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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В

С указ на президента 
иа СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден братет- 
в0 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.

^РООИОСТ и
ЮГОСЛАВИЯ •

БРОЙ 946 * ГОДИНА XX * ЦЕНА 2,00 ДИНАРА

НИШКИ РЕГИОН

^Ейй?' СУР0ВИНИТЕ ИлгАНАТАНА ВНИМАНИЕТО^
^ Укрепва класово-социалнат 

на комунистите

Два основни 2Ъпроса до 
минираха на завчерашното 
заседание на разширения съ 
став на Председателството 
на Междуобщинската 
ференция в Ниш, председа
телства а но от председателя 
на МОК на СКС Сава Сава- 
тич, а това бяха: осъществя 
ването на задачите от теку
щия и подготовката за из
готвянето на нов средносро. 
чен развоен план от 1981 
до 1985 година и анализ на 
изборната дейност в Съюза 
на комунистите в региона.

а структура на Съюза

водствените разходи са рас
тели далеч над предвидени 
те рамки.

За отбелязване е — 
Маркович —

кон- каза
че в Нишки 

регион, който е един от най- 
изостаналите в СР Сърбия 
— до значителна степен е 
осъществено сдружаване на 
труд от най-изостаналите об 
щини с трудови организа
ции в по-развитите стопан
ски средища в региона, ре
публиката, дори и извън 
границите на републиката. 
Хубави примери в това от 
ношение представляват „Те 
кстилколор" в Бабушница и 
,Лисца' в Словения, „Йм- 
фор” от Свърлиг и „Кърка” 
в Ново место, „Вулкан” от 
Нищ и „Сава" Кран и др. 
От общо запланираните 15 
милиарда капиталовложения 
пред изтеклия средносро-

В уводното изложение на 
изпълнителни гг секретар 
Председателството на Меж
дуобщинската конференция 
на Съюза на комунистите в 
Нишки регион Живота Мар 
кович бяха акцентирани гла 
вните задачи на комунисти 
те в тази насока.

в

Председателят на ОС в Димитровград ииж. Борис Борисов говори за живота и 
делото на Г еорги Димитров

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ С ИМЕТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Димитровград пози заветите нв Димитров
чен план са реализирани 
2/3 от тях, до като някои са 

Най.ГЛАВНО ВНИМАНИЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРА голяма част 
НА, СУРОВИНИ И ЕНЕР
ГИЯ

— През изтеклия период 
— подчерта Маркович — 
са постигнати забележител- 

общеетвено-

в ход на реализация-
от тези капи

таловложения са инвестира 
ни в развитието на проми
шлеността. С по-бавни от

темпове епредвидените 
вървяло и изграждането на 
иифраструктурните обекти 

региона. Но най-много се 
изостава в развитието на 
агрокомплекса, 
те изследвания,

Димитров, за неговото израс 
тване _и развитие в револю 
ционер, за дейността му е 
БРСП(т). за връзките на со
циалдемокрацията на Балка 
ните и активно участие на 
Г. Димитров, правилния му 
мироглед по отношение на 
Първата световна война у 
националистическата поли
тика на цар Фердинанд.

В изложението на Б. Бори 
сов особено място зае род. 
готовката и вдигането на
Септемврийското 
въстание 
шаване в кърви. Тук той пс 
сочиг

★ ПРЕД ОБЩИЯ СЪБОР НА ДИМИТРОВ 
ГРАДСКА ОБЩИНА ЗА ЖИВОТА И РЕВОЛЮЦИ 
ОННОТО ДЕЛО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЛОВО 
ПРОИЗНЕСЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ИНЖ. БО 
РИС БОРИСОВ * ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИ 
ЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА ПРЕЗ 1980 ГОДИНА ГОВОРИ ПРЕДСЕ 
ДАТЕЛЯТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС 
ИВАН ДЕНЧЕВ

ни резултати в 
икономическ ото 
на Нишки регион. Увеличен 
е общественият продукт, об 

доходът, а в

вразвитие
геоложки-
производ-

итият доход, 
реконструкцията и модерни- 

производстве- 
вложе ни

вна суровини и
гостил ни-ството

занаятчийството, 
чарството и туризма, за които 

Нишки регион съществу 
ват условия — изтъкна ме- 

другото Маркович.

зирането на
ните мощности са вкапиталовложе

Закона
значителни 
иия. Въз основа на 
за сдружения труд е разгъР 
ната широка активност 
развитието на социалистиче
ските самоуправителни 
ношения, делегатската 
ма, а направени са 
чителни подобрения в орга 
низираността на работата, 
сдружаването на труд и
средства. Производителност 
та на труда в промишлено
стта през изтеклия период 

колебания

жду то работническо движение, 
организатор на Септември^ 
ското антифашистко въста 
ние в България през 1923, 
пламенен застъпник и неус 
трашим трибун от Лайпциг 
ския процес, незабравими* 
генерален секретар на Ко- 

1935 до 1943 гс 
дина... Повод е да си при
помним и първите слсдвоен 
ли години, в които се осъ
ществяваха 
пения на народите на два
та балкански съседи Юго
славия и България, да зажг 
веят след много вражди 
през историята в истински

На 22 февруари т-г. в Ди 
състоя общв предвид резолю 

по стопанското
настоялата ^РДИ*иа 

на стабили

митровград се 
събор, на който освен деле 

на Общинската окуг 
присъствуваха

Имайки раз- фашисткс 
и неговото поту

от- цията
витие за гатите 

щипа, 
представители па 
мополитическите

систе 
и зна-

11
обществе
о рга низазаключение,че

на новия — Организаторите и голям 
избягват 

почти 
през 

нашата

то паорганизациитесред пое-
„очен план централно мяс
то трябва да се даде
производството на
ровили и енергия- При гова
К°ХГд™ТокажРат,Та№й..о 
Т^ие в разработката и

б^Гжд^нГзИа

Междуобщии- 
беше

ции, па
сдружения трУД самоуправг 
телните общности на интере 

обществените дейчос 
ти. По повод 30-годишиииа 
та от преименуването 
гр. Цариброд в Димитров 

30-годмш1 «ината от 
словс

товката брод въстаници 
вън от България, а 
цялото ръководство 
северната част ца 
община до В. Луканя и Пи 

сетне в Ниш, Белграл

м ш перна от
на

сито,
вековните тежнащее имала известни 

и се е движела от 1,2 про- 
ценха в 1976 до 8,6% в 1977 
година, а в 1979 година е 
възлизала на само 0,6 про
цента.

рот, а
и по друште краища на 
Югославия. Още веднаж е 
подадена братска ръка от 
югославския пролетариат нг 

братоки отношения, благода пролетарокнте - събратя 01 
реиие на визиопдрите и паг България, в ко^то укрепва 
тийни другари Тито и Ди
митров, години в конто бя 
ха приети Бледоките опора 
зумеиия и Договора за ирг 
ятелството, сътрудн ичествс
и взаимопомощта.

Повод е да се припомним 
и за годината, в която Ца
риброд ПОЛуЧИ НОВОТО С11
име в памет па Георги Ди 
мивров — 1950‘година.

град и
Лайпцигския процес, 
за живота и революционно 
то дело иа дееца па между 
народното работническо двп 
жеиие, верния син иа бъл 
гароката работническа кла 
са и големия приятел иа 10гс 

народи Гео]>ш Дт

ни

изтек-Общи%т доход ттрез 
лите три години (нараствал 
годишно с 20%, дохоДт.т о/С 
т„ чистият доход с я ,<ь 
а личните доходи са Расте 
ли средно с 26 процента. 
Върху тези данни значител- 

оказвала ин
флацията. Именно Тя е

ла фашистката - диктатура 
мракобесието и погрома.

ли
съл, Д°
^""“конференция 

оперативен
набелязаРГИ

Следейки по.нататък жиз
нения и революционен пъ1 
на Г. Димитров, неразривне 
свързани, се спира на Лайп 

процес л блестящ? 
та защита иа Г. Димитров 
делото на комунизма. Ди 
митров сетне в Москва от 
стоя^ва правилни поапцни 

Сталиновата дикта-

сладюките 
митров произнесе цредсед? 

на Общинската скуп- 
ииж. Борис Борисов.

ската план, в 
конкре

изпт.лмението 
политическа 

ще трябва

приет 
който са телят

щиназадачи за 
гоажпптни Между другото Б. Борисов 

мутъкиа: — „Юбилейната 30
-годишнина, значителна дата 
за историята иа нашия

цигскняно влияние е на тазиби- При това
най-широк прос

самоутгравителното
сигурно

задача.за на-ла главната причина 
рушаването в известни мо-

се давада
тор Да
гшалгир^не,
|уге бх,Д® 
жеийе на 
жпости.

град, е удобен повод да си 
припомним за революционния 

легендарния герой

поменти на договорената
литика.
цените сериозно е опъвало 
изпълнението на запланира
ните задачи защото произ-

въирокп
тура.

което 
най-реално Ло-нататък Б. Борисов оС 

стойно се спря върху биог 
рафичиите дашш за Георги

на отра-
възмо-
М. А.

Покачването
пд,т на 
и трибун иа междупародпг (На 3 стр.)реалните



ОБСТАНОВКАТА В АФГАНИСТАН

ЗАТИШИЕ В КАБУЛ
по действие в Афганистан 
представлява очебнещ пои- 
мер на незачитане на меж
дународния закон и право
то на независимите страни 
на самоопределение.

ния със Съветския съюз, в 
случай Москва се откаже от 
намесата въ» вътрешните 
работи на своите съседи. И 
престолонаследникът на Сау 
днтска Арабия, Фахд. е 
тъкиал, че съветското восп

съобщеВъпреки идкои
след тридневнитения. не

вълнения в Кабул е възста
новен ред *и мир» кореспон
дентите на някои западно
европейски съобщител 1111 
агенции съобщават за пери 
одични стълкновения .между 
демонстрантите и числящи
те се към афганистанските 

военни сили.

из-

В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕГОВОРИТЕ В БРЮКСЕЛи съветските
Магазините в главния град 

Афганистан все още 
работят, протестирайки сре
щу съветското военно прис-ь 
ствие. В града още е в си
ла извънредното 
и полицейският час, започ 
ващ в 20 часа. и е забране
но събиране в групи, по- 
големи от четири лица. оа- 

все още не се знае то 
на лицата, за-

Постигнато споразумение СФРЮ 

— Европейската икономичеона 

общност

110на

положение

Заседание на Председателствате 

на СФРЮсега ЕИО Вилхелм Хефсркамп 
също изтъкна споразумение 
то като пример па приложе- 

Хартага от Хелзии-

На преговорите в Брюк 
сел, конто водят делегации
те на Югославия и Европей 
ската икономическа общ
ност за разширяването 
икономическото 
чество, е парафиран текстът 
на новото споразумение. Ше 
Фът на 
Стоян Андов 
прсс конференцията, че това 
споразумение представлява 
основа за постепенно премах 
ване на неуравновесеността 
на търговския обмен и за 
задълбочаване и разширява 
не на сътрудничеството в 
нови области.

Новото споразумение отра 
елементи на

чното число 
гинали в безредиците през 
последните четири днп, 
се предполага, че гн има ме- 

300 и 800.

приятелско посещение нг 
председателя на Съюзник 
изпълнителен съвет Веселин 
Джуранович в ГДР. Същс 
е приет и отчет за работата 
на Комисията по организаци
онни въпроси на Председа 
телството на СФРЮ през 
1979 година.

Под председателството на 
Лазар Ко-

но
11 одп редседател я 
лишовски на 19 февруари р 
Белград се състоя заседание 
па Председателството 
СФРЮ. Председателството 
разгледа основните насоки 
на външнополитичката

пие на
ки и развиване на добри от
ношения в Европа. Що се 
отнася Д° конкретните, ре 
шения, Хефсркамп подчерта 
че делегациите са положили 
големи усилия за изпамира- 
не на задоволяващи инстру
менти, които трябва да про 
менят съЩествУва|Дите °ТРИ

нажду
сътрудни-

Както съобщава АФП от 
Делхи, през нощта между 
неделя и понеделник в глав- 

град на Афганистан с 
под- 
Прп

па

нашата делегация 
сподели на ак-нияпристигнала съветска 

крепа — два конвои, 
това, прибавя агенцията, в 

Кабул, Джа 
случило

тивност на Югославия за
период и ме-предстояшия

роприятията за ^гяхното осъ 
ществявате. 
ството се запозна с резул 
татите от. официалното

В работата на заседанието 
участвуваха най-високите 

функционери на Федерация
цателии процеси във взаим 
мата търговия и премахнат 

.дефицита, от вреда за юго
славското стопанство.

старата част на 
дп Майвад, се е 
стълкновение между войска 
та и демонстрантите. Рой- 
тър съобщава, че съветски
те части се движат към па 
кистанската граница с на
мерение да прекъснат кана
лите, по които се снабдяват 
афганистанските въстаници.

Председател-

та.V

ЙОСИП ВЪРХОВЕЦ В ПОСЕЩЕНИЕ НА ИНДИЯзява всички 
специфичното положение на 
Югославия като европейска, 
средиземноморска, необвъР 
зана и развиваща се страна. 
Сто^н Андов изтъкна, чепре 
говорите за новото споразу
мение са се обосновавали 
на „съвместното изявление” 
на двете страни от декем
ври на 1976 година в Бел
град. И изявлението и спо
разумението са резултат на 
приложението на принципа 
от хелоиншката Харта за 
европейското сътрудничес
тво, за което нашата стра-

Висока степен на съгласие
И докато уличните борби 

продължават в целия Аф
ганистан, светът със загри
женост следи събитията 
тази страна. Световният пе
чат за пръв път съобщава 
за спротивата на цивилното 
население, особено в Кабул, 
а официалното афганистан
ско правителство за вълне
нията обвинява контрарево 
люционерите, които, както 
се казва, подпомагат САЩ, 
Китай и Пакистан.

Иранокият президент Ба- 
нисадр е споделил, че „Съ
ветският съюз е направил 
голяма грешка с действието 
си в Афганистан и че Иран 
ще направи всичко, което е 
възможно СССР да се отте
гли от Афганистан.” Бани са 
др. по-нататък е изтъкнал, 
че „Иран е готов да поддъР 
жа добросъседски отноше-

собствената си съдба.
По въпроса за кризите в 

Централна Азия, Южна Аф
рика. Близкия Изток и Юго 
източна Азия. двете страни 
заеха
нерешаването на съществу
ващите и 
нови кризи сериозно застра 
шава разведряването и въР- 
ща света къ-м студената вой

натоварени с крупни проб
леми и кризисни огнища, 
министрите Рао и Върховец 
изразиха загриженост от 
опаоното изостряне на меж
дународните отношения- Об 
меняйки мнения за начини
те на преодоляване на сега
шното положение и върща- 
нето на международните от
ношения към намаляване на 
напрежението, делегациите на. 
обърнаха особено внимание 
на причините за междунаро 
дните кризи, становищата, 
за което са до голяма сте
пен сходни. Бе изтъкнато, 
че детантът .може да бъде 
ефективен само ако стане 
универсален процес, който 
ще обхване всички региони 
и отношения, а не само оп
ределени пространства, дока 
то по същото време в други 

Разис- области се прилага сила и 
военни интервенции и не се 
дава възможност отделни 
страни сами, без намеса и 
натрапваше, да решават за ги страни.

ИНДИЙСКИЯТ печат и 
тамошната общественост с 
голямо внимание следяха по 
сещението на съюзния сек
ретар на външните работи 
Йосип Върховец на тази 
страна. Разговорите на две
те делегации, които оглавя 
ваха Върховец и министъ
рът на външните работи на 
Индия Нарасимо Рао, преми 
наха в обстановка на взаим 
но изтъкнатото традиционно 
сътрудничество и близостта 
на становищата на двете 
приятелски и необвързани 
страни.

Още в началото на разго
ворите бе потвърдено опре
делението на Югославия и 
Индия със съвместни уси
лия и заедно с останалите 
необвързани страни да дей
ствуват в изострените меж
дународни условия- 
квайки за актуалната между 
народна обстановка и роля
та на необвързаните страни 
в сегашните обстоятелства.

в

честановището,

изникването на

на постоянно се застъпваше 
и се застъпва, считайки ико 
номическото 
ство за важно условие 
общия детант в Европа.

сътрудниче ло време на диалога в 
Делхи, делегациите на Юго
славия и Индия подчертаха 
опасността от факта, че ази
атският континент все пове 
че става полесражение за 
надпревара на великите си
ли и блоковете. В рамките 
на този въпрос стана дума 
и за събитията в Афгани
стан, за които двете стра
ни имат общо становище, в

на

Споразумението, както из
тъкна Андов, е израз на дъл 
госрочните определения на 
Югославия и нейната необ
вързана външна политика 
и е в унисон с принципите, 
за които се застъпва наша
та страна в борбата за нов 
икономически порядък и 
развиване на сътрудничес
твото между „Север” и 
„Юг” въз. основа на равно- 
прав нието.

Шефът на делегацията на

което се осъжда присъствие 
то на чуждестранни военни 
сили на територията на ДРУЧ#ш А*

ЖЕСТНМК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Палма всеки петък Беше изтъкнато, че работниците 

средствата за масова информация в Из- 
дадетлетво „Братство” занапоед ще тря
бва да полагат още поголеми' усилия за 
по-всестраншо, по-ангажирано и по-пъл- 
но информиране на читателите, 
ще бъде съществен принос към моби
лизирането на трудещите се и гражда
ните в провеждането на стабилизацион
ните мероприятия.

Запознаването на членовете на тру- Наред с това като постоянна зада- 
довия колектив на „Братство” със За- ча занапред беше посочено и попълно- 
ключенията на Председателството на то прилагане на Закона на сдружения 
ЦК на СЮК, провеждането на Закона ТРУД. което изиоква непрекъсната аи- 
за сдружения труд и Становищата на гажираност и дейност на всички чле- 
Председателството на ЦК на СКС за йове на трудовия колектив, 
задачите на Съюза на комунистите в Обсъждайки своята дейност в свет- 
средствата за масова информация и ч л ината на становищата на Председател - 
осъществяването на общественото влия- ството на ЦК на СКС за задачите 
ние в областта на общественото инфор- Съюза на комунистите в средствата за 
миране — бяха основни въпроси, които масова информация и осъществяването 
оосъдиха ^ членовете на Издателство на обществено влияние в областта на 
„Братство” на съвместно заседание на информирането, беше изтъкнато.
Съвета ма трудовата общност и първич край постигнатите досега добри 
ната организация на синдикатите.

По-всеетранно инфор
миране на читателя 

принос към
стабилизацията

на „Братство” ще трябва още по-отго
ворно и всестранно да следят пробле
мите в обществото, не като външни на
блюдатели, но като действени фактори, 
които ще допринасят към съгласУване‘ 
то на интересите, премахването на сла
бостите и преодоляването на възниква
щите трудности по пътя на това раз
витие. Преди всичко членовете на Съ' 
юза на комунистите трябва Да взимат 
най-дейно участие в изграждането на 
издателската политика, да се борят за 
афирмация на самоуправителния и де
мократичния характер на обществени
те отношения и постоянното укрепване 
на равноправието на народи и народ- 
ности у нас.

Във връзка с действуваието на из
дателските съвети беше повдигнат въ
проса за още по-добра .редовна и съ' 
държателна работа на издателските съ*

пооо 
масова

вV ражда редакционна

Директор
и главен и отговорен

коеторедактор
БОРИС КОСТАДИНОВ 

Тел. 46-454
редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ
Надам „Братство" —

. ^29 декември”,
№ •* телефон 32-731 

Годиш, абонамент 106,
а полугодишен 50 дин. 

Текуща сметка 
023«МЙЗ-9529

СДК - Ниш 
ТО „Вуж Кираджии”, 
ООСТ „Графкавр”, Ст. 
Парник Л6 72—Ниш.

•на

вети като начин за по-нататъшно 
1цествяване на средствата за 
информация.

че по- 
резул

тати занапред комунистите в изданията М А
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Георги Димитров-голям 

приятел иа Нова 

Югомавия
на Димитров(От стр. 1)

национално
страната. малцинство Убеден 

градчани 
на Димитров

вОсобено труден 
за югославските народи 
ЮКП в следвоенните 
ви, когато интересите на 
великите ^ надделяват стреме 
жите на балканските наро 
ди за мир и съвместно съ 
трудкичество и се обявява 
прословутата резолюция нг 
ИБ. Димитров застава на 
страцата на югославските нг 
роди.

съм, че димитров 
изпълниха заветамомент В

гарятРТб‘“рУ°™ИТек0Гато 
хткшт Тито еН®РП*ЧНО
хвърля клеветите и
нашатяИТе обвин€щ*я срещунашата страна и ЮКП
т:вс;,онасюк' 
реки че не 
публично

Дни наи и днес стоят 
на страж на мира и добро
съседските отношения, реши 

противопоставяй ки 
се срещу всички информбю 
ровоки шовинистичеоки 
сегалства, 
върху
мост, който един ден ще по 
служи за задълбочаване на 
отношенията между югослав 
ските и българскинарод— 
заключи накрая 
телят на ОС 
градска общицд инж. Борис 
Борисов.

Във втората част на заседа
нието на общи# събор пред 
седателят на Изпълнителния 
съвет на ОС Иван Деичев 
се опря втирху миналогоди 
шиите резултати на стопан 
окото и обществено развитие 
на Димитровградска общи 
на, както и върху общес
твено-икономическото 
витие

годи ДРУ-
от-

неосно- телно

от по-зас зорко бдейки 
основите на живия

нашата страна, въ'П 
е могъл това и 

да изкаже. В знак 
Н| солидарност с Тито, той 

°т™а на заседание 
то на Информоюрото в Бу
курещ, но изпраща Трайчо 
Костов, а той лично не уча 
сттвува в приемането на ре
золюцията иа ИБ.

Се-ще на път за Чехосло 
вакия през Белград на наши 
те най-високи Ръководите
ли Димитров е казал: „Дръ 
жте се здраво и воичко ще 
дойде от само себе си”.

Да си

Георги Димитров (1882—1949) изтъкнат ръ
ководител на българското и международно кому
нистическо движение, роден в село Ковачици, Ра
домирско. От 1902 година е член на Българската 
социалдемократическа партия. През 1909 е избран 
в Централния комитет и до 1923 година е ръко
водител на българските синдикати.

— От консолидирането 
на ЮКП н нейното Ръковод 
ство след очистване от фрак 
циите с идването начело 
на другаря Тито през 1937 
година, през тежките неле
гални

цредседа- 
в Димитров-

Навършиха 30 години от деня 
когато на същата дата през 
1950 година малкото градче 
Цариброд бе приеменувано 
в — Димитровград.

В дните, когато след резо 
люцидта на Информбюрото 
се вършеха най-големи на
падки срещу Югославия и

вете на Българската комуни 
етическа партия- Той печата 
писмото в Белград и го раз 
пространява в България- То 
ва писмо е имало огромно 
значение за консолидацията 
на редовете на БКП.........На
ша братска длъжност е наД. 
енергично да се застъпим 
за правото на азил на бъл
гарските революционери и 
морално и материално най- 
пълно да ги помогнем, кога
то бъдат принудени да из
бягат в нашата страна ..."

предвоенни години
славната Народооовободите- 
лна воцна, па все до следво
енните димитровски годи
ни в България и титовски го 
дини в Югославия, велика
ните на двете братски стра 
ни Тито и Димитров ще ос 
танат в историята като най- 
големи бойци за взаимораз- 
биране.

Накрая Б. Борисов изтък-

припомним и думи 
те му през 1947 година, ко 
гато на път за Белград 
пред въодушевените жите- 
лй_ на Димитровград казва: 
„Цариброд и царибродчани 
са здрав и сигурен 
мост, който озъозва двата 
братски народа от 
славянски страни. Ваш бла 
городен Дълг е да пазцге 
този мост от всички ония, 
които биха искали да 
разрушат, от всички прово. 
катори и врагове на слав
янството”.

'Шраз-
през настоящата го. 

дина, като изтъкна, че Ди
митровградска община се 
е развивала и се 
със стабилни и

жив 1развива
устойчиви

на:
— Неговите погледи към 

националния въпрос са би
ли правилни. Завръщайки 
се през 1945 година от Мос
ква. другарят Димитров по 
е.ма задачата да реши наци 
онални* въпрос в България, 
като поизнава македонското

се казва във възванието на 
Централния отбор на Неза
висимата работническа пар 
тия-

В цяла Югославия тогава 
са формирани комитети за 
помощ на българските дру
гари.

А когато след Лайпциг
ския процес през 1933 годи
на Димитров е освободен и 
на 27 февруари 1934 година 
заминав.а за Москва, трудещи 
те се на Югославия с ра
дост приветствуват освобож
дението на Димитров, както 
и по време на съДенето 03 
на негова страна. В Югосла 
вия по това време е създа
дено всенародно движение 
за освобождението на Дими 
тров. Неговото държание бе 
ше пример на „комунистиче 
ска последователност, храб
рост и упоритост”, както 
веднаж, каза другарят Тито.

Тито и Димитров се сре
щат за пръ® път в Москва, 
когато Димитров вече е ге
нерален секретар «а Комин- 
терна, а Тито е пристигнал 
там да търси помощ и дока 
же, че ЮКП още съществу
ва и се бори за свободата 

своя народ. С помощта 
на Димитров, Тито през 
1937 година става генерален 
секретар на Централния ко
митет на ЮКП и се завръ
ща в страната. Тази друж
ба между Тито и Димитров 
продължава и по време на 
Втората световна война, ко 
гато Тито е командант на 
Върховния щаб на партизан 
ските отряди и Народоосво 
бодителната армия на Юго
славия. а Димитров генера
лен секретар на Коминтерна 
до разформирането на съШа

двете темпове.
След приключване на об

щия събор, делегатите на 
Общинската скупщина про
ведоха поредната си редов
на сесид на всичките съвети 
при ОС.

V.щ имго 1
Ст. Николов ш
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НАРАСТВАНЕ НА АКУМУЛАТИВНАТА 

СПОСОБНОСТ НА СТОПАНСТВОТО
Димитров срещу Гьоринг — 
Лайпцигски процес 1933 г.
когато беше застрашена ней 
«ата независимост. Област
ният отбор в Ниш взе реше 
ние да преименува Цари
брод в Димитровград, а пра 
вителството на Народна ре
публика Сърбия обнародва 
следния УКАЗ:

„За да се отбележи трай
но споменът за Георги Ди- 

борец

★ ВЪПРЕКИ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ СТОПАНСКИ ПО 
КАЗАТЕЛИ — МЯСТО ЗА САМОДОВОЛСТВО НЯМА, 
ПА ПОНАСТОЯЩЕМ СЕПРИЕМАТ СТАБИЛИЗАЦИ 
ОННИ ПРОГРАМИ

Образлагайки стопанското 
развитие на общината през 
1979 година и основните на 
соки на развитие през нас
тоящата година пред деле. 
гатите на общия събор, пред 
седателят на Изпълнителния 
съвет на Общинската скуп 
щина Иван Денчев, изтъкна 
че въпреки 
стопански 
място за самодоволство ня
ма. Между другото той по- 
сочи и някои неблагоприя 
тни прояви и тенденции, за 
чието премахване през нас 
тоящата година, а в духа 
на стабилизацията, трябва 
да действуват всички орга 
низирани социалистически 
сили.

Тоя посочи .между друго
то, че е недостатъчна свърза 
ността и обединяване на ди 
митровградското стопанство 
със стопанството на развити 
те райони, все още е ниска 
производителността на тру
да, няма достатъчно оборот 
ни средства, налице е пре
комерното общо, съвместно 
и лично потребление и пр.

Изхождайки от резултати
те на стопанисване през 
1979 годила, настоящата го 
дина, като година на всеоб 
ща стабилизация, също ще 
се развива с интензивни. по 
казатели: общият доход тря 
бва да нарасне с 20,5 на 
сто, обществеш!ят продукт
— 21, доходът — 22, чисти
ят доход — 21, остатък— 
дохода за фондове — 25, 
производителността на тру. 
да — 10,8, икономичността— 
4, заетостта — 7, реалните 
лични доходи — 4, износът
— 30 на сто и прочие.

Стабилизациошпгге прогрп
ми, чието изготвяне е в ход 
ще съдействуват тези пла
нове да станат реалност.

усилия да се създава пове. 
че и по-качествена продук
ция-

Димитровградското сто
панство през последните ня- 

години се развива 
устойчиви

колко
със стабилни и 
темпове. Този темп на раз
витие продължи и през ми
налата година. Така напри
мер общественият 
на стопанството е 
твил общ доход на сума от 
800 милиона динара, 
по отношение на предишна 
та година представлява У®е 

от 21,3 на сто. Ако 
прибави общи.
индивидуалния 

880 мили-

Едновременно и останали 
те показатели отразяват ед 
на доста жива стопанска де 
йност: чистият доход за
разпределение в организаци
ите на сдружения труд и 
над 221 милиона динара, ко
ето е увеличение от 37 на 
сто по отношение иа 
година, като при това зна
чително е засилена акумула 
тивната способност на орга
низациите на 
труд — остатък 
ход за фондовете достигна 
сума от 35 милиона динара. 
По отношение на предишна 
та (1978) година акумулати. 
вната способност е нарасна- 

цели 75 на сто.

положителните 
показатели —

митров, изтъкнатия 
за по добъР живот на труде 

за свобода и неза-
сектор

осъшес- щите се, 
висимост «а малките наро
ди ,за братство и единство 
на южнославянските народи 
по случай годишнината от 
27 февруари 1934 година, ко 
гато Георги Димитров бе 
освободен от фашисткия за 
твор след завъРщането му 
от Лайпцигския процес — 
Президиумът на Народна ре
публика Сърбия по предло
жение па Изпълнителния от 
бор па Областния отбор па 

област, обявава

което на
1978

личение
към това се
ят доход на 
сектор на сума от

което е увели- 
повече

сдружения
— .ЧИСТ ДО

она динара
чение за 19,6 на сто 
в сравнение с 1978 година, 
резултати наистина са твьР
де добри. Действителното
увеличение всъ^11007 е ° 
ло 9 на сто, тъй като въР* 
ху увеличението на общия 
доход влияние е оказало и 
покачването на цените.

•Нишка
УКАЗ за изменение на име- 

град Цариброд в Ди- 
и околия Цари- 

в Димитровград-

ла за то иа
митровград 
бродска 
ска”.

Този акт на правителство 
то на Сърбия не бе случаен.
Георги Димитров в своята 
дейност като революционер 
бе тясно свързан с Югосла 
вия и работническото движе 

Югославия. Скце ка
то народен представител 
Народното събрание 
Първата световна война той 

застъпвал за сръбските 
пленници в България, като 
им оказвал помощ. След раз 
грама «а антифашисткото роди. 
Септемврийско въстание гой 
премина в Югославия като 
емигрант с около 2000 въста 
пика, където Югославската 
комунистическа партия им 
оказа помощ. Като емигрант 
Димитров заедно с Коларов 
от Ниш написа известното орги Димитров. 
„Открито писмо” до члеио-

показаСъответно и други
основание да сс 

обща стабилност 
средният 

е над четири 
заетостта с 
на сто, ико 
стопанисва

ха.тели дават 
твърди аа
на стопанството: 
личен доход 
хиляди динара, 
увеличена за 6,7 
ломичността на 
пето за 
увеличен 
обща сума от 
динара.

А когато Югославия и Бъл 
гария са освободени от фа
шизма .двамата проявени ре 
волюционери се застъпваха 
за създаване на най-добри 
отношения между България 
и Югославия. На път за 
Блед, където са подписани 

в Бледските споразумения, Ди 
след митров на димитровградска 

та гара каза, че българска
та народност в Югославия 
трябва да бъде „жив мост 
между двете страни и на-

обществеСтопанството на
осъШествиЛ0 

от 295 
бележи

ния сектор е 
доход иа стойност 
милиона динара и

37 на сто по отно- 
5 годи

е4,6, а износът 
за 41 на сто, или 

46 милиона
Ръст от ние нашение на предишната 
на. Националният поход

населението Дости___ увели-
на 1978 
зает Ра

глава от 
гна 21 700 динара 
чение по отношение 
година. Доходът на 
ботиик възлиза

се еИКОНО-Естествено такъв 
-лически растеж е резултат 
и на засилена инвест.щион 
Ил активност: за репонструь

100около
Работейки с името на Ди- 

населението от Дими
по-високи ехиляди динара 

за 25 иа сто.
и моернизацията иа 

мощности са
митров
тровград не само, че пости 
пнв огромни резултати в со 
циалистическото 
ство, -но то се бори и за за- 

заветите на Ге

цията 
стопанскитекрасноречи 120 милиона дина-

приблизително
отноше-

Тези данни са
во доказателство, че през

отиоше-
проЯвена

строител-вложени 
ра, което е

теклата година по пазване наповече но
капиталовложениятадва пъти 

ние иание на дохода е Б. Николови в
полагани

дейност 1978 година.по-иитензивна 
обши черти са

през
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БАБУШНИЦЛ ДКЙСТВУВЛНКТО НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА;
>1

Местните общности 

място за договори
ПО-ЕФЕКТИВЕН ТРУД 

ПО-СТАБИЛЕН РАСТЕЖ
В местните общности е нужна по-голяма заинтеоесо 

наност в разрешаване на многобройните жизнени 1 
проси. Занапред се търси и по.голяма материална и ш*! 
фесионална помощ. В тези основни клетки на общество 
то ни, всекидневно укрепвавсенародната отбрана 
ществената самозащита.

ятия занапред ще се пре 
дцриемат крачки, кои‘го ще 
водят Към ограничаване или 
(намаляваме на прекомерно
то потребление във всички 
области. Организациите на 
сдружения труд, при усло
вия на ограничена акумула- 
тивиа и В7,зпроизводс!всиа- 
онособшост, ще въвеждат 
колко го сс може по-рациона 
лпо имвестмциопЛо лотреб- 
лепие, ще предприемат всп 
чко възможно за С7,краща 
вале па сроковете па изпра 
ждапе ца започнатите' ирош 
водствеми мощности при щ, 
лтга икономия «а финансови 
ге средства, с които разпо
лагат за такива цели.

В областта па капитало-
вложел шятп запа/пред ще се 
имат в предвид така паре- I 

иивсс-
а това са програ 

ми, за чиято реализация не 1/ 
са необходими вносни съо- | 
Р7,жения и машини, а кои 
то ще използват домашни 
суровини.,

На този въпрос Общинска' 
та скупщина, ще посвети по 
вече внимание на една ог 
следващите си редовни се 
син.

Осъществяването на зада
чите, произтичащи от Зак
люченията на 
ството на ЦК на СЮК, бе
ше главна тема на неотдав 
на проведената сесия на Об 
щлнската скупщина в Бабу 
шница. Делегатите на три
те съвета на 
приеха Акционна програма 
по провеждане на 
зационните мероприятия.

В този важен 
са наблеязани основните ме 
роиридтия, конто трябва сис 
темно и изцяло да се ирове 
ждат, за да може да се оси 
гури по-стабилен и по-стро 
ен растеж в настоящата и 
Идните години.

ните организации па Съюза 
на комунистите и Съюзът 
на синдикатите, конто вече 
от известно време насам са 
съгласували своите дейс
твия, изготвили съвместна 
програма от мероприятия 
за провеждане на стопанска 
та стабилизация- 

В акционната програма 
важно място е дадено и па 
създаването и разпределени 
ето на дохода.

В някои организации па 
сдружения труд или трудо 
ви общности, все още ле се 
прилагат докрай правилни
ците за възнаграждаваме 
според резултатите от труда 
а именно тук лежи ключът 
за разрешаването на множес
тво от проблемите, коиго . 
се отнасят и до провеждане1 
то на стабилизационните ме: 
ркп. За реализацията на 
този въпрос занапред ще. 
се грижи комисията за про 
веждане на Закопа за сдру 
ження труд. Също така, от 
делна комисия ще следи де 
йността по провеждането на 
Закона за сдружаването в 
селското стопанство, тсъДб* 
то лежат огромни неизпол
звани ресурси. В акционна 
та програма са набелязани 
и редица мероприятия, кои
то имат за цел да се стиму 
лира пестенето на материа
ли, по-лълно използване на 
производствените' .мощнос
ти, подобрението на органи 
зацнята на труда и подоб
ни, които в крайна сметка 
ще доведат до по-добри и 
по-ефективно стопанисвано 

Паралелно с тези меролри

Председател
и об

Делегациите и делегатите 
в местните общности през 
изтеклия период и понаото 
ящем все повече 
обществените 
себе ои, т.е.

(I шшата общество/Ю-П0Л1ИТИЧС- 
ска сисема всекидневно оп 
растда-ва ролята и задачите

ма професионална 
защото по тоя начин 
напред ще могат 
сно да ос'/_,ществяват 
задача и на практика 
повече да укрепват 
ската т.е. 
тема.

За подобрението 
купната работа, е

Това ВС'/, щ пост е за ключе по-голяма материална по
пие от проведеното през ми мощ, кодто занапред 
палата седмина разширено оказва Общинската 
заседание на Изпълнителния на. Залите в 
съвет па Общинската скуп 
щипа в Босилеград, в чиято 
работа взеха участие прел 
ставителитс на обществено 
-политическите организации 
и председателите на Съвети 
те на местните общности

помощ 
те за

по-ефика
своята

още
делегат-

поема/ 
дейности на 

тази клетка в

скупщината

стабнли-
политическа сис-документ

на цело. 
нужна иси.

ще
скугшди 

кооперативните
домове ст,що така трябва 
да се приспособят за 
зваие и ще бъдат предадени 
на употреба на местните об 
и/пости. Там където такива 
не съществуват, местните об 

« щ пости за работа ще 
зват

пол-На първо място, занапред 
най-голямо внимание във 
воички организации на сдру 
жения труд, в самоуправн 
телните общности на инте
ресите н в трудовите общ
ности ще се посвещава на 
повишението на производи
телността на труда. За га 
зи цел се налага съгласува 
ио и единно да действуват 
обещетвено - политическите 
сили и самоуправителните 
органи във всички среди 
да се намаляват (или съв
сем изкоренят) неоправдател 
ните отпуски по болест, кои 
то в някои организации не 
са за подценяване; - да се 
уплътнява и използва най- 
рационално работното вре
ме, да се разкриват и из
ползват всички вътрешни 
ресурси. Естествено, в тази 
•насока най-голяма роля ще 
трябва да изиграят първич-

че /1 ите ггр/ / о р итетн и 
тицгш I,

^ пол-
други обществени сгрзкомуната.

Трудещите се и граждани 
те в местните общности все
по-широко се включват в МЕСТНОТО САМООБЛАГА 
разрешаването на многобро- НЕ В ИНТЕРЕС ЗА РАЗРЕ 
йиите жизнени въпроси. Де ШАВАНЕ НА КОМУНАЛНО 
йствуването на делегатската БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ 
система която и занапред е 
в центъра на вниманието, 
отчита значителни резулта
ти, а местните общноси осъ 
ществяват
ционна и обществена ролд.
В разговорите също се подче 

рта че в работата на отдел-

ди.

В отделни местни общнос 
ти все още се чувствува не 
достатъчното ползване т.е. из 
пълняване на 
мооблагане, а комунално би 
товите проблеми достатъчно 
не се премахват. За

В акционната програма са 
намерили място и въпроси, 
отнасящи се до самоуправн 
телмото планиране,

своята конститу местното са-
спора-

зумяването и договарянето 
във всички области.

Общинската скупщина 
нейните

тази
иел. а въз основа на новия 
в СР Сърбия 
тного самооблагане, 
наскоро ще бъде приет, хо
рата които са се отселили 
от местната общност, а в нея 
ползват имотите си са длъж 
ни да издържат и самообла
гането си. Това

В// разговорите се подчер. 
органи ще пред- та че в работата на отдел- 

приемат конкретни мерки ни местни общности и деле 
за обезпечаване на по-добро гациите им се срещат извее 
снабдяване на населението.

М. А.

закон за мес 
койтс

тни слабости. За премах
ването им е нужна по-голя-

В СДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАД ВЪВЕДЕНО 
БОТА И ОТГОВОРНОСТ КОЛЕКТИВНО РЪКОВОДСТВО, РА

решение
взето на съвета, е още 
значително ако имам 
вид, че много такива 
досега избягват да се 
тат.

по.
пред-

хора
отчи-Нужна е по-голяма обществена грижа В местните общности пре 

дстои и приемане на средно- 
срочнаПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ОТ 11 ЧЛЕНОВЕ. МАНДАТЪТ НА 

КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО С ЧЕТИ 
РИ ГОДИНИ

развойна програма 
както и програма за работа 
в настоящата година, 
ред договора същите трябва 
Дв бт>дат изготвени до 
март т.г. Тъй като средства 
та, с които засега разполагат 
местните

леми, които без подкрепата 
ма по-широката общност не 
могат сами да премахват. Из 
хо-ждайки от това, че здра 
вословното състояние на по 
вечето от тях не е добро, 
че повечето от тях имат тру 
дности в разрешаване на жи 
лищния въпрос, те се нуж
даят от помощ. Миналата го 
дина шест души от сдруже 
нието им и сдружението на 
инвалидите по труда са пол 
звали балнеоклиматично лече пРеД- ите се търсят и други 
ние. Имайки предвид рухна възможни решения за обез 
лото им вече здраве този печаването им. 
брой е съвсем малък. От 
Друга пак страна само 14 
души са получили жилищен 
кредит от по 5 до 6 хиляди 
динара. Но и това

Спо-

15На проведеното през ми
налата седмица в Босиле
град заседание на Скупщина 
та, която сега е преименува 
«а в Конференция на сдру
жението на пенсионерите, в 
унисон с Титовата инициа
тива за въвеждане на колек 
тивно ръководство, работа и 
отговорност, е избрано Пред 
седателство От 11 членове и 
председател с едногодишен 
мандат. За пръв председател 
е избран Радомир Миленко 
вич, а за секретар Тодор Ру 
симов, и двамата пенсионе
ри от Босилеград.

С изменение на устава на 
сдружението и с въвеждане 
на колективната работа, пен
сионерите, както бе изтъкна 
то на заседанието, ще полу 
чат още повече, задължения 
в осъществяване на задачи
те си в общественополитиче 
ската система, както и в це 
локупното осъществяване на 
интересите им — от обще
ствените до личните.

дейност, са били активни в 
целокупния обществено-по
литически живот в комуна
та. Като част от Социалис
тическия къюз повечето от 
260-те пенсинера, колкото 
има сдружението дейно са 
работили в делегациите в 
местните общности, обще- 
ствено-лолитическите

война, можем да бъдем рав 
подушим за 

: събития в света, и че и за
напред няма още по-дейио 
и съдържателно да се бо
рим за укрепване на деле
гатската и политическата си 
'стема, братството и 
ството и пр.

ОЧАКВАТ ПОМОЩ ОТ ОР
ГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУ 
ЖЕНИЯ ТРУД

В разговорите делегатите 
изтъкнаха, че пенсионерите 
се срещат и с редица проб-

политическите
общности «е са

достатъчни за 
на комунално-битовите про
блеми, и че

премахване

Общинската 
скупщина «е може да обез 
печи същите цялостно, занаеди II-

орга-
низации и Общинската окуп 
щина. Но всичко 
значи,
вич, че ние

това не 
подчерта Милеико-

ВСЕКИ ТРУДЕЩ СЕ И ГРА 
ЖДАНИН В МЕСТНАТА ОБ 
ЩНОСТ — ВОЙНИК

пенсионерите, 
които сме преживели ужа 
сите на Втората световна

не видоиз 
меня значително положение 
то им. В

В разговорите с председа
телите на съветите на мест 
ните общности бе изтъкна 
то, че трудещите се и гра 
жданите, а в унисон със са 
моуправителната ни общес 
твена практика, всекидневно 
изпълняват задачите от кон 
цеищията на всенародната 
отбрана и обществена само 
защита.

Всенародната отбрана е 
всекидневна задача на мест 
ните общности и със всеки1 
дневното й пообществяване 
тя сред гражданите полу- 

скупщина, чават овоята пълна подкре 
па така че всеки тудещ се 

и се и гражданин трябва да бъДе 
готов нищо да не може да 
го изненада.

жилищния фонд 
сега има към 500 хиляди ди 
нара, й както изтъкнаха 
трябва да изнамерят най-под 
ходящи решения за рацио
налното Йм ползване.

— Сега вече имаме и по
мещения за работа и ще на 
стоим да разгърнем по-бога 
та дейност разрешаване 
всички трудности, 
се срещаме. Но без

на
с които
матери-

помощ, която потър
сихме от Няколко

ПЕНСИОНЕРИТЕ СА ДЕЙ ни ална
трудови 

организации в общината и 
от Общинската 
няма да може да премахнем 
проблемите си. Считам 
надявам че същата няма да 
изостане — изтъкна Милен кович. в в

Давайки отчет за работа
та в изминалия двугодишен 
период Миленкович 
на, че членовете на сдруже 
нието, покрай редовната си

изтък-

Пенсионерите
В. Б.
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от СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА ОС

ПОРЪЧЕНИЕ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ДИ 
МИТРОВГРАД

Социалните проблвмг 

решават съвместно
Инономисването - 

задача за всички
да се&

На лрОБеА€Н^та петнадесета 
_ сесия на 

при Оощинската 
шдина в Димитровград

Такива родители са предоста 
вени сами на себе си 

веществената зашита на 
старите и изнемогли 
подразбира защита 
ално

съвместна 
ветите Да споменем, че 

делегати на сесията 
гласиха, че в момента, 
то много стари хора са ос
танали сами, трябва да си 
поддържат добросъседоки 
отношения, а отделно тряб
ва да се насочват младите 
поколения към организира
ла помощ, която старите хо 
ра, във всеки случай, 
заслужили.

съ- На 15 февруари в Димит
ровград се състоя заседание 
на Председателството на 
Общинския съвет на Съюза 
на синдикатите, на което 
бе разгледана и обсъдена 
Акциокната програма по 
осъществяване Заключения
та на Централния комитет 
на Съюза на югославските 
комунисти във връзка с 
актуалните въпроси по осъ 
ществяването на икономи, 
ческата и ооциалната поли
тика през 1980 година.

всички 
се съ- 

, кога

на материали, енергия, су
ровини. Изтъква се необхо
димостта, към тази задача 
да се прояви пълна сери
озност, защото разкрива ши 
роки възможности за спестя 
вания- Посочено бе, че про 
грамите за икономии тряб
ва да бъдат направени та
ка, че да дадат най-високи 
ефекти. А това означава, че 
акцията е основателна и че 
ползата от нея ще бъде мно 
гократна, ако се провежда 
с необходимата системност.

Да напомним накрая, че 
пр|исъствуващите се съгла 
сиха активността на синди
калната организация, като 
цяло, да се засили повече 
Това ще рече, че занапред 
трябва да бъде по-голямоан 
гажирането на всички чле
нове на Съюза на синдика
тите, който главно трябва 
да поеме върху себе си про

ску- 
увод

но изложение поднесе ниже 
нер ьирис оОрисоъ, 

подчерта, че
стабилизация и 

икономиите са задачи номер 
едно, и че през настоящия 
период тези задачи ще имат 
предимство пред всички

хора,
_ на соци-

та осигурените лица. Смя
гепе» »е 0бществено е оси гурен всеки гражданин, ко 
ито въз основа 
Работа и 
ална

КОпТО
иконо.ярко 

лшческата

на своята 
системата на соци 

застраховка, обезпеча- 
а' за себе си, материалниДРУ са иги.

условия за животОтделно внимание бе по
светено 
отнасяща, се до социалните 
проблеми в общината и мер 
ките, които бяха предложе 

с цел подобряване на съ 
стоянието.

Целта на посочената 
формация бе да запознае де 

на Общинската ску 
пщина в Димитровград, със 
социалните проблеми, които 
съществуват в общината, ка 
кто и да посочи възможно
стите за тяхното разрешава 
не.

Изтъкнато бе, че 
ната защита на територията 
на община Димитровград, се 
осъществява в различните 
облици, които всъщност са 
утвърдени въз основа на 
Решението за социална за
щита, прилагаш!, а които и 
по-нататък се прилагат, а те 
са: материална помощ, по
мощ за оспособяване за ра
бота, настаняване в помеще 
ния за социална работа, ин 
тернат или други семейства, 
домашни грижи и помощ, в 
къщи, помощ в натура и ус 
луги на социална работа.

шен жилищен вълр^^ав 
на защита и др.)

Социално неосигурени са 
гражданите, които не са спо 
собни за работа 
болест или

на информацията.
ГРИЖАТА НА ОБЩЕСТВО 
ТО НЕ ЩЕ ИЗОСТАНЕ

Членовете на Председа
телството разискваха по 
предоставения материал, от 
който следва да се установ
ят задачите на органите и 
синдикалната организация 
при подготовката и приемане 
то на заключителните бала и 
си за 1979 година. Същевре
менно стана дума и, за зада 
чите, които поема оиндикал 
ната организация в общес
твената акция за икономии

,а поради 
старост, които Покрайни постигнатите ре

зултати в областта на соци
алната защита налице е все 

ло-голямата нужда за ощело- 
голяма обществена пломощ, 
която в предстоящия пери
од ще бъде оказана на всич
ки нуждаещи се от нея.

Обществената грижа за 
старите ще трябва да нарас 
не, още повече, когато се

нямат никакви доходи нито 
пък имот от който биха 
гли Да се издържат, 
пък имат роднини, които да 
ги издържат.

Ако се знае, че 827 души 
Димитровградска община 

получават пенсия, от които 
малък брой

ин- мо
митолегатите

в

веждането на икономическа
та стабилизация-

ползва ти. „ин 
валидна пенсия”, че 68 души 
получават постоянна парич
на помощ, 24 се ползуват от 
чужди грижи, след това 
един брой живее от селско
то стопанство или пъ-к ги из 
държат техните близки, то 
гава лесно можем да кон- 
стантираме, че болшинство
то в общината, са осигуре
ни. Обаче, и при тях се явя 
ват определени проблеми, 
понеже, за да се живее не

знае, че връзките между ро 
дителите и децата все пове
че, отслабват. Тъкмо за то
ва, в Димитровградска общи 
на ,в центъра на внимание 
то и грижата за старите 
ще състои в: организиране 
на непосредствена помощ у 
дома, (която подразбира обе 
зпечаване на храна и т.н.), 
други грижи оказваме на 
най-различна помощ, като 
на пр. купуването на стоки, 
вестници, лекарства и др.

За да бъде реализирано 
всичко онова, което е за
планувано, в предстоящия 
период ще трябва да се а-н 
гажира Центърът за сопиал 
на работа, 
служба, местните общности 
ОСТ, ССТН, Съюзът на син
дикатите, Червеният кръст. 
Съюзът на пионерите, мла

Т.П.социал

ГОСТ НА РЕДАКЦИЯТА: ИВАН ДЕНЧЕВ

П0ГАН0В0 НЕ Е 

ЗАБРАВЕНО!е достатъчно само да се има 
пари. а е необходима и най' 
непосредствена помощ.

Проблемът грижите за ста 
рите и изнемогли лица, ста 
ва все по-гол ям и все по-ак 
туален и за това обществе
ните задължения към тях 
са и по големи.

Да споменем, че от общо 
68 ползуващи парчина по
мощ, повечето са на 
раст между 60 до 65 годи
ни, докато само 11 са по- 
млади, които поради болест 
не са способни за работа.

Затуй се възползвахме от 
посещението на издателство 
„Братство” на Иван Денчев, 
председател на Изпълнител
ния съвет в Общинската скуп 
щина в Димитровград да 
го попитаме кога ще дойде 
на ред и този въпрос.

— Поганово не е забраве
но — каза Денчев. Тези дни 
бяхме на събрание в Пога
ново и между другото обсъ 
ждахме и този въпрос — ка 
зва Денчев.

В последно време Погано 
во е единственият районен 
център в Димитровградска 
община, в който не идва 
рейс, а и леки кола с мъ
ка стигат дотам. Пътят от 
Поганово през Баноки дол 
и Планиннца е в лошо със-

патронажната
МНОГО СИНОВЕ И ДЪЩЕ
РИ „ЗАБРАВИХА” РОДИТЕ 
ЛИТЕ СИ

Жалка бе констатацията. въз- дежките и пионерските ор
ганизации и др.че много синове и дъщери 

напълно са „забравили” ро
дителите си, които живеят 

лоши условия. Т. Петров
при много

КОМЕНТАР

ЗА ПОВЕЧЕ ОТЧЕТНОСТ В 

РАБОТАТА
Инак, вече сме подготви

ли проект за прокарване на 
пътят от Поганово до Пога 
новски манастир през ждре 
лото на Погановска река в 
дължина от 186_ метра. От 
този участък около 150 .ме 
тра минава през скалист те
рен и затуй се отнесохме 
към няколко по-известни 
строителни трудови органи
зации у нас да участвуват

ролята
на местната общност в нашата система 

всички други въпроси, ко

па Социалистичиския съюз, за

цица за периода януари - Яек«мвР" 
1980 година, беше подчертано, че за 
напред ще трябва да се по*° р ккаи 
мирането на делегатите и делегатската
база за извършеното. ,.с.

Нерядко се случва, делегатите и д 
легатската база да не биват та
СЪС съдбата на приетите в ‘“У“1"

заключения* Не даВа
хода и прилагането на подписа-

споразумения и
и може би за- 

поняко-

както и по 
ито са от най-широк интерес за д>аж-

ЛаНАлбучна"истана* е,*че без навремен
на, вярна и ясна информация, не мо
же да върви с бързи

Иван Денчевсто на самоуправителните 
но-икоиомическите 
чки среди.

Издигането на този въпрос в
скупщина идва на право мя-

отношения В7,в вси-
в офеоатата по изгражда
нето на пътя. Очакваме — 
изтъкна Делчев — до изгра 
ждането на регионалния път 
Суково — Ракита, които ве 

село Власи

тояние, а започнатото пре
ди пет—шест години 
към Погановоки 
също е в застой, поради из 
вести ия
ката с честния предприемач, 
който трябваше да прокара 
пътя през ждрелото на Пога 
полска река.

И така съобщенията с По 
ганово от ден на ден става 
ха по-трудни, 
дими в съшото време, по 
пеже и ооновиото училище 
ще трябва да бъде закрито 
поради липса на достатъчно 
ученици.

Об шосерешения и
манастирщинската

сто и в право време.
С установяването, преди 

отчетност в работата 
ще се допринесе към изострянето и по
вишението на отговорността при всич- 

субекти, действуващи в нашата са- 
моуправителна практика.

А това може да бъде само от

чет за
иите самоуправителни

^ТеВеГучваД тези документи 
га да нарушават и някои от [Ю»”'са 
лите3 ги страни. Поради неосведоме
ност, делегатската база ие е в 
ние да реагира срещу такива я

Втози смисъл е необходимо <п три 
буната на Социалистическия СЪЮЗ д

всичко, на 
много неуспех със сдел-

повече че е стигнал до 
да построим и шосето от 
Поганово до Погановски ма
настир и по такъ® начин и 
район Поганово, към които 
гравитират Драговпта 
оки дол. да се свърже с 
центъра на общината Ди 
мптровград.

ки
пол- 

напред,по-ускореното развитие и Байа по-пеобхо-за за
за преодоляването на вънзшгкващитс

на това развитие затруднения

информирани де 
делегатскатабъдат най-шиР°ко 

легатите, делегациите и 
база за дейността на самоуправителни- 

за ос'/,щес-

в

процеса 
и проблеми. *"*те обхцности на интересите,

на конституционната роля
М. А.

М. А.твяваието
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ИЛ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИАОБЩИСКАТА СКУПЩИНАщ а 
И БОСИЛЕГРАДСЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СК И V 

ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В 
СУРДУЛИЦА Стабилизационните мерки - конкретни

и реаяниЗа конкретна стабили 

зационна програма сдружения труд нужно е 
чрез разпределение на до
хода да се обезпечи по-бас 

-но увеличение на личните

Въй всички обществени дейности стабилиза
ционните мерки трябва да бъдат конкретни и ре. 
алпи. Вьв вейка ОСТ, ООСТ, Самоуправителна оо- 

па интересите, обществено-политическа об
щност и останалите самоуправителни 
общности требва Да се постигне такава степен на 
организираност за да може трудещият се да бъДе и 
отговорен субект в ос ъществяването на икономиче
ската стабилизация.

★ ОПРЕДЕЛЯЙКИ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ 
В БОРБАТА ЗА СТИБИЛИЗАЦИЯ СЕ ИЗТЪКВА 
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОНКРЕТНИ СТАБИЛИ 
ЗАЦИОННИ ПРОГРАМИ, ИКОНОМИИ И ПЕСТЕ 
НЕ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ, ИЗПЪЛНЯВАНЕ 
НА ПЛАНОВИТЕ ЗАДАЧИ, НЕ САМО В ПРОИЗ 
ВОДСТВОТО, НО И В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПО 
ЛИТИКА И ПРОЧИЕ

доходи.
Съвместно с това ищност

РЪСТЪТ
па средствата за обществено 
и С'/,вместно потребление тря 
бва да се увеличава по-бав 
но от Ръста на обществения 
продукт.

При разпределение на

органи и

лич
нитс доходи изцяло трябва 
да се спазва работата и ре
зултатите според труда.

С цел да се постигне вси

— Всестранното съблюда
ване на своето материално 
финансово, организационно 
техническо състояние и въ^ 
можностите за стабилизация 
която не може да се зами
сли без икономии и песте
не на материални и парич
ни средства, без издигане 
качеството на производст
вото и услугите, намалява 
не на бракуваните стоки 
спазването на сроковете и 
решително и ефикасно пре 
сичане пътя на всички ви 
дове прекадено изразходва 

са основата на стаби. 
лизационната програма в Су 
рдулишка община, е изтък 
нал на съвместното заседа 
ние на Общинския комитет 
на СК и Общинския синди 

20

трудовите 
обш

постите на интересите, об 
•ществено-гюлитичесясите ор
ганизации,

сдружения труд, 
и местните общности, въпрос за приемане на ста

жанти.
При това отделно внима

ние трябва да се 067,рие В7^р

Осъществяването па иконо
мическата стабилизация бе 
главна тема на проведеното 
през миналата седмица в Бо 
силоград разширено засе- щ 
дание ма Изпълнителния съ 
пет па Общинската скупщи
на, на което присъст-вуваха и 
представители на обществе
но-политическите и трудови 
организации и самоуправи
телни общности в комуна
та. Членовете па Съвета об
съдиха и приеха проекто-про 
грамота за ос7,ществявалс 
целите от стабилизацията.
При това, вниманието бе на
сочено към осъществяваме 
ма инвестиционната полити
ка, рационалното ползване 
на обществените средства и 
изготвяне на програми на 
пестенето, както и преразгле 
ждане на разходите в рабо
тата.

Цялостното уплътняване 
на работното време и при
способяването му в общест
вените дейности и органи
те на управлението към ну
ждите на потребителите ся, 
що така е една от задачи
те, която трябва да се прет 
ворява в дело. Но не по- 
малко внимание ще бъде 
насочено към разпределени
ето на дохода и личните до
ходи според резултатите от 
труда и зачитане на обще
ствените договори и самоу 
правителни споразумения за 
общото, лично и съвместно 
потребление.
Да се отворят вратите на 
стажантите

В областта по настанява
нето на работа, бе подчерта
но на заседанието, трябва 
да се превземат необходими 
мерки, отделно когато с;гава

дружествата п 
сдруженията, с една дума— 
във всички самоудравител- 

обществело-

чко това, нужно е да се

ни звена на 
политическата система. При 
това конкретно трябва да 
се посочат носителите и

контролиранесроковете за 
дали приетите задачи 
изпълняват, а срещу наруши
телите да се прилагат и но

се

казателни мерки.
Стабилизацията е твърде 

широка акция, тя обхваща 
всички и засяга всички об 
ласти: създаването и раз 
пределението на дохода, пре 
изводството, икономиите г 

т.г. спестявщшята, самоуправи 
ОК на СКС телните споразумения и дру 

ги самоуправителни актове, 
като основа на регулация 
на взаимните отношения- 

Не по-малко място на за 
седанието е било отделенс 
за приемането на основните 
насоки на бъдещия средно 
срочен план на развитие 
(1981—1985), подготовките зг 
което трябва да приключат 

в прие до края на февруари. А са 
мите насоки, относно прое 
кти трябва до края на март 
да бъдат готови, за да бъ 
дат приети до края на юли

не

кален, състояло на 
секретарят на 
Костадин Момчилович.

Съзнавайки, че сурдулиш- 
кото Босилеград

ху намаляване на допълни
телен труд и превзимане на 
всички мерки за пенсиони 
ране на трудещи се, които 
изпълняват макъР и едно от 
условията за пенсиониране. 
Също така нужно е да се 
извърши преразпределение 
на трудовите задачи чрез 
изготвяне на възможно по- 
реални
споразумения, за да се из
ползват вътрешните ресур
си. Изхождайки съгласно Ре 
золюцията, в органите на уп 
равлението, самоуправител- 
ните общности на интереси 
те и в останалите обществе 
ни дейности на настаняване
то с изключение на стажанти 
те трябва да се ограничи. 
Личните доходи само спря
мо резултатите на труда 

С цел да укрепне акуму 
латшвната способност на

стопанство е изправе 
трудности 
естество:

преразгледат общественият 
договор и самоуправителните 
споразумения и същите да 
се съгласуват с резолюция 
та. За по-успешно осъщест 
вяване на тези задачи необ 
ходим о е да се изследва ось 
птествяването на обществе
ните договри и самоуправи 
телни споразVмения и в слу 
чай да има превишенно за
плащане на личните доходи 
същите занапред ще бъдат 
намалявани.

Изхождайки от това, че 
дългосрочните задачи от 
стабилизацията трябва до
край да се реализират все
ки трудещ се и гражданин 
ще трябва да работи в то 
зн насока, защото то е и га
ранция за ускореното, си
гурно и цялостно осъществя 
ване. икономическата стаби
лизация-

но пред редица 
от най-различно 
трудни условия на стопанис 
ване, ниска производител
ност на труда, липса на бо 
гат опит и производствена, 
технологическа и финансова
дисциплина и лр. 
тите Оперативни задачи на 
СК и синдикатите, се изтък 
ва необходимостта до краг 
на този месец да се приемат 
конкретни стабилизационни т.г.

самоуправителни

Значителен принос за ре 
алното съблюдаване на въз 
можностите на икономичес
ката стабилизация ще даде 
обсъждането на 
телните баланси на стопаиг 
сването през 1979 година, пс 
които понастоящем се разг 
еква, в организациите

програми във всички среди 
с обстойно разработени мерс 
приятия, задачи и задълже
ния-

Оперативните задачи, при
ети от СК

заключи
и синдикатите 

задължават всички първич. 
.ни организации на СК и на 
синдикатите да изготвят ак 
ционни програми по осъще 
ствяване на стабилизацията 
-в основните организации на

на
сдружения труд и трудови
те общности.

Ст. Н. В. Б.

ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА тона стоманени отливки на 
стойност от около 7 мдошо 
на динара.

Въпреки неблагоприятните
условия за работа, колекти
вът на „Мачкатица” осъЩе 
стаи положителни 
ти при големи усилия, 
да обезпечи солидно качес
тво. на своите произведения 
и да спазва сроковете 
доставка. Благодарение 
това нарасна 
сред потребителите и работа 
има постоянно. За тази го
дина работа също е осигу
рена.

Пътят на развитие, който 
избра колективът на ..Мач
катица”, е още един при* 
мер на постоянен възход и 
пример как могат да се из
ползват вътрешните ресур
си и домашните суров!®1* 
за заместването на внооШ 
те материали и вносна про
дукция- „С. Минни

ставлява увеличение от 
над 100 милиона динара. Ог 
тези средства ще се осигури 
годишно производство на 
6 хиляди тона кълбести зъб 
Ци и 4 хиляди това високо 
качествена стомана.

Съществуващата производ
ствена програма на „Мачка
тица" представлява минни 
съоръжения, рефулирани 
помпи, чИито е единствен

Наскоро фабрика на леярна
вани около 12 милиона ди
нара. Производството 
6 хиляди тона годишно, ка
кто ни рсведоми Алексан
дър Джипжович, металурги- 
чески инженер, ще осигури 
положителни ефекти на сто 
йност около 4 милиона ди
нара. Затова

В МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА СЪЩЕСТВУВА 
ЩИТЕ ЛЕЯРНИ МОЩНОСТИ СЕ ВЛАГАТ ОКО 
ЛО 180 МИЛИОНА ДИНАРА * ОЧАКВА СЕ ЗНА 
ЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОХОДА — ДО 
ТРИ ПЪТИ, И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
КО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУДА

от
резулта

за

ТЕХНИЧЕС
на
на

Фабриката за машини и 
стоманолеярна „Мачкатица” 
в Сурдулица раб

леярна за кълбести зъбци 
за млене на цимент.

и довериетопроизводител в страната, си 
лози за бетонофабрики.

Потребители на 
дулишки

съвсем естес
твена производството на сто 
мамени легури ще бъде при 
ветствувано от всички про 
изводите ли на цимент, . 
„Мачкатица ’ за

оти в ста. ■ 
ри, тесни и нефункционални 
помещения, в някогашния 
цех по поддържане на мина 
„Мачкатица”. След петгоди
шен обостоен и интензивен 
труд с помощта ,на Фонда 
за развитие на изоставащи
те райони в Републиката и 
Републиканската

Този материал — кълбес
ти зт,би — за производство 
то на дефицитарната 
вина и строителен материал 
V нас, 
тови 
жбина. 
този начин

този сур. 
лроизводител са: 

а „Прогрес” от Младеновац, 
Корабостроителния завод в 
Нови Сад, Машинната 
дтишленост в Ниш, ПИМ — 
Белград и редица 
ганизации в нашата страна. 
Оовен

суро пласмента 
ма своята продукция няма 
защо да се грижи. гтро-всички наши цимен 

фабрики купуват в чу 
изразходвайки по 

значителни ва
лутни средства. Да посочим 
например, че през 1978 го 
дина са внесени 15 179 
на кълбести стоманени 

югославска бци, за които са изразход

И вече през 1981 година, 
след първата фаза на рекон 
струящи я „Мачкатица^, 
която днег работят 527 ра
ботника, ще осъществява 
общ доход от около 350 
лиоиа дирара, което пред-

други ор

това, тази организа
ция на сдружения труд 
нася на пазарите в НР Пол 
ша и Германската федерал 
на република. Миналата го 
дина са изнесени около 220

общност в изза наука, се пристъпи 
реконструкции и изгражда
не на първата

към
то-
Зъ- ми
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1980
Белград

на комунистите на Сър6и„

ТВОРЧЕСКО МОБИЛИЗИРАНЕ НД СШУПРМИТЕАИТЕ
одирахме в революционните 
промени. Когато имахме про 
блеми изход не тръсехме в 
засилването на бюрократич
ния апарат или в увеличе
ние мощта на технократич- 
ните структури. Изходът ви 
наги беше в една посока: в 
по-широко и по-крупно са 
моуправление, в демократи
зация и хуманизация на об 
ществените отношения- Па 
и сега за стабилността на на 
шето общество е най-важ
но тези процеси, такова раз 
витие да продължи — да от 
стоим в динамичните рево
люционни промени, които 
започнахме.

Провеждането на конгре
са на самоуправителите мо
же много да допринесе за 
широката мобилизация на 
трудещите се за осъществя
ване на всичко това.

А това всъщност значи, че 
трябва по-последователно да 
се прилага Конституцията и 
Закона за сдружения труд, 
да укрепва и да се развива 
самоуправнтелната система, 
да се засилва влиянието на 
сдружените работници по 
всички решения. Спирането 
на общественото развитие, 
стагнирансто, биха водили 
към отделяне на работника 
от управлението с труда, 
обществената собственост и 
държавната власт. Това би 
водило в бюрокрашзация и 
държавата и Съюза на ко
мунистите.

Всичко постигнато през из 
теклите три и половина де
сетилетия, всичко онова, ко 
ето сме и как работихме ни 
потвърждава едио :решения 
на трудностите винаги на*

калено потребление в обще
ствените дейности, предебе 
ли бюджети и ТЛ1.

ЧАСТНИЦИТЕ на Два 
надесетата среща 
самоуправителите „Цъ 

рвени байрак" се застъпиха 
през миналата седмица за 
осъществяване на Титовото 
предложение от новогодиш
ното послание да се състои 
третият конгрес на самоуп
равителите. Конгресът на 
самоуправителите, бе 
но в Крагуевац, има пълна 
основателност и ще бъде по- 

делово,

онова, което у нас е напра 
вено за няколко години, в

НяКОЛ-У на
другите ставаше за 
ко десетилетия. При това по 
стоянно търсехме нови пъти 
щг, откривахме нови пра 
странства, стремяхме се да 
постигнем нови визии. За 
щото известните рецепти за 
обществени и производстве 

отношения пито биха мо 
осигурят така забъР* 

мито биха

Само повтаряме вече пове 
че пъти казаното, ако ка
жем, че тези небла-гориятни 
тенденции са последица нд 
скокообразното развитие, но 
и на стария начин на реша 

това развитие. Ре
шенията за много нови ин
вестиции, които пи създа
ват главоболия, не са прие
ти от работниците в основ
ните организации на сдруже 
ния труд, по тесни деловод
ни кръгове в трудовите ор
ганизации, нерядко в съеди 
пение със съш° толкова те 

кръг функционери в об 
ществепо политическата об 

Тези пови обекти

ване на
никаза
гли да
заното развитие, 
дали решения за 
речията, 
звитие се явяваха, пито пък 

ще се приеме върху

противо- 
които в нашето рава възможност за 

творческо мобилизиране 
самоуправителите. В хода 
на подготовките могат Да 
се направят практически 

на со

на

калем
живата практика на социа
лизма в машата страна.крачки в развитието

циалистическото самоутграв
биха

от 1974, сейС Конституцията
Закона за сдружения труд, 
преди нещо повече от три 
години, обърнахме иовастра 
ница. Това са документи, ко 
ито на работническата 
са откриват реална възмож 

собствената съдба на 
вземат в свои р*

ление ,а на конгреса 
се разгледали
та, утвърдят по нататъшни гс
задачи и по този начин да 
се даде още едно насъРче' 
ние на общата борба за ук
репване властта на работни 
ческата класа, трудещите се

щиост.
(недовършените и онези в 
процес на изграждане) „пре 
дизвикаха" внос на оборуд 
ване, увеличиха 
висимост от вноса на суро
вини и материали, а с дого
вори за лиценз често пъти 
спъват или ограничават из
носа. И така редом.

Тези нарушения нужно тр 
ябва да се отстраняват, да 
се осъществи политиката на 
стабилизацията на 
егвото. Тъй като някои дис 
пропорции трябва да сс пре 
махнат бързо, необходими са 
и административни мерки. 
Но с тдх не се 
проблемите дългосрочно. За 

по-стабил-

постижения-

кла- нашпта за-

ност
пълно да 
це. Това са крупни проме
ни не е възможно да се ре 
шат отведнаж. Па всс пак, 
през изтеклите години е мо 
гло да се направи и повече. 
Натискът па старата прак- 

старото съзнание

и гражданите.
Досегашните конгреси па 

самоуправителите имаха та 
кава цел и постигаха таки
ва резултати. Подготвяни са, 
свиквани и провеждани в 
периоди, когато колелето на 
прогреса на социалистичес 
ката демокрация тряоваше

Всеки
гражданин
бранител

стопаи-тика и на 
(която при това се храни и 
{ върху образцитерегеирира

живата практика в
обществени уСтрой* 

понеже сме отворена 
е голям.

попада се ускори.
През изтеклите 

дини, на всички 
развивахме се' бързо и ста
билно. Социалните и икоио 
мическите промени, за кои
то на загюдноевропейскитс 
страни бяха необходими сто 
летие или две, у нас са извъР 
шепи за десетилетие — Дяе:

инакви 
ства,
страда) прекадено

В тази година навлязохме 
с хинотека на стопански 
трудности: прекадено 
ко бреме за изграждане 
нови обекти, с дефицит във 
външната тъРг0ВИЯ, с пре

решават35 годи-
е известно,

по-нататъшното
но развитие и на 
ството, и иа обществото ка* 

се налага да бъдат

стопап-
Нп 2 стр.теж-

то цяло 
премахнати причините, кош 
то довеждат до нарушения.

иа



Комунист
СЕКРЕТАРЯТ И ОРГАНИЗАЦИЯТАПО ПОВОД НА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКТНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ НА 

ЙОСИП БРОЗ ТИТО НА АЛБАНСКИ ЕЗИК Равномерно 
бреме наЯсна визия на бъдещето

Обявяването на тези произведения е от изключително значение за 
в тях за пръв път е узаконена истинската доброто намерение, 

вид „самопожертвоване" ко 
сто човешки може да се раз 
бере, но политически

Може ли пасивна органи
зация Оьюза на комунис 
тите да има „добър” секре 
тар?. Въпросът би бил из 
конструиран и лишен от 
всеки смисъл, че в действи
телността още няма и схва
щания и поведения, 
в личността иавсякаде лри- 
съствуващия и „разтърчан”, 
често и изчерпан секретар 

активността на

Някойнас в Косово, затова че 
свобода, свободата за която с векове мечтаехме

не мо
же да се оправдае.

Но има охрабряващи
с открито съРПс, като поръ- 

проверен приятел, кой 
всичко обича хората, 

свобода и благосъс-

АЗЕМ ЗОГАЙ я, от една страна, продължа 
валето, задълбочаването и 
афирмацнята на основните 
принципи на марксизма и 
ленинизма, а от друга стра
на, решителното разбивана- 
не на догматичните граници, 
хегомонизма и уиитаризма 
от сталинистичеоки тип, ка 
кто и на другите „изми". В 
същността си мисълта па 
Йосип Броз Тито винаги е 
творческа и дава силен ин
дивидуален печат на всякз 
обществено явление от това 
време. Тнтовата писана реч 
опада в ред па най-драгоце- 
ините източници за изслед
ване и опознаване па мето 
рнята па ЮКП и революци 
онното движение у мас. Нс 
говото дело открива пови 
простори за запознаване и 
афирмацня, но и за после
дователно провеждаме па съ 
ществените принципи, на со 
циалпзма като хуманно об
щество на свободни хора.

ка на 
то над 
тяхната 
тояние.

зна
ци, че тази картина на при
видна активност из основи 
се променя. Откриване на 
по широк политически прос 
тор за действуване на пър- 
вичната партийна организа
ция въз основа на статутар 
ните промени, след това ми 
палите избори и обсъжда
ния за колективната работа 
и отговорност в Съюза на 
комунистите, не само предя 
вяват, но и потвърждават, 
че в голям брой организации 
методът и съдържанието на 
работата все повече се прие 
пособяват към сегашните за 
дачи на Съюза на комунис 
тите в нашата политическа 
система. Митът за „всеви- 
дящия и всемогъщ” секре
тар, който е единствен при 
зван и единствен задължен 
за състоянието в организа
цията, отстъпва мястото 
пред зрелия и обмислен 
план за работа на първич
ната организация, чието осъ 
ществяване и отговорност 
за същия се свързват и все 
потолям брой комунисти — 
с име и презиме. Това, раз
бира се, е една от крачки
те в последователното раз
витие на колективната рабо 
та и отговорност. Важно е, 
идейното обмисляне, крити 
ческото становище и чув
ството на конкретна отговор 
ност, да станат „имущество” 
на възможно по-голям брой 
комунисти в първичните ор 
ганизации. Само на линията 
на такива качествени про
мени ,е възможно и по сери 
озно ангажиране на комуни 
стите извън рамките на сво 
ята първична организация 
на СК.

Продължаването с издава
нето на комплектните съчи‘ 

я на Йосип Броз Тито 
лбански език представ-

които

пени 
на а
лява най-сериозно начинание 
на редакцията на изданията 
към НИГРО „Рнлиндя" в 
35 та година на съществуне- 
то й. Както вече е из
вестно, в последните две го
дини, на албански език са 
печатани четирите първи то 
мове на съчиненията на дру 
гаря Тито, а тези дни се 
очаква да излезе и петият 
том. Очаква се до края 
годината да излезнат от пе 
чат още пет томове в рам
ките на 40 заглавия, колко- 
то е замислено да се печата 
на петте езици на народи
те и народностите в нашата 
страна, между които и на 
албански език.

Съчиненията, които ще бъ 
дат обявени тази година, 
обхващат съДбоноония исто
рически период за народите 
на Югославия: времето от 
април 1939 година, 
хитлеристка Германия запо 
чва да провежда своя завое 
вателен план, след това оку 
пацията на Югославия и все 
народното въстание, все до 
окончателното 
ние на страната и изграж
дането на нови социалисти
чески отношения. Пропити 
са с множеството и интере 
сната фактография, с после 
дователното ангажиране на 
другаря Тито за по-ефикас
но и правилно решаване на 
многобройните 
проблеми, на първо място 
за консолидация на партия 
та, изграждането на правил 
ната й революционна плат 
форма, но и за нейната за 
щита от външни нападения 
на първо място от Информ 
бюро и други тенденции.

Петият, шестият и седми- 
ят том съдържат интересни 
теми, в които се изнася но
вата международна обста
новка, предизвикана от оку 
пацията на Австрия и Чехо
словакия и нападението на 
нацистка Германия сърещУ 
Плоша. Още тогава Тито 
вижда опасността, която де 
бне Югославия, както от 
външните завоеватели, така 
и от антинародната и про- 
фашистка политика на Сто- 
ядинавич, а сетне и на Цве 

Мачек. Болшин
ството трудове и статии, на 
писани през 1937 и 1938 го
дина и почкъсно, ясно пока 
зват, че народите на Юго
славия само единни могат 
да извоюват такава свобода, 
каквато никога не са имали. 
Тези трудове главно са пуб 
ликували в „Пролетер", как 
то и в международното спи
сание „Ди Велт”.

В тези трудове намираме 
и възванието, което Йосип 
Броз Тито отправя до наро
дите на Югославия, призи- 
вайки ги към въоръжено 
въстание ,след това отчети
те и директивите на военни 
те щабове и от фронта. Има 
тук и писма, изпратени до 
вражеските щабове, в кои
то се предупреждава, 
хуманните постъпки трябва 
да съществуват във всяка 
война.

Първата бележка, написа 
положението на албаппа за

ците в кралска Югославия, 
намираме в 
Сърбия" написано на 2 но 
емири 1936 година, в което 
покрай другите народи, ко- 

повото общество тряб 
ва да се радват па свобода
та, Тито споменава и албан
ците. докато в 
статия „ Нациоиал11ият 
прос в светлината на Наро- 

борбл”.

да видят 
цялата първична организа
ция на СК.

Вече с години назад — в 
политическите анализи, об 
зори и документи 
от постоянните твърдения е 
онова за активното малцин
ство и бездейното болшин
ство в ОТДСЛИИ ПЪРВИЧНИ ор 
ганизации на СК.

„Писмото за

едно
и го и

известната
Въ

на
Причини и тълкувания на 

тези явлеиия е имало и мо 
же да има твърде много: ка 
то се почне от наследените 
отношения в жгкоя среда, 
чувството иа реална сила (и 
безсилие) нещата да се про 
менят, по-тесните и по-ши 
роки технобюрократски ин 
тереси, които винаги по-охот 
но се опират върху „сигур
ни" хора и до конкретното 
идейно съзнание в което, 
често погрешно, се пречуп
ва личното виждане на соб
ствените задължения, начи 
на и организацията на рабо 
тата в една първична орга
низация на СК.

доосвободител! «ата 
публикувана в декември

което, всъш 
пост представлява първият 
труд па другаря Тито пре
веден на албански език — 
гой пише:

1942 година

„Думата иародоосвободи- 
телна борба би била само 
фраза и дори лъжа, ако съ 
щата, покрай общоюгослав 
ско значение не би имала и 
национално значение за все 
кп народ отделно, тоест, ако 
успоредно с освобождение
то иа Югославия съШевреме 
нно не би означавала и ос 
вобождението на хърватите, 
словенците.

когато Обявяването на тези съчи 
нения на албански език е 
от изключително значение 
за нас в Косово, иа първо 
място поради това, че от 
тях се запознаваме с източ
ника на всички революцион 
ни активности в Югославия, 
и че в делото на другаря 
Тито за пръв път бе узако
нена нашата истинска сво
бода, онази свобода, за коя 
то с векове мечтаехме. Тези 
съчинения, както и живата 
реч, която Тито така често 
ни отправя, ние посрещаме

освобожде-
От опита знаем и за та

кива секретари, които сами 
подготвят заседанията, 
същите водят и главната и 
дават заключителната 
пишат информации, отиват 
в комитета, с една дума — 
девойка за всичко, пък 
живеят с убеждението, че 
това е изправно. Не се ка
сае всякога и всякаде 
желание за мощ. лично из
тъкване и ръководене, но и

на
македонците, 

шкипетарите, мюсюлманите 
и другите". В това е и из
точникът на нашата основ
на сила — братството и еди 
нството на нашите народи, 
които приехме като основна 
поръка на другаря Тито.

реч.

и
вътрешни
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ОТБРАНАТА И ЗАЩИТАТА та и основи на всенародна 
та отбрана на СФРЮ има 
все потолямо значение. Ус
поредно със създаването на 
все по-благоприятни условия 
за този вид обучение (каби 
нетите да се попълнят със 
Съответни учебни помагала) 
извън училищната 
има възможност да се оспо 
собява за въоръжена борба 
и в учебните центрове на 
нашата армия.

Всеки гражданин - бранител
Трайното и систематично обучение на младеж 

та за отбрана на страната е един от най-значител 
ните облици на всенародната отбрана и на укреп
ването на сигурността и защитата 
страна.

На неотдавна състоялото 
се заседание на Председа
телството на СФРЮ и 
Председателството на ЦК на 
СЮК, най много се говоре
ше за доизграждане на съ
ществуващите програми и 
планове по масово оспособ- 
яване на трудещите се и 
гражданите за въоръжени и 
'невъоръжени облици на от
пор. С проблемите на по-на
татъшното заздравяване на 
системата и с пообществява 
мето на ОНО и обществена 
та самозащита тези дни се 
занимаваха и две други зна 
читедни тела — Съветът зп 
народна отбрана при Пред
седателството на СФРЮ и 
Комисията към ПК на СЮК 
за всенародна отбрана и об
ществена самозащита.

Разискванията на 
нията и изнесените 
ния я°но говорят, че в сфе
рата на отбраната 
тата са постигнати 
жител ни успехи. Освен 
ва, посочено бе къде тпегб- 
ва да се насочи тежиигето 
на бъдещата работа, какво 
трябва да се измени, доиз
гражда, осъвременява.

вяване на политиката на Съ 
юза на комунистите в обла
стта на възпитанието, обуче 
нието. подготовката на всич 
ки трудещи се и граждани, 
особено на младежта, за от
бранителни и 
задачи. Съществуват реални 
условия, че младежта от два 
та - пола от ранна 
идейн о пол итичеоки

младеж

на нашата

Анализите и оценките за 
моментното състояние, да
дени от тези две тела, указ
ват за това, че в работите 
по отбраната и защитата са 
включени милиони трудещи 
се и граждани, и че тази об 
ласт във все по-голяма сте
пен става съдържание 
редовната активност на ор
ганизациите на 
труд, местните общности, 
делегатските скупщини и 
други органи и институции 
в нашата обществен о-полити 
ческа система. Отбранителна 
та и самоза щити ата способ
ност иа нашата самоуправи- 
телна социалистическа

самозащитим
Всичко, което би могла да 

ни наложи стихията на по
жара ' в мира, а още повече 
Във войната, направи акту- 
ална потребата от преизпит 
ване на организацията на по 
жарната защита във всички 
организации на сДРУжвния 
труд, учреждения, жилищни 
комплекси, сгради, жилища 
с цел всяка организация 
сдружения труд, всяко учре 
ждение. жилищна сграда да 
намери кадрови и техничес 
ки решения за зашита от 
пожар. Нашата отбранител
на подготвеност 
готовност поедпоставят 
каона защита не само от по

на
възраст 
да сеткович

възпитава, 
подготвя, професионално и 
военно обучава и оспособя- 
ва в училищата от всички 
видове и степени и във вси 
чки обществено-политически 
и обществени организации, 
организациите на

психологически

на

сдружения
на

сдруже
ния труд и местните общно 
сти. А това значи, че вече 
в най-ранната младост 
би била оспособена 
ване на отпор, относно 
изпълняване на военни за
дачи във всички отбранител 
ни структури на общество

Та
за оказ

и трайна 
е<Ьизаоб

щност все повече се отъжде 
ствява с нейните съвкупни 
материални, човешки и мо
рално-политически потенциа

жари но и от всички други 
видове на застрашаване 
животите и имуществото на 
трудовите хора и граждани 
те на СФРЮ. Тъкмо за то
ва трябва постоянно да ук
репва общата активност и 
бдителност на нашите хора, 
та благовременно да се осу 

и да е и чия

то. на
Получаването на теорети

чески и практически знания 
на извънучилищната мла
деж, трудещите се и граж
даните от областта на от
браната. защитата и обще
ствената самозащита, е не
обходима потребнаст, която 
произтичаща от самата док
трина на всенародната от
брана. В този смисъл обу
чението по предметите пъ.о- 
ва помощ, отбрана и защи-

ли.
заседа- Оценката, че може още

повече да се постигне, пре
ди всичко се отнася до об
ществено-политическите 
ганизации и

свело-
че

И 31ЩИ-
забеле- ор-

компетентн ите 
федерацията,

то- органи във 
след това в социалистически 
те републики и автономните 
области, от които

Теоретическата и научна
та мисъл на Йосип Броз Ти 
то отдавна стана съставна 
част на марксистката 'ми
съл и опит. Характеризират

етява каквато 
то и да е подримна дейвосТ-се очак

ват още поголеми усилия 
за последователно осъщест- Б Вучетич



Комунист 3
СТАБИЛИЗАЦИЯ НА СТО ПАНСТВОТО

КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА И ОТГОВОРНОСТ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕПовече
работни

нови
места Решително и докрай

По-голямото Във валевската организация на Съ*оза на ко
мунистите най-често се подчертава потребата да 
се осуети лрекаленият професионализъм и кадри
те Да се връщат в базата, но е потърсено отва-' 
ряне на вратите на младите и способни хора

използване 
производителност 

откриване на

ство на Конференцията бе 
направена крачка напред по 
отношение на предишния де 
лови президиум, чиято роля 
се изчерпваше с председател 
ствуване на една конферен
ция. Днес председателство
то «съставено от петима чле 
нове, непосредствено се ан
гажира в подготовката на 
заседанието «обработва мате 
риалите, формулира заклю 
ченията и други въпроси. В 
работата си Конференцията 
се спира върху работата на 
десетината комисии, които 
досега имаха изключително 
характер на работни тела.

В публичните разисквания 
за възможните решения, от 
носно организирането и дей 
ствуването на органите на 
СК в общината, членовете 
се застъпиха за укрепване 
на Конференцията на Съюза 
на комунистите, за по-креп
ка връзка на нейните члено 
ве и полутическо-изпълнител 
ните органи с базата ,а при 
това бе изказано единодуш 
ното мнение ,че принципът 
на колективната работа и 
отговорност докрай трябва 
да се проведе в органите и 
първичните организации на 
Съюза на комунистите.

В досегашните разговори 
във валевската организация 
на Съюза на комунистите бе 
изтъквано — като едно от 
основните условия за после
дователно провеждане ини
циативата на другаря Тито 
— по-ефикасно да се разши 
РяВа и укрепва кадровата 
основа. Това подразбира да 
се даде и по-голям шанс на 
онези кадри, които са се 
афирмирали със знание, ра 
бота, човешки добродетели, 
с политическо и обществено 
ангажиране и други положи 
телни качества. Подкрепена 
е инициативата да се осуети 
прекаденият професионали
зъм и кадрите избирани в 
органите и телата да севръ 
щат в базата, а в условия 
'Та на колективната работа 
и решаване в Съюза на ко
мунистите и по-широко, ак
центът да се поставя на ка 
чеството на състава на орга 
ните и телата, които ще бъ 
дат избирани.

на мощностите
на тРУДа трябва
по-голям брой

високата 
принесат за 
ботнн места 

ЛЮБОМИР ВОЙИЧ

и по- 
Да до- 

нови ра-
ствуване на работещи 
работещи членове 
тива ще се 
лиона ~

В 1980

и не- 
иа колек 

отделят 8,4 ми-
ЙОВАН СТОИЧНай големият ганизации на Съюза на ко

мунистите, скромният досе
гашен опит говори, че и в 
тях все по-успешно се над
минава старият начин на 
действуваме на Съюза на ко 
мунистите в самоуправител- 
ните обществено-политичес
ки органи и организации. 
Разбира се, още във всички 
среди не са преодолени на 
виците, че събранията на 
първичните партийни орга
низации зазг.ршиаг 
ди становища, на които в 
процес на самоуправително- 
то решаване отделни члено
ве на Съюза на комунисти
те се позовават, като на ня 
кой вид паспорт за своето 
мнение. Отделни хора още 
не схващат, че авторитетът 
не се печели с позоваване 
на тези или онези заключе 
ния, но с факти, аргументи 
и приемливи решения, кои
то са в курса на тези стано 
винца.

Валевската конференция 
на Съюза на комунистите, 
макар че е един от най-влия 
телните фактори в политиче 
ския живот на общината, 
още не е в достатъчна степен 
спечелила ролята и мястото 
което трябва да има. Учре 
дена непосредствено в наве 
черието на конгресите и със 
151 делегат, трудно можеше 
да представлява „оператив
но работно тяло”, опиращо 
се върху своята политическа 
база и в постоянен контакт 
с нея. Поради това Общин
ският комитет на СК, като 
политическо - изпълнителен 
орган, често се озоваваше в 
положение да разисква и ре 
шава въпроси, чието значе
ние реално изискваше обсъ 
ждане от Конференцията.

„ тръстениш- 
„к°лектив „Първа петоле 

тка , след широко обсъжда 
не прие плана за икономи
ческото развитие в 1980 го
дина. Преди всичко, пред
вижда се увеличение на из 
носа на канвертибилните па 
зари. На плана на трудова
та дисциплина трябва мно
го повече да се вложи труд 
за намаляване на боледува- 
нията и другите видове от 
съствуване от работа. Всич 
ки трудови организации в 
„Петолетка”

ки
Динара.

„ 1 година се планира
титГТТ™6 бр°я ”а зае- тите. Разбира се, за да се

съществи това, необходи- 
6 и Да се създават ус

ловия, а същите ще произ
текат от по-рационалното 
ползване на мощностите и

В болшинството валевски 
трудови и обществени орга
низации инициативата на 
другаря Тито е правилно 
разбрана и тясно свързана 
с укрепването на демокра
тичната система, усъвършен 
ствуването на самоутрави- 
телните отношения и други 
те значителни въпроси. За 
това на заздравяването ма 
колективната работа и отго
ворност не се гледаше като 
на някаква „ненадейна” но
вост. но като на едно от 
мероприятията за .по-мататъш 
ма последователна реализа
ция на Конституцията и кон 
гресните становища.

Във валевската организа- 
| ция е осъществен принци- 
| път, че във всяка организа

ция на сдружения труд, тру 
дова или местна общност да 
действуват една или повече 
по-малки първични органи
зации на Съюза на комуни 
стите, с цел да бъдат акци 
онно поспособни. Само в 
най-големия трудов колек
тив „Крушик” действуват 40 
такива организации с около 
1600 членове. В пра)ктиката 
понастоящем най-често се 
поставят такива въпроси за 
акционното обединяване и 
координация на акциите на 
комунистите след премахва- 

. нето на конференциите ка
то постоянни облици на дей 
ствуване. Общинската орга
низация е предвидяла възмо 
жността да се задържат вре 
менните облици на действу 
ване, каквито са конферен
циите, събранията, съвеща
нията на комунистите и дру 
го. Засега имат малко опит 
във връзка с този начин на 
действуване, тъй както пъР 
вичните организации оше не 
са се приспособили към съ- 
щия-

Инак, когато се касае за 
колективната работа и от
говорност в първичните ор-

по-гол ямата производител-
ност на труда, уплътндаане 
на работното време и под. 
Покрай това, според записа 
ното в този документ, 
бъдеще трябва

твър

и в 
да се подо-ще утвърдят

I

Увеличение на производител носта и усъвършенствуване 
на технологията: в един цех на „Първа петолетка”

брява технологията и кон
струкцията, да се поощря
ват новаторите и рационали 
заторите и предприема вси 
чко, което ще доведе до 
осъществяване на поставени
те задачи.

свои програми по икономис 
ване, особено на енергията, 
суровините и възпроизвод- 
ствените материали. Ще се 
намали и работата по-дълга 
от редовното работно вре
ме, а на някои операции и 

премахне.

Масовостта на Конферен
цията затрудняваше следеше 
ангажирането и отговорност 
та на нейните делегати в 
провеждане на договорени- 
становища. С установяване 
на постоянно председател-налълно ще се 

Имайки предвид потреоите 
на домашния и чуждите па 

предвижда се ооемът 
1980 го ПОРЦЕЛАНОВАТА ФАБРИКА — ЗАЙЧАРзари

на продукцията в 
дина да се увеличи с 
на сто по отношение на осъ 
ществената в 
В унисон се 
ООСТ предвиждат се и съот 

капиталовложения- 
предимство ше имат инвес
тиционните програми за раз 
ширяване на фабриката за 
хидравлични съоръжеииЯ' 
която ще вложат около 12ДО 
милиона динара и тру 
организация „Алоден (око 
ло 80 милиона динара). По- 

капитал овложе

Големи възможности за икономии1979 година, 
потребите на

ветни отдели около 50 милиона 
валутни динара. Да се обез 
печи успешният износ е 
необходимо специално вни
мание да се отдели на каче 
ството на продукцията.

В зайчарската Порцеланова фабрика всички акции са насочени 
към намаляване на бракуваните стоки, където досега поради неотговор- 

ловедение на мнозина хора се прахосваше голяма част от дохода

дп всичко, търсим във фаб
риката да работят като в 
свое домакинство, всеки да 
знае, че ако е счупил чашка 
или чиния
правил вреДа на целия ко
лектив: пък и на себе, че 
това е също като когато и 
в къщи му изпадне чиния 
или чаша от ръцете, и т.ряб 
ва да купи нови — заявява 
Синиша Николнч. секретар 
па Първичната организация 
на Съюза на комунистите в 
цеха за производство от су
ровите материали.

Износът представлява вто 
рият по значение въпрос, на 
който тезц дни. пък и трай 
ио, се посвещава специално 
внимание. Износът зависи и 
от обстоятелството, че фаб
риката внася доста от въз 
производствените 
ли, за което тази година ще

ното

СТАНОЕ ПОПОВИЧ иго ще влияят върху увсличе 
нието па разходите каквито 
са громените На цепите па 
енергията, амбалажа и гла
возамайващото увеличение 
па цената на златото, 
ето се употребява при ук
расяване на производ©иията 
(годишно се употреби около 
300 килограма злато).

довата
До април миналата година 

дивено от работата отсъству 
вали средно и до 13 процен 
та от работниците. От тога
ва. обаче, се прилага новият 
правилник, който деетимули 

рабо
та. Сега отсътвията са нама 
лени. но не много, така че 

големЛ

Миналогодишните делови 
а Порцелановатакрай тези

ния ще се построят и 
апартамента а значителни 
средства ще се отделя* и за 
индивидуално жилиедно стро

резултати 
фабрика в Зайчар са съ® 
сем задоволителни. В наето 

година е запланувана 
с четири на сто по-гол яма 
продукция, относно 2615 то
на съдове и фаянсови пред 
мети. ДохоДът трябва да 
надхвърли миналогодишния 
с 28 процента/ а се предвиж 
да почти една четвърта част 
от продукцията да се прода
де на чуждите пазари.

с това е на-138
ко-

ящата ра отсъствията от
ителство.

С образованието на работ
Петолетка" ще пр° 

" Това
В акционмите и *ук се виждат 

още неизползвани възможно 
сти за увеличение на дохо-

програми 
на партийните организации 
централно място заема уве
личен итето на дохода чрез 
използване па миогобройни 
те вътрешни резерви. Най 
голямо внимание се обръща 
на намаляването на брака и

ииците
дължи и тази година, 
е следването на трета сте- 

учи- да.пен, в полувисшите 
лища, задочно следване

на чужди
на — За нас е твърДе вярно, 

че работниците понастоящем 
все повече са заинтересова
ни да наваксат изгубеното 
време, освен когато са дей 
ствително болни, и дава им 

следва-

заетите, ученето
специализация в стРа 

чужбина, организи 
ранс на практично обучение 
и друго. Планирано е да се 

40 стипендии на редо«в

езици, 
пата и в Тези дни в центъра на ак 

цията 
формиране 
чрез партийните и сиидикал 

конференции и събра
нията яа работниците за

подробности, за възмо- 
външни фактори, ко-

чупеието в процеса на про
изводството, защото процен 
тът па същите е неоправда
но висок.

— Ние всъщност от всеки 
работник, от членовете ма 
Съюза на комунистите пре-

е изчерпателното ин 
работницитена се възможност на 

щия ден или в някоя ДРУга 
смяна да наваксат изгубе
ното време — заяви Лиляна 
Стоднович, контрольор в це
пеха за декорация-

дадат .. _ „
ни студенти, 10 кредити на 
задочни студенти и около 
300 стипендии на ученици в 
образователни# центъР и 
Тръстеник. За 
и професионално усъВъРшеи

ните
вси

матерна-
чки 
мените

школуване



Комунист
ВМЕСТО ДНЕВНИК

никак
риториапния принцип (като 
основа на делегатските избо 
ри), по и несериозно преми
навайки през някои други 
възможности за по-адекват- 
но разрешаване па този ва 
жен въпрос. Обстоятелство
то, че такива възможности 
ле се търсят, не означава 
автоматично и това че гаки 
мф въобще и няма. Толкова 
повече, че по начина който 
никак не би могъл да се 
отъждестви с мсрливото и 
в духа на толерантност, кой
то е съ°сем желателен тък 
мо в моментите на „прелом 
ните точки", на и търсене
то и иновациите, надменно 
и с ругатни бе отхвърлено 
предложението на д-р Мио- 
драг Сибинович, професор 
па филологическия факул
тет в Белград и изтъкнат 
преводач от руски език, че 
делегатският принцип може 
да се осъществява в едната 
си част, и на равнището на 
отделни езици и езикови 
групи.

Топтич, Славко Алмажаи, 
Перо Зубац, Нфтим Клетни 

Бечир Мусли и Бранко 
кон-

е това недвусмислено цяло ще полети, остава на
скоро да видим „и това чу
до".

И НЕВОЛЯТА може да 
ни накара да пеем!

изглежда, че това е тол
кова по-лесно на художни- най-присъствуващия,

би и най-жизнения сегмент 
на съвкупното наше худо
жествено съзнат ие н 
При това, ясно, не мислим 
само па литературата, за 
занимаваното с която (кпк- 
то се симплифицмра обидно) 
е достатъчно да има „писал 
ка и хартия", но и па му 
зпката, филма, изобразител
ното изкуство, театъра .. 

Ншцо чудно в това п ие

наш
се стига и до констатация
та, че тъкмо се касае за 

може
ков,
Ьошняк (когато вече 
кретно се говори за тях) 
считаме ги за достойни 
„представители", както на 
наша така и па чужда „из 
ложбепа почва". В нашите 
условия такова нещо стана 
реално възможно и обще
ствено, не само толерантно, 
по и желателно, нужно.

Ясно, поради привеждане
то на тези примери няма да 
ни посинеят гърдите и да 
се нзтъпи лицето. Малкото 
факти няма да пи навредят. 
Особено ако ухото е готово 
да слушпе нещо и ог „ло 
шия пример”.

Такива, пак, ие са малко, 
та тяхното привеждане да 
ни задължава па 
да било ерархичен, гсиера- 
цийоки или чаршийски ред, 
най-малко...

С малко ирония, бихме 
могли да кажем, че са ща 
стливи онези среди, в кои
то има попе жестоки споро

Ясно, чудото може да 
трае през онези прословути 
„три дни", а неволите — 
според народната поговорка 
— са за всеки ден.

ците.
Такъв израз може би ще 

ви прозвучи парадоксално 
и, прекадено впрочем, но 
нищо от това. Ще ви помо
лим да си припомните, как 
сигурно, някъде е трябвало 
вече да го чуете, в детство 
то или по-късно. От своите 
близки, от хората, които та
ка често не се хващат за ме 
тафората, но ни говорят на 
обикновен, както сами каз- . трябва да има, ако па гозн 
ват, език. Метафорите те па факт се гледа егзнстенцпал 
зят за момента, когато им но. временно, като на прост 
„се счупи (нещо) в душата" физически компонент.

Че така не трябва да бъ 
де навецкъде и по света, и 
това съЩо то знаем. Поко 
лението на нашите тридс- 
сетгодишницн в изкуството 
остави след себе си по го- 

а на тази страница да спрем лям брой книги, представле 
вниманието си върху някол ния, самостоятелни излож- 
ко „художествени неволи", би, пък и по няколко Дт>л- 
видени така както самосъз гометражни филми, напрн- 

ни ги отпечатва мер. Техните връстници тук 
таме може би още копнеят 
да проговорят и за така па 
реченото „дебю”, по тези 
или онези причини, матери
ално или пък идеологически 
още „премлади" да се огла 
сят, да кажат своето слово, 
верую, кредо.

Знае се, че има страни, в 
които член на отделните

акт.

Заседанието на Белградска 
та секция на писателите, 
ужилвания и красноречия, 
както може би 
„когато се съберат 
повече от двама писатели", 
посочи толкова възможгч • 
ти за работа угози пъг: зз 
съжаление защото се касае 

и драматична 
проблематика), че новоизбра 
пият, първият председател- 
ствуващ постоянно предупре 
ждаваше: „Само конкретно 
и сбито, директно във вид 
на предложния!"

е съдено
заедно

за сложна
или истински им „се ирояс 
ни пред очите”.

Каква ли неволя?
( Да оставим на страна оие 
зи по-едрнте, което решава 
нашето общество като цяло.

какъвто

Но и предложения имаше 
толкова, че и това заседа
ние продължи няколко ча 
са. Едно от най-конкретните 
и най-актуалните беше пре
ли някой ден и реализира 
но. До издателската трудова 
организация „Просвета” бе 
изпратено писмо от Белград 
ската секция на писателите, 
в което се указва на възмо 
жността от по-непосредстве 
но ангажиране (на работи 
по редактиране, лектура, ко 
ректура и рецензия) на мно 
1'обройни предимно по-мла
ди писатели, които понасто 
ящем не са в постоянно тру 
дово отношение, а напълно 
могат да изпълняват тези 
трудови задачи, защото про 
фесионално са оси особени и 
проявяват пълна готовност 
за това.

нанието 
в меморията, за утре. 

Следим, тогава, самосъзна
Предложението на Сиби

нович заслужава толкова 
по-голямо внимание, защото 
само малко след това, на 
същото събрание на прево 
дачите, а по повод форми
рането на нова редакция на 
списание „Мостове”, един
ствено в нашата страна ко
ето е цялостно посветено на 
преводите и проблемите нл 
преводачеството, се чу и 
предупреждението, че и но- 
воформ праната редакция (от 
десетина членове) е без ни- 
то един преводач от езици-

ве в изкуството; знае се, че 
много по-лошо от това 
ако липсват такива;

както ■_

е
нищо
казалнието.

Така по-бързо и по-ясно 
ще запеем.

НА НОВИТЕ ПОКОЛЕ 
НИЯ „СОБСТВЕН ДУХ"

Дълго помнех, като дра
гоценна умност, изречение
то на първия наш преводач 
на „Дон Кихот”, Джордже сдружения на изкуството се

става, обичаено, между че
тиридесетите и петдесетите 
години, когато се стекат 
„щастливи обстоятелства”, 
ако се стекат.

Знаем за страни, в които 
например няма „антологии 
на съвременната поезия" 
или се явяват в интервали 
по-Дълг и от десетилетие, но 
и тогава без поети бе на
вършено пето или четвърто 
десетилетие, чиито редки 
появи се обуславят от ока 

лил- зионен билет.
От друга страна, от наша

та, много неща почти се гра 
ничат с непонятното. Кога
то неотдавна в главния град 
на една приятелска нам стрз 
на „на най-висше югослав
ско равнище" се озова деле 
гация на голобради поети, 
любезните домакини дълго 
и неволно зад7,ржаха Дъх. с 
недоверието: „Какво е ма те 
зи, югославяттите?!" Сетне 
това разбраха и го приеха 
като такова. За нас тук ня
ма нищо учудващо. Ние на
истина считаме Йеврем БъР 
кович, Горан Бабич, Стеваи

биот нищо 
иашият Стерия.

С нещо по-малко ирония 
ще кажем - че „собственият 
дух" на новите поколения 
наши художници вече се оч 
ертава в мярката, която се 
доближава до нормалното. 
Продължението следва в 
утрешния (без)брой-

Попович, казано и като свое 
образен преводачески али
би, за всеки случай: „И 
инак, поне всяко поколение 
би трябвало да има свои пре 
води на класическите произ 
ведения”. Алегорично взето, 
това изречение може да че
тем като дискретно жела
ние, че би трябвало, също, 
всяко поколение да има и 
свои. Дон Кихоти.

Нека ни бъде простено, 
„прочели" и 

обективно

ООСТ ЗА МЕЧТА

Дълго споменаваните трай 
сформации в сдруженията на 
художниците в СР Сърбия, 
главно, са пуснати „в дей
ствие". Изобразителните ху
дожници и литературните 
преводачи, колкото ни е из
вестно,
„преображения" извършиха 
с някой вид „диокреционно 
право”. Реалната основа на 
тази трансформация, осъще
ствяването на делегатския 
принцип, бе разбрана и ре
ализирана в унисон с опре 
делените специфични усло
вия. които — ясно — не тря 
бва да бъдат същи за всич 
ки сдружения. В този сми
съл, преводачите (може би 
и недостатъчно мотивирано) 
в скушцииски делегати „пре 
ведоха" всички свои члено
ве, които желаят активно 
да се включат в работата на 
сдружението, може би с 
право отричайки се от те-

те на нашите народи и на
родности. Същото възраже
ние било казано (сигурно 
навреме) и няколко години 
преди това. „Всичко това 
ще имаме добре предвид”, 
било лаконично отговорено 
Ако вече и преводачите мис 
лят така, какво ли тогава 
трябва да се очаква от оне 
зи които знаят по-малко от 
два езика?

Защо точно „Просвета”? 
Съвсем не случайно. Попра 
во този наш издателски ги 
гант, до сега, единствен про
явяваше такава готовност 
за сътрудничество. Литера
турните творци, чиито про
изведения са публикувани в 
тази издателска организация 
единствено те имат своя 

на авторите, 
която отоеляза и първите 
трудови постижения.

От друга страна, единстве 
но „Просвета" и публично е 
„признала" своите кадрови 
проблеми, които пък са зна
чителни съучастници в де
ловите и програмни застои 
и опущения. Не е грях да 
се признае грехът. В случая 
това е един вид делова за
дача. Съвместна.

Защото, както вече бе ка
зано на последното събра
ние на писателите по повод 
тенденцията Белградската се 
кция на писателите в бъДе' 
ще да се „атомизира” или 
„удребни”: материята тряб
ва да се дели, ДУХЪТ НИ
КАК!

еснафскисвоите
ако сме тук 
нещо, което
сва.

Класическите произведе
ния, следователно, е жела
телно да се четат с нови 
донкихотски очи на поколе- Сред писателите, ако вече 

не е имало такива ггообле- 
ми, имаше (в изобилни „ва- Конференция 
лежи”) такива в поинаква 
(Ьорма. Окончателно прове
дената, след едногодишна 
„ваканция" и седем насроч 
вания — отсрочвания, годи
шна скупщина на Сдруже
нието на писателите на С- ” 
бия (която започна с рабо
тата си към края на изтек 
лата и завърши невсегодгап 
но успешно, в началото на 
настоящата година) остави 
след себе си и цяла реди
ца едвам назначени пробле
ми и частично откриващи 
се разрешавания.

нието.
Субективността на това но 

во четене, новия поглед, съ 
щевременно е и възможна, 
искана й необходима обек
тивна реалност на новото 
преживяване на света.

Ако в нашите условия но 
ви поколения на художни
ците се наричат онези в чи 
ито редове действуват и 
творят „родените след вой

Комунист
С приемането на новия ста 

тут членовете на това сдру 
жание пуонаха в непосред
ствено действие „работно тя 
ло" с възложената му зада 
ча да реализира учредяване
то на отделните „секции', 
както и избора на делегати 
за Скупщината на сдруже
нието на писателите върху 
новодоговорените основи. С 
неотдавнашното учредявате 
на Секцията на писателите 
на Белград, като най-числе- 
на (380 членове) и с ,;най‘ 
дебело досие" с проблеми, 
тъкмо е завършена първа
та степен на писателската 
ракета. Как същата като

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

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

Издава: Издателска трудова органи- 
Комунист”.

чата се на сърбохърватски, от
носно хърватскосръбски (кирилица и 

латиница), на словенски, македонски и 
албански и в съкратени издания на 
български, унгарски, словашки, румън
ски и русин ски

Излиза в петък.
С указ на нреаидевта

БЕЛГРАД,

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.

Редакция на изданието на „Кому- 
иист” за Сърбия: Саво Кържавац (гла- 

и отговорен редактор), д-р Живо- 
рад Джорджевич (заместник главен и 
ташюрш редактор), Бо#иа Авггунович, 
Велимир Филипович, Рзетко Йоветич, 
Слободан Клякич, Михайло Ковач, Об
ред Кович, Йово Маркович, Зорица

зациЛ ”Пече Касае се за духа на един
ството. За съЩ^я ДУХ' К01Г 
то не дели ни делово-култур 
ната съкровищница присъ
ща на самоуправлението, со
циализма. Закона за сдру
жения труд.

ООСТ за мечта? Защо не

Републи
ката от 22 декември 1964 година, „Ко
мунист е отличен с Орден 
вобождение, а с указ от 22 декември 
1974 с Орден братство и единство със

родно ос-Стаяимхфович н Милеятие Вуксанович.
би!

Т<
Адам ПУСЛОИЧ



НАШИ СЕЛА: ГОИНДОЛ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТ НАТА ОБЩНОСТ В С. ДОЛ
НА РЪЖАНАЬилата ни е в единодействието

в ”
община, в което се^пристт^за Ди,'ШТропградска 
от Димитровград (с Кола> **2еСеТ,Ша “““V™ 
където няма неразрешен проблТм° °Т Селата' 
хорат казват: „Нямаме проблеми"! 8 К°еТ°

Движейки се по между
народното шосе, по посока
та Димитровград — Пирот, 
на седмия километър, от ля 
вата страна започват да се 

къщите на гонндол

ЗЕНЕРШО ТЪРСИ НОВИ 

СЪДЪРЖАИМни се различават 
за различни въпроси 
решаваме и които сме реши 
ли свъместно заключи Вла- 
ста Димитров, секретар 
първичната 
СК.

мненията 
които

могат да задоволяват нуж
дите им. Преди няколко го
дини те повдигат инициати
ва за прокарване на нов да 
лекопровод. Същият е про
каран до воичките махали и 
4о те домакинства, колкото 
има в селото, се стремят да 
прокарат низкотоковата мре 
жа по домовете си.

Изхождайки от това, че 
долноръжанчани са извест
ни строители и че повечето 
от тях са на строителна ра
бота във вътрешноста на 
страната и че учащата се 
младеж се настанява по гра
довете
на на година остават необ
работени, а животновъдни
ят фонд намалява. — Тряб
ва да превземем всичко въз
можно за разрешаване на 
тоя наболял въпрос казва 
Сотиров и добавя, че ако не 
изцяло то и частично да се 
премахне, резултатите няма 
да изостанат. Наистина, имо 
тите не дават високи при 
носи, но чрез прилагане на 
съответни мерки, е възмож 
но да се произвеждат онези 
земеделски култури, за кои
то съществуват условия и въз 
можности. Не е по-добро по 
ложението и в животновъд 
ството. Както каза Сотиров 
само няколко домакинства 
отглеждат по 30 овце. Оста 
налите съвсем по-малко. По
добно е състоянието и с 
едрия добитък. Средно се 
отглеждат 2 до 3 говеда. 
Тези данни всъщност гово
рят, че възможностите в 
животновъдството въобще 
не са използвани.

— За подобрение на земе 
делието и повишаване на 
животновъдния фонд ни е 
нужна професионална псг 
мощ от страна на 
„Напредък” от Босилеград. 
И смятам, че същата не мо 
же повече да се отсрочва, 
без оглед на това, дали ще 
я оказват трудещите се от 
тази организация или пък 
Общинската скупщина ще 
намери други възможности 
— подчертава Сотиров.

Пред Съвета на местната 
оохцност, както и пред всич 
ки ооществено-политически 
структури, трудещи се и гра 
ждааш в Долна 1'ъжана в 
настоящата година предсто
ят твърде важни за разре
шаване въпроси. Преди вси 
чко отговор търсят комунал 
но-битовите проблеми и ук 
репването на обществено- 
икономическите отношения 
на село ,отделно в замеде- 
лието и животновъдството.

— Довършването на пътя 
от Горна Лисина до селото 
ни, а оттук към Горна Ръ- 
жана, поправка и разшире
ние на махленските пътища, 
прокарване на низкотокова
та мрежа, рационално изпол 
зване на имотите, отделно 
иа необработваемите площи, 
както и изменение иа ра
совия състав на добитъка и 
увеличението на фондът му 
ще бъдат в центра на вни
манието ни в тазгодишната 
ни дейност — заяви Асен 
Сотиров, председател на Съ
вета на местната общност.

За отбелязване е, че мина 
лата година общинската ску 
пщина от Босилеград, за из
граждане на пътя Г. Лиси
ца — Д. Ръжана, който про 
дължана към Г. Ръжана е 
отделила 200 хиляди динара. 
Изхождайки от това, че съ 
щият все още не е завър
шен, местната общност чрез 
самооблагане ще вложи уси 
лия изцяло да го приспосо
би за ползуване. Но чрез 
доброволен труд и допълни 
телна помощ от Общинската 
скушцйна, долноръжанчани 
ще се опитат да подобрят 
състоянието и на махленски 
те пътища, които според Со 
тиров засега не задоволяват 
нуждите. Още повече, ако 
се има предвид, че помежду 
четирите махали в селото 
(Пешкини, Джокина, Миша 
лкина и Ишор) пътищата са 
съвсем лоши, и дори, маха
ла Ишор със селото въобще 
ме е свързана.

Долноръжанчани вече 15 
години по домовете си имат 
ток. Но слабата енергия и 
дотраялата токова линия не

на
организация на

Т. Петров
Библиотеката, :

Долчани притежават е тях
на собственост, оформена от 
1ях и купена за тях, цвет- 
ният телевизор принадлежи 
«а 350-те

която гоин-
БАБУШНИЦА

информация 

и снабдяването
„нижат 
чани.
Още в самото 
селото, на човек 
ясно, че това село е 
злично от другите в община 
1а, разбира се в положител
ния смисъл на думата.

Лампите осветляват

жители на Гоин- 
дол, водопроводът, асфалто
вите улици, залата и всичко 
което притежават

начало, на
му става тези тру- 

долюоиви хора свидетелству 
ва, че старата пословица, 
„Сговорна дружина — пла
нина повдига е вярна.

по-ра-
имотите от годи-Делегатите 

на Общинската г--_ 
Ьабушница подадоха 
скоро време да се излезе с 
информация по снабдяване
то. Както е известно Бабуш 
иица, а и местните общнос 
ти не винаги разполагат с 
необходимите стоки, които 
се намират на пазара у нас.

Може би вина за това не 
носят снабдителните 
ганизации — „Таламбас” и 
кооперациите, които в над
преварата си кой по-напред 
да стигне до потребителя, не 
довиждат основните му по
треби и така по изкуствен 
начин създават състояние 
на слаба снабденост.

на трите съвета
скупщина в 

иак васвал 
която се Както ни осведоми Михаил 

Колев,^председател на Мест
ната общност в Гонндол, 
телите на тази местна об
щност са взели решение за 
въвеждане на местно само
облагане.

Според това решение мест 
ното самооблагане ще се въ 
веде в трудодни, и то по 
2 трудодни за всеки жител 
способен за работа и по 3 
трудодни за всяко домакин 
ство.

тавата улица, по 
пристига до центъра на се. 
лото, където този пъг бс се 
насъбрал много народ. При 
чината за това бе оправда
на: състезаваха се двете съ
седни села — Гоиндол и Же 
люша.

По стар обичай, гостите 
се посрещаха с хляб и сол: 
а специално по този повод 
(„Срещи на селата”) дома
кините бяха издали серия 
значки, с които окичваха 
всеки гост.

Гостоприемните домакини 
от Гоиндол, поканваха всич 
ки гости в стаята, където бе 
изложено томашнотс ръко
делие, а вътре на всеки, оа 
ваше ясла» не и 01 хубаво
то има по-хубаво!

И най-талантливият худо
жник трудно може да на
рисува такава хубава карти 
на, която се открива пред-' 
очите на посетителите Кар
тина, от прекрасни домаш
ни ръкоделия- Да, такава 
изложба трудно се описва
а още по-трудно оце

нява, защото както по-късно 
казаха членовете на ж\фи- 
то, не съществува оценка за 
такава красота, за 
уютност, за гакъв прекра
сен вкус, за такива съРчени

ЖИ

ор-

Освен в трудодните, жите 
лите на Гоиндол могат да
участвуват и парично по 
250 дш.аоа.

Стойността на споменато
то самооблагане възлиза на 
140 хиляди динара, които 
ще бъдат вложени за стро 
еж на комунални обекти на 
територията на МО Гоин
дол.

Но раздвижената инициа
тива за обединяване на зе 
меделските кооперации и 
ООСТ „Таламбас” в една 
сдружена организация ве
роятно ще допринесе този 
отдавна наболял въпрос да 
се разреши на общо задовол 
ство и на потребителите и 
на кооперациите и „Талам
бас”.

Наистина прекрасен при
мер. за посочване, а за всич 
ки тези успехи и инициати
ви гоиндолчани са били ня 
колкократно награждавани 
с различни признания от 
страна на ОС в Димитров 
град.

— Партийната ни органи- 
такава зация наброява 12 членове, 

а младежката 25. Но ние 
сме тук единни, че почти 
никога не се е случило да

ООСТ
Впрочем, след обсъждане 

то на информацията ще бъ
дат набелязани 
.мероприятия за подобрение 
на снабдяването.

конкретни

М. А.
Ръце-

В Б
АКТУАЛНА ТЕМА

ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ-ПРИНОС КЪПЯ СТАБИЛИЗАЦИЯТА ПЛОЧА

Сепото ще получа тоапроизводството на храна като една 01 
трите стратегически основи на стопан
ската стабилизация-

Не е от значение в чии ръДе е зе- 
дава плодове. Това 

коитомята, важно е тя да 
беше един от основните тонове,
?ани^наНП^ед 1̂елс™тоАна Между-

конференция иа Социално 
Ниш, посветено на

е в техните ръце. Никой 
друг, освен тях. ня-ма да ги 
направи щастливи, да им 
осветли домовете. Сега сами 
виждат, че не са имали пра 
во, когато събираха годиш
но по 500—600 динара от се
мейство и се самозалъгваха 
с някоя щедра помощ от
страни.

Сега акцията върви по 
принципа на солидарност и 
само малцина още се ко
лебаят и не се включват в 
същата. Но местната об
щност и останалите обще
ствено-политически 
имат единното становище: 
който не се включи сега в 
акцията, а се яви ..нагото
во” по-къоно, да не бъде 
приет или да заплати двой 
но-повече. Още повече, ако 
се касае за семейства с до
бро материално състояние.

Според плана на Местна
та общност и комитета за 
електрификация, до лятото 

бъдат поставени стълбо
вете, а през есента опънати 
и жиците. Следващата зима 
ще бъдат завршеин 
лацпите по къщите.

— Най-сетне работите тръ 
гнаха добре. Всяко семей
ство засега дава по 7 хиля 
дн динара за набавка 
железни и бетонни стълбо 
ве за низкоразпределителна 
та мрежа. Петдесетте дома
кинства ще осигурят 350 хи 
ляди динара, което ще бъде 
додстатъчно за стълбовете. 
Очакваме помощ и от Об
щинската скупщина в Боси 
леград. Това е първият етап 
па електрификацията иа се
ло Плоча. Сетне следва да 

поставил!

на плана по про-В осъществяването 
легна сеитба вече дейно са се включи-

обществено-политически см-
Това създава бла- 

сслекостопаискште еле

наобщинската
тическия съюз в

ли всички 
ли, специалистите, 
гоприятна почва 
циалиеги да се изявят.

Наред с това в 
общини в региона е

земеделските кооперации,
нараства броят па сдруже- 

иро изводите ли-

Г„ГГ™ГГ“„=—-
(или неселокостопански) пр°““од^.'
ли редовно плащат данъка си а 
™ ройто притежават. Не взимат в пре- 
твил че земята като основно средство 
& да дава реколта. Ако не беше
така, сигурно нямаше Да се “^то „тини хектара земя в Поморавието и 
Понишавието да си стои необработена, 
а танъкът въРКУ нея редовно се плд 
п,а.' Още по-лошо е "дето^Т^слови- 
,,И"СКИТСсслГ^топакско производен

повечето от 15-те 
в ход гфеустрой-

отство на
ден иа ден

селскостопански
'спадна дума, създават сс условия

всички мероприятия

за

гвено 
-го крайна цел и а 
в тАзи насока.

купим жица, да 
стълбовете... — С облекче
ние ни съобщава новината 
Любен Спасов, председател 
иа Съвета иа местната об
щност в селото и добавя, чс 
най-важното е сторено — 
хората са се включили в ак 
цията.

Няколко години бяха пра 
хосани на това дали да взе 
мат ток от далекопровода, 
минаващ през селото или да 
чакат „Държавата” да им 
електрифицира домовете. И 
най-после, след дълги безпо
лезни мъдрувай и п разиок 
вамия плочаин дойдоха до 
единствено правилното убе
ждение: ключът за въпроса

сили

Ако при това посочим, че в иенз- 
ползваната изцяло механизация лежат 
огромни ресурси, тогава е ясно, че са
мо за няколко години, регионът може 

произвежда зъРПгпи култури нс са
мо за себе си, по и да разполага с пз 
лишеци. Това ще бъде съществен при- 

КъМ стабилизацията.

ята за
03 "на1 заседанието на Председателс.

бяХИ Жг "коиГзаГси 
увеличението "на производното на
храна в Нишки

навреме нужните 
хектара

значителни

да
I 1У/И)

нос
сАко целокупната механизация 

която разполагат зомеделоките коопе
рации и частните стопани в региона се 
впрегне в борбата за повече производ
ство, тогава ©се по-малко ще зависим 
от небето, от климатическите условия- 

М. Андонов

щесъществуваттинаАко се предприемат^
пистамероприятия

необработена дрмя е ^ава 
''"рабрява фактът, че вече са съ* 
дадени предусловия за за
селскостопанското производств ,

Ст. Ст
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ч НУЛТУЮЯ * ПК )С>НР7*1ИЪК>/СТКО
СТОГОДИШНИНАТА НА ПРОСВЕТНИЯ СЬВЕТ НА СР СЪРБИЯ г лЗаключенията на ЦК на 

СЮК за младото поколение 

и задачите на СК
готика. За негоози члетшзс 
пък, според приетото стапо 
винце, се избират известни 
учени .и научни 
в учебното дело, публмпис

мо са ов-ьрзани г. дейността 
ма Просветния съвет. Благо
дарение на правилната по
литика на СЮК по нацио
налния въпрос, съответно и 
на Просветния-съвет, днес те 
зи народности в СРС имат 
обучение на роден език, у че 
бпмци, учители «и всички 
други възможности, за ггьл 
на изява на националното 
си чувство.

В аналите па Просветния 
съвет ма СРС ще остане за 
писано и решението (от ире 
ди четири години насам) да 
се създаде Комисия за учи 
лищата 1га народностите. С 
цел още по-непосредствеио 
да развива учебното дело 
на народностите, за съвсем 
К7>со време постигна видим 
резултати: учебно-издател
ската дейност, оформяване 
на нужните програми по 
български и албански ези
ци, изучаването на сърбо
хърватски език, допълните
лните програми по история 
география, изобразително и 
музикално изкуство, както 
и с приемането на редица 
документи за образование
то на народностите н щ;>.

Ето защо, в заключение 
ще изтъкнем, че и училища 
та на българската народ 
кост трябва да дадат своя 
принос за достойно ознаме
нуваме на стогодишния юби
лей на Просветния съвет на 
СРС.

ЕДНА ОТ значителните да 
ти в образователното 
на югославските народи и 
народности е 
година, когато в княжество 
Сърбия бил формиран Про
светен съвет на Сърбия, ра
ботил с по-голем и, или по- 
малки успехи в зависимост 
от епохата, но като просве 
ти а институция безспорно 
постигнал забележителни ре 
зултати.

Стогодишният юбилей 
(1880—1980) на съществува
ние и дейност е потвържде 
ние, че Просветният' съ®ет 
на Сърбия е изиграл зна
чителна роля в културночтро 
светната дейност. Особено 
плодотворни са последните 
35 години, когато действу 
ва в социалистическите об 
ществени отношения в наша 
та страна и в републиката. 
Днес той постига такива ре 
зултати, които достигат ев 
ропейско равнище.

дело

работници1 март 1880

ти, литератори, доктори на 
науките, професори на вие 
шите и полувисшите учили
ща. За пръв председател на 
просветния съ®ет е бил из
бран известният сръбски 
учен—ботаник Йосиф Пай- 
чич.

1. Изхождайки от решенията и становища
та на Десетия и Единадесетия конгрес на С/ОК и 
конгресите и конференциите на СК по републи
ките и автономните области, както и материа
ла, уводното изложение и оценките на настоя
щето заседание, Централният комитет на СЮК 
счита за необходимо, че във всички среди трябва 
да се разгърне идейно-политическа активност на ор
ганизираните социалистически субективни сили, 
предвождани от Съюза на комунистите, за осъще
ствяване мястото и ролята на младото поколение 
в развитието на нашето общество. В този смисъл 
е оценено, че не са използувани всички възмож
ности за още по-голямо и творческо ангажиране 
на младите, което обезпечава постигнатата степен 
На развитие на нашата обществено-икономическа и 
политическа система на социалистическо самоуп
равление.

От тогава насам това мяс
то заемат все известни име 
на, а днес негов председа
тел е докторът по педаго
гическите 
сор на философския факул
тет Никола Подканян.

В стогодишния период па 
дейност, на Просветния съ
вет на Сърбия сс открояват

науки и профе.

няколко етапа: първият — 
от 1880 до Първата свето
вна война (1918) година. Вто 
рият — от 1918 до 1941 го 
дина, който се характери
зира с изменени обществе- 
н о-полит! шески

димостта в чествуването на Кралство на сърби, хъР<ва- 
този юбилей трябва да се ти и словенци, тРет — през 
включат всички училища окупацията и въоръжената 
с техните бройни институти борба, и последният — сле

двоенния период от 35 годи 
ни. Този период е период 
на бурен възход на учебно

2. За осъществяване мястото и ролята на 
младите в нашето обществено развитие от особе 
но значение е комунистите, заедно с най-широко
то членство на младежта, организациите на Съюза 
на социалистическата младеж, обществените и 
останали организации, които обединяват млади
те, повече да се ангажират по-интензивяо да ра
ботят върху своето идейно-политическо и ак- 
ционно оспосОбяваяе и укрепване, и че 
единни принципи на организиране постоянно да 
приспособяват съдържанието на своята активност 
и конкретните облици и методи на действуване 
според актуалните обществени задачи и потребно
стите на младите, къДето живеят, работят и учат.

Постоянното идейно-политическо и акционно 
насочване и откриването на нови съдържания на 
работа на организацията на Съюза на социалис
тическата младеж, обществените и другите орга
низации на младежта ще допринесе младите да 
станат истински субект в процеса на социалисти
ческото обществено развитие и самоуправител- 
ното решаване, а Съюзът на социалистическата 
младеж да' се потвърди като обществено-полити
ческа организация и демократичен фронт на съв
купните социалистически определения на младеж
та, в който се изявяват разнообразните интере
си, стремежи и творчество на младите, като част 
От фронта на демократичните социалистически 
сили, обединени в Социалистическия съюз на 
трудовия народ.

необхо-И менено оттук и условия в

върхуи организации.
Началото е през 1980 го

дина. В тогавашна Сърбия 
е извършено преустройство то дело и просветата изоог 
на Министерството на прос що, като приносът на Прос- 

което ветния съвет наистина е огветата, следствие на 
със закона е създаден Главен 
просветен съвет. Неговата 
задача е да поеме проовет-

ромен.
Училищата на българска 

та и албанската 
сти, които работят в СР Сър 
бия, днес най-непосредстве

Кирил Трайков, 
член на Просветния съвет 

на СРС

народно-
ната политика и да ръково. 
ди с професионалната под-

РЕЗУЛТАТИ, НО 1ША И ПРОБЛЕМИДОЛНА ЛЮБАТА ИМА
— Помещението е простор 

но—казва Аска Йорданова, 
библиотекарка в пункта. — 
Обаче местоположението му 
не е най-подходящо (помес
тено е в кооперативния 
дом), доста е влажно, вслед 
ствие пропадналия покрив 
при валежи прокапва, често 
се случва мазилката на та
вана да рухне, няма комин, 
вследствие на което поме
щението не може да се 
затопли. Всичко това е при 
чина, поради която читате 
лите не могат да четат кни 
гите и вестници в самото 
читалище, да тледат телеви
зионна програма... Ако няма 
ше тези проблеми, числото 
на читателите щеше да бъ
де няколкократно по-голямо.

В библиотечния пункт в 
село Долна Любата през ми 
налата. година са взети за 
прочит към 2000 книги. 
Всред читателите от това и 
околните села най-многобро 
йни и най-редовни са учени 
ците от основно училище 
„Христо Ботев” и средно
школците, но е значително 
и числото на студентите, ко 
ито по време на ваканцията 
и празничните отпуоки ре 
довно взимат по няколко 
книги. Чувствително се е уве 
личил и броят на читателите 
от редовете на селскосгопан 
ските производители, а ин 
тересът им към научно-по
пулярната литература за сел 
ското стопанство от ден да 
ден нараства.

Това е в най-къси черти 
отчетът за работата на би
блиотечния пункт в това се 
ло, но не и всичко, което 
за него трябва да се каже. 
За реална оценка на резул
татите в това важно култу
рно ведомство трябва да 
се изхожда не са1.мо от чи
слеността и състава на чи
тателската публика, но и от 
условията, при които рабо 
ти и от интересите на тру 
деаците се и гражданите, ко 
ито трябва да, задоволи.

Що се отнася до услови
ята за работа, те са и до
бри, и лоши. Колкото и да 
изглежда парадоксално, но 
действително е така, а в то 
ва е и проблемът. Именно, 
библиотечният пункт разпо
лага с над 3000 книги (от 
българоката и югославска 
та литература), поместен е 
в голямо помещение, полу
чава дневен и седмичен пе 
чат, има телевизор и радио- 
грамофон шахмат и условия 
за четене. Но...

жители крадат дървата иа 
читалището. За осуетяване 
иа тази проява, дървата са 
складирани — до шкафове 
ге с книгите!?

С оглед на посочените об 
стоятелсхва (към които тря 
бва да прибавим и факта, 
че библиотекарката е р1бо 
тила Р половин работно вре 
ме), резултатите в работата 
на чиалгацето задоволяват. 
Въобщене е нужно отделно 
да се посочва, че проблеми 
те трябва да се разрешат, 
но се налага да запитаме: 
защо досега не са разреше
ни? Нима една развита мес 
тна общност, каквато е дол 
нолюбатската, и Центърът 
за Култура не могат да от
делят малко средства и 
труд за разрешаването 
тези наглед „дребни" проб
леми?

3. Централният комитет на СЮК задължава 
организациите и органите на Съюза на комунисти
те на базата на непосредствен и критически ана-. 
лиз на досегашната практика, потребностите и изи
скванията на социалистическото самоуправително 
развитие, изхождайки от материалите и оценките 
на това заседание, да направят акционни програ
ми, в които ще утвърдят конкретните задачи за 
по-нататъшната дейност на организациите, органи 
те и членовете на СК в борбата за осъществяване 
мястото, ролята и отговорностите на младото по
коление за по-нататъшното развитие на полити
ческата система на социалистическото самоупра
вление и новите обществено-икономически продук 
ционни отношения. Комунистите са длъжни да 
полагат усилия Да се развива организирана обще
ствена и политическа дейност и такива програми 
да се приемат и в организащште на ССМ, общес
твените и останалите

За съжаление, обстанов
ката затруднява и един из
ключително субективен про
блем: някои несъзнателни

на

организации, които обедин-
К. Г. яват младите.\ С програмите трябва да се утвърдят насоки

те на акциите, които ще обезпечат още по-непос- 
редствено и по-организирано 
те във всички процеси на 
не, както за по-широките обществени проблеми, 
така и за въпросите на собствения живот и разви
тие. При това трябва да се имат предвид актуал
ните задачи, които днес се намират пред общес
твото като Цяло, за по-нататъшното развитие на 
системата на социалистическото самоуправление, 
осъществяване политиката на икономическата ста
билизация, усъвършенствуване на колективната 
работа и отговорност и демократизацията на об
ществено-политическите 
кто и

включване на млади- 
общественото решава.

отношения като цяло, ка 
осъществяване на концепцията за всенаро

дна оторана и обществена самозащита и изобщо 
укрепване на отбранителните способности на стра
ната.

4. С дацел по-широко и по-непосредствено 
се използват оценките и становищата на това засс 
дание в предстоящата дейност на организациите и 
органите на СК и от всички обществено-политичес
ки и други органи и организации, да се издаде от
делна публикация-

Димитровград — Строшена чешма у\
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ВДЦеКкд огоа
из дейността на мла ДИТЕ В

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
1иадЕИно-иолтиЧьскцТ0 ИЗДИГАНЕ

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ПРЕДЕН

Вършат се интензивна 

ледготовни
ДЕЙНОСТТА 

ката г 
ровгр адска

на младеж- 
организация в Димит- 

община 
изтеклата и началото 
,зи година може

В областта на идейно-по
литическото и маркснческо 
образование също са пости 
нати забележителни резул- органи и тела.

лнтичесш^школи3™ основно еТ
то и Образовател- ките първични’ орг^а-

център за средно насо. ции. Счита се, че около 500 
ката политога^"6' В младеж до 600 мла«и «е са включе
ОК „а СоГ 1яШ1“Ла НЯ 1111 В редовете на Съюза били вклю- социалистическата 
чени^ около 110 младежи и Няма 
девойки — курсанти.

■ Това

малък е броят на
делегати в различните де

легации и
младите

през 
на та- самоуправителни

Да се ока 
като доста добра, 
година

взеха участие в две трудо
ви акции — местна и съюз 
на о над 80 участници. 
Едновременно

тати.честви,
Миналата младите

За 25 май — Деня на мла
достта,
дежки организации в Боси- 
леградска община ще бъдат 
приети най-малко още 180

съвещанията, за които 
пионерите

ния
чено

средв първичните мла- съществува 
лям интерес се произнасят 
сказки за работата 
реките организации, 
и за значението на 
ката

го-

ннзирани и редица 
турнири, както и с. 
„Срещи на селата”,

орга-
спортни 

акцията' 
която

всяка година става по-масо
ва и по-качествена. Минала 
та година започна с рабо
та и младежката самодейна 
театрална сцена на Общин
ската конференция ма ССМ‘

на в пионе 
както 

младеж
организация, и за за

дачите които предстоят пред 
бъдещите младежи.

младеж, 
и достатъчна- последо- 

„ действуването
само част от деи- между различните младеж- 

нтт! анНа младпте в обЩч- ки структури, така че попя 
наш. не по-малко активни кога може да се получи 
еа били и в конкретнете оре впечатление за недостатъч- 
ди, както и в партийните ор на сплотеност. А и бройка- 
ганизавдт, в които членуват та от 285 млади в редовете 
^о5 младежи и девойки. Не на СЮК е

нови членове.
вателиост в

За тази цел т,е. за подго 
тооката на пионерите за ра
бота в младежките организа 
ции, Общинската конферен
ция на ССМ в Босилелрад 
вече върши интензивни при 
готовления. Пионерските 
структори, които миналата 
година завършиха двадесет 
дневното обучение

Изхождайки от това, че
идейно-политическото
гане е изди

винаги на преден 
план, инструкциите ше про 
дължат и занапред, и както 
изтъкна Иван Асенов, 
седател на ОК на ССМ 
Босилеград
помощ, която оказват 
телските колективи, 
рите в Съюза на ССМ ще 
влезнат съвсем подготвени.

В. Б.

имнедостатъчна 
като сс има предвид инте
реса сРСД младите и техните 
бройни активности, с които 
на практика се потвържда
ват, че изцяло

гтред-
в полити 

чеоката школа при Републи 
конференция 

в Умчари, дейно работ 
ят с учениците от седмите 
класове във всички основ
ни училища в общината. На

в
с голямата 

учи- 
пионе-

канската 
ССМ

надействуват 
духа на линията на Съю

за на комунистите.
Посочва се, че всичко то 

ва е в центъра на внимание 
то на младежта в Димитров 
градска община. Това е не 
само желание слабостите да 
се преодолея-т, но и гаран
ция, че младите в тази на-

в

БАБУШНИЦА

Започнаха срещите 

на белата
сока ще се справят успешно 
с възложената си задача.

Обстоятелството, че 
дите тези дни проявяват го 
лям интерес за прием 
СК, говори между другото 
и за готовността им да пое
мат част - от отговорността 
за самоуправителното 
витие. Това се потвърждава

мла-

в

раз-
И тази година продължа

ват традиционните „Срещи 
на селата” в Ьабушншнка 
община. В организация на 
Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж и Общинската кон
ференция на Социалистичес 
кия съюз, е раздвижено ме- 
ждуселското съревнование 
„Млад селскостопански про 
изводнтел-самоуправител”, ко 
ето тази година ще мине под 
знака на чествуването на 
30-годиишината от въвежда
нето на социалистическо са 
моуправление у нас.

Както и досега, селата—

участници в тезии от тяхната съзнателност 
за необходимостта им акти 
вно да съдействуват в бор
бата за общата, особено 
икономическата

срещи ще
премерят сили и знания 
селскостопанското производ
ство, в организирането 
комунално-битовата

ПРОВЕДЕНО ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ЦН НА СЮК ЗА РОЛЯТА ИА МЛАДИТЕ
В

на на
стабилиза- дей

ност, културно-забавния жи 
вот и на спортното поле.

За разлика от 
„Срещи

цня-
С включването си в раз- 

институции на по
литическата сиотема, с по- 
голяма активност в редовете 
ша Съюза на комунистите и 
още повече със засилена де 
йност на младите комунис
ти в Съюза на социалистиче

личните предишните 
тази го-Тито. Доланц засегна и 

проблемите на младите 
възможностите за тяхното 
още по-широко включване 
в дейностите на обществе 
ио-политическите организа 
ции на нашето общество. 
„Младите поколения трябва 
да схванат, че мито на едне 
от предишните 
не е иищо подарено, всич
ко създадено в гази страна 
с плод
пия-". каза Доланц на за. 
седанието на ЦК на СК)К 
състояло 
ри т.г.

На десетото пленарно за 
седание на ЦК на СЮК, по 
оветено на ролята на млади 
те в развитието на самоул 

соци алистичес 
уводно изло

на селата
дина акцията ще има 
димно сътруднически 
тср, ще се действува по по
сока на още по-тясно сбли
жение и опознаване на хо
рата. Трябва обаче да се от 
чете, че по отношение

и пре-
харак

равителните 
ки отношения

Не ската младеж, младите ста. 
ват все по-действен фактор 
в общественото развитие 
па общината.

жение поднесе членът 
Председателството на ЦК нг 
СЮК другарят Стане До 
ланц.
изложение Доланц напомни 
че младежта в огромното си 

действ!^

на
масовостта на тази полезна 
акция* все още не можем 
да бъдем доволни, защото 
от над 50 местни общности, 
в акцията ще участвуват са 
мо пет. В 
се срещнат: Стрелъц—Зави 
динци и Извор — Люберад 
жа, докато отборът на село 
Радошевац е свободен. Във

поколениеВ началото на своетс
А. Д.

на борба, труд, знамнозинство своята 
делност и бъдеше е свързв 
ла съе социалистическото са 
моуправление и политиката 
на СЮК начело с другаря

ОТ СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
„ЙОСИП БРОЗ ТИТО” — ДИМИТРОВГРАД, ПОРЪЧ 
ВАТ, ЧЕ И В ТАЗГОДИШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ШКО
ЛА ЩЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ

ЦЕНТЪР
първия кръг ще

се на 22 февруа

Отлични резултати втория кръг ще се срещнат 
Завндшщи — Радошевац и 

Политическата школа съ- Любераджа — СтрелъЦ, а 
щевременно помага и за по- свободен е отборът на село 
бързото включване на уче- Извор. И така нататък, 
циците в иашта самоупра- /-*„_
внтелпа социалистическа си След като "Р“01104^ сре.щнте, след петия кръг, пър-

сред младитеГолям интерес Политическата школа, коя 
то работи при средношкол
ския център »Йосип Броз 
— Тито” в Димитровград, 
започна с работа още през 
учебната 1972/73 година. Та
зи традиция продължава до 
днес.

Пресметнато в проценти, 
броят на курсистите, които 
завършиха школата е тридс 
сет-годишмо, а това показва, 
че споменатата политическа 
школа са завършили общо 
около 240 ученика!

Да организират повечето ме 
стни трудови акции в кому 
■мата.
и интерес, който проявяват 

Запланираните едиоднеВ11и 
и двудневни местни трудови 
айции ще бъдат място за 
омасовяване на бригадата 
т.е. ще дадат В'ьзможност 
да се изв'/,рши избор на най- 
добрите, които с бригадата 
ще тръгнат на една от тру 
довите акции в 
Бригадата, бе изтъкнато 
заседанието, най-вероятно 

вземе ^частис във вто- 
смяна (юли — август), 

е благо-

Девойките и .младежите от 
Босилеградска община, кои- 

годима, органи- 
„Босито миналата 

зирани в бригадата 
леград” участвуваха въ» «то 
рата смяиа на СМ.ТА „Ав- 
топът 79” се готвят още по- 
подготвени да посрещат газ 
годишното бригадирско 
то. Това всъщност с договор 
от проведеното през минала 
та седмица в Босилеград 
бригадирско заседание, 
което покрай обсъждането 
нк миналогодишните успехи 
(бригадата беите 
провъзгласена за ударна, 13 
младежи ударници, 13 
похвалени, 12 предложени 
за прием в редовете на СК 
и пр.) взеха решение, с ко 
сто до началото на СМ1А

стема.
Политическата школа, коя- всжласиралият се отбор по

лучава право да се състеза 
ва в оегабналшгге ооещи на 

кога селата.

то работи вече осем годи
ни. започна тазгодишната си 
работа на 20 октомври, 
то бе изнесена и първата 
сказка, а лектор бе гимна
зиалният учител Адам Геор 
шев. Покрай Георгиев, досе 
га сказки изнесоха и Васил 
Марииков, Петър Арсенов, 
Цанко Костов, Глигор Гър- 
гов н други.

Тазгодишната школа посе 
щават 36 курсисти, и спо
ред досегашните резултати 
от школата, можем да оча
кваме отлични резултати.

Сергей Лазаров

ля- Д. Глигориевич

страната.па ма
Излишно с да се изтъква 

тазиот какво значение е 
школа .обаче трябва преди 
всичко да се подчертае, че 
тя дава възможност, на оие 
зи които я посещават, да се 
запознаят с учешисто на 
Маркс, Енгелс, Лепни.

щепет пъ'ги
рата
защото тоя период 
приятеи за седношколоката 
младеж.

В. Б
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гНА СПОРТНИ ТЕМИБОСИЛЕГРАД „НИЩО НЕ БИВА 
ДА НИ ИЗНЕНАДА"СМРШ И ФИЗШНАТА КУЛТУРА- 

ЧАСТ ВТ 1БЩЕ6Т1Е1ИТЕ ДЕЙНОСТИЗа рационално из 

ползване иа ведите Сплотим
Самоуправителната общност на интересите 

за физическа култура през миналата година рабо 
ти върху преобразованието на физическата култу
ра, самоуправителното й организиране въз 
ва на делегатски;/ принцип, развитието и осъщес
твяването на условията за задоволяване на лич
ните и обществени потреби, които трудещите се и 
гражданите изразяват в тази област.

физическата култура през миналата година 
се изяви в организациите иа сдружения труд, мес- 

училищата и спортните колек-

Nокажат, колкото е възможно 
заяви Милс Ристич, директор на

ВЕЦ „Власина” ще 
по-голяма помощ — 
тази организация.

осно-

единнинеже все още някои потоци 
от двата района не са взе 
ги в езерото. Но факт е, че 
сега тази вода не може ця
лостно да отговори на пот
ребите. За Пълно задоволя
ване на нуждите т.е. за 
дългосрочно премахване иа 
проблема, е нужно да се из 
готви проекторешение, с ко 
сто да се уточни как, в кой 
период от година и колко 
вода ще се влива в езерото 
а колко ще тече по речните 
корита.

Нужно е да се уточни как 
ще се събира водата за да 
се ползва тя в сушавия пе 
риод, както п това кой с 
колко финансови средства 
трябва да участвува (мисли 
се преди всичко на Боси ле 
градска община, ВЕЦ „Вла
сина ’, Регионалната и Рену 
бликанска СОИ по 
стопанство).

Имайки предвид, че тези 
решения в настоящата годи 
на не могат да се реализи
рат, е необходимо, засега да 
се намерят най-подходящи 
решения между местните об 
щности. Общинската скуп
щина и ВЕЦ „Власина”. Ма
кар че Власинските водо- 
централи нямат задълже
ние към местните об
щности, защото те вече — 
както изтъкна Миле Ристич 
директорът на тази организа 
ция, — заплащат своите об
лаги на Регионалната 
по водно стопанство, гото
ви са и ще настоят да по 
могнат колко е възможно 
повече и на населението от 
тези села и Босилеград да 
имат достатъчно вода.

За тази цел те вече сега 
са готови да отделят финан 
сови средства за построява

Щом приключи изгражда 
пето на втория етап на Вла- 
синоките водоцентрали, с 
което водите от любатокото 
И ЛИСИНСКОТО ПОрвЧИв СП 
впрегнати в акумулациоино 
то езеро в Лисина, се поста 
вя въпрос: как и на кой на 
чин да се обезпечи нужно 
то количество вода, което 
да задоволява нуждите па 
ВЕЦ .„Власина” и на местни 
те общности в Горна и Дол 
на Любата, Долна Лисина, 
Босилеград, Райчиловцн и 
Радичевци. Тоя въпрос беше 
и тема за обсъждане 
проведените през миналата 
седмица в Босилеград раз
говори, в които участие взе 
ха. представители на Репуб 
ликанекля секретариат за 
водно стопанство, Републи 
канската СОИ по водно сто 
панство, ВЕЦ „Власина”, об

В рамките на Социа
листическия съюз у 
нас напоследък е раз
движена акция под на 
звание „Нищо не би« 
ва да ни изненада!” 
Това не е лозунг, а 
жив, патриотичен дух, 
дълбоко проникващ в 
сърцата на всички на
ши трудещи се и гра
ждани, всред младеж
та, учениците и пионе
рите.

/ Председателството на 
г-' Между общинската кон 

ференция на Социали
стическия съюз в Ниш 
тези дни даде положи
телна оценка за хода 
на акцията в региона. 
На заседание на пред
седателството бяха из
несени конкретни дан
ни за провеждането й 
в местните общности, 
организациите на сдру 
жения труд и по учеб 
ните заведения в 15-те 
общини в региона.

Отчетено беше, че и 
мало и голямо, всички 
са закърмени с идея
та да бранят и отбра
нят ако се наложи, оно 
ва, което са създали 
нашите бащи, вчера 
онова което се създа
ва днес, като се създа
ват предпоставки за 
изграждане на още по- 
хубаво и по-светло ут-

тните общности.
тини.

В организациите па сдру. 
жеиия труд, физическата ку 
лтура се осъществяваше 
чрез своите секции в сипдн 
катитс, които пък от своя 
страна чрез своите органи 
зации реализираха програма 
та на работническо-спорт
ните игри — и то във Фут* ЗА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ СА 
бола, волейбола, шахмата НУЖНИ И ДОБРИ СПОР 
спортната стрелба, атлетика ТНИ ТЕРЕНИ 
та и други спортни дисци
плини. Въз основа иа пла 
на бяха организирани

междуобщ ниски,

(цитира11 и гимиастически ул 
дефиле и дру-ражнемия, 

ги спортни състезания. К'ьм 
отбори иа градаспортните 

по футбол, баскетбол, ханд 
бал и други спортове са съ. 
здадсии пионерски клубове.

на

отбор „Асен 
баскетболният ; 

отбор „Свобода”, хантбалйи. 
ят отбор „Асен Балкански”, 
шахматният отбор „Димит
ровград", общинският съюз 
ла стрелците и дружество- 
„Граничар” се състезават

Футболният 
об- Балкапоки”.

ЯЦИНСКИ, 
зонални и републикански съ 
стезалшя, в които участву
ваха над 700 работници. Ре 
ализатор на състезанията беводно

ор-ществено-политическите 
ганизации и общиноката ску 
пщина, както и председате 
лите на съветите на посоче
ните местни общности.

Общото количество вода, от 
любатското и лисинско поре 
чие могат изцяло да задово 
ляват нуждите и на акуму 
лационното езеро, и на мес 
тшгге общности, които след 
взимането на водите имат 
по-малко вода за напояване 
на градините и ливадите и 
за домашни потреби.

Водата ще може да задо
волява нуждите и на проми 
иглените обекти, които 
се строят в Босилеград.

Но за да се осигурят 
чки тези цели, е нужно во 
дпте през цялата година ра 
ционално да се използват, 

така всички

об-ше самоуправителната 
щност на интересите но фи- в съответните групи. Дейно

стга на посочените отбори 
общности бя се осъществява на самодей 

отделни 
това най-много

зичеока култура.
В местните

осъществени 
програми, а
се изяви в Деня на младост 
та. Така например бяха ор
ганизирани прегледи на по
стиженията по отделни спо 
•ртни дисциплини. В подкре 
па на посоченото говорят фа бори от 
ктите, от които се вижда 
че няма местна общност 
която да не е взела участие 
в някоя спортна дисцилли- е изграждането на спортни

обекти.

ми начала.
През миналата година ус 

пешно беше реализирана и 
програмата за крайгранично 
спортно сътрудничество ме
жду спортистите от Дими 
тровград и съответните от 

градовете Драго-

ха

май и Годеч (НРБ).
Важен момент за развити 

ето на физическата култура
СОИ на.ще

Що се касае до физичеока Покрай вече построените 
та култура в училищата, тя (помощен терен за футбол в 
се провеждаше чрез редов спортния център „Войнишки 
ните часове по физическа градини”, поправка на вече 
култура, както и чрез дру съществуващите в „Парк”) 
жестъата по физичеока кул през тази година е заплану 
тура. Така например, бяха вано построяването и на 
организирани срещи на учи други нови терени, 
лшцата от Димитровградска
община в чест Деня на мла ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА: ПО- 
достта. Също така бяха орга- ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ И
__________ ПОВЕЧЕ СПОРТНИ ТЕРЕ

НИ

вси

ре.
защото само 
нуждаещи се От същата мо
гат изцяло да бъдат удово-

Внедряването на все 
народната отбрана и 
обществената самоза
щита, в рамките на 
които се отнася и та
зи всенародна акция, 
е само още едно звено 
в подготовката на на
селението за защита 
на нашата самоуправи 
телна необвързана со 
циалистическа родина. 
Младото поколение, на 
ред с по-възрастните, 
е в челните редици на 
това движение, с кое
то още повече се изви 
сява бдителността на 
нашия труженик игра 
жданин.

не на два—три язовира над 
Босилеград.

летворени.
Не става въпрос, че проб 

лемът е толкова наболял по В. Б.

Туй ще вотаиа до края иа живата През 1980 година една от 
належащите задачи ще бъ 
де разширяването на мате
риалната основа, относно 
построяването на нови физ 
културни обекти, като се 
направи градоустройствен 
план с всички детайли за 

запланувани в 
рамките на спортния център 

— Ще бъде поправено иг
рището за хандбал и баскег 
бол.

Известно е, че нашенци 
живеят навсякъде из страна 
та, и че навсякъде те са 
добре приети като добри 
майстори, учители, лекари, 
инженери...

Но не само хората от на. 
шия край отиват в други 
краища, а има и обратни 
случаи, когато хората 
другите краища идват тук. 
при нас. Как те се чувству 
ват сред нас, как хората 
тук са ги приели, какви са

им отношенията помежду 
им?

и мога да кажа, че това е 
моя нов кът, и че тук ис
кам да Остана до края на 
живота.

Бях приет извънредно, 
още От самото начало. Хо
рата в Димитровград и око обектите, 
лността са гостоприемни, 
дружелюбиви, добри и за то 
ва аз ги заобичах и зажив
ях с тях като с братя- 

Тук се уверих, че брат
ството и единотвото напети 
на са заживели дълбоко в 
хората. Ето, аз съм албанец

С тези и подобни въпроси 
се отнесохме до Абдул И: 
ри, сладкарин от Тетово (СР 
Македония), който в Димит
ровград дойде през 1970 го 
дина, заедно с брат му Нев

заи

зат.
— До 1970 година, аз и 

брат ми работехме в Панче 
во, откъдето дойдохме в 
Димитровград и ето вече 
десет години живеем тук,

от
Тази акция направо 

великатаизниква от 
Титова мисъл: „че ра
ботим и строим 
че ли 100 години ще бъ 
де мир. а се готвим, 
като е ли утре ще има 
война”.

— Трибуни на футболното 
игрище, в рамките на което 
ще бъдат построени 
зали за шахмат, тенис 
маса, стрелбище и клуб на 
спортистите.

като
мини—

населението тук предимно е 
българско, а има и сърби и 
още други народи и народ- 

» ности, но всички тук живе 
ят в такава хармония, код 

• то кара човек да се възхи 
I щава.

на

Укрепвайки и раз
пит чвайки всенародна 
та отбрана и обществе 
-ната самозащита 
всички пори на нашия 
живот ние не заплаш
ваме никого, обаче на 
всекиго даваме до зна 
ние, че ще браним не 
отстъп но всяка 
от нашата самоуправи 
телна социалистическа, 
необързана родина.

През тази година ще бъ
дат положени всички уси
лия да бъдат изградени иг 

„Чика Абдула”, както най- РШиа за организиране на 
спор т н о-р екр е ативни дейно
сти в крайградските сели 
ща (Желгоша, Лукавица, Го- 
индол).

Във

често го наричат неговите 
посетители, продължаваше 

I да говори за хората и него 
I вия живот в Димитровград 
I с такива хубави думи, че 
I на човек му става драго да 
I го слуша, защото всеки до 
I макин е най-рздостен, ко 
| гато гостите са доволни, ма- 
| кар че както изтъкна самият Диммтоовпрад 
I Абдул, той сред нас вече 
|| не е гостенин, а истински

От казаното може да се 
заключи, че 
лната общност на интереси 
те по физическа

педя
самоуправите-

култура в 
влага всички 

усилия за по-добро бъдеще 
на всички онези, които ис 
кат да спортуват. МА.димитровградчанин.

Абдул Изаи V уТ. Петров Т. Петров
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Кой да доставя 

пощата?
От репертоари на 

димитровградското
С години жителите на село п™ 

градска община измъчва в-мго! Плоча в Боеше-

повикателни, колети се додстав -Г ’ писма' паР>'. 
редовно или с голямо закъсней! н^лсеЛяН'ите не. 
ват и нередности, които отчл!» 4 от° се СТУЧ- 
единствено на _ “олучатм^Г «впридтеости 
Долна Любата донесат (5>ик!.И 6 По1ЧаРите от 
Горна Любата и тук ли те пРа™и
от селото (ако има такъгГ^жо иотП°ЛСКИя пааач 
длъжност), на ученици от Плота изпт>лнява и тази 
рна Любата или на който и да е ^2т Г" ° Г°' 

раоота в местната

киноМАРТ

РЕПЕРТОАРТЪТ на кино- 
Димитровград, през 

март, както и досега е под- 
оран и разнообразен. Бедна 
га да константираме, че шо 
оителите на седмото изкус
тво, през Март ще наблюда
ват следните филми:

4 МАРТ, западногерман 
ският филм „ГРЪЦКИ СМО 
КИНИ" обиколил 
чки кина в страната.

— 6 МАРТ, още изненада, 
и то приятна — югославски 
филм, който 
..АВАРИЯ”, Където главните 
роли изпълняват известните 
маши артисти Алексашдар 
Берчек, Неда Арнерич, Ми
лена Дравич...

Режисьор на филма е Ми 
шо Радивоевич.

„секси” — комедия-
— 13 МАРТ, филм, на кой 

то трябва да бъде обърнато 
повече внимание, не само за 
ради това, че в него играе 
Джейн Фонда, но заради то 
ва, че филмът показва една 
военна драма, в която глав
ната мъшка роля е получи
ла първата награда в Кан. 
Производство на САЩ.

15 МАРТ, филмът „ПЛЕТА 
ЧКАТА НА ДАНТЕЛИ” е 
всъщност коопрадучсция на 
две страни — Франция и 
Швейцария, а темата е ка
кто и повечето други от то
зи месец — любовни „исто
рии.”

— 18 МАРТ, самото загла
вие подсказва, че и този 
филм не се различава по 
жанра от другите — „КОТ 
КАТА ВИДЯ УБИЕЦА” — 
производство САЩ.

— 20 МАРТ, още една ко
медия, и още един шанс за 
онези, които обичат да се 
смеят: „ПРИКЛЮЧЕНИЯТА 
НА ИНСТРУКТОРА ПО 
КОРМУВАНЕ”.

— 22 МАРТ, и онези кои
то се наслаждават от прик 
люпенията на „неуловимия”

то в

до

от селото, 
канцела-

дощъл по Някаква си 
рия, магазина и цр.

И какво се
почти сви

много често с
своите съселяни получатади^Прит,смата на 
изчезне или бива разпечатан! и Н5гКое от тях 
риятности. Но най-гол ая лтт И Се стига Д° неп- 
лото лято Пъдарят — поша^Г™™00! имал ш-гаа' 
енокият слу^аГот ^Гдал"0!
занесе пари на своя съселянин Владшшр Янков. 
Полуграмотният пъдар подписал разписка че при
ел означената сума, но приемателят получил п;; 
ловината от същата. Банкнотите от 100 динара 
стигнали до получателя във вид на банкноти от 
500 динара. От пощата в Долна Любата до 
чателя в Плоча половината 
Янков не съдил никого за това, защото 
изглежда ще излезне месният селоки пъдар, 
тен, полуграмотен и крайно беден човек.

Това е само един драстичен 
редносггите в общуването на долнолюбатоката поща 
с нейните потребители в Плоча. Плочани са огор
чени от това. Не могат да разберат как съседна 
Горна Ръжана редовно посещават пощарите от 
Горна Лисина, а за тях това не може да се нап
рави.

Кадър от филма „Плетачна 
та на дантели”
Винету не са пренебрегна
ти. Югославско-западногер- 
манско производство.

— 25 МАРТ, френокият 
филм „ХОТЕЛЪТ, КОЙТО 
СЕ НАМИРА НА ПЛАЖА”.

„пощтальон”

носи заглавие

— 27 МАРТ, италианският 
филм „ПОЛИЦИЯТА 
ЩУ БАНДАТА”, е предпо
следният филм, който ще 
бъде прожектиран през то
зи месец от жанра „кри
минални”.

СРЕПО- — 8 МАРТ, празника на 
жените, филмът „КАРА 
МУ?АТ ОТ АНАДОЛИЯ” 
Филм, който според много 
хора заслужава да бъде гле 
дан непременно. Производ
ство — Италия.

полу-
от парите „изчезнали”.

виновен 
чес — 29 МАРТ, и последният 

филм за март е от жанра 
— „криминални”, а заглавие 
то му е „НА МИШЕНАТА 
НА СНАЙПЕРИСТИТЕ." 
Производство на САЩ.

— 11 МАРТ, шанс за всич 
ки онези, които обичат да 
се смеят до сълзи. „НАЙ- 
ВЕЛИКИЯТ 
НА СВЕТА” — американска

пример на не-

ЛЮБОВНИК
Т. Петров

Тачене т революционните традицииСлучаят с пъдаря Стойо Асенов довел 
там, че тази година никой не иска да се на- 
ване за пъдар и да донася пощата От Любата. Ме
стната общност решила да предупреди учениди-

до

ф На годишното събрание на бойците от Висок е взето решение 
да се подобри програмата за чествуване на 7 юли — Деня на 
въстанието на „Изворище при Сенокос 

ф Избрано е ново ръководство

те да не приемат чужди писма и пратки и да се 
отнесе с иск до пощата в Долна Любата да се 
уреди този въпрос, при готовност селото ако тряб
ва допълнително да плаща редовното 
на писмата. В местната общност също така заявя-

д оставяне
ски отряд „Момчил войво
да” и изградена възпомена
телна чешма и по-нататък 
ще се създават условия за 
по-масово посещение на на
селението на това историчес 
ко място.

На заседанието също 
изтъкна, че бойците от Ви
сок активно участвуват в те 
риториалните части на все
народната отбрана и прена 
сят своя опит от партизан
ската война на по-младите.

бойците във 
отбрана.

Организацията във Висок 
има 49 члена. Една трета от 
тях работят в кооперацията. 
Здравословното състояние 
на бойците не е добро. Са
мо един от тях е ползвал 
безплатно лекуване в стаци 
онар. Всички бойци ползват 
здравни осигуровки.

Бойците от Висок 
традициите на Народоосво- 
бодителната война и револю 
цията. Тази година, взеха ре 
шение на заседанието, ще се 
организира по-добре честву 
ваисто на 7 юли — Деня на 
въстанието на Сърбия- На 
„Изворще” при Сенокос, къ- 

формираи Цариброд

В неделя в село Каменица 
, се състоя годишно събрание 
на организацията на Съюза 
на бойците. На събранието 
присъствува и председател
ят на общинската организа
ция на Съюза на бойците 
Живко Виденов и членът на 
секретариата Рашко Каме 
нов. Доклад за работата на 
организацията изнесе Тодор 
Мечкаров, досегашен предсе 
дател на организацията. В 
твърде оживената дискусия 
бойците говориха за своята 
работа в общество!ю-полити 
ческите организации, честву 
ване Деня на боеца, в Сър
бия, здравословното състоя
ние ма бойните, участие на

всенародната
ват, че ще се отнесат до всички компетентни ор
гани в общината, ПТТ предприятието и ако тряб
ва и до Конституционния съд за отговор на въп
роса — имат ли право редовно да получават поща 
в селото, или нямат?

Стоян Станков се

В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОО ССМ И УЧЕНИЧЕСКАТА 
ОБЩНОСТ. В ДИМИТРОВ ГРАД БЯХА тачат

Проведени състезания 

по тенис на маса 

к шахмат

На заседанието бе избрано 
ново ръководство. За пред
седател бе избран Никола 
Симов, от Сенокос а за сек
ретар Ратко Рангелов от Ка 
мекица.

Б. Ндето е

заха за истор1гческото събн 
тне от преди 38 години. Пре 
живелите концлагеристи, Лю 
бомир Зечевич, — Зец и Ми 
лосав Джушгч — Еро, разка 
зваха 
проси,
му иастърхваше косата.

ПОСЕЩЕНИЕ НД ГРАНИЧНА ЗАСТАВА „12 
ФЕВРУАРИ”
В

имахарите на състезанията 
именно 
надялаха:

ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ
сец февруари, в Димитров
град бяха организирани със 

тенис на маса и 
Организатори

бяха Общии- 
я ССМ

Тържество на заставатаме- и отговаряха на въ- 
от които на човек

там, къДсто, не сс
маползуването

трябваше да За случилото се ка 12 февруари 1942 година, 
в Ниш, едвам ли ще се намери н#- 

заиозиат обаче за една хубава 
граничарите от заста-

тезания по 
шахмат.

помещенията 
се заплати, но и тук сс па

та ка че със-
на Културно - художествената 

програма, която бе изпълне 
приеъствуващите 

лицата на хората,

в концлагера 
кой» който да не е 
традиция, която подържат

„12 февруари” зиаят съвсем малко хора. 
Тъкмо за това този път ще разкажем на иа* 
читатели, за традицията, която съществува

състезанията, 
ската организация на 
и Ученическата общност при 
средношколския центъР "Ио 
сил Броз Тито” от Димитров 
град.

мери решение, 
тезанията бяха проведени в 
приятна
ментско дъРжа,ше-

на пред 
разведри 
които до преди малко слу 
шаха сказките на другарите 
Зечевич и Джунич.

ватаатмосфера и спорт

шитс 
с години па ред.

Самата игра мина в пре 
другарска атмосфера 

останаха твърде 
и победителите,

В споменатите състезания 
взеха участие войниците от 
ЮНА, работници от С)С1 
„Димитровград" и ученици 
от средношколския център 
„Йосии Броз Тито" от Ди 
митровград.

При войниците бяха, на 
гости, представители от Тю 
полевата промишленост от 
Ниш, ученици от основно 
училище 
— Ниш, представители на 
обществено-политически ор 
гашизации От Ниш и Димит 
ровград, и много граждани 
от Дим итровгр адско.

Между гостите се намира
ха и двама преживели конц
лагеристи, които по молба 
на приеъствуващите разка

От тържеството бе изпра 
тена телеграма до Другаря 
Тито, в която се казва:

заставаНа граничната 
„12 февруари" този 10 февру 
ароки ден беше по-оживено 
отколкото обикновено. Как 
и няма да е оживено когато 
граничарите чествуваха име 
идая ден на своята заста
ва, която получи името си 

онази дата, когато 
12 февруари 1942 година 

по време на II световна вой 
бе организирано бягство 

от лагера на Червеи кръст 
в Ниш.

красна 
и всички 
доволни — 
и победените. ,.12 февруари” „Съзнанието, че и 

както и много
победихте, внесе в

този
пътиПъТ, 

досега,
нас голямо радост и още по-

Да се 
такива и поло 

ще организи 
всс повече

Това е началото.
Тъй като средношколски- 

притежава
надяваме, че 
бии състезания 

в бъЛотс
голяма готовност, под ваше 
ръководство. в най-трудни 
моменти, да 
чки задачи”.

споредят център не
свой клуб, състезанията се 
проведоха в клуба, който е 
собственост на ООСТ ,,ДИ* 
митровград" от Димитров
град. Да добавим, че най*го
леми трудности оргаиизато-

иарамс 
и по-често. изпълним вен-

на
Т. П.

Катя Каменова
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МОЛИМ, ИЗ 10ИАЧЕИИЕ

За иамяааив - награда
★

— Бях .решил дп се оженя 
за вдовицата Хейзъл Липд, 
но узнах, че харчи само за 
•гоалети по триста хиляди го 
дишмо.

Да докажеш, че стрелец си като Вилхем Т<* 
Ти уби заек в Белутски дел. Д€л'
Но делото ти не беше според правилника, 
та заека скри в хладилника.

И какво направи?

- Ожених се за шиваш
ката й.

От „страст си забравил", че ловът е забранен 
слабо оправдание — другарю, ти бе подгонен 
не помогна ни „силното" бягане през гората 
отчаян, ти падна на ловопазача в ръката.

★

ЗБИРШТИНА
■ ■А

СЕЛАТА

— Госпожице, ще помо
лите ли да ви придружа?

— Но аз не с^м госпожи
Братко, за такова несъзнателно нарушение 
следва правилно — изключение.
Но съ,с силни молби И С'/,ЛЗИ, ти Даде обещание 

. И — помилване получи вместо наказание.НА ца.
— Има ди значение? Аз 

пък съм човек без лродрасъ 
Дъни.

Но ти няма да си Ти, ако пак не се наложи _
история успешен край сложи 

за „самокритиката" получи възнаграждение: 
стана секретар на ловното ни сдружение.

И от всичко онова...
вместо да вървиш с наведена глава.
Ти високо повдигаш своя баритон:
„Другари ,на ловджийството, аз съм патрон”.

Димитър Станчев 
с. Райчиловци

на тази

!
селата пране 

писмоУ нащу общину туя годнну 
1 : чйиошнну И шцЧе ючера получнмо йедно
5г ода ЦаЩ.брод. Тражс ни да испрат.шо културну 

програму ч нийе да вдемо у некойе село, а после 
друго село, че дойде при нас.

Първо, със сват Мику прочетомо писмото, а 
после отидомо при лредседнпкатога да видимо кво 
да про.шмо. Седомо и почемо да броиимо колко 
младежи имамо. Бройимо, броиимо и искарамо 
двойица.

★
— Какво е повият ви на

чалник? СПЕСТЯВАНЕ

На неотдавна състоялия се Общински събор в 
Димитровград, присъствуващите делегати се убе 
диха, че хората, които работят в Културния дом 
са решили да спестяват: в залата бе токлова 
студено, така че едновременно се спестяваше и 
нефт и дискусиите бяха много къси, защото на 
никого не се дискутираше много в такъв студ.

— Особен. На лицето му 
е изписано едно съ»но изра 
жение.

— Не може, каже сват Мика, — с двойица 
узну. Требе да имамо барем десет Iнема да ни 

души. — Може би е някакъв 
дремещ талант.— А, сети се — каже Риста председникат. ! 

— Че си окнемо наша момчетия що работе у Ца- I II
риброд и Пирот.

— А, са се сети, каза Воя Цицурката. Я знам
там работи, а ; 

и шега.

★
ОПРАВДАНИЕ

у Нови Сад йедно наше момче, 
млого убаво пойе- Че га изокамо — Според мен писателят 

не се създава. Той трябва 
да се роди писател!

— Но правилно ли е да 
хвъРЛст сетне цялата вина 
върху родителите си?

От няколко години насам в Звонци не бе ор 
ганизирана никаква вечеринка. Учителите, коитоИ тека туя вечер напрайимо списак на гру- Щ| 

путу. Двойица оди село, тройица оди Цариброд, 
двойица оди Пирот що работе у ,,Първи май • 
Йедно девойче що се ожени преди йедну неделю 
у Лесковац, ама това никой не знайе, че си га 
изокамо и оно даровте що однесе у Лесковац, че 
Би донесе на изложбу. Оди Нови Сад, че окнемо 

момче що добре пойе и Васила од Горну ма- 
лу що убаво свира на цавару. а има 40 године ре
шимо да обричи бърковете, високо че се под
стриже при Митка берберинатога у Цариброд. Че 
му найдемо дрейе — панталоне цинси и йедну 
палту оди кожу кико йе са модата. И тека скър- 
пимо групуту.

Седомо и налисамао писмо до Цариброд дека 
че идемо у койе село они кажу.

са задължени за подготвянето на същите трудно 
намираха оправдание за това, обаче сега имат „ар
гументи": „няма къде” да провеждат репетиции, 
защото училището е срутено!

Какво ли ще говорят, когато то бъде постро
ено?

★това !
— Господин съдия — пле 

дира адвокатът. — Нима не 
сте вече убеден, че моят до 
верител е един истински 
идиот?

— Да, но — забелязва съ 
дията — и идиотът е човек 
като м;ен и вас...

Афоризми
Правосъдието е душа на закона.

ЦИЦЕРОНОди ючера тражимо човека да ни напише 
„врабац" и да съчини некою песму. Я веруйем 
дека ни йедно село нема да ни победи.

Я сам задължен у наше село за збирщинуту 
да изокам повече младшьу оди друга села да ни 
шьескаю ка пойемо и играйемо. Що да не прайи- 
мо тека, кита Скървеница нема ни йедного мла
дежа па се приявила, а нийе имамо двойица. Ве- 
рно малко су старачйи ама тегая ка наулезну 
младе невесте, че се подмладе и они.

Трябва да се изслуша и противната страна.
СЕНЕКА★

Съдиите трябва да помнят, тяхното задълже 
ние е... да тълкуват законите, а не да ги създа
ват и издават.

— Помниш ли 
старикът. — На тази цейка 
се целунахме за първи Път. 
Но дега се сетих, май че не 
беше ти.

казва

Ф. БЕЙКЪЛАйде със здравйе. Па дойдете у наше село 
ка буде збирщината.

Закони, които погубват човек по показанията
— Напротив, точно 

бях. Само че... не беше с 
теб!

аз на един свидетел, са пагубни за свободата.
МОНТЕСКЬО

Изпълнението на законите е по-важно от съ3‘ 
даването им.

Т. ДЖЕФЕУСЬН
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