НЕ САМО 

СОЛИДАРНОСТ
Този колектив намери икономически интерес 

внте си цехове да строи в недостатъчно развитите об
щини Лебане, Медвежда, Крупан и Босилеград

но-

ТОМА МИЛИЧ гглаи по настаняваше па ра
бота. Същевременно „Здра 
ве” се освобождава от вно 
са или от дългия тран
спорт па суровини, които 
се купуват в друш краища 
на страната. Отделно шиша ЛЮБОМИР ВУИЧ 
ние заслужава твърде акта 
вната програма за изграж 
дане на фабрика в Боснлс 
град, изключително за до 
машни суровини, с които е 
богата тази община 
мид, гъби, шипки сушени 
ябълки и други плодове и 

- където, като коопераптп ще 
се свържат с фабриката по
вече от хиляда семейства.

Опирането на свои кадри го 
в „Здраве” е поучително за 
много организации. С годи
ни тук молели и обявява
ли конкурси и обяви, обаче 
кадри не получавали все до- 
като не почнали да школу 
ват хора за своите потре 
би. Тези кадри, конто са

Създадени предпоставки за осъществяване цели
те и принципите на културната политика. За пълна 
афирмацня на творчеството необходимо да се ст,поста- 
Вят желанията и погребите на трудовите хора

В 1979 година Централна. 
оиОлиотека в Тръстеник 

купила кшиги (с кредити и 
33 Г-?йп°Г,И-7 Пари) на стойностОТ /оУ 417

В лесковашко „Здраве” ни 
що не е доставено на слу 
чая. Строи се строго дома 
кннеки, с пълно разбцрател 
ство за общото развитие на 
региона, в който има 13 не
достатъчно развити общини. 
Трудещите се и комунисти
те в този колектив виждат 
и много по-далече от общи и 
ските предли. Те се противо 
поставиха на отпорите „до
ходът дане се отдалечава от 
комуната” и решпха от ас. 
пект на по-рационално сто 
панисване и спиране на ми
грацията на населението от 
планинските райотгп 
помогнати а недостатъчно 
развитите общини с изграж 
дане на мощности на тяхна
та територия, поправо там, 
където са източниците па 
суровини.

От разговора с работници
те на този колектив ние се 
уверихме, че тази ориенти- 
ровка не се схваща само ка
то икономически, но и стра 
тегически въпрос на съвкуи 
ното развитие. Затова не е 
било трудно да се приемат 
самоуправителни решения 
за построяване на фгу'рики 
те: за пластмасови спринцов 
ки в Медведжа, за преработ 
ка на овощия и зеленчуци 
в Босилеград, алуминиумовн 
туби в Лебане и кан такта и 
лещи в Крупан. На въпроса 
как е намерен този не мио 
го невидим икономически ин 
терес, който трябва да бъ
де връзка между развити
те и неразвитите, директо
рът Петрович и помощни
кът му Стеван Йованович 
заявяват, че са решили три 
момента: обществен (соли
дарност с бедните), икономи 
чески (ефтина работна сила 
и суровини на сомото мя
сто) и финансов (по-голямо 
участие на Фонда за недо- 
общината е по-бедна).

И така, наскоро (вероят 
но да к,рая на годината) 
ще бъдат завършени фабри 
ките в Медведжа и Леба-

та

динара, с
дежкият хелуб. В реализи увеличила фонда на книги 
райе па културата в този те си с 3 925 екземпляра в 
хубав град значително мя обогатяването на фонда на 
сто имат и манифестации книгите още по-успешна от 
те в чест на Републиканско- предишната ще бъде 
то съревнование^ на метали- година. За тази 
ците от Сх>рбия, Прегле- дадени материални 
Лъг и а филмовете на пиоис В областта на 

с. ритс от С'х,рбия, съревнова
нието на хоровете, фолкло
рите, деюхаматорите, худо 
жниците и литературните 
дружини на учениците как 
то и срещите на младостта, 
братството и единството.

което

С гондии ма културен плам 
Тръстеник бе покрит с пла 

на пасивност, а всеки 1980
Цел са съз

условия-
комплектира 

пето на кадрите също та
ка е постигнато много 
предходната година: В Цен 
тралната библиотека 
ети двама работници, 
организациите на 
хгия 
летка
като в останалите организа
ции на сдружения труд има 
по-малки и главно непопъл
нени фондове на книги.

ща
опит
се губеше в сивотата па тръ 
стопиш кого културно небе. 
Така озм град, известен 
традиционно силна самодей
ност м ентусиазъм па покло 
I пищите на културата, дъл 

живуркаше на долните 
стъпала между градовете и 
средите, конто па културен 
плам
зултати. За такова състоя

що годе да се изменикро

в

са при-
От

да сдруже- 
труд само „Първа пето 
" има библиотека, до-отбелязват слаби ре-

Най-многобройни култур
ни съдържания се реали 
зират в Дома на култура
та в Тръстеник. С построя 
ването на последния бе из
пълнена голяма част от же 
ланията и потребите на тру 
дещите се и гражданите. С 
Фун кционалността

труд и дружества в хническата оборуденост той 
задоволява всички потреби 
за представления от обла
стта на културата

пие имаше редица причини. 
Между най-важните, във 
всеки случай, 
на помещения.

бе липсата 
Със съзтасъздадени в тази неразвита 

среда и винаги имат по-гол 
ямо

Литературният клуб „Мо 
равски течения” ~ 
ни се мъчеше с помещения 
за събиране на поклонници 
те на писаното слово, което 
понастоящем е решено с из 
граждането на Дома на кул 
турата. Освен 
тературни вечери и срещи 
с писателите Лш•ераТVрният 
клуб има и доста богата из
дателска дейност: десетина- 

собствени издания — 
предимно поезия 
телствуват за това

валето на самоуправнтелна- 
та общност ма интересите Дълги годиразбиране за трудно- 

все повече показват за култура и с учредяване 
на организации на сдруже 
пия
областта на културата, бяха 
създадени в тази област и 
останалите предпоставки 
ито

стите
това на дело. Например, ди
пломираният химик Йовица 
Джорджевич напуснал род
ния си Лесковац и своята 
организация

си и тех

от кико редицата лиII със съпру 
гата си и децата отишъл в 
Медведжа в новата фабри
ка за спринцовки в помощ 
на пет години. Тази новина 
в целия регион била приета 
със симпатия и вече има го 
товност за
на специалистите. Сега

I юпредставленцята, 
н и те и оперни 
ния
риозна,

почнаха да дават кои 
кретни резултати в осъще
ствяването целите и принци 
пите на културната полити-

театрал 
представле 

до концертите на се- 
естрадна и народ 

музика. Просторните танака.
Трябва ли тогава да се ка 

же, че сегашната степен на 
развитието на културата в 
този
стенишка община е резул
тат на желанията, обуслав 
яни от съществуващите въз 
можности.

ВЪЗМОЖНОСТИ на тази сгра 
да са многократни (може да 
се разпоредят до 100 изпъл 
кители на програмата). Тук 
се намират и помещения за 
изложби. Трайно 
ние на общността било в До 
ма да се развиват културни 
дейности от самодейността 
до шедьоврите в изкуство
то. Всяка година

свиде-
други „селитби”

ид- град и въобще в Тръват и мнозина, които от те
зи краища в предишните го 
дини „заминали в Ниш, Бел 
град, Крагуевац. Искат

РЕНЕСАНС НА САМОДЕЙ 
определе НОСТТА

да През последните години сесе завърнат в родния край 
и помогнат, търсят само 
квартира. Затова всички тук 
се радват на новата атмос 
фера, която се създава по 
отношение на недостатъчно 
развитие общини.

Лесковчани, впрочем не 
се грижат как и где ще стро 
ят новите Фабрики. Благо

стигна до същински рене- 
сансна самодейното творче
ство, в което изключителна 
роля имаше Телевизията с 
предаванията си „Знание — 
имане”, след това ВЕДРАС 
в Мало Църниче, срещите 
на другарството и Републи 
канското съревнование на 
селата.

ЗАПОЧНАЛО С КУЛТУР 
НИЯ ДОМ програма

та се дава на публично об
съждане и по нея се изказ

11о осъществяване на про ват трудещите се и граж 
грамата за развитието на кул даните. През изтеклата го 
турата в Тръстеник действу дина, например, бе реализи- 
ват Работническият универ рана изключително
онтет „Първа петолетка” със програма: 170 -------

дарение на организираността своя Център за култура, в ления, 14 изложби, четири 
1”ПЛИН-*Та на заетите* чийто състав се намира из концерта сериозна музика 
отделно на комунистите кои въшредно красивният Дом 12 театрални представления 
то навсякъде са първи, фа- на културата, Централната пот 
бриката обезпечи условия за библиотека, културните до 
оезпрепятствено оазвитие, а мове в някои села, Исторп концерта 
същевременно това е оигур ческият архив, 

опора за общата икоио художествените 
мическа стабилизация в Ле 
сковац и по-широко в реги 
она.

богата
Множество селскикинопредстав-

среди на това поле доживя 
ват пълна афирмация: Вели 
ка Дренова бе републикан 
скигостувания на чужд е 

странни ансамбли,не, в които ще намерят рабо 
та няколко стотици работ
ници. Такова „личене” от 
списъка на безработните в 
тези общини тази година ще 
бъде равно 
дори и на

първенец в съревнова 
спечели ичетири 

естрадна музика,
нието на селата.
Букова награда,

„Знание — 
снимано в Медведжа и Ми 
лутовац, а село Польна

предаване- 
имане” бекултурно- Две гостувания 

дружества (»Еро от оня 
,*0ли” и „Иво Лола Ри

бар”, Клубът на писателите 
„Моравски течения” и Мла

на опера то 
свят’ и „Севил

ският бръснар”) и балет 
(„Ромео и Юлия”) 
други представления.

на
вна петгодишния 

десетгодишния и много ■рамките на същата емисия 
участвуваше като гост. На 
завършното 
на съревнованието <на села
та в Дома на културата в 
Тръстеник имаше над 200 
изпълнители. В рамките на 
състезанията на работниче
ските културно-художестве- 

дружества „Срещи на 
другарството’ тръстенишко- 
то КХД „7 юли” години на
ред постига завидни резул 
тати. С фолклорната си и 
музикална секция то посети 
множество колективи, градо 
ве и гарнизони на ЮНА.

представление

Комунист Жкниг™ - ™
Тук не са доволни със

сегашното състояние на фон 
да на книгите. Обаче, трябва 
Да се каже, 
мира във „фазата 
чествено и качествено 
оряване”. В 1979

Председател на Издателския съвет 
на НИРО „Комунист”: Доброслав Чу- 
лафич

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 
Площад Маркс и Енгелс 11, телефони: 
централа 335-061, секретариат 330-184, 
НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, 
Телефон 627-793,

Издава: Издателска 
зациег „Комунист".

Печата се на сърбохърватски, от
носно хърватскосръбски (кирилица и 

латиница), на словенски, македонски и 
албански и 
български,

ни
че той се на-

На Издателския съвет (редакцион
ния отбор) на всички издания на вест
ник „Комунист”: д-р Антон Вратуша.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Кому
нист”: Велко Миладинович.

Редвкцня на изданието на „Кому
нист' за Сърби»: Саво Кържавац (гла- 

и отговорен редактор), д-р Живо- 
рад Джорджевич (заместник 
отговорен редактор), Бояна Антунович, 
Велимир Филипович, Р зетко Йоветич, 
Слободии Клякич, Михайло Ковач, Об
ред Кович, Йово Маркович, Зорица 
Станимирович и Милантие Вуксанович.

Секретар на редакцията: Спомеяка 
Тооалович.

на коли
подо 

година са 
обезпечени юредити от 740 000 
динара за набавка на книги 
За Централната библиотека 
и нейните шест селски кло 
нове и училищните библио 
теки. Същата година са обе 
зпечени и 180 000

трудова органи-

Онова, което в момента осо 
бено тревожи културните 
■радетели в Тръстеник е стаг 
нацията на музикалното об 
разование и се размисля в 

от града да се открие музикал 
в но училище. Планиране на 

културното развитие в тази 
община ще върви в грани 
ците «а целокупното й Раз 
витие.

в съкратени издания на 
унгарски, словашки, румън- динара го 

тови средства за книги за 
Централната библиотека и 

Средствата

главен и ски и русински език. 
Излиза в петък.
С указ президента па Републи

ката от 22 декември 1964 година, „Ко
мунист • отличен с Орден народно ос- 
воЛмкдвние, а с указ от 22 декември 
1Т74 С Орден братство н единство със

клоновете.
кредитите претворени 
книги в 1979 година г 
на 261 905 динара. В 1980 го 
дина ще бъдат изразходвани 
останалите 478 000

възлизат

динара.
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ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОНЩ* ве създават ПОВЕЧЕ ГР^ЖН-ПО-ДОБРА РЕШТАЛОВНИ ПЛОЩИ ОТ500 хектара ЗЕМЯТА е основно сред
ство и като такава — тряб 
ва да дава определено про
изводство. Този факт беше 
малко позабравен през пос
ледните няколко години, та
ка не от ден на ден все по 
вече растеше броят на хек- 

необработени пло- 
общи- 

тези

на сеитба във всички об
щини в региона са създаде
ни общински щабове, кои
то следят изпълнението на 
програмата и оказват съдей 
ствие, там където възник
на трудности. Те са пое
ли грижата си нито един ха 
-рактер от запланираните 
153 000 хектара да не ос
тане незасет. Обезпечени са 
достатъчно количество семе 
на царевица, ечмик и други 
зърнени култури, механиза
цията се подготвя, а до го
ляма степен са обезпечени 
и минерални торове.

КООПЕРАЦИИТЕ ДА СЕ 
АНГАЖИРАТ ПОВЕЧЕ

В разискванията, които 
станаха въ® връзка с осъ 
ществяването на плана на 
пролетната сеитба и задачи 
те на Социалистическия съ 
юз в тази акция беше под
чертано, че покрай постиг
натите резултати има и из 
вестни слабости.

АЛЕКСАНДЪР ВИДАНО. 
ВИЧ от Бабушница подчер
та например, че земедел
ските кооперации в тази 
община все още не са в 
състояние докрай и изця
ло да изпълняват ролята си, 
защото в работата им съше 
ствуват редица слабости. 
Той каза, че с комасацидта 
и арондацията въР®и много 
бавно, че коперация „Бу- 
дучност” например е полу
чила от община 400 хекта 
ра обработваема земя, но 
и до днес не е известно кои 
са тези парцели. Коопераци 
ите, каза той, все още не са 
в състояние да поемат ония 
площи, които им искат да 
им остъпят селскостопански 
те производители.

МИЛУТИН ЦЕНКОВ, пред 
седател на Общинската кон
ференция на Социалистичес 
кия съюз в Димитровград 
изтъкна, че и Димитровград 
ска община е всред общи 
ните. където има значител 
ни необработени площи.

Напоследък общинският 
щаб предприема сериозни 
мерки положението да се 
подобри, но съществуват и 
редица обективни труднос 
ти, които съдействуват за 
създаването на необработе
ни и неизползвани площи. 
Преди всичко на село има 
много старчески семейства, 
а като втора причина Цен 
ков посочи липсата на по! 
добри съобщения, които да 
ладат възможност излише- 
ците на селскостопански 
продукти да могат по-лесно 
да стигнат до пазара.
ДА СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНЪТ

ПРЕЗ МИНАЛАТА0 годи
на Земеделската кооперация 
„Ерма” от Звонци 
другото бе направила

вижда се 
имат ловните площи да
тапа ™л$.м,ИНа от 500 хек
тара, да бъдат оградени и 
модерно обзаведени. На те 
зи площи ще I 
глигани, муфлоии 

Елабората

рел-ш предвижда 
милиона динара. Той 
че предаден в банката и Ре 
публиканския фонд

около пет 
е ве-между

про
ект за откриване на ловни 
площи в околността на село 
то. По този повод БОЖКО 
ТАКОВ, директор на

тарите
щи. В петнадесетте 
ни на Нишки регион 
площи достигнаха цифра от 
17 372 хектара.

Нашата ясна насока към

за раз-
витие на неразвити краища.се отглеждат 

и елени, 
за ловните те Т. Петровкоопе

рацията даде отговор 
реализиране на този обект.

— Специалисти от Ловно- 
горското стопанство „Елен" 
от Белград разгледаха 
иостта на Звонци в „Лопати 
це", „Пожар”, „Остра 
ва’, Ветрен планина и „Го
лия бряг” и 
че съществуват отлични ус 
ловия за създаване на лов
ни площи в този край. Пред

за
производство на повече хра 
на, суровини и енергия, 
пред Социалистическия съ
юз като обединяващ фронт 
на всички прогресивни си 
ли наложиха задачата за 
конкретно ангажиране с 
разрешаването на проблема 
за производство на повече 
храна, и.за предприемане 
на други акции, с които да 
се засили селскостопанско
то производство в регио-

К
от СЪСТЕЗАНИЕТО „СРЕЩИ НА СЕЛАТА”

окол

„Белеш“ победи в 

първия нръг
гла-

констат праха.

ЗВОНЦИ на.
Председателството на Ме. 

ждуобщинската конферен
ция в Ниш, председателству 
вано от Десимир Йович, об 
съди този дни акционната 
програма по провеждането 
на пролетната сеитба в 
региона.

Отчетено беше, че в 70 на 
сто от селскостопанските ор 
ганизации в региона е нап
равен ясен план на пролет 
ната сеитба за 1980 година 
Досега 50 на сто от плани 
раните площи са изорани 
Но възникват въпроси око 
ло набавянето на някои въ 
зпроизводствени материалт 
и минерални торове. 
ЩАБОВЕТЕ ДЕЙСТВУВАТ 
ДОБРЕ

Изхождайки от значение
то на акцията за повишени 
ето на селскостопанското 
производство и задачите, ко 
ито трпбва да се разреша
ват във връзка с изпълне
нието на плана по пролет

Снабдявтто „Срещите на селата ’, от 
Димитровградска 
навлезаха във втория кръг, 
а известен е и 
дител
местната общност „Белеш”.

На 16 февруари бе прове 
дена и последната среща — 
реванш от първия кръг, къ- 
дето бе излъчен победител, 
който ще продължи състеза 
нието по-нататък.

мият курс за домакини оказа 
своето влияние, така че тук 
белешани получиха максима 
лен брой точки.

община

първия побе 
това е отборът наВ Звонски район преди из 

вестно време падна голям 
сняг, който прекъсна връз 
ките с Пирот и абушница, 
а преди известно време.
Снабдяването с хранителни 
продукти обаче беше редов
но. Навреме са обезпечени 
нужните запаси на брашно, 
захар, сол. олио и др. про
дукти, така че в седемте се
ла в района магазините са 
добре заредени със стоки.

Недостига единствено от. 
време-навреме кафе.

Редовно работи и хлебопе
карницата и месопродавни- 
цата, а в новооткритото за- 
ведениета на кооперация „Ер направена така сполучлива 
ма' могат да се намерят като че ли са я подготвяли

професионални художници. 
Й- М. Естествено наскоро проведе-

Що се касае до самата про 
грама, която показаха гости 
те от Скъгквеница, тя бе до
бре подготвена, но липсата 
на достатъчен брой младежи 
оказа своето 
че някои от предвидените 
точки липсваха т.е. не бяха 
показани и това бе най-го- 
лемата причина, че младежи 
те от Скървеница завърши 
ха тазгодишните състезания-

влияние така

Онова, което нспъкваше 
с красотата и хубавата ор
ганизация е именно излож 
бата на домашното ръкоде
лие, което бяха подготвили 
домакините от „Белеш”. Ня 
ма да бъде прекадено ако 
се каже, че изложбата бе

За похвала е и публиката, 
чието държание заслужава 
най-висока оценка и може 
да послужи за пример на 
хората от другите местни.

всички деликатеси. Т. П.

на 4 км. от селото, е хваната, а марку
чите на дължина от 3 км. и половина 
вече
са доволни до почти всяка къща 
лото.

Онова, което е останало ненаправено 
полагането на медни търбн

Наши села
отдавно се заровени в земята и

В СКЪРВЕНИЦА се-

е именно
(около 500 м.), а това трябва да го на
прави строителното предприятие „Гра- 
дия" от Димитровград.

До сега вложените фннансии надми- 
16 милиона ст. динара, средства

лесно, защото прие* 
автобусна*• "-егн™» ггг„м пристига тук започва да
села. Но 

5—6

тигайки в

2 ЯЗГ-ЦкзгЖ на 
от^ук’се"намира Ксело Скървеница, където всъ,ц- 

и ние.

навах
обезпечени от жителите на Скървешща, 
а половината от тези средства даде Об- 
щннеката скупщина Димитровград. 

Обаче проблема е следния: За да 
започването, потребни са 

милиона ст. динара, конто 
Скървеница смятат да по-

първото 
километра 
пост бяхме търгнали падналия сняг ни пре- 

повече да вървим 
2—3 часа са 
теглили гове- 
от Скървени- 
е ходил

Не отдавна 
все повече, ичеше

по пътя, по КОЙТО преди 
шейни, които са 
н^кой стопанин 

а който най-вероятно 
стоки в Долна Невлд.

--то
"мГсеХТриЛПВРАИКОИПЕЕв“Ипредседа-

теля на местната общност.
— Това, че пътуваме 

особено трудно

се довърши 
още осем 
жителите на 
искат, пак, от Общинската скупщина, 
и които най-вероятно ще получат, ос
ведомяваше другарят Пеев.

И наистина когато човек гледа кол* 
много труд с вложен в нзграждане- 

този водопровод не може, а да 
възхщава на всички онези, кон 

трета година #хроЯт относно до

минали
дата на Като основна нишка въ® 

всички изказвания се про
за

ца,
че най-сс- тягаше една единствена ми 

съл: да се црилага изцяло 
Законът за използването на 
обработваемите площи. Те, 
това ясно проличаваше, ни 
то в една община не се из
ползват така както повеля 
ва Законът.

Именно тук ще трябва да 
се намеси Социалистически
ят съюз като общественолто 
литическа 
кооперациите и специалисти 
те ще трябва да си кажат 
думата: къде, как и на кой 
начин тази земя (от 
17 000 хектара в региона) да 
се обработва, с какви кул 
тури да се засява, за да да
ва продукция’

ко
то на
не сс 
то вечепеша до тук» 

сега през зи- 
свикнали,

веждат водата.
— Всички други проблеми остават 

но водата тази година 
но гърбите н ще се осъше‘ 

което си мечтаехме Дъл-

мата? нее нищо, защото сме
вълнуват други въпроси,

тази година ще ре* 
осведомява

ко па заден план 
ще потече 
стви онова, за 
ги години — вода в къщи.

В успеха не се съмняваме, но СкъР- 
величани нмат и други трудности, с 
конто ежедневно се срешат- Наистина 

пренебрегване здравната заши 
снабдяваното, но за 

тези проблеми

но нас ни 
ито иай-вероятно 
щим. — започна да ни

чичо
организация, а

Бранко. ,,_нтп
Най-голсмите трудности, с 

Скървеничани се срещат е пода та.

С"К™-
за винаги

надне е за
та, училището, 
решаването на всички 
Скървеничани са оптимисти.

Бранко Пеев
шми и 
номер едно, 
въпрос ще 
още тази годила-

Природната вода,

бъде премахнат
Т. Петров М, Андонов

която се намира
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ХОРИЗОНТИ НА РЕФОРМАТА 
НА УЧЕБНОТО ДЕЛО

ТРАДИЦИОНЕН ТЕАТРАЛЕН ПРЕГЛЕД НА САМО 
ДЕЙЦИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

ВЪВ ВПАСОТИМЦС И 

ЛЕБАНЕ Основните документи 
реформата на учебното дело 
V мас, какявито са т.п. „Об 
щм основи" и „Едишште ос 
нови" дадоха 
на новата 
ка. Тя трябва да представя 

сьчсгапие на всички

на ската народност се оглеж
дат и в усилията приетите 5. Техник но 
учебници за средните учи химия 
лмща да се преведат на бъл 1 част 17 редовни 
глрски. Досега са били лре

единствено учеб 6. Влръсквател 
11 ромишлеяост

почин осъшест- 34 редовни за III 
издателст

во „Научна книга" от Бел

аналитична
около 2000 самодейци, а тех 
Ш1те сценични изпълнения 
са гледали око по 30 хиляди 
поептнтелн.

Досега са участвували са 
модейцмте от осем общи 
ни ма региона, от пет общи 
ти ме са участвували пито 
ведиаж, па е приет договор 
да се раздвижи инициатива 
па следващия преглед ьъ» 
Власотиицс и Лебане да се 
представят самодейците и 
от тези общини.

На разширеното заседа 
ние на Секции Iа сс водиха 
по-обстоцип разговори и са
модейността. Изтъкна се, че 
трябва да се установи тя
сно сътрудничество межда 
културните обвщостп 1! то
зи вид дейности, обществе-
НО-ПОЛИТ11ЧССК1ГГС ОрГПН 113П-
ции повече внимнаше да по
светят на тази доста важна 
област в културата п само
дейността да навлез? в ор 
ганизацннте иа сдружения 
труд, местните общности, 
училищата.

На съвещанието е приет 
договор следващия преглед 
иа рецитаторпте от Южно

На съвещание в Секция
та по образование, наука, 
култура и физическа кул
тура при Междуобщинска- 
та конференция на ССТН 
в - Южноморавоки регион, 
състояла се в началото на 
.месеца в Лесковац, са воде 
Ш1 разговори за мястото, на

ясиц насока 
учебна иракти- веждани ч гуменатациците За основните учили 

ща. Този 
вята известно

я-ва
постижения па с-ьвременна-

степен 
и Н клас)

та прогресивна ггедагогия 
със специфичните 
пия па нашата самоуправи- 
телма социалистическа общ- 

в областта иа в-ьзпи

Следователно, през елечРаад
паралелки I клас, 5 вЪв II 

предмети, клас, три в III клас и две 
понеже тези учебници сесс в IV клас.

Най-сетне, да споменем, че 
една от задачите на рефоп 
мата е включването 

поемат всички трудеци сс ниците в различни 
в СР Сърбия т.с. съответни съревнования, 
те о бцгествено-политически веждат 
органи.

За опия, които са задъл 
жени да ръководят с теку- на младежта, 
шия училищен живот ре- слечни опити по 
формата непрекъснато на- и физика в бившата 
лага нови задачи. За тях зия, 
няма почивка. Тези дни об 
щността на средните учили
ща за регион Ниш ггрие пали в традиционното съре 
проектопредложение за при внование на югославската 
емаието (записването) иа училищна младеж „Движе. 
каидидати за следващата ние — науката на младите”. 
1980/81 учебна година. Спо Вся-ко училище, 
ред този документ, който лае да вземе участие в то- 
е даден ма публично разис ва „Движение" трябва да 
кване, и върху който все. превземе незабавни мерки и 
ки гражда1тин има право да подготовки, 
даде свое мнение, 
ни* _ център „Йосип Броз 
Тито” в Димитровград е за
плашвал в I клас 240 редоз 
ни и 10 частни ученици, във 
II клас 170 редовни и 10 
стни ученици. За втория етап 
на средното насочено обра
зование са предвидени шест 
специалности, и то:

град , чрез овоя деен сътру 
професор д-р Марии

тежне-
диик
Младенов. Вече са наети пре 
водчици за химия, биология, 
физика и други

осмия традиционен преглед 
самодейни

регион.
пост
таннето п образованнего. С 
други думи, търси се обра

На театралните 
от Южиоморавски 
Договорено с 
организатори да бъдат Вла 
сотинце и Лебане. Първата 
част — от 1 до 7 април ще 
се състои във Влаоотннцн, 
а втората — от 7 до 13 ап
рил — в Лебане.

Направен е и анализ на

тазгодишни
в малък тираж, раз 

съгласно коне ги
чата!
I юските 
гуциошште разпоредби

зец за ново училище и но
ва учебна практика, как 
вито пито са съществували, 
шито съществуват в някое 
друго място в света. Търсе 
пето п издирванията па немз 
постното представляват иде

на уче 
видове

които 
училищата

про- 
в дей

ствителността и дават вЪз 
можности за афирмиране 

Освен откъ 
биология 
- гимна- 

учениците от основни
те и средни училища в Ди 
митровградско не са

алчт възможност всеки гиро 
светец

досегашните срещи, състоя 
ли се във Враня. Владпчпп 
хан и Сурдулица, и с кон
статирано, че прегледът да 
ва значителен принос за 
развитието на самодейност
та изобщо.

Досега са изпълнени 68 
театрални представления и 
14 представления на госту 
ващи колективни. Най-мно 
го — 19 пъти — са се пред 
ставили самодейците от Вра 
ня, след това от Лесковац
— 14 пъти, Власотинце — 
10, Владичик хан — 7, Сур 
дулица — 6, Босилеград — 
5. Прешево — 4 и Буяновац
— 3 пъти. Участвували са

работник да изяви 
творческите си способности, 
собствена иивепция и по
чин.

Затова заслужава похвала 
отправен към Междуоб- 
игмпекня завод за усъ- 
вършенствуваме възпитание
то п образованието в Ниш 
в програмата си за 1980 го
дина да включи изследване
то иа теми, които са от 
непосредствено значение за 
издигане качеството иа обу 
чението. Едни такъв проект 

Към
теоретическите и практиче 
ски аспекти па български 
оносно сърбохърватски ка
то вгор, относно пемайчнн 
език п съответните паралел 
км. Тази проблема е тясно 
свързана и с билингвизма, 
или дори, трилингвизма, 
който е присъщ на учени
ците в училищата на Дими 
тровградско и Босилеград 
ско (в разсъжденията си 
п абстрахирането на дейст-

участ

което же

моравски регион да сс със
тои в Прешево п да се на
правят усилия да се подобри 
качеството и масовоста 
прегледите.

На училищно
учеб равнище съревнованието тря 

бва да се състои до края 
на февруари, на общинско 
през средата на април, меж 
дуобщинско 

ча- на .май,

се отнася изследванема

С. Микич

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД през средата 
а на републикан 

ско равнище през юни. За 
всички 
ресованите 
обърнат 
общинския 
гграво
комитет „Движение — нау
ката на младите". От тази 
година,^ нито едно училище 
Де тРябва да изостане от то
зи почин, който свързва мла 
дите с научните тежнения. 
Застъпени са предметите 
биология, физика, химия и 
астрономия. По математи
ка както и по езиците се 
организира отделно съРевно . 
вание.

СТИПЕНДИРАНЕ НА ПЕТИМА КАНДИДАТИ
напъствия заинте 

трябва да се 
или към Между 

завод или на
към Републиканския

Титовият фонд за стипел- 
диране на младите работни
ци и депа на работници на 
Социалистическа 
ка Сърбия е взел решение 
тази година от този фонд 
да се отпуснат стипендии за 
пет кандидати от територия 
та на Димитровградска об 
щина. През настояща учеб
на година стипендии от Ти 
товия фонд ще получават: 
Сузана Миленкович и Вия 
ка Миланова, 
средното 
вание, Милко Станоев и В е 
сна Иванова студенти и мла 
дият работник на конфек

ция „Свобода" Милорад Ан
донов.

Обсъждайки молбите 
кандидатите Съветът на Ти 

фонд в Димитров-

на
Специалност III кл. IV кл. 

III степен IV степен

1. Техник в упвлението 
34 ред. 1 ч. 17 редов.

2. Техник 
ларшг
1 част 17 редовни

републи-
товия
град, покрай основните кри 
терии, е имал предвид 
професионалната

вителността те си служат с 
български, а в известна сте 
пен със. сърбохърватски, да 
же шопски). Във всеки слу 
чай в това отношение лип 
сват

и
насоче

ност на кандидатите, които 
като кадър са необходими 
на стопанството и които ве 
днага след завършването на 
школуването си ще 
да започнат с работа в тру 
ловите 
шината.

в местните канце-

научни данни и реко 
мендации, поради което екмогат

3. Теник по ограническа 
химия
1 част 17 редовни
4. Лабораторен 
физика

ученички в 
насочено образо

спертите в нишки* педагоги 
ческиорганизации на об- завод очакват серио
зни изкушения- 

Грижи за успех на рефор 
училищата от българ

30техник по 
34 редовниХристина Панайотова мата в С. К. Сотиров

РОДИТЕЛИТЕ И ТРУДОВИТЕ НАВИЦИ НА ДЕТЕТО
На въпроса „Дали на де

тето да се дават у дома ви
наги същи задължения, или 
постоянно се допълват 
нови’

показва, че правилна е убе 
деността на родителите, 
с това положително се вли
яе върху възпитанието и че 
ефектите няколкократно са 
по-добри, ако задълженията 
постоянно 
ват и допълват. Защото, ако 
на детето се дава

— 4,23 -на сто от родителите 
считат, че задълженията не 
бива да се разширяват. Въ
преки това не се намалява 
категоричността на отговори 
те на

приборите зе ядене при 
мале иа

взи прахта в семейството, отгле 
жда цветя, мете помещени
ята в семейството, упот$- 
бява чук, клещи, ножици, 
помага в подготвяне на хра 
на, слагане на масата за 
обед, слага на съдовете на 
определено място, купува 
продукти от първа необхо
димост, грижи се за по-мла 
дите деца в къщата)

От вида работа, в центъ
ра на града изпълняват сре
дно 5,23 на сто от активно
стите, на периферията на 
града 5,33, дока то и в едно
то, и в другото средно 5,28 
на сто от активностите. Сле
дователно, ни половината 
от възможностите! Тези 
сведения показват, че роди
телите сами изпълняват ра
ботите, които трябва н мо
га да изпълняват децата, то 
ест, че родителите доста 
незаинтересовано се отнас
ят към детокия труд.

Слободан Василев 
доктор по педагогичес
ките науки

че храна; урежда и 
оправя леглото си, пере 
рапите и кърпите си, 
потрябва

чо-с
родителите дадоха ако

употребява 
ла и конец за поддържане 

своите неща), родителите 
отговориха, че повечето от 
тези хигиенични навици де 
цата

следните отговори:
— в центъра на града: 

I сто за

нгонези родители, кои 
то изтъкват, че 
ята т.рябва да се допълват 

Следователно, тъл
куванията и практиката 
тези родители — е правилна.

се разнообразя- задължеип83,70 на падопълване 
(разширяване) на старите за 
дължения с нови, докато 
само 6,30 на сто, че трябва 
да се задържат старите за
дължения. Останалите

винаги с пови.
едно и също задължение, то 
постепенно преминава 
механическото му 
ние. Това от 
бързо

и а изпълняват сами. 
центъра на града от П 

хигиенични навици 
са средно формирали 
навици, а на периферията 
на града 7,17, докато 
те среди заедно — 
прилагат средно 7,29 
Ди. Наистина

към 
изпълне-

В
децата 

7,42
роди

тели не дадоха никакъв от 
говор.

На периферията на града: 
повечето родители се застъп 
ват за раширяване на задъл 
женията с нови — 84,80 на 
сто, а 
12,80 на

своя страна 
изморява децата, а 

от друга страна, не- им да
ва възможност да изяви спо 
собностите и

НАВРЕМЕННО 
ВАНЕ НА ДЕЦАТА 
ИЗПЪЛНЯВАНЕ 

НИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ

ПРИВИКА
КЪМ

РАЗЛИЧ в две 
децата 
нави-

наклонности-
те им.

това е повече 
от половината, но 

още недостатъчно. Данните 
следователно

Въпросът: „Какво 
челото Вашето 
дневно работи в семейство; 
води сметка за самия себе 
си (мие се, мие зъбите 
Ръцете преди и след себе 
си; мие краката преди сла- 

самостоятелно се обли
ча, съблича и слага облек
лото и обувките на опреде
но за целта място; самостоя 
тел но и умело

от посо
лете всаки-Вземемотговор » останаха 

сто от родителите.
ВССли и двете учили

ща заедно — болшинството 
родители на показват, че 

част от родителите са 
ми изпълняват 
задължения на своите деца, 
което не е правилно.

Вторият въпрос е: „Какво 
от посоченото 
те всекидневно 
семейството:" помага в се
мейните

белградските 
училища се застъпват 
разширяване иа задължени
ята. Само малък брой 
тели считат, че не трябва 
да се допълват с нови задъл 
жения — в центъра 
града 6,30, а на периферия
та 2,40. За двете училтЦа

Следователно, и 
въпрос родителите яоно съз 
нават значението на задъл
женията- в. трудовото въз
питание -на децата. Обстоя 
телството, че мнозинството 
се застъпва за разширява
не на . задълженията с пови

еднапо този за си, хигиенните
роди

не,
вашето де- 

работи в
на

употребява работи (избръсва
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в СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРДЗпт* л тг г. '
„ИВАН КАРАИВАНОВ” В ЦЕНТЪР

М1АДЕЯНИ1Е ОРГАНИЗАЦИИ *СЕ П8-ДЕЙНИ 4
°Т РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК ССМ

Пй-АКТИВНА РАБОТА В МЛАДЕЖКАТА
ОРГАНИЗАЦИЯВ средношколския обра

зователен център в Босилег
рад над 540 девойки 
дежи, организирани в 19 
първични младежки органи
зации, тачейки

има пред
приети ви мла-

кистите, защ0Стъ0ЮЗа 
тава Тончев 
своето

на кому 
как подчер 

това са те чрез 
Държане 

доказали. Покрай
т?тСТараят ^зичеокат т\Фа и

патрпнто ”а засеДаниет<> присъствуваха предсе- 
окпттнм-га На ПъРвичните младежки организации рт 
Център6 ССЛа' сдРУжения труд и средношколския

икономическа стабилизация 
лрез 1980 година, бе посоче
но, че трябва по-активно да 
участвуват.

историята
на нашата братска общност, 
всекидневно се стремят да 
дадат свой пълен

и работа
това те 

а кул 
спортът да бъдат

принос
във всекидневната ни обще 
ствено-политичеока 
ка. Като млади хора 
ентузиазъм и с

гтракти 
те с ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН 

ФЕСТИВАЛ НА КУЛТУРА
ТА И САМОДЕЙНОСТТА 
НА МЛАДИТЕ ОТ НИШКИ 
РЕГИОН

ча Пенков“ прс““ ^‘ЙтНЕУВа’ ДРУГЗРЯТ МИЛ‘творчески 
усилия настояват да оправ
даят мястото и ролята си
в образователния

На разширеното 
ние на ОК ССМ, бе 
Дана и 
която се

заседа тел на ОК на ССТН, който 
между
младите ще трябва 
да работят върху реализа
цията
грами и в редовете на Съю 
за на социалистическата мла 
деж трябва да бъдат вклю 
чени всички млади.

разгле-
приета програмата, 
отнася До активно 

стите на Общинската конфе
ренция на ССМ в Димитров 
гРад, в осъществяването на 

произтичащи от

процес
и в целокупните обществе
но-политически отношения- 
Чрез дейна работа в мла. 
дежките си организации те 
всекидневно уопяват 
ките на живота си да обо
гатяват с нови съдържания 
от политическата и самоуп 
равителна оистесма, реформа 
та на образованието, обще- 
народната отбрана и самоза
щита, културата, спорта, мар 
систкото образование и пр. 
При това с помоща, която им 
оказва учителския колектив, 
всекидневно се залагат на 
практика да приложат зна 
нието и самоштравително да 
разискват и решават по вси

другото посочи, че 
повече

На заседанието бе разгле 
дана и концепцията, отнася 

се до Фестивала на кул 
турата и самодейността 
младите от регион Ниш.

на споменатите про

НИШ задачите, 
интервюто, 
Тито даде 
„Младост'*. 
Цанко Костов,

ща
което другарят 
пред вестник 

Както изтъкна 
председател 

на Общинската конфереп 
Ция на Съюза на социали 
етическата младеж, всичко 
произтичащо от интервюто 
е прието най-сериозно. Зада
чите от интервюто са се 
приели, така че бе даден 
срок (15 т.м.) на всички оне
зи, които нямат изработени 
подобни програми, да изра
ботят същите.

на

Другарят Ценков отделно 
обърна внимание на въпроса 
за младежта, която живее 
на село, като акцентира, че 
селската младеж би трябва 
ло да е по.активна. Същото 
се отнася и за работническа 
те младеж. В изложението си, 
Ценков посочи че е нужно 
по-раното включване учили
щната младеж в редовете 
на ССМ. На края, на своето 
изложение, председателят на 
ОК на ССТН, напомни на 
младите да подържат съще- 
ствуващете обекти, в които 
най-много се събират. Макар 
че такива обекти в община
та няма много, и тези, кои-

По въ.проса, който се от
нася до споменатия фести
вал, ще трябва да бъдат у- 
точнени още много подроб 

но най-важното е,Антон Тончев ности,
че е подписано самоуправи-
телно споразумение, между 
младежките организации от 
петнадесете общини на реги 
она. Състезанията, ще бъДаТ 
проведени в Бабушница, Бе 
ла паланка, Пирот и Димит 
ровград.

неотделен момент от целоку 
ината им активност.

— Имаме голяма заинте- 
ресираност за всички видо
ве спортни активности. Но 
в работата на секциите има 
ме значителни трудности, 
които пък са обусловени ог 
обективни причини. Именно, 
нашето училище все още 
няма зала за физическо въ 
зпитание. Но все успяваме 
да провеждаме различни 
спортни състезания, как по 
.\!еждV класовете, така и с 
младежите от града, и резул 
тати има. Но със същите 
не можеме да бъдеме до
волни и в настоящия пери 
од ще търсим решения за

чки въпроси.
— Няма област, в която 

да не сме се включили — 
казва АНТОН ТОНЧЕВ, гтре 
дседател на Школската кон 
ференция на ССМ. В самоу 
гтраазителните органи в учи 
лището досега имахме три 
делегата, но съгласно но
вия устав на училището 
трябва да имаме 15 такива 
и изборите вече са в ток. 
Ангажираността на млади 
те в струнните органи в 
училището също така е зна 
читателна. Всички отдатения 
имат по 3 члена в класовите 
съвети и всички те сериоз 
но изпълняват длъжности
те си.

Младежките организации 
обръщат голямо внимание 
във
телния процес, 
заседания отворено и само 
критически се говори за 
причините на слабия успех, 
разбира се ако е в някой 
период такъв. Не по-малка 
активност младежките ор 
ганизации усредоточават на 
професионалната насока, 

като при това имат в пре 
двид способностите на ДРУ 
гарите си.

Ударение бе сложено и 
върху метода и начина на 
работа в Съюза на социали 
етическата младеж. Бе по
сочено, че включването на 
младите в редовете на ССМ, 
дейността на младите в со
циалистическото самоуправ 
ление, осъществяването ро 
лята на младите в систе
мата на всенародната отбра 
на и обществена самозащита 
ще трябва да да се реали
зира с помощта на всички 
обществена организации.

На заседанието бе прието 
и заключението на Комисия 
та за информиране и вътре 
шно информиране в ССМ. 
Присъствуващите бяха запо 
знати с пропозициите, отна
сящи се до състезанието вик 
торина по знание „Тито-ре 
волюция-мир”, което тази го 
дина ще бъде проведено под 
название „30 години социали 
етическо самоуправление.”

то същетвусват не се по
ддържат, а често пъти ги 

изтъкнаунищожаваме, - 
другарят Ценков.

Младите, от Димитровград 
ска община в осъществява
не политиката на обществе 
но.икономическо развитие и

преодолеяване на трудности 
те — казва нашия събесед- 

В. Б.
В дискусията взе участие 

и Милча Ценков, председа-ник.

РАВНОСМЕТКА НА ПОСТИГНАТОТО В ПРОЗАТА копае въглшца, а вечер спи 
на неравната земя в нивата 
с картофите. Пазейки кар
тофите той става убиец на 
своя съратник Стоилко, ко 
йто през нощта идва в него
вата нива да краде карто
фи. Или в разказа „Нишка 
та на живота” чрез съдба
та на Луда Стойна авторът 
иска да покаже, че в жизне 
нитг ситуации, когато чове 
шката екзистенция се до
живява като абсурдна, то 
тава няма полза от живе
енето, понеже и животът 
няма смисъл. Именно такъв 
е резонът на Луда Стойна, ко 
ято поради намесата на ма
йка й в избора на годеника 
си остава неомъжена и на
края се самоубива понеже 
не може да 
на живота”, 
усамотеиостта,
забогатяване, скъперничес
твото, също е присъстващ 
в разказите на Иванов.

Книгата с разкази на Ха- 
ралампи Иванов 
цвете" представлява 
вид равносметка на извър
вяния му път в прозата, и 
дързповенпе за читателя да 
навлезе по-обстойио в него
вото литературно творчест-

възпитателно-образова 
На техните

Иванов разоткрива гнус
ните постъпки на фашистите, 
които стигат до садизъм, 
към всичко прогресивно и 
хуманно от една страна, и 
предаността на Живко и 
Гинка към борбата за свобо 
дата, тяхната непоколебима 
вяра в победата и светлото 
утре.

(„Последните минути".
„Нео- 

расио
цвете”) и със живота, бита, 
манталитета на хората от

КНИГАТА с разкази на 
Харалампи Иванов „Красно 
цвете” разоткрива постижс- 

в областта на 
С пе

тел я 
„Диамантно зърно", 

” и „Кчаквана среща
нията му
прозното творчество, 
говите разкази се срещаме

(Харалампи Иванов, „Крас 
но цвете”, разкази. Издател 
ство „Братство”, 1979 г.)

още на страниците на вест- 
„Глас на българите , 

вестник „Другарче”, 
„Мост" и вестник 
' Затова можем

ник
детския 
списание 
„Братство 
свободно Да кажем, че него 
вата първа книга с разкази 
представлява 
на точка
неговото литературно 
чество.

Босилепрадския край СДаР 
т-офите”, „Фалшивият вам- 

р”, „Мишката па живо- 
та’’, „Проклето злато' и „Не 
ебтлната мента“).

Без дълбока мотивировка 
па личностите, с един посто- 

стремеж
Становището ни е

винагипо-добрите ученици 
да оказват помопт иа по-сла 
бите по успех другари. Из 
хождайки от това, че дис 
цишгината е значителен фа 
ктор, от която в пряка за 
висимост е и успехът,

организации, как-

я.нио присъстващ 
,към ефективност, с тон на 
лублг I цист1 ти ю разказване,

Иванов тема-

мм

кулмипациоп- 
за опознаване на 

твор
разказите на 
п 1411 го свързали с Народоос- 
вободителната борба в този 
край литературно не нав
лизат по-дълбоко в пялата 

диналшчиост, де

В разказите с тематика
Иародооовободителпатп

борба между паризаиите и 
чрез постъпките 

герои ггресъзда 
омразата и реколта на 

народа от този край срещу 
фашистките врагове и ,тс- 

помагачи. Така в раз 
„Последните минути 

комп

от
пусне „нишка 

Проблемът за 
нечестното

мла врага, мо 
па своитеЩе започнем от заглавие 

книгата „Красно цве-дежките 
то и Конференцията настоя 
ват чрез най-подходяттги ме 
рки да я подобряват. Досе 
га са постигнати значителни 

още тряб 
ва да превзимам конкретни 
мерки и .решения за Пя лос 
тно премахване на слабости 

подчертава

сложност, 
ликатиост на събитията и 
обсамовкауа, в която са се 
намерили • хората от 
край по дреме на

то на
те”, което на пръв поглед 

случайно,
ва

изглежда мякак
когато прочетем книга

та виждаме, че в преносния 
смисъл на думата то озна
чава двойна обич — от ед- 

любов на девойка 
та Милка към партизанина 
Митко и голямата обич към 
свободата от друга страна.

Разказите на Харалампи 
Иванов сюжетно и тематич 
но са свързани с Народоос
вободителната борба в род 

край (в по-широкия 
на думата) на писа.

тозино НОБ.хните
резултати, но все каза В разказите с хуморнстич 

Иванов понси-
, .Краснопленените партизани, 

сарят Марко и малолетния 
по косени от фа* 

куршум не изпус

на окраска 
гургго се движи в пресъз
даването трудолюбието^ чес
тността, суеверието и а хора 
та от този край.

В какви жизнени ситуа
ции се рефлектират героите 
от тези разкази? В разказа 
„Картофите" следим съдба
та на Трайко, който денем

един
на страна Перо падат 

IIIПСТКИ я 
кайки пито дума от устата 

полза За фашистите.

от тоя вид 
Антон.

Тези дейни младежи 
висока съзнателност обогаг- 

от обще-

с си от „
Или в разказа „Диамантно 
зърно" чрез исцеиирамия съ 
дебел процес на фашисткия

прогресивните
Живко и Гинка,

яват знанията си 
народната отбрана и всеки 

работят на идей но
во.

Денко Рангсловдневно
политическото си издигане. 
За още мнозина,

съД срещу 
студентииия

СМИСЪЛШколска
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НУЖНА Е ПО - ГОЛЯМА ГРИЖА ЗА 

СОЦИАЛНО УГРОЗЕОИТЕ ЛИЦА
кар. че и Центърът има точни данни за числото на 
трудности, преди всичко в угрозеиито лица и целокуп 
липса на .работници, не зна
чи че трябва да се отлага 
изготвянето на един по-об- 
стоеи анализ, който да даде

В Център 
работа в Босилеград се чув 
ствуват

за социална

мото им материално положе ; = 
ние. Ь.

нужди за целокуш 
съблюда®ане на рабо

тата му. Тук все още, не 
съществува изготвена соци- 

карта, за помощ на 
нуждаещи се от по-

но

ална
лица, ПО ПОВОД ОЗНАМЕНУВАНЕТО ДЕНЯ ИЛ ГРАЖДАН

СКАТА ЗАЩИТА — 20 ЮНИМОЩ.
През миналата година по

стоянна социална помощ са 
получавали 90 души.

За тази цел Центърът е 
изразходвал 550 хиляди ди
нара, а месечни износ е въз 
лизал на 400 до 800 динара, 
което е било в зависимост

Започнаха подготовки 

за допълнително 

обучениеот социалната угрозеност на 
поотделни лица. Центърт е 
отделил помощ на 55 лица 
в износ от 32 милиона дина През изминалата седмица 

във 'Всички щабове на граж 
защита, в община-

щ изпрани по повод озпамс 
иуването деня иа граждап- 

20 юли.
ра.

Социалната помощ трябва 
да бъде най-малко 50 на 
сто от минималния личен 
дрход в общината. Средства
та, които се дават за тази 
цел, не са големи. Целокуп-

ската защитадамска
та, започнаха последни при 
готовлемня за допълнително 
обучение на гражданите.

Първо класиралите се 
бори и състезатели ще бъ
дат наградени, според пра 
вшшика за присъждане ' па 
награди на Общинская щаб 
за гражданска защига в Ди ; 
мнтровград.

В рамките на програмата 
особено ударение бе сложе
но на темите отнасящи се 
до подготовката на състеза 
нидта
дамската защита, които та- 
зи година за втори път ще 
се проведат в нашата репу 
блика.

ните оредства запланирани 
в тази година за постоянна 
социална помощ възлизат на 
650 хиляди динара, но все 
още няма да задоволят нуж 
дите. Но това е въпрос за 
себе, защото общата сума 
на средствата е такава как- 
вато е. Друг е и много по- 
болезен въпроса колко е 
изучела тежестта на социал 
ната угрозеност на тези ко 
иго вече я получават и кол 
ко още социални случаи 
има на територията на об 
щината, които трябва да я 
получават, а нямат ни ос
новни средства за препита- 
ване.

Както изтъкна МИТРА ДИ 
МИТРОВА, изпълняващ длъ 
жността директор в Цен
търа само давамата со
циални работника, колкото 
тук работят, не са в съ
стояние да установят всич
ки социални случаи т.е. да 
изготвят социална карта за 
всекиго от тях.

Факт е, че има много по
вече лица на които им е ну
жна социална помощ, от чи
слото намиращи се в описъ 
ците на тази служба. Ма-

в областта на граж
Мотив от Погановски манастирТ. П.

ЗАБРАВЕН СИНОВЕН ДЪЛГ.. ■За разлика от миналата, 
тази година споменатите съ 
стезания ще бъдат прове 
дени в .местните общности, 
организациите на сдружения 
труд и общинските райони, 
а финалните състезания, те 
ще бъдат организирани 
Димитровград.

НАПОСЛЕДЪК в оредства 
та за масова информашия 
много се говори за така на
речените старчески семей
ства. Преди всичко това се 
отнася до, старите хора, жи
веещи на село, които на 
младини са се занимавали 
със селско стопанство. Но 
в ловенето случаи се повтар 
ят стари и нови констата
ции, а малко се прави по
ложението да се промени.

Ще кажем тук няколко 
думи за някои старчески се 
мейства в Босилеградска об 
щина като посочим някои 
по-малко известни страни 
на тяхното всекидневие. Ста 
рецът ММ (името му не е 
важно) е останал сам. Пре
ди известно време починала 
бабата му. Има две омъже

ни дъщери, които живеят 
в друго село, той е парали
зиран с един крак и една 
Ръка и „не може да се слу 
ша”, дето се казва. Прите
жава имот, който от дълги 
години не е в състояние да 
обработва. Той се нуждае 
от помощ, защото сам не е 
в състояние да живее. Оти 
ва при едната си дъщеря, 
но тя не му оказва помощ 
и съдействие и той разоча
рован се връща в къщи. Се 
тне отива ггои другата си 
дъщеря — но и оттам бър
зо се завръща. Бива прину
ден имота си да даде на 
трето лице, само да получи 
каквато и да било помощ, 
за да прекара по-удобно по
следните си дни. Старецът 
М.М. се прибира при това

лице, което ще го гледа, пре 
писва му имота си, а след 
няколко месеца умира.

Или друг случай: 7>годи- 
шен човек останал сам с ба 
бата си, която недовижда. 
Синът му го напуска, отива 
в града. Старецът моли си 
на си да ги вземе с бабата 
при себе си в града, но той 
отказва. При това и не се 
съгласява старецът да от
чужди имота си...

Това са само два случая, 
а има ги още в Босилеград 
ска община.

Какво очакват старите хо 
ра, ако техните най-близки 
не искат да ги гледат? Дали 

най-доброто решение, 
ако се намери трето лице, 
което да ги гледа? Сигурно 
не, защото после винаги въ 
вникват спорове около нас
ледство и тем подобни.

Сигурно е едно. Ако стари 
те хора не останеха сами на 
село, ако децата им не оти 
деха по градовете, такива 
проблеми едва ли щеше да 
има. Но днес млади хора 
малко остават иа село. И 
оттук започват неволите:

в

ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА

Между специализираните 
единици по гражданската за
щита, ще бъдат проведени 
състезания в областта на 
медицинска помощ,
—защита и противпожар- 
на защита. Съвкупното обу 
чение, подготовките и състе 
занията, ще имат трудов 
характер и ще бъдат орга

РБХ

е

С бързото и модерно ра
звитие на химията в наше
то производство се появи
ха и нови проблеми. В про- 
звдоствените цехове навли
зат все по-нови 
Производствениците с все
ки изминат ден са в по-те
сен и по-непосредствеи кон 
такт със стари и нови, ог 
давна изпробвани или мал 
ко познати химически ве
щества, които оказват вре 

'■дно въздействие върху ко
жата. Случва се понякога 
работникът дълги • години 
да работи с дадени вещес
тва и в един определен мо
мент кожата му започва ве
че да не ги понася и да бо 
ледува при 
контакт с 
чинаещ 

още в първите месеци или 
дори седмици се оказва, че 
понася материалите, с коидо 
работи, и реагира на тях 
с боледуване на кожата. И 
в двата случая се касае за 
професионален дерматит.

Кожата и производствените вредности
химикали.

изтича вода. Дерматит-ьт се 
е превърнал в -екзема, коя 
то подмокря-

При тези заболявалия ра 
ботникът е нетрудоспосо
бен. Наложително е продъл 
жително лечение и отпуск 
по болест. Кожните заболя 
вания все още не намаля
ват. Защо? Причината с в

ството. Тогава се налага да ята) сутрин преди работа 
се вземат енергични про- трябва да се намазват с по- 
филактегчни мерки срещу дебел слой крем, а ако ко
уврежданията на кожата в жата е по-нежна и чувстви 
работния процес. Задачата телна, да нанася и пласт пу 
не е толкова трудна, ако 
производствениците осъзна
ят необходимостта й и из
пълняват добросъвестно за 
дълженията към самите се 
бе си.

младите в града, често пъти 
нямат усло-и да желаят, 

вия да приемат старите си 
родители — нямат достатъ
чно

дра, която също има защи 
тни свойства.

Важна профилактична мя
рка, задължение на органи 
те по охрана на труда е под 
държането на вентилацион- 

Друга важна профилакти- ниг1е уредби, 
чна мярка е кожата иа ръ- Трудоустрояването е най- 
цете винаги да е добре ома- съществената мярка от про 
знена с плътни кремове. Су- филактичната поредица. Бър

зото и своевременно отстра
няване от този вид работа на 
заболелия.

жилищни помещения
например и ти.

Ония пък стари хора, ко 
ито притежават имот, пре
ди да го отстъпят на друг 
човек, за да ги гледа, 
трябвало да поискат, прав 
на помощ,така че да не би 

вече

това, че все още в отделни 
дейности преобладава 
ният труд. От друга страна, 
все още съществува извес
тно

Ръч би

по-нататъшен 
тях. Или пък на 
производственик

нехайство в изпълне-
ват излъчвани, както 
има случаи.

нието на правилника по ох 
рана на труда и техническа 
та безопасност от страна на 
работниците. От дерматит и 
професионална екзема стра 
дат фризерьорите, работе
щите с бои, урзол, къдриш, 
монияк и др. вредни веще
ства.

хата кожа е лесно податли
ва за увреждания. Винаги 
след измиване на ръцете 
трябва добре да се подсу
шал и намазват със защитен 
крем. Силно замърсените 
Ръце не бива да се изтри 
ват с парцал „ напоен в те 
чна мазнина (олио). Още по- 
добре е то да бъде топло, 
След това- да се мият с ху
бав тоалетен сапун, а не със 
сапунена каша, която силдо 
дразни кожата,. Понеже хи 
мижалите често засягат 
другите открити части на 
тялото (ръцете, лицето, ши-

Има ли решение за този 
проблем?

Вероятно има. Старите хо 
ра, представляващи социал
ни случаи, би трябвало да 
•станат прижа на 'самоупра- 
вителната обитяост по соци
ални грижи.

Едно от решенията е и 
откриването на дом за ста 
ри и изнемощели хора. На® 
ярно, за такова заведение 
са необходими значителни 
средства.

През отделни периоди от 
време завеждащите 
по труда трябва да извър
шват проверка на работни
те места и да

охрана

набелязват
съответни мероприятия, ко 
ито—да допринасят за ггрема 
хването
ствия на разни

Първите прояви на дерма 
тота са зачервяване и леко 
подуване на кожата, при
дружено с парене и сърбеж. 
По-късно може да се обра 
зуват дребни малки червени 
пъпчици. Понякога от

Нашият век е „век на те
хниката" и броят на новите 
химичеоки средства с все 

изминат ден расте. При 
лагането им не може да се 
сцре, защото това значи да 
опре прогресът в про(извод

на вредните дей 
хемикалии 

върху организма на работ- 
и ниците.

ки

тях Ив. АндоновД-Р С. д.
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КАЛЕНДАР НА
СЪБИТИЯТА Важни Дати от историята 

на ДимитровградНа 18 февруари 1942 
шистка войска при 
в Лесковац блокира 
коо!о 150 жители

година българската 
заминаването си -

село Белановап ” ^иник 
на селото и ' аРсстува о-

ковник Стоянов разстреля 45 ду^РСЖДане

фа-
На 27

2ГН? жен от нуждите на западни 
те страни да се свържат с 
петака и с вече построената 
линия в България от Плов 
див към Цариград.
През тая година била постро 
ена и гарата, а главен май
стор предприемач бил Сима 
Соколов герой от Сръбско- 
турокатавойна.

на пол-

ТЕКВИ ВИНАРИооо ЧЕРКЕЗИ

I, ударГп/к^^ \ТЮГ~ В Илинци
свободигелен отряд и КосокГ ^1"1 «ародоо- 
борба с около 200 дунш от ко^ 6аталь°н водиха 
ските части от Пушено н ^Р'
противника се изтеглиха от Пи^?‘ ,т.е час™ на ли 3 а загинали т Ирешево. Плененили а загинали пет неприятелски войника.

За пръв път Димитровград 
се споменава като Текви Би
1521* ^а^>оки бунар)
към Запад 
лейман
пренощувал в Цариброд.

През 1857 година става но
во настаняване 
черкезите, 
прогонени от Русия и прие 
ти от турчите след Крим 
оката война 1854/56 година. 
Тогава се оформят черкезки 
поселища в Бело поле при

сега от 
които са билипраз.

година когато на път 
тук минал Су- 

Величествени. Той
ТЕАТЪР

би- За пръв път театър в Ца 
риброд бил създаден през

ооо ЦАРИБРОД

ТемпоНиз2^,а^,ВРЖаГнГаКо~Р В**™нович
на ЮКП за Оърб^ ^оя^П^аро“ 
боднтелното партизанско движение в К>12П^Г.

През 1584 година пътепи- 
сдътБенедито Рамборти 
менава за пръ® път селище
то с името Цариброд, а 

1643 година Сигмунц 
фон Брюхен споменава Ца 
риброд като Сприброд.

опо

през
Вместо

Душан Педжа — и пиротски окръг) в състав: 
~ _ „секРетаР, а плановете Васа Сма-

евич, Славолюб Петровия Джера, Йован Милоше- 
вич и Чедо Стаич (секретар на МК на ЮКП за 
Враня).

ЧУМАТА

През 1723 година Димитров 
град и околността ©похожда 
чумата. Според някои запи 
си населението от Цариброд 
значително намалява. Може 
би това не е за пръв път по 
ява на чумата в този край, 
но през тая година за пр^в 
път е забележена нейната 
поява.

ооо

ДимитровградНа 23 февруари 1943 година в Ниш е станал про
вал в юкп. Куриерът, който е трябвало да дойде 
в Лесковац разкрил мястото на срещата. На за- 
казаното место в Лесковац е пристигнал български 
разузнавателен офицер Попов. Джордже Станко- 
вич приел Попов, мислейки, че е куриер на ЮКП. 
Попов тогава

Суково, Чорин дол и в една 
махала в Цариброд, която 
и до днес си е запазила и- 
мето — черкезка.

1888 година, когато било съз 
дадено актьорско дружест
во с цел да се съберат сред 
ства за откриване на чита 

По това време Цариброд лшце. Най-напред била пред
Руска,стаовена 

след това „Зла жена”, след 
това „Чорбаржията” и „Гер 
гана". Голяма популярност е 
имало представлението „И- 
ванко убиецът на Асена” от 
Друмев.___________

е имал около 70 къщи, тур 
ски и български, а управи 
тел на града е бил коджа 
башия Юкуф. Между по 
знатните жители били тур 
ците Абдул Хаман, майка па 
християнското население, 

Кир Хаджи Садик, Сулей- 
ман и др.

драматаарестувал Джордже Станкович 
нареждане на тръгне към българ- 

гарнизон. Обаче, Станкович използвал мо- 
на небдителност, ударил агента и избягал.

ЖИТЕЛИТЕи дал му 
СКИя 
мент През 1572 година — писа

рят .на свитата на Давид У- 
ганда записва, че са приети 
гнали в лошо село Цари
брод.
ти забягоали в планината от 
туг>ските насилия и са изо
ставили земята си. Една го 
дина по-късна Стефан Гер- 
лах бележи, че минавай- 

през Цариброд срещ
нал „полудиви хора с дълги 
коси, как връвят боси и с 
тояги в Ръие”-

ооо

ПЕЧАТНа 25 февруари 1942 година на територията 
окупирана от българите партизани са организира
ли народно събрание в село Добро поле. На съ
бранието е говорил политически комесар на IV 
рота на Бабишкия партизански отряд Синиш а 
Янич. След събранието в селото като 
ник на окупатора, е арестуван свещеникът Стеван 
Земциев.

Жителите често пъ-
Първо печатно произведе-

ИЗЛяЗЛО в
през 1889 година. Това е би 
ло списанието .Домашен у- 
чител" редактирано от Бъч 
варов______________________

Цариброд. ниеПЪРВА ФОТОГРАФИЯ НА 
ГРАДА

сътруд-
ки През 1883 Иречек на път 

за София минал през Цари 
брод и е дал едно описание 
на града и направил първа 
фотография на града от ме
стността на сегашните гро
бища.

„Градецът — пише той — 
е разположен в красива ме- 
сност, в продълговата, доста 
тясна долина, между високи, 
гористи склонове на левия 
бряг на Нишава, заграден с- 
върби и тополи. Между не- 
измазаиите глинени къщи 
личат и няколко нови обще Црез 1912 година Цариброд 
ствени сгради". Той е ходил получил пръв водопровод.

където му по Същият бе в употреба до 
кабинета, който 1957 година.

ТЕЛЕФОН

Цариброд получил теле 
фон през 1909 година. Съ
щата година била възстанове 
на връзка между София и 
Будапеща. Тогавашния кмет 
на града ВъРдловски едвам 
успял да издействува да се 
свърже и Цариброд.

ЛЕГЕНДА ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

ХОРО СЕ ВИЕ МА „ТРЕШЕН БОР“
Свите овчаре били просто занесс-Източно от село Долна Любата се 

издига бърдото „Трещен бор’', с висо
чина над 1200 метра. По неговите се
верни, западни и южни 
пръснати многобройни ниви, а мозай
ката на му допълня ват хубавите букови 
гори по доловете, игривите ручеи и ра
зкошната зеленина на младите борови 
гори. Всъщност „Трещен бор" е краят 
на един западен склон на планина Ме- 
чит, отделен със седловина. Върхът МУ» 
доминиращ в околността, представлява 
планинска ливада, в която през проле
тта синият планински минзухар гордо 
Украсява жълто-зеления й килим. Мал-

самотен

нье.
ни от убавата музика, но се и уплаши
ли от това големо чудо, та не знали 

да работат. Ама тайа млого убава 
музика и копкашъето да видат какво 
се случава на връо на „Трещен бор ги 

да остават овците и да се

ВОДОПРОВОДщосклонове са

накарали
запртат къмто местото откъДе се чула 

Како се приближували към 
свирката била све по-силна и

в училището, 
казали
служел и за градска аптека.

свирката, 
то връо
по-убава, а на овчарете свс по-ясно им 
било, дека тай» свирка свири на връо 
и това бъЩ под самата бука. Но како 
се приближували и страо им бил по- 

при връо се приближува- 
Ка дошли доста близу 

зинали от чудо: около буката се
големо и шарено оро, а свирките 

Колко свирките убаво 
било йоще по-убаво, от

ФУТБОЛ
ПЪРВО УЧИЛИЩЕ — 1869

В Цариброд за пръв път 
започва да се играе футбол 
от 1922 година. Тогава бил 
образуван пръв футболен 
отбор ■

Първо училище в Цари
брод е открито през 1869 го 
дина в хана на Цветко Ива
нов в Строшена чешма, пръв 
учител бшт Живко Ропотскп 
за когото се казва, че кога
то Драган Цанков дюмощник 
на валията в Ниш настоял чество 
ла се открие училището в Братя Царнбродскн постро- 
Цариброд. А през 1870 годи- иха водоцентрала на Ниша
на когато бил построен мана ва под града и тази центра 
стирът „Ов. Димитър’ учи- ла осветляваше града все до 
липтето било премесено тук. повързване с Власинските 
В това училитпе за учител водоцентралн. 
бил назначен Гота Стаменов.

голем, та на 
ли лазешком.

ко под върха се издига голям 
бук, с десетилетия упорствувал на мъл
ниите и вихрушките.

Във времето, когато бащите на 
сегашните деди били малки пасти рчета, 
които със стадата си всекидневно оби
тавали по падините, рътлините и гори-

неговия 
самотен бук.

изви
вало
били у средата, 
свирили, орото 
него се тресли гранете на буката. У 

играли силни ергени и стройни 
шарени

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Градчето получи електри- 
ггрез 1926 година.орото

моми, облечени у гиздави и 
носии. Но най-чудно било, що от сили

ла орото танчоводата и остаиа- 
ергени у орото упадали до коле- 
земята. От това, а и от мрако' що 

уплашили,

на това бъРДП, точно на 
вРьх се издигал грамаден 
Най-вероятно по това време или по-р 
но е настанала следната легенда за сл

ее на върха на 
на само.

те
пата
лите
на V
се спущил, пастирйете се 
врънали се при егреците, накарали бръ- 

овците и тичешком отишли працо 
дома. Ньините родителье им 
дека това оро играли самовилите, 
живея ли на самата бука".

Легендата по-нататък казва, че хо- 
на самовилите никога по-късно ве- 

могло да се *к\ди, понеже те па

но събитие, „случило"
„Трещен бор”, под короната 
тния бук:

„Един дън напривечер, къга веч 
слънцето било заседнало на един ЛРЪ* 
на Весна кобила, пастирете по падини 
и артиии, осоета и присоища, заггриои- 
рали стадата на тгри егреците, чул 
некаква млогу убава свирка на врт*

„Трешен бор". Станало им млогу 
чудно како у това «иедяо време и ние- 
дио место да извиват дудучета и ка
нали, да ечат гайди, да трещат тупа-

ДИМИТРОВГРАДже казали
ЖЕЛЕЗНИЦАщо На 27 февруари 1950 годи 

на Цариброд бе преимену.
Пръв влак в Цариброд ваш в ^Димитровград с цел 

пристигнал на 1 август 1888 да се трайно запази опоме- 
година след построяването иът за Георги Димитров, 
на жп линията, която започ български и световен работ 
нала да се строи през 1884 иичеоки деец. 
година. Строежът бил нало-

рото 
че не
пуснали самотното дърво, след като ги 
видяли човешки очи. Б. НиколовЗаписал: К. Георгиев
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Млада жена казва с плач 
па мъжа си;

— Татко банкрутира!
— Знаех си аз, че този 

скъперник, асе пак ще номе 
ри начин да ни раздели... 
СгУЧ.Чмдм

Колим, без ротното
„ПОВТАРАЧИ”

Най-слаби ученици в основните училища 
.—някои директори! Цели четири години 
та" загряват директорското кресло с една 
сгвена цел — да „повтарят" два три пъти (по че 
тири годикл). Няма да се посрамят дори и да ст» 
иаг „вечни повтарачи”.

★ /ЗДрава-
един-

Учителят иска от децата 
да напишат имената иа де
сет велики личности. Мал
кият Карл стои и 
през прозореца.

— Карл, готов ли си?
— Да, господин учителю. 

Не мога да се сетя само за 
името на вратаря, но всъщ
ност той е единадесетият...

гледа
АКТИВНОСТ

Младежите от Босилеград вече Дълго вре
ме се оплакват, че не могат да разгърнат с/,дър- 
жателла активност, понеже нямат помещение.

Прави са младежите. Откакто в хотелът е 
открито помещение за играене на билияр и кар
ти, те са най-редовните посетители и „твърде 
активни” от ранно утро до късна вечер.Пикник у 

Козкрицу
★

— Не ек/,па, тази година 
няма да можем да заминем 
на море. Требва да помис
лим за дълговете си.

— Но ние можем да поми 
елпм за тях и на курорта?

ВСИЧКО „НАЙ-НАЙ'

Рейсовата линия Босилеград — Горна Люба. 
та е граматически пример за превъзходна степен:

— най-къса, но и найгДоходна,
— най интензивна, но и най лош път,
— най-много пътници, но и най-счупени рей-

— най-големи навалици, но и най-некултур- 
но отнасяне на пътниците.

★
ЕЬекгьа у недел,у беше убаво Бреме кико да 

йе май месец, а нейе йоще сред зима, напрано 
побъркано време — час снсг до гушу, час сълн- 
ченце.

сове,!Х*7/ЛЦ&р »
Ама нейе само времето побъркано, оно се 

и човеците побъркали па незнам вечпм кво да 
мислим, особено за младите.

Са знам кво си мислите — Маича остарел, 
па заборавил ка йе бил млад, и са за шега сви 
луди само от паметан — е нейе, слушете са па 
кажете кой йе луд, а кой паметан.

Реко да нскорнстпм убавото време, па 
надиго у Язвтье да отърсим „Големуту гьиву", де- 

I ка упролет, че почну да ме пнтую Димитровград- 
■||| пане имам лн да им продадем малко землпцу 
|||! виБендице.

Защитата: Моята довери-
заслужава всички 

вината обсто- 
шесдесетго-

телка
смекчаващи 
ятслетва. Тя е 
дишиа и следователно е кра 
йно изтощена.

— Съдията е на същата 
възраст и се чувствува от
лично — казва председател.

АФОРИЗМИ
се

о
ят на съда.

— Да, но моята доверител 
ка е работила през 
си живот — отвърща адво
катът.

за
Най-голям завоевател е онзи, който знае да 

побеждава без бой-;!!!: целияБре ко наблнжам камто тьивуту све повише. 
н повнше ми мрчи нещо у главуту. Дизам главу;№!:

м да несу ероплане — йок, обърчам се назад да не. 
Су моторйе-йок. Бре да си прнзнайем, уплаши се 
да несъм въркнул, а оно несъм бил въркнул 

| ка се укачи на рндарчекат све ми стану йасно -— 
;! ко мъгла.

ЛАО ЦЗИ
★ич,

— Кого поздрави току-що. 
Мери?

— Това е третият мъж на 
първата жена на моя вто
ри мъж...

о
збрала момчетия 11Бъш на мойту кнву се 

девойчетня из Цариброд, па ка омъкнулн синдра- 
ци магнетовоньете до край, па ка се разокали, ка 
ка се разиграли... ко недай боже.

Полък, полъката при гьи. Помози бог деца 
— здраво дедо рекоше децата и пай си почеше 
оку и да се удару по колена и да се тресу кико 
ка Би й® уватила грозница.

о

! От войната не могат да се очакват никакви★ блага.
Директор разпитва служи

тел, заподозрян в кражба:
— Защо така упорно твъР 

дите, че този цимент е от- 
краден от нощния пазач?

— Защото знам какво го
воря! Самият аз съм бил де 
сет годшш нощен пазач.

ВЕРГИЛИЙ
Ма несъм толкова прос, знам дека са това 

й модерно, съга се слушу некве „АББЕ’\ „БОНИ 
ЕМИ", „БЕЛИ ПУЛОВЕ”... амо що чък из град 
су дошли под Козарицу да играю и това бъш на 
мойту н>иву.

Бре стоя, гледа и, дзвери се, върте се по ни- 
вуту ко глув петъл, децата си игру и оку окол ме
не ко да сам камик, а нейе газда на ньивуту що 
Бу угьпкаше ко гувно.

Пресрами се и че питуйем, кво йе това, що 
бесую тука, що си дома не игру, нели има Кул
турни дом у градат, кво йе това чудо до са неви- 
дено.

о

Най-лшогочислешгге армии съвсем не сз
най-силните.

★ Е. ЖИРАРДЕН

В автомобилния завод „Ре 
но" идва работник.

— Аз имам голям опит — 
работил съм петнайсет го
дини в заводите на Форд в 
Америка.

— И с какво се занимава- 
хто там?

— Завивах гайка ДС 126...

о

Война ще има дотогава, докато хората 
имат глупостта да се удивляват и помогат на тези,Придо при йедно девойче, увързало главу

ту и ока некво и пита. Оно Бута па рече: 
„ДедБе знам да се не разбираш, ама това се ока 
пик-ник."

които ги избиват с хиляди.

П. БУАСТЕпа са я ли сам или истина луд, или они 
ама квойе пикник че питуйем у петак у опщинуту.

Т
★

о
Съдията казва на обвин

яемия:
— Човекът, когото сте ог

рабили, ви
Народ, който започва несправедлива война, 

не представява нищо друго освен банда грабители.е видял, когато 
сте минали с чувал на гър
ба през неговата спалня.

— Лъже! Той лежеше с 
лице към стената.

ФРАНКЛИН

Кооператорм
» лозе-

с.
>/
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