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

на

Югославия *
7 МАРТ 1980 ГОД. 'V БРОЙ 947 *

ГОДИНА XX * ДЕНА 2,00 ДИНАРА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В 
НИШКИ РЕГИОН

«Ш УКРЕПВА КЛАСОВО
СОЦИАЛНА» 

СТРУКТУРА НА СК
АНАЛИЗИРАЙКИ тези

дни предизборната и избор 
ма дейност иа Съюза на ко 
муиистите в Нишки регион 
разширеният състав на Пред 
седателството на Междуоб- 
тттинската конференция 
Съюза на комунистите кон
статира, че е направена се
риозна крачка напред в по
добрението на класово-соци
алната структура на СК в 
региона.

В 1 766 първични органи
зации иа Съюза на комуни 
стите в Нишки регион са 
избрани 9 407 комунисти 
или 17 процента от общия 
брой на членовете на СК. 
Избрани са 1 776 секретари 
и Съшо толкова зам. 
кретари. В новоизбраните 
Ръководства се намират 
6 206 комунисти или 66% 

избрани за първи 
лът. Това нещо говори за 
голямата изменяемост на 
кадрите в партийните орга 
низации в региона.

В новоизбраните партий
ни ръководства им 
работници или 39,4% 1 208 
селскостопански 
тели или 12,8%. Общо взе
то, в новите партийни ръко 
водства работниците и сел
скостопанските 
тели са 4 919 души 
52,2%. Това нещо ярко го 
вори за постоянното укреп
ване на класово-работннчес- 
ки„ състав на партийните 
редици, което допринася за 
осъществяването на още по- 
завидни резултати. В сравне 
ние с предишните избори — 
днес броят на работниците 
и селскостопанските произво 
дителн е нараснал с 7,3 про
цента.

на

се

70 ГОДИНИ -МЕЖДУНАРОДЕН ПРАЗ НИК НА ЖЕНАТА
са

РШОПРША В ШИШ И ТРУДА На изборните събрания в 
организации напървичните 

Съюза на комунистите в ор 
ганизациите на 
труд, самоуправителните об
щности на интересите и ме
стните общности са приети 
програми за работа за след 
ващнте две години. Съще
временно са избрани нови

сдружения
Осми март — Международния ден 

на жената, е една от по-забележителни- 
те дати в международното работничес
ко движение, а ведно и символ на бор
бата на жената за политическо, социа
лно, икономическо и обществено рав-

не на антифашисткия фронт на жена-
а 3 711та.

През Народоосвободителната борба 
и революцията плодовете на дейната 
работа на ЮКП сред жените са: на 
хиляди участнички във въоржената 
борба, за разгрома на фашизма. А след 
освобождението — жената участвува 
всестранно във възобновяването и из
граждането на страната, която днес 
се ползва с голям престиж в света.

Принципите на външната ни поли
тика .изграждането на самоуправление
то и социализма, на базата на деле
гатската система, и забележителния 
икономически напредък, е пример, ко
йто всекидневно се сочи за братска 
СФРЮ — равноправна общност на на
родите и народностите.

Днес това още по-ярко проличава 
от многобройните статии за другаря 
Тито и Нова Югославия, преобладава-

производи-

секретари п членове на се
кретариатите на новите Ръ 
ководства, членове На коми
сии за кадрови 
идейна работа, 
отбрана и обществена само 
защита.

ноправие.
По инициатива на изтъкнатата ре- 

волюционерка на Втората международ
на конференция на жените, състояла 
се пра 1910 в Копенхаген, а приета ре
золюция- с която се установява между
народен ден на жената — Осми март. 
С това започва организирана борба за 
женските права и промяна на нейно
то обществено-политическо положение.

Тази година навършават 70 години 
от провеждането на споменатата кон
ференция, на която са изтъкнати ос
новните политически искове. В този 

жените са били напълно обез- 
Оттогава насам чрез борба и 

на работническата

производи- 
или

Въпроси,
всенародна

При избирането на новите 
Ръководства на пртийните 
организации, напълно са 
спазвани приетите критерии 
в кадровата политика. Ук
репването па колективната 
работа н отговорност в ор
ганизациите па Съюза на ко 
муннетите ще сс извършва 
чрез по-широка и по-съ- 
държателиа дейност на ко 
мушгештс при приемането 
па решения в първичните 
организации на СК.

период 
правени.
огромни жертви 
класа и по-специално на жените, на
стъпват големи исторически промени в 
общественото устройство на много

щи на страниците иа световния печат. 
Югославия и Тито сс сочат за най-до- 
брия пример па разрешени многобройнн 
И7,трешни устройства, 
заема достойно място и се ползва 
всички права равноправно с мъжете.

самоуправител-

За членове на секретариа
тите иа първичните органи
зации през изтеклите избо
ри са избрани 2 206 младе
ят и девойки, 1 754 жени 
което все още не е задо
воляващо.

н които жената
сстрани.

Осми март и днес 
смисъл за борбата на солидарност

Именно, 51 на сто от 
население на земното К7,л-

има най широк Тридесетгодишната 
на практика потвърди равноправното й 
участие в нашето самоуправително ра
звитие, тя е действен фактор в 
образявлпето на страната и с делата 
си доказа, че осъществената еманципа
ция е гаранция за прогреса и по-нататъ
шното разните на самоуиравитслното 
ни общество.

Чествувайки Осми март, делово н 
тържествено ,с още една възможност 
да утвърдим конкретните задачи но 
всеобщата икономическа стабилизация- 

жената да бъде само

на
жената в света, 
целокупното 
бо, с над една трета заети, и недоста- 

ангажираност на този велик чо- 
търси пътища за 

осъществяване на правата на жената 
като личност, като обществена сила.

Главно ударение в бъде
щата си работа комунисти
те в региона слагат върху 
задачите от стабилизацион
ната политика, укрепването 
па политическата система 
на социалистическото самоу 
привлечи ге и ло-натат-ьшното 
внедряваме и развитие иа 
делегатската система. С по
литическото си действуваме 
в собствената среда, кому
нистите ще допринасят за 
още по-широката демократи 
запия ма машата система и 
демократическото изявява
ме, срещупоставяне и съгла 
сувапе иа .множеството ин 
тереси иа трудещите г.с и 
гражданите, съгласно исто
рическите интереси и це
ли па работническата' кла-

нре-

За първи път за секре-тъчна 
вешки потенциал, на първични органи-тарн

зацпи са избрани I 124 ду- • 
ши, или 63,6 на сто, 412 за

Равноправие, развитие и мир не 
са само лозунг, а жизнена истина и 
жизнена необходимост, под която се 
сплотяват всички прогресивни хора, 

жената, Демократиза 
отношения

втори път, или 23,3 процен
та. Секретарите и зам.—сек
ретарнте главно имат парти 
ен стаж от 4 до 8 години.Вече е миналовключително и 

цията на международните 
е необходимото условие

развитие на съ временния

и да води главно селската 
пази до-домакиня

работа: да жъ»е, събира сено, 
битъка... Днес тя е едновременно, и 
на събрания, и в делегациите, и в са- 
моуправителните органи, в целия обще* 

живот и организъм и пулсира с 
общИгг ритъм на общественото разви- 

Оттук и нейната готопост, като 
част на въоръжения народ 

на всенародната отбрана 
пази

за ио-нататъШ- И дс й но-пол итичес.кото 
дигаме и подготовката 
членовете на Съюза на ко
мунистите значително са по
влияли и върху подобрени
ето иа дееспособността 
СК в изпълняването, на за
дачите им. В новоизбраните 
Ръководства са влезли 
души, завършили разпи по
литически школи.

изсвят.
ЙОТО ,
Нашата решимост за солидарност в 
международни

на
размери подразбира на

към миролюбиво с/^трудниче 
между народите и за пълноценни 

права на жената навред по света.
Жената в Югославия 

г жените в света, борещи се за сво 
ите нрава До 1941 година партийните 

дейно работят в подготви-
чествуването на Осми март по- 

били най удобните ново- 
сплотяяаие на жените 

борба за мир и създава-

ственсоченост
ство тие.

неделима 
в системата
и обществената самозащита, да

сигурността и придобивките от 
революцията, в чнпто основи са вгра
дени падналите дъшери и сшговс иа вси 
чки наши народи и народности.

на

мира, 89 5организации
ага за 
неже това са 
ди За широко 
иа линията за

Ботжс КОСТАДИНОВ М АНДОНОВса.



ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ На другаря Тито
грижа на 

всички народи и страни ЗЛАТНА ГРАМОТА 

НА АЛЖИРизбухнпнс на стълкновение 
с широки размери. Блокова 
та конфронтация и коцепт 
на детанта не донася мир 
и решения на натрупаните 
проблеми в днешния свят.

От друга П'/,к страна, е 
изтъкнато на заседанието на 
Съюзния съвет по междуна 
родни отношения, в света 
нарастват отпорите срещу 
политиката на сила, хегемо 
нин, намеса н .военни дей
ствия. Укрепва съзнание
то, че намаляването на пан 
режеинето е неделимо и 
трябва да обхваща всички 
области на международните 
отношения и всички регио
ни на света.

С други думи, в света ук
репва съзнанието за необ
ходимостта на универсал
ния детант и потребата вен 
чкн страни да участвуват в 
разрешаването на световни
те проблеми. Ведно с това в 
света се разширява борба
та на народите за политиче 
ска, обществсна ц иконо
мическа самостоятелност, За 
свобода, независимост и на 
предък.

Тези процеси, бе казано 
на заседанието, откриват ши 
роко поле за организирано 
действуване на движешге- 
то на необвързаните, ООН 
и всички важни междуиаро 
дни фактори за запазване 
на мира, оживяване на де
танта и решаване на набол 
яЛите международни пробле 
ми. Затова целокупната ме 
ждународна общественост 

трябва да полага усилия за 
преодоляване на положение 
то и постигане на опоразу- 
мение в рамките на ООН за 
осуетяване на политиката 
на интервенциии, сила и на 
меса.

Тъкмо в настоящата обета 
новка се показва значение
то и незаменимостта на ро 
лята, която има движение 
то на необвързаните. Изра 
зена
преки блоковите 
необвързаните ще залазят 
единството си на базата на 
коренните принципи на не-

В КРАЯ НА миналата се 
дмпца в Белград се състоя 
заседание на Съюзния съ
вет по международни отно
шения, на което бе обсъдо 
па международната обста
новка и международното 
положение и политика на 
СФРЮ. Встъпително изло
жение на тази тема пронзне 
се заместникът на съюзния 
секретар на външните рабо 
ти Мнлорад Пешич. За току 
щит$ международни иконо- 

' мичеоки проблеми, с обзор 
върху състоялата се в Де 
лхи конференция на УНИ- 
ДО. говори д-р Рпкард Щай 
нер.

обвързаността. В тази на
сока, бе изтъкнато тх засс 
даиието, необвързаните тряб 
ва да развиват широки 
консултации за по-натотъш- 
иите активности и да укре
пват и разширяват взанм 
МОТО Съ ТРУ1Д11 и честно.

Значителна част от разие 
кватшята на заседанието на 
Съюзния съвет по между
народни отношения бе по
светено ма ‘ международното 
положение и политика на 
Югославия* Поради тажлю 
то ои местоположение, спе
цифичното вътрешно раз
витие и независимата вън
шна политика, пашата стра
на винаги е била подложи 
на па голям интерес и раз 
лични натисци. И 
днешната обстановка пал7,л 
по сс показа колко много 
сс цени политиката и роля 
та на другаря Тито и наша 
та опрана и че светът е 
твърде заи 11тересова| | необ- 
вързана Югославия и зана
пред да бъде/ фактор на ста 
бил мост и мир в Европа и 
по-широко и да играе акти 
вид н конструктивна роля 
в международните отноше
ния-

На заседанието бе изтък
нато. че нашето социалисти 
ческо самоуправление, не 
обвързана външна полити
ка, пълното равноправие на 
всички наши народи и на
родности братството и един
ството и нашата готовност 
сами да отбраняваме своята 
свобода и постижения са из 
точник на машата сила и 
престижа ни в света. Юго
славия и в бъдеще актив
но ще се бори за създава 
не на нови политически и 
икономически отношения в 
света, обосноваващи се на 
мирното съвместно живее
не, •независимостта и рав 
ноправието на всички стра
ни и народи и 
права на 
обществено 
тези принципи ние ще раз 
виваме приятелски отноше
ния и сътрудничество с 
всички страни, а особено 
съг съседите си.

Президентът на ДНР Ал
жир и генерален секретар 
па ФИЛ Шадли Бенджедит 
отличи със Златна емблема 
на Алжир президента па Ре 
публиката и председател 
па СЮК Йосии Броз Тито по 
повод 25-годишнината на ал
жирската революция. На по- 

1я ма Председа* 
СФРЮ Лазар Ко 

лишсвски високото отличие 
връчи посланикът на ДНР 
Алжир Абделамид Аджали.

Връчвайки най-високото а- 
лжирско отличие, послани
кът Аджали подчерта, че ста 
ва дума за „особен вид най- 
високо лично признание на 
президента Тито, което сим 
волизира дълбокото приятел 
ство и солидарност между 
пашите страни, установено 
още по време на героичната 
борба на алжирския народ 
за свобода и независимост, 
която Тито и Югославия все 
странно помагаха. Отличието 
с признание и за огромния 
принос на президента Тито 
към борбата за мир, свобода 
и независимост на всички 
страни и народи, за правда 
и необвързаност”

Подпредседателят 
шевски сърдечно заблагода-

ри от името на президент
Гито за приятелския жест 
на президента Шадли и и> 
тькна, че „признанието'' 
приемаме като израз па 
боката близост на Лл.Л

нашитеДве революции, на искрено 
го и крепко приятелство ме
жду народите на нашите ст
рани и сплотеността им в 
общата борба за ио-доброто 
и щастливо бъдеще на 
чеството в духа и въз осно
ва на принципите и целите 
на движението за необвърза 
ността".

Президентът Тито, каза по- 
мататък Колишевски, винаги 
сс застъпва за постоянното 
укрепване
развитие и задълбочаване на 
югославско-алжирските отно 
шения и сътрудничество. Ко 
лишсвски изрази уверенос
тта, че и занапред ще бъде 
така.

От името

дпродседател 
телство на 1

чове-

Съюзният съвет оцени, че 
обстанов-межд ун ародн ата 

ка е твърде сложна, нацрег 
ната и застрашена с .мно
жество открити и потенци
ални огнища, както и с мно

тъкмо в

II всестранното
го неразрешени съществе
ни международни въпроси. 
Изострянето на междунаро
дните отношения се отра
зя® а в засилената надпрева
ра на великите сили и бло
ковете за укрепване и раз
ширение на влиятелните 
сфери и за обезпечаване ва 
енергийни и суровинни из
точници. В резултат на то 
ва изострени е все по-често 
се прилага политиката на 
сила, военни интервенции 
срещу независими и необ 
вързани страни, натиск и 
намеса. Също така се засил 
ва надпреварата във въоръ 
жаването и развитието на 
военната технология, а де- 
тантът изостава и се стесня

на_ _ президента
Тито, Председателството ;.и 
СФРЮ и от свое лично, Ко~- 
лишевски пожела Аджали

на -

да предаде на президента 
Шадли сърдечните поздрави 
и пожелания за
татъшни, успехи и напре
дък на приятелския алжир
ски народ.

по-на-
Коли-

Редакцията на 

„БРАТСТВО“
на нашите читателки 

честити
В март — Деня иа жената

ва.
На заседанието бе подчер 

тано, че напрежението се 
разширява не само на по
литически и военен план, но 
и в икономическата спорт 
ната и други области на ме 
ждун а родните отношения и 
че развитието на междуна 
родната обстановка най-мно 
го застрашава необвързани 
те и развиващите се стра
ни. Днес е все по-ясно, че 
прибягването към локални 
войни и интервенции но 
си със себе си опасност от

на техните 
самостоятелното 

развитие. На
е увереността, че въ- 

натисци,

вНШНШШШШПШ1ШШШ!Ш1ШШ11 1Ш1Ш11111П11Ш11П1ГШШШШШНШШ1 
В Няколко продължения ще преда- 

дем извадки от книгата на известния 
наш публицист

ТИТО-ДИМИТРОВ 1947г.Слободан 
Нешович Слободан

„Бледските споразумения", 
хвърля повече светлина върху събити- 
ята и югославско-българските отноше
ния в тези годиш*, 

ишгъшииишаиишшишшашш.^

НешовичЕШСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ’ в които се

=
з

БЛЕДСКИТЕ СПОРАЗУМЕ 
НИя, подписани на 1 август 
1947 година и Договоръ,т за 
приятелство, 
тво и взаимопомощ 
сан на 27 ноември същата 
година в Евскиноград 
жду правителствата на фе
деративна народна републи
ка Югославия и .Народна 
република България, навес
тяваха нова ера в отяошени 
ята между тези дви страни. 
Това е ерата на Титовата и 
Димитровата 
«ай-тясно югославско-българ 
ско

трайните недоразумения ме
жду двете балкански дър
жави с очебиещата тенден
ция за изграждане на социа 
листически 
ношения. Очакваше се Блед 
ските споразумения 
—Димитров с течение на 
времето, когато стихнат 

през Втората световна вой 
на наново развихрените стра 
сти, да се прокара пъ-т и 
Гърция и Турция да прие
мат принципа на балканско

харесваше на империалпети
те, защото те се стремяха 
към блоково разделение на 
овета като 
депата

митрова политика остро се ледно да съсече в корените 
Москва, особено й- Затуй московска „Прав- 

Сталин и Молотов. И у тях да" така безмилостно и 
се оеше загнездило убежде- грубо настъпи срещу Дтшт 
гшето, че политиката на два 
та водещи държавници; на 
Балканите и в Подунавието 
„откриваха'

опълчи
сътРУДничес- 

подпи- раздухваха „сту 
война”. В този мо-обществени от

ров поради това че запозна 
тежнението на народите от 
тази област 
осъществява 
дунавска федерация, нари 
чайки този план на Дими 

защото

меит на следвоенната исто
рия тези сили се стремяха 
да попречат «а Ти това Юго
славия като 
монолитна
най-стабилна държава 
зи част на Европа, лрибли 
жаването на Полша към Не 
хо Словакия, 
гария, Румъния и България 
Правителствата във Вашин 
гтон и Лондон не

ме- Тито
занапред да 
Балканско-по-не само Пъ-Т,

коцто води на първо място 
към здраво и тясно свързва 
не на Югославия и Бълга
рия, но и към тяхното всее 
трайно укрепване, което им 
предлага възможности в ня
кои по-благоприятни обстоя
телства да станат независл- 

искаха да ми в планирането на своя 
Т°Ва 661116 еД1™‘ та вътрешна и външна по 

Р З В на‘ литика- И самата помисъл, ционалната политика иа вся на това ни най-малка не от 
ка ог тези стрий, но пре говаряше на кремълския са 
ценЯ1ваха, че зад всичко то модържавец Йосиф Виса- 
ва _ стои Съветския съю3, с рионович Сталин 
коцто те вече бяха стъпили 
в „студена война”.

Малко по-късно, през 1948 
година против миролюбива
та и във всяко отношение 
прогресивна

политически 
и обществено 

в та тров за нереален, 
уж на тези народи не .им е 
нужна ни федерация 
конфедерация, ни митничее- 

нататък

ниАлбания, Ун-политика на сътрудничество и сол ида р- 
ност, както това направи 

По Албания с подобни споразу 
мения с Югославия.

Но въпреки така ясно оп 
ред елените миролюбиви це
ли на

ка уния и 
Впрочем Сталин съттто пред 
цял свят потвърди това 
с нападките си срещу Тито 
ЦК на ЮКП и правителство 
то на ФНР Югославия,

така
сътрудничество.

времето когато тези спора
зумения се съставяха, в. тях 
в политическата 
ност в България и Югосла
вия и по-широко в Европа 
се полагаха големи

II

обществе-
снароднодемократични 

те правителства в Белград, 
падеж- Варшава, Прага, София, Бу

ди, като в документ от про- дапеща и Букурещ, 
Дължигелна стойност. Пре литика на Сътрудничество и
та°решад!Сеа ЧкпТОВаеПЪР1Ва взаимоп°м°ш на балкански та решаваща крачка в ми- те и крайдунавските

решаване на ни, която в началото имаше 
редица проблеми и дълго- силна подкрепа от СССР, не

безпринорганизирането на 
цшшата 
формбюро (1948), която без 
скрупули води до края иа 
живота си.

Отрицателно 
спрямо
ското сближаване, което за 
еха великите сили и на ед

Ин-кампания на
защото 

той не се примиряваше с 
никакви други пътища 
изграждането на

тази по
в

социализ становище 
югославско-българ-стра- ма, освен съветския 

Сталин
път.

всяка такава тен
денция настояваше безог-Титова и Ди-

СТРАНИЦА 2
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ИМА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-БЪРЗО 

НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА
5 години от смъртта на ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ 

(1914—1975)

БЕЛЕЖИТ ТЕОРЕТИК
НА 7 МАРТ 1975 година в 

Женева почина изтъкнатият 
.младежки и партиен ръково 
дител на югославското работ 
иическо движение Велко Вл 
ахович.

Роден е на 2 септември 
1914 година в село Търмаие,

при Харами на 14 февруари 
1937 година тежко 
когато и загуби едиия си 
крак. В Испания Велко е 
бил боец а и имал е .много 
отговорни партийни функ
ции като кадровик в секци
ята на интернационалните 
бригади в Албацета и помо
щник началника за кадрове 
на Балканската интернацио
нална бригада. След това 
той е работил в Комесариата 
на интернационалните брига 
ди в Мадрид и Барцелоиа, а 
след това в Центъра за ева
куация на бойците от интер 
националните бригади. След 
смъртта на Благое Парович 
едно време е бил и редактор 
на вестник „Димитровац".

След Испания той се за- 
въРща в Париж, където се 
запознава с Тито и оттогава 
става най-близък негов сът
рудник. Докато пребивавал 
в Париж през 1938 година е 
кооптиран, а през. 1939 е из
бран за член на Централния 
комитет. След това заминава 
в Москва, където разгръща 
цолдма активност. Заедно с 
Джуро Салай работи в ра
дио станцията „Свободна 
Югославия”. Той подържал 
връзки с Върховния щаб в 
Югославия.

е ранен
★ Числото план на региона и някои по

казатели, тази година работа 
трябва да получат 9500

на заетите 
на сто, а в

в стопанските отрасли
новозаети работн^Т ПвГ'"6 

инте две години се забележава, бл^гопр“™““^ 
денцни в настаняването, така че нрез 
година се очаква работа да получат „ад 9500

се е увеличило с 24
ности с 3000 лица.

За осъществяваме ма тази 
цел, покрай настояването въ 
зможностите да 
по-пълно, трябва да се заси
ли активността в премахване 
го^ на забележените 
субективни слабости, 
значи, че трябва да се поло
жат всички усилия да се до
стигне заплануваното увели
чение в настаняването на .,ра 
бота (4,4 на сто годишно), 
съответно и броят на ново- 
заетите да дастигне заплану
вания. Това ще се постигне 
ако се осъществи ускорено, 
стройно и по-стабилио раз
витие на стопанството, услу- 
ж-ните дейности, селското ст 
опанство, личният труд собст 
вените средства па гражда
ните, да се подобрят усло
вията ма живота и труда ма 
село и подобно.

тен- 
пастоящата 

лица.
се ползват

През изтеклите досега
Това

четири го
дини в осъществяването на 
настоящия средносрочен раз 
воен план в Нишки 
са настанени на работа над 
30 000 лица, от конто 9000 са 
постъпили на работните 
та на трудещите се, замина 
ли в песния. Сведението 
истина е внушително, но не 
и реален показател за изпол 
змването на възможностите 
за настаняване на работа. С 
други думи, възможностите 
на организациите на сдруже 
ния труд са по-големи и от
криват-простори за по-бързо 
настаняване на незаетите ли
ца. Използуването на някои 
значителни възможности за 
повишено настояване в реги 
она е в начална фаза, а бла 
гоприятните тенденции, забе 
лежени през последните две 
години потвърждават горе 
изтъканатото становище 

' дават реални надежди до кр 
ая на средносрочнист пери
од да се очакват и по-голе-

целокупния брой 
в региона 11 000 

Процесът на настаняване
то на работа не се е отвивал 
равномерно, което 
тат на менянето 
на стопанисването. В първа
та година на осъществяване
то на развоиния план са о- 
същественц най-малки резул 
тати. Именно, 
то на организациите на сдру 
жения труд през тази година 
бе съпътствувано от различ 
ни трудности, в резултат на 
което са открити само 9000 
работни места. Резултатите 
в настаняването за работа в 
следващите години са значи
телно по-добрп. През 1978 го 
дина работа са намерили по
чти 14 000, а през миналата 
година около 16 000 незаети 
лица.

новозаети 
са жени.

регион
е резул- 

условиягамес

на-

стопанисваие-

Субекпивните слабост!) зна 
чително забавят процеса на 
настаняването. На първо мя 
сто е явлението работниците 
в много трудови организа
ции да ме са или недостатъч 
но са включени и разреша
ването на проблемите по 
настаняване, въпреки че те 
трябва да бъдат носители на 
дейността в тези област. Ос
вен това някои ООСТ имат 
значителни възможности за 
разширяване обема на про
изводството, с това и за от
криване ма нови работни ме 
ста. Но в тях не съществува 
съзнание, че заетите като уп 
равители с обществените ср 
едства са длъжни да създа
ват условия за настаняване 
на пови работници. И пок
рай приетите становища, в 
много организации се толери 
ра извънредният труд, а зна 
чително число пенсионери 
все още работят, за време
нен труд например само в 
1978 година
над 11 милиона динара.

В. Влахович

край Колашин, СР Цена го 
ра.

Още като ученик в гимна 
зията той се присъединява 
Към младежкото движение 
и оттам непрекъснато рабо
ти като пламеннея борец в 
Белград, където следва на 
техническия факултет. Пра
га, Париж и Москва. Член 
на СКОЮ става през 1933 го 
дина, а член на ЮКП през 
1935 година. Организатор е 
ма много стачки в Белград, 
Загреб и Любляна, където 
координира работата на мла 
дежите. Сътрудничи с До
ла Рибар.

Велко Влахович взима ак- 
участие като иитербри 

гадист в Испанската война. 
Там заминава към края на 
януари 1937 година с една 
група от 26 югославски' сту
денти. В Испания се сража
вал срещу фашистките войс 
км в състава иа Балканския 
интернационален батальон 
„Дпмитровйй. В една битка

Когато става въпрос за на
станяване на стажанти, ре
зултати не задоволяват, ма
кар че през последните две 
години се отчита значително 
подобрение. През 1976 и 1977 
година са приети 980 относ
но 819 стажанти, през след
ващите две 
1248
число приети стажанти оба
че не е нито половината от 
задължителното.

и В Югославия се завръща- 
къ-м края на 1944 година, къ 
дето работи иа различни за
дължения все до смъртта си 
Изабран е за член на Цент
ралния комитет на ЮКП. 
Бил е член на Съвета на Фе 
дерацията, член на югославс 
ката делегация на заседание
то на Генералната скупщи
на на Организацията на обе
динените нации и член на 
делегацията на I конферен
ция на необвързаните стра
ни в Белград.

ми резултати.

ПОСТИГНАТИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ .. . 1379 относно 

стажанти. Вкупиото
В началото на настоящия 

средносрочен периох значи 
в 1976 година, числото на за
етите в. Нишки регион 
възлизало на 125 700, а в кр
ая на миналата година 143 300. 
В този период в стопанство
то са настанени около 25 000 
работника, което представ
лява вкупно увеличение от 
24 на сто. В обществените 
дейности числото на заетите 
е увеличено с 3000 лица. Зна 
чителен е и фактът, че от

е

. . . И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ тивио Влахович е бил твърде о- 

бичан партиен и държавен 
Ръководител. Като изтъкнат 
теоретик е имал огромен ав
торитет не само в 
страна но и в чужбина.
- Народен герой на Югосла- 
гвия е от ноември 1953 го
дина.

Според преценката на про 
фесионалната служба на Са- 
моуправителната общност на 
интересите по настаняваме 
на работа, обосноваваща се 
на средносрочния развоен

нашата

са заплатени

Б. Н

странаната и на другата 
на света, беше, както по-к7, 
сно показаха събитията,

Vказател, че Тито и

Трябвало е да се уточнят 
н изяснят редица принцип
но важни въпроси. Така— 
заключва Цола Драгойче

народното ппосвещение на 
НРБ от 1947 и 1948 година 
за провеждането на Бледскн 
ге споразумения. Всичко 
това тогава беше направено 
па установяването ма друж 
ба м сътрудничество меж 
ду югославските народи ц 
българския народ не само 
по свободно приетите реше
ния па БРП(к) н Нацпонал 
ппя комитет иа Отечестве
ния фронт, като беШс кон
статирано (на 9. УПТ 1947), 
че с уверен, че тълкува еди 
модушпото чувство па це
лия български народ, кога 
то плтъпша общата п Дълбо 
кп радост, с която всички 
български патриоти са прие 
ли историческите «решения 
Ма Блед"...

По днешните записки на 
Цола Драгойчова обаче при 
омането па решенията на X 
пленум на ЦК па БРП(к) „не 
о говорило, че Партията без 
по-нататъшни 
ния и неразумно пге мавле 
зс в тяхното осъществяване.

си
п/рен
Димитров са на прав път, 

зас
ее стигна до срещатава

на Блед...
Така днес Цола Драгойче 

ва оценява изхода на X пле

че наистина смело са
жизненитанали начело на 

те интереси на своите наро 
свободата и независи- нум на своята партия и до 

кументи с подписите на 
Георги Димитров, Кимон Ге 
оргиев, Добри Терпешев, Ан 
тон Югов и д-р Иван Сте
фанов, сложени на Блед- 
ските споразумения, макар 
че тя, както и всички не
йни другари от Политбюро 
на ЦК на БРП(к), всичко 
това съзнателно приема и 
то с аплодисменти, особено 
решенията на X пленум на 
ЦК на БРП(к). Ако е мис 
лила п тогава онова, което 
днес пише, защо като ре
волюционер на овос време 
и на право място не е ка
зала онова, което чувствува 
като неправилно, но когато 
вече, както и сама каава, 
„не е имала друг избор”.

ди-
мостта на своите страни, про
тив всяка агресия-

подписаСпоразуменията, 
ни на Блед и в Евксиноград.

са били саследователно, не
договор иа представите* 
на двата балкански с7>сс 

да, но документи от изклю- 
чително международно 
чение. С тях, 
се мина к7>м премахването 

югославско-бълга реките 
които представля- 

невралгични' 
те проблеми в тази част па 

За международно-

мо
ли

зла
фактически

на
спорове, 
ваха един от

Европа.
то значение на този момент 

Балканите Тиго и Димитров при подписването на Договора
щата, гя причислява т ре
золюцията от X разширен 
пленум иа ЦК ,па БРП(к) от 
9 VIII 1946, Блодскмтс сято 
разумешгя Тито — Димит
ров (1947), сетне указите па 
Президиума иа Великото иа 
родно събрание и решение 
то па Министерството на

в историята на 
свидетслствува и впимаиис- 

с което световната оо- 
ществсиост следеше среща 

водещи бал-к ап- 
Т ито и

размншле-
и не

решения, сигур 
зна

да дъг»кавио-1 грачи I и 
литически
ио от „изключително 
чение", както ни означаваше 
и Цола Драгойчева, една 
от живите .ветерани па б7,л 
гарокого революционно ра 
ботничеоко движение. В те
зи решения, по реда иа пе

то,

та на двата
държавнициски 

Димитров.
...През 1946, 1947 и п "ача 

1948 година в Со-

В "ЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: ^ „
ДИМИТРОВ: ^ „ЗАМИНА ЗАВИНАГИ ТЕЖКОГЕОРГИ 

ТО МИНАЛО"...лото па ш/ебис-единодушно, 
цитаряо, бя^а приети.
фия. реди
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БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТ
ВОТО НА ОК НА ССТИ ПРЕДПРАЗНИЧНИ СРЕЩИПолини инициативи ДЕСАНКА ЧИРИЧ, 

пмчка и конфекция 
да" — По традиция, ние 
девойките от „Свобода", вся 
ка година на осми март по
сещаваме граничната заста
на, на която е патрон наша
та трудова организация — 
„Свобода".

работ-
„Свобо- бе предвидено за подарени, 

за отбелязването на Межди' 
народната година на детето 

— Ползувам се от вмз.мож 
ността, която ми се 
чрез вестник „Братство’’- Л 
поздравя всички мои колеж 
ки в конфекцията, като им 
честитя Осми март, межди 
народния Ден на жената У 
пека незабравяме, че в гп ш 
пата па стабилизация най г, 
лямидт подарък е нашият 
принос в споменатата ак„ия 

_____ т- Петров

ни тържества тази година 
съшо няма да бъдат органи
зирани, или ще б7,дат далеч 
по-ск ром пи.

Всъщност, жените от кон
фекция „Свобода" в Димит
ровград,- още миналата годи
на показаха, че парите, кон
то просто се расх-върлят за 
най-различни подаръци, по 
случай Осми март, могат да 
бъдат употребени за хума
нитарни цели. Те миналата 
година дадоха немалка сума 
пари, (която П7,рвоиачалио

Обсъждайки въпроса за 
по-нататъшното развитие на 
пчеларството, членовете на 
Председателството взеха ре
шение за формираме на сдр 
ужепие на пчеларите в об
щината. Имайки предвид, че 
па територията на Боснле- 
градока община има пад 300 
собственици, конто отглеж
дат пчели и че сред пчелите 
се яияват чести болести то 
и необходимостта за форми 
райе на сдружение е пеобхо 
дима. Това още повече ако 
се има предвид, че досегаш 
иите възможности за осъще 
отвиване на по-големн резул 
татн в тази област ме са из
ползвани. За тази цел чл 
вете на Председателството 
формираха инициативен ко
митет който наброява пет 
членове, които ще коордшш 
рат работата до формиране 
на сдружението. Сдружение
то ще се базира на делегат
ски принцип н крайният ср
ок за реализиране па тази 
задача е началото на месец 
.март.

Имайки предвид, че отдав 
на вече в Босилеград същест 
вуват инициативи за форми
ране на съвет на радио-лю
бителите, на заседанието бе 
Избрана инициативна група 
която ще събира всички лю
бители. Съществуват почини 
и за обезпечаване на поме-

НА СЪСТОЯЛОТО се през 
дишалата седмица разшире
но заседание на Председател 
ството на Общинската кон
ференция на Социалистичес
кия съюз в Босилеград бяха 
раздвижени повече инициа
тиви за разрешване на въ
проси от които за повече от 
тя* ще се, обсъжда и на 
заседанието на ОК на ССТН, 
което ще се проведе до 10 
т.м.

но

Изхождайки от това, че 
стабилиза- Дейна активисткаикономическата 

ция, като дългосрочна зада
ча, налага на всеки трудещ 
се и гражданин докрай да 
се бори за осъществяването 
й. членовете на Председател
ството взеха решение за фор 
миране на координационна 
комиси* пРи ОК на ССТН,

Надявахме се, че домакин 
ята СЛАВКА ГЬРГОВА Мисля, ие това 

вярно, поне когато 
каза

не е напъ;пю 
- говоря 
Другарка

щеено- ппмерим в КЪЩИ, обаче .се 
излъгахме. за себе си — 

та Гъргова.

В деня, когато иотърсих- 
Славка,

В думите 
Гъргова нямамена Другарката 

пито причи 
ни, мито пък основние да се 
съмняваме, загцото както ни 
осведомиха в Секцията 
обществена дейност 
га в Димитровград, 
събеседиичка не е

която ще следи провежда
нето на стабилизационните 
мерки. Комисията ще конт
ролира реализирането на 
същите във всички органи
зации на сдружения труд, 
трудови и обществено-поли
тически общности, сдруже
ния и дружества в община
та. В случай на нецялостно 
реализиране на поставените 
стабилизациони задачи ще 
се намери под въпрос и об
ществено-икономическата по 
литика, комисията ще търси 
отговорност от виновниците 
за неизпълняването й. Съща
та ще наброява 17 души и в 
не* ще бъдат избрани пред
ставители от всички струк
тури.

в нейния дом, 
уя бс па заседание в Ниш, 
където е член па Мсждуоб- 
щинската регионална общ
ност, където представя жени 
те от Димитровград.

мс

заДссанка Чирич

Естествено, чс и тази годи 
ма ще посетим споменатата 
застава където ма войниците 
ще предадем подаръци, ни 
отговори девойката Десаи- 
ка Чирич, която попитахме 
как ще отпразнуват Между
народния ден на жената 
— Осми март, в конфекция 
„Свобода”, където тя работи.

Както ни осведоми другар 
ката Чирич, жените от „Сво 
бода” най-активно са се вкл
ючили в акцията за стабили 
зация на стопанството, а то
ва показва и факта, че праз 
нуването на тазгодишни 
празник на жената ще про
тече по-ск ром по от предиш
ните години.

Екскурзиите, които по-ра- 
но редовно се провеждаха, 
тази година няма да ^ьдат 
организирани, скъпите бан
кети и другите най-различ

на жена 
нашата 

отсъства- 
нитоДругарката Гъргова, която 

е майка на две дъшери, от 
които едната е студентка, а 
другата дипломиран фарма- 
цефт, рядко се намира в къ
щи, защото тя е и делегат в 
местната общност — първи 
район в Димитровград, ко
мандир на женската рота в 
гражданската защита, деле
гат в Общинската скупщина 
в Междуобщикоката регио
нална общност, член на Сек 
цията за обществена дей
ност на жената.,.

ла пито един лът от 
едно събрание, за последни
те две години!

Т. Петров

щенид така че съветъ.т с ра 
ботата, може да започне о- 
ще веднага.

В. Б.

РАКОВ ДОЛ

ПАМЕТНИК НА ПАДНАЛИТЕ БОЙЦИ Почти винаги хооата
казват, че ние незаетите же 
ни разполагаме с много по
вече време за къщата, гра
дината, домашното ръкоде
лие и други работи, които се 
отнасят до т.«. „чисто дома 
шии, или - женски работи".

Местната общност и обще 
ственсъполитическите 
низации в село Раков дол 
в Бабушнишка община 
дни раздвижиха една полез
на инициатива. Ще се съби
рат средства за изграждане 
•на паметник на загиналите 

. бойци от селото през Пър
вата световна война и през 
Народоосвободителната вой

на война и Народоосвобо
дителната война.

За изграждането му, спо
ред предварителните изчис
ления, ше са
220 000,00 динара, а целоку
пната сума ще бъде обезпе
чена чрез доброволни даре
ния на (населението от този 
край-

орга-

тези
необходими

в ЧЕСТ НА 76-ГОДИШНИНАТА
Комитетът за изграждане 

на паметника вече е отпра
вил писма до всички раков- 
долчани, живущи извън те 
риторията на бабушнишка 
община да се отзоват масо 
во в събирането на самопо- 
жертвованйя, чрез което на 
известен начин

на.
Секретариата на конферел 

цията за обществена 
ност и положението на же
ните при ОК на ССТН 
Димитровград взе решение, 
отнасящо се до чествуване 
то на Осми март — Между
народния ден на жената, в 
което се посочва, че и та
зи година празникът трябва 
да има делови характер.

Тазгодишното празнуване

на Осми март. ще мине в 
знак на отбелязване седем 
десетгодишния ата от чес- 
твуването на международ
ния празник на жената, 35 
годишнината от провеждане 
то на Първата конференция 
■на Антифашисткия фронт 
на жените от Сърбия и по
бедата над фашизма, 30 го 
дишнината на работническо 
то самоуправление както и 
ангажирането на жените 
върху задачите, които се на
мират пред организацията 
на жените.

На преден план изпъкват 
задачите, отнасящи се до 
борбата за икономическа 
стабилизация и последовате 
листо прилагане на практи
ка инициативата на друга
ря Тито за колективното

Ръководство, решаване и 
отговорност и въвеждане на 
едногодишен мандат на 
председателите.

На ръководителите «а се
кциите за общественото по
ложение и активността на 
жените при основните орга 
низации и местните общ нос 
ти, се препоръчва по повод 
отбелязването на Осми март, 

трудови 
срещи със своите предста
вители от обществено-поли
тическите организации, ди
ректорите, трудови органи
зации и представителите на 
с ам оуп рав ит ел вите органи и 
организации.

На срещите ще се води 
разговор на теми, които се 
отнасят до науката и култу 
рата, домашното ръкоделие, 
за работата на делегациите 
и делегатите, за акцията на 
плана за стабилизация и тн.

На споменатите срещи 
ще се разговаря и за най- 
добрите другарки на работ 
иото място и в общеотвено- 
политическата работа. А то 
ва всъщност трябва да ста 
не подти к за по-гол яма про 
изводителност на работата и 
идейно политическото 
жиране.

Отделно се препоръчва 
средствата, които са 
предвидени за купуване на 
подаръци, да бъдат вложе 
■ни) във фонда за помощ на 
бедните ученици. Т. Петров

. Паметникът, за който ве
че се готви проект, ще бъ
де издигнат недалеч от сгра 
дата на основното учили
ще. Той ще има три вер
тикални блока с дължина 
7,5 и 3,5 метра, с пиедестал 
и ще символизира съпроти
вата на населението от то
зи край в Първата оветов

дей-

1!

изразяват 
своя пиетет към жертвите 
паднали за свободата от то
зи въстанически край-

М. А. да проведат

ЗА ВСЕСТРАННО ИНФОРМИРАНЕ
На 28 февруари в Димит

ровград бе проведено засе 
дание на комисията за 
формиране към ОК 
ССТН, а темата на обсъж
дане бе — информирането 
на гражданите от Димит
ровградска община.

Комисията обсъди 
няването

визионното предаване на 
български език не може да 
се следи във всички райони 
на общината и в тази насо 
ка е необходимо предприе 
мане на съответни мероприя 
тия.

той изпълнява 
на регионален информатор.

Поради това, че вестникът 
не стига до всички трудови 
хора е взето решение той 
да бъде изпращан и в т.ру 
довите организации където 
работниците по-лесно

да се снабдяват с него, 
с цел информациите от ре-

функцията
ли
па

Поправка
Сава Давидков, 

гел на споменатата комисия, 
подчерта че^ подобряването 
на видимостта и чуйността 
ще бъдат задачи, 
се решават с 
в предстоящия период.

Особено внимание е объР 
нато на това, че ежедневният 
вестник „Народне новине", 
който се печата на сърбо
хърватски
те достатъчно, макър

ще моизпъл- 
ролята на сред

ствата за масова информа
ция, като сложи

лредееда- гат В минали# брой на вест- 
ника в статията „30 години 

гиоиа да станат по-достъпни симето на Димитров' 
на всички работиицй от Ди м ”
минровград.

Присъству вашите

ударение 
върху средствата за масова 
информация на български 
език.

по
местена на 1 страница е 
■печатано... „ . ..особено 
сто зае
гането на Септемврийското 
фашистко встанме” — а тря 
бва да се чете Септемврий
ското антифашистко въста
ние.

които ще 
ускорен темп

на-
мя-

подготовката и вди ангавзеха
решение, и намериха за не
обходимо да бъде проведе 
но разширено заседание, в 
което да вземат 
представители на

Бе посочено, .че. вестник
„Братство", радио предаване 
то и билителевизионният жур
нал, добре изпълняват свои 
те функции. Обаче бе 
правена забележка, че теле

участие и 
„Народне

новине , „Збиваня , Радио— Молим читателите 
Ниш и др. Т. Петров

на- език, не се че- за извинече ние.

БРАТСТВО * 7 МАРТ 1980
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ЗА РЕАЛНИ ПЛАНОВЕ
ОБСЪЖДАЙКИ 

хода на подготовката за пот 
емаие новия средносрочеи 
развоен план на Нишки ре
гион на разширеното заседа- 

Председателството 
на Междуоощинската копфе 
ренция на Съюза 
стите, беше

тези дни витисто на системата на са-
ФакторенТеЛНОТ3 планнране,ф кю,р на по-нататъшно ук-
ропване и внедряване на гша
ктикаш иа социалнстическо-
щотп,5ЛравЛе1Шс' а°ва не-Що изключва рутинерокия и 
формално-правен подход в 
планирането — а търси раз
гръщане на творческите си
ли на трудещите се. в този 
омисъл, както беше 
то на

ние на

на комуни 
подчертано че 

проличава ясен курс к-км 
по-впсша степен на реалност 
и самоуправително договаря 
не в планирането, така 
може да се очаква 
план в по-пълна и 
бъде отражение па 
възможности.

Над всичко, в

изтъкна-

стоят сериозни задачи и от
говорност. Плановете трябва 
Да бъдат реални, 
новаии върху резолюцията 
т»пТОПанското развитие за 
1080 година и да дават прос 
тор на по-стабилно обтест- 
вено-икономическо

че
М. Спасова 

БОСИЛЕГРАД: ПРЕД 8-МИ МАРТ
НОВИЯТ

степен да 
реалните

А. Вукотич В. Младенова

РАВНОПРАВНИ С МЪЖЕТЕизцяло ос-съгласуване
то на плановете на 
сетте общини в 
предимство ще се дава на 
производството на храна, су
ровини и енергия. * В тези 
рамки значи, капиталовложе 
ния ще получат 
ции, които

петнаде-
региона

В целокупното на следво- 
развитие, жените 

Ьосилеградока община 
кидневно потвърждават и а 
дело ролята си и укрепват 
своето място в общесттвено- 
политичеоката 
то субект в развойните со
циалистически

организация са 
и обучението 
ска заптита и на практичес 
ките задачи показват значи 
телен уопех.

Ако говорим за деловата 
дисциплина никак не може 
да се каже, че и тук жени 
тс не служат за пример. Ма 
кар че повечето от тях са 
млади майки или пък не
отдавна са били това, и има 
йки предвид, че в Босиле
град няма кът за пребивава 
не на малките деца, неред
ности в работата ия-ма, от
съствия и намислени отпус 
ки по болест, също така. Но 
това не значи, че ние же 
ните нямаме проблеми, за- 
щото съвсем

завършили град, който работи в рам
ките иа „Народна радиност” 
от Сурдулица, засега работ
ят 15 жени. За две години, 
колкото работи отдела пос
тигнахме значителни резул 
тати, и в решаването проб 
лема на незаетите жени и 
в самата работа на домаш 
ното ръкоделие. Лично смя 
там, че в рамките на дреб 
ното стопанство, домашното 
Ръкоделие заема едно значи 
телно място. При това имам 
предвид, че то дава възмо 
леност на всички незаети, а 
заинтересовани жени да по 
добрят материалното си по
ложение, а не търси така 
да се каже никакви капита 
ловложеиия- Тук в Босилег
рад нямаме помещение за 
работа, което е и причина 
Да не приемем и останали 
те 30 жени, колкото засега 
са имат интерес. Наисти
на ние все още нес.ме в тру 
дово отношение но за рабо- 
твам по 2500 динара месеч 
но. Ако успеем да увели
чим броя. ще подобрим и 
целокупната юабота на от 
дела. При това значително 
ще решим незаетостта един 
от проблемите, които се на 
лагат за разрешаване и пред 
ОК за обществена дейност 
на жените, и пред остана
лите структури.
.ми е. че занаттоед ОК за об 
тпествена 
ната трябва по-обстойно да 
анализира тост въпрос, как 
то и да подобри целокупна 
та си оабота, защото само 
така могат да се преодоле
ят всички труднсти. които 
обременяват жените, в се
мейството и в организаци
ите на сдружения труд.

В. Божилов

развитие енио 
настоящата и идните годи вв по граждан-все-ни.

Отчетено беше, 
организации на 
ТРУД в Нишки регион 
известно закъснение

организа- 
откриват нови 

мощности без вносни 
женид. За успешно 
чване на предстоящите зада
чи по създаването на плана, 
що трябва да се вкючат най- 
дейно всички 
планирането, като 
се приемат 
самоуправителни начала, при 
участието

че в някои 
сдружения 

има 
във вр

ъзка с изготвянето на про
порциите на бъдещето сред- 
носрочно развитие. Голяма 
помощ в тази насока ще тря 
ова да окажат и научните 
институти в региона и ре
публиката, като най-призва- 

и найчкомпетентни 
отделни области, да помог
нат да се изнамерят най-оп 
тимални решения- 

Не от

съоръ-
приклю- система. Ка-

отлошения,
те активно допринасят 
се застъпват делегатската сис 
тема изцяло да заживее в 
практиката, а Съюза на ко
мунистите да ©масовяват с 
нови жени-членове. В сдру
жения труд, в сам ©управи
тел ните

::
субекти в

при това 
на най-широки

най-широкна НИкръг самоуправителп.
Съшо така, в новия средно 

срочен план известно 
димство

органи, в общеотве
но-политическите организа-

общ.ности
ггре-

ще имат изостанали 
те и крайграничните общи
ни в региона. По обществе
но-политическия си характер 
новият средносрочеи план ще 
трябва да бъде израз и зна
чителна крачка напред в раз

ции и местните 
те всекидневно 
задачите си. Покрай 
естествено е, че се срещат 
и о проблеми, от които най- 
съществени са: 
на работа,
грижа за майчинството 
откриване на 
за дневно пребиваване 
децата, развитието на обще

по-малко значение 
е и най-широкото самоупра 
вително свързване на основ
ните организации на сдру
жения труд в рамките 
региона и по-нашироко.

изпълняват 
това. никак не е

все едно, в едно и също вре 
ме да. се бъде и майка, и 
домакиня, и работник.

АНКА ВУКОТИЧ,

на заемането 
общественатаМА дома

киня от Босилеград е сек
ретар иа Общинската кон
ференция за обществената 
дейност на жените. Макар 
че 10 години чака рабо-

н
учрежденияКОМЕНТАР на

нов подход към
БАЛАНСИТЕ

ствената прехрана за всич
ки членове в семейството, 
развитието на услужиите де 
йности, снабдяването и пр. 
Но да пуснем нашите събе- 
седнички и чрез положение 
то им да поговорим за всич 
ко това.

ВЕНКА МЛАДЕНОВА, ад- 
министраторка в общата 
служба на ТО „Бооилсград1 
от Босилеград: — В нашата 
организацията на одружения 
труд има около 40 жени, от 
които ,нам-много в общата 
служба. Лично съм убеде
на, че всички са добри ра
ботнички и самоуправителп, 
и че! всички са разбрали мя 
стото си и дейно изпълня 
ват всекидневните си зада
чи как на работното място, 
така и вън от него, в се
мейството и пр. Голяма част 
от всички нас е ангажираш 
в сам ©управителните орга
ни и делегатски окупщтгии, 
така че аз въобще ше забел 
язвам някаква, така да се 
каже, граница между за
дълженията па жените и 
мъжете. Даже, считам, че в 
изпълняване за известни 
задължения 
дейни. Мисля, чс тази 
тивност е подкрепена и от 
това че пад; половината от 
целокупния брой заети п 
организацията жени са чле 
нове па Съюза по .комунис 
тите. Това още повече ако 
се има предвид, це в сек ре 
тариата «та първичната па 
ртийма организация в об
щата служба всички чле
нове са жени. А това е и 
доказателство, че сме заел у 
жили доверието, за което

та тя всекидневно е анга
жирана в различни обществе 
ио-политически дейности: 
— Считам, че положението 
на жената в социалистичес 
кото ни общество всеки
дневно се подобрява и че 
жената като един от субек 
тите в решаването на вси 
чки въпроси, от ден на ден, 
е все по-дейна.

Но въпреки това положени 
ето на незаетата жена все 
още не е добро. Това още 
повече ако в семейството 
какъвто е мод случай рабо 
ти само съпругът, а лични
ят му доход едва ^издържа 
разноските от първн до пъР 
ви в месеца. След завърше
ната гимназия всекидневно 
търся работа. Сигурно ве 
че 30 пътн досега се опи 
тах да я получа, но без ус 
пех. Вече 10 години съм в 
списъка на незаетите н лич 
но С7,м убедена, че кадрова 
та политика не се осъщес
твява цялостно. Много души 
получиха работа, а бяха 
след мене на списъците в 
службата по заемане нц ра 
ботна ръка. Бях принудена 
да търся истината и пред 
съда и сега я търся, но пи 
там се дали трябваше да до 
йле до топа. И докато аз 
престоявам в кътпи без ра 
бота, много мои колежки 
много по-добре материално 
стоящи от мен работят.

За подобряването поло
жението на жената, без ог
лед на това дали тя работи 
или не, мисля че трябва и 
занапред да се посвещава 
•внимание. Даже по-гол ямо, 
отко лисото досега. Преди 
всичко всекидневно трябва 
да се подобрява снабдяване 
то, обществената грижа за 
децата, как в предучилищна 
та така и в училищната въ 
зраст.

МАЛИНКА СПАСОВА, ръ
ководител на пункта, за до
машно ръкоделие в Босиле
град: — В отдела в Босплс-

ВНИМАНИЕТО на всички трудещите се в орга
низациите на сдружения труд в Димитровградска об
щина, в течение на миналата седмица, бе насочено към 
приемане на годишните баланси. В това отношение мо
же да се каже, че в приемането на годишните баланси 
тазгодишният подход бе много по-сериозен в сравне
ние с миналите години.

Струва ни се, че в известен смисъл се касае и 
за нова .методология, а за това говорят и някои при
мери в някои организации на сдружения труд, в които 
всеки работник е получил къси и разбираеми извадки 
на отчетните баланси. Същите сетне са обсъдени във 
всички основни организации на сдружения труд поот
делно, а след това и от самоуправителните органи в

Мисълта

дейност на же-

организациите.
Ако си припомним миналите години, ще си при

помним и това, че приемането на годишните баланси 
. имаше съвсем друга методология. Обикновено завежда

щите счетоводство, пред събранията на трудещите се, 
правеха обзори обременени с числа и по принцип не
разбираеми което оставяше работниците незаинтересо
вани. А това все пак говори за качествени изменения- 

В този смисъл с и зачитане принципите на Съю- 
синдикатитс. В тези принципи между другото с

Културно сътрудниче
ство с граничните 
общини в НРВза на

подчертано, че ло време иа обежъдането на годишни
те баланси отделно внимание трябва да се обърне и 
върху някои разходи — репрезентаиия, пропаганда и 
тн Дали и в каква степен са зачитани приетите обще- 

договори и самоуправителни споразумения в ор- 
сдружения труд, също бе въпрос, кои- 

балансите е обсъден твър-

Тазн година се предвижда 
богато културно сътруднице 
ство със съседните гранични 
общини от НР България — 
Годеч и Драгоман. Според 
програмата на Общостта по 
култура в Димитровград и 
Комисията за гранично съ
трудничество, Самодейният 
театър „Христо Ботев" от 
Димитровград ц тази година 
ще гостува в Драгоман и Го 
деч, а също така самодейци 
те от тези места ще госту- 

п Димитровград. 
Културно-художественото

дружество „Георги Дими
тров’' от Димитровград ще 
гостува в Годеч и Драгоман 
с културно-забавна програ-

жспите оа по-
ак-ствени

ганизациите на 
то по време приемането на

ДЕ ^Необходимо е да изтък«ем, че разискванията в 
Стюза иа комунистите, и в-ьобще в обществото, по от
ношение икономическата стабилизация, имаха твърде 
положително влияние по време обсъждане иабалапои- 

- те Между другото това се отрази и в участието на 
тошюпдате се които в болшинство-го организации на 
адру^Йия труд бяха действен фактор, с участието си 
,, „ячискванията и приемането на счлиг<-

р Вместо заключение може да кажем, че равносмет
ките получили тази година, в организациите ма сдру
жени труд в общината, са получили такова значение,

райе на загубите.
На края бихме казали и 

ма г»ял тягите е приключил само един етап. на балансите с 'Д” — относно от резултатите
мо е, а изхождайки аг тя: миналата годиш - п
в гдх, както и от ггпеоазгледат и стабилизацион-
и^еОИг™'миШГито са от значение за икономическа- 
та стабилизация.

ват

тп,1К сега се стараем да го и 
оправдаем. Не по-малко зиа 
чеиие има и пашата дейност 
в системата па всенародна 
та отбрана и общес*лвешта 
самозащита. Пресен пример 

ДОг

ма.
Гостуваиията, конто ще Ре 

алнзирл Центърът за култу 
ра в Димитровград ще до

за по-добро опо-

това, че с приемането 
Исобходи-

за това е и учението 
79". Но и топа нс е доста 

Макар че вопччщ
принесат 
зпаване на населението от 
трите съседни гранични об
Щ1ПП1.

Т7,Ч1Ю.
сме се включили в система 

отбрата на всенародната 
на, яю|д Ю жетш от нашата Б. Н.А. Д.
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ПЕРСПЕКТИВИТЕ НЛ ГОРСКАТА ДЕЙНОСТ В БОСИ 
ЛЕГРАДСКЛ ОБЩИНА

ТУРИЗЪМ

Власинскою езеро—голям стопанска 

тураотичеени потенциал
ПОВЕЧЕ ГРИЖИ

В предстоящия планов пс 
риод (1981—1985 година) в 
Босилеградска община ще 
бъдат залесени над 500 ха 
голини и ерозивни площи и 
възобновени 300 ха гори. За 
осъществяването «а тази 
цел ще бъдат залесени над 
милион и половина борови, 
150 хиляди смрикови, 125 
хиляди елхови н 350 хиля 
ди акациеви и други фидан
ки. През същия период от 
гороките ресурси ще се из
ползуват над 90 хиляди ку
бически метра техническо и 
дърво за отопление.

Това би били резултатите, 
които трябва да се отчетат 
на края «а предстоящата пе 
тилетка в развитието на 
горското дело в Босилеград 
ска община. Набелязани оа 
в проекта на развойната 
програма, изготвено в отде 
ла за стопанство, финанси 
и комунална дейност към 
Общинската скупщина, ка
то основа за публично об
съждане на предстоящите 
задачи в тази област.

Тези резултати трябва да 
се осъществят с активност, 
чнй-то пътепоказател е кон 
ституционното и законно оп 
ределение на горите, като 
благо от общ интерес, кое 
то трябва постоянно да се 
подобрява и рационално из 
ползува. Съгласно с това оп 
ределение и въз основа на 
досегашните опити и пости 
жения, както и въз основа 
на реалните възможности и 
състоянието на съществува
щите гори, носителите на 
развитието на горското сто 
панство най-голямо внима
ние трябва да обърнат за 
подобряване качеството на 
горите, по-пълното им отгле 
ждане и поддържане, създа 
ването на нови гори и на 
рационалното използуване 
на запасите.

Според проекто-програма- 
та, качеството на горите ще 
се подобри чрез заместване 
на низкопродуктивните 
бови гори с иглолистни, чи 
ято дървесина е ло-качестве 
на, а дърветата им по-бър- 
зо растят. Също така игло 
листни дървета ще се заса 
ждат и в разредените и не 
продуктивни широколистни 
гори, а изкуственото възоб

повяваме и подпомагаме на 
естество! юто ©ъзоб! I овяваме 
на горите зиачителкю ще 
издигнат качеството па гор 
СКИя фонд.

ПРИРОДАТА съ©с°м ме с 
била окъпориичава, когато 
е дарявала на Власина при 
родна красота. Благи пла
нини, изобилни пасища, из 
оори — на всяка крачка кри 
сталио чист планински въ 
здух, приятен планински 
климат, снежни падини — 
дават прекрасна пъзмож- 
пост за 'почивка и в-ьзстамо 
вявапе па силите крез вся
ко време па годината. Тру 
долюбивигс строите ли ви ръ- 
цс построиха изкуствено езе 
ро па 1200 метра надморска 
височина.

С това е създадена изклю 
чителна възможност за ра
звитието на всички видове 
туризъм. Обаче колко днес 
Власина ще бъде посетена 
не зависи само от това, а 
и от обстоятелството

Хотел .Власина"

Мотел „Езеро" на Про- 
мая, освен съществуващите 
25 ще получи още 25 удо
бни легла. В хотела „Власи на успешно овладяват 
на”, който с депаданса има колко стотни ученици от 
110 легла, ще разшири ре- Лесковац, Враня, Сурдули- 
сторанта за сметка на съ- ца и други места. ;

спортисти. Първите скиор
ски крачки на дебелата сне 
жна покривкадали

човешката ръка ще успее 
да приспособи природата за 
своите, днешни потреби.

всяка годиНови насаждения
Ня-

Плановото отглеждане на 
горите, както е запланува
но в проекта през следва
щите пет години трябва да 
намери мястото си в стопа
нисването с горите. В рамки 
те на тази активност ще се 
разредят и почистят над 
1500 ха млади борови гори, 
а около 850 ха борови наса 
ждения ще бъдат окопани.

Една от задачите, от която 
зависи осъществяването на 
заплануваните активности, е 
обезпечаването на качествен 
и евтин посадъчен матери
ал. За целта фиданките ще 
се взимат от големите гор
скостопански производстве
ни организации на базата 
на коопериране.

Интересът е голям. Мал
ките мощности — само 170 
легла в обектите на ООСТ 
„Власина", 50 вили, повече 
десетки легла в почивните 
станции на Власшгоките во

ществуващата хотелска тера 
са. По този начин ще се 
осигурят повече места

Власютското езеро става 
за все по-привлекателно и за 

прехрана на една част на любителите на 
къмтгинтуващите и собстве- от Сурдулица, 
ниците на вили. Във всичко

природата 
Босилеград, 

Владичин хан, Враня. Ниш, 
това ще се инвестират око Лесковац. Идват тук 
ло 12 милиона динара.

доцентрали, не могат дори 
приблизително да 
всички
делно Власина става 
по-привлекателна за различ
ни спортни организции от 
воички краища на страната. 
Идват тук и каякаши, ка- 
нуисти, футболисти, скиори, 
велосипедисти, 
ти, волейболисти, атлетицн...

Интересът

гости
от всички краища на наша
та страна 
но и колективно.

приемат 
заинтересовани. От

индивидуално,все Ще се възобнови и плув
ния парк с нови 
лодки, както и уреди 
движение по вода с педала. 
Ще има и нови лодки с ве 
ела.

моторни
В материалите, подготвени

за Между общинската кон
ференция на ССТН на Юж- 
номоравски регион за акту 
алните въпроси и задачи 
по развитие на туризма се 
посочва, че туризмът ще 
има огромно значение за 
съвкупното развитие на 
стопанството в региона за

за

баскетболис-
С оглед, че самоулравите- 

лната общност на интереси 
те по физическата култура 
в Сурдулица на най-хубаво
то място на брега на езе
рото

е на висота, но 
трябва да се събуди спяща 
та красавица и всичко, кое 
то е дала природата да се 
използува. Какво плануват 
в ООСТ „Власина" 
ящата година?

Въпреки че плановите за
дачи! в развитието на горско 
то стопанство в 
цтия период ще бъдат утвър 
дени след публичното обсъ 
ждане, и сега може да се 
каже, че заплануваните ак 
тивности са реално поста
вени. От особено значение 
е, че през идущата пети 
летка трябва да се увеличи 
обществената

лредстоя- строи
спортни обекти за футбол и 
всички т.н. „малки спорто
ве". Оттук и повишеният

съвременни предстоял ги я соедносрочен 
период 1981—1985 година и 
че трябва да се помага ра 
звитието на тази (доходна) 

спортистите и значителна стопанска де-
за йност. В този смисъл се

за наето

В най-хубавата борова го 
ра, където преди се отбива 
ха кому как бе удобно, се 
га е оградено голямо прос
транство за 
До началото на 
н«я сезон напълно ще бъ
де уреден. Ще доведе и здра 
ва питейна вода, построят 
санитарни...

интерес сред 
тук да се подготвявят 
предстоящи състезания- Та
ка например през тази зи
ма успешно се 
футболистите на 
кия отбор „Дубочица \ чле 
нехвете на Велосипедния съ
юз на Югославия и други

Дъ-
водят и разговори на засе
данието на Общинската кон 

подготвяха ференция на ССТН, па ше 
леоковаш има възможности да се 

види целокупното развитие 
и проблемите на туризма на 
Власина.

автокъмгошг.
тазгодишгрижа

горите и да се води сметка 
за рационалното използува
не на дървесинните ресурси.

К. Г.

за

За обект с големи разме 
ри (около 500 легла) с всиКОМЕНТАР
чки съвременни уреди от 
даавна се обмисля- Безопор 
но, сега е удобен случай Да 
се направи договор, да се 

насоки те могат обединят средствата на сто 
да да бъдат пътепоказател накъде да се панството, самоуправителни 

решава, налага се в предстоящия пе- върви занапред. При това трябва да обтноеги за почивка и
риод (особено сега, когато се разгле- се ползват местни суровини, а за вно- оошности за почив
ждаг заключителните баланси на сто- сните да се търсят заместители у нас. Рскреация- А организиране-
ланисването през миналата година) тру- От друга страна, ще трябва да се раз- т° на съюзната младежка
дещите да се запознаят с истинското движат вътрешните ресурси, които не трудова акция „Власина” и

По въпроса на стабилизационните Състояние на своята организация на са малки в организациите на сдруже- новите 3 хиляди хектара бо
програми вече се отчитат положител- ДР\^ени** труд* ния труд. пови готи оятте&еома от 10
ни резултати. Общият климат захванал Практиката неведнаж досега е] В заключение може Да изтъкнем, рови гори’ овце^0р ° 
всички, е да лестят на всяка крачка— потвъРДИла, въпреки категоричните ! че планирането и приемането на сред- хиляди овце, която строи

енергия и пгоо- изискваиия от страна на Съюза на | носрочните развойни програми също е комбинат „Власина-продукт"
организации вече дейно СИНДИКагите и останалите обществено- твърДе отговорна задача и че със само- 

провеждат на дело стабилизационните ПОЛИТИчески организации, на трудещи залъгване „има още време” може да 
програми и резултатите са налице Те св *** се п°Днасят отчети без излиш- ( бъде нож с две остриета. Преди

« ’ Но замъгляване на истинското положе- | чко ако се дойде в положение да се
мпж. "^«3ра3яВа обаче тревога, че ние. Това налага от своя страна адми- приемат прибързани средносрочни про-
план ття 10176 За сР€ДносРочния ниегративните (общи) служби да пред- грами, обезателно ще се дойде до не-

да бъДат изтласкани на заден план. ставЯт ясни, разбираеми и всестранни съблюдаване на воички показатели
1“°^СРеДНОСРОЧНИТе р?зв°йни пла- отчети. могат да се изпуснат ог предаид не-
зационни мерки ВНеСат трайНи сТабили- След запознаването им с данните малко възможности за развитието.

на стопанисване през миналата година, Ст. Н.

Планирането иа средносрочните развойни програми
Две твърде важни задачи се нами 

раг пред организациите на сдружения 
труд в настоящия момент: приемането 
на стабилизационни програми и подго
товки за приемане на новия средно- 
срочен план 1981 — 1985 година. И две
те задачи са срочни и не търпят ника
кво отлагане.

Изхождайки от становището, че както и сегашните етбнлизационни про 
само добре осведоменият работник мо- грами, главно в общи 
же качествено и пълноценно

материали, суровини, 
чие. Много .в Сурдулица, която е и пла 

на фанирала изграждането 
брика за торф и още нЯкои 
обежти, само могат да доп-

вси-

станеринесат Власина да 
и още по-посетена и полрив- 

лекателна.

Сърболюб Микич
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Бъдещето си държим в собствени ръие, както винаги със собствени сили осигурявахме всичко създадено ст нас, а особено най-важното 
за нас — независимостта, необвързаността, социалистическата самоуправителна система, равноправието на народите и народностите и

правото на човека на свобода.

Потвърждение на силата
еликата идея на всенародната отбрана 
и обществената самозащита като сър
цевина н миролюбивата, демократична 

и твърде ефикасна концепция на отбраната 
на социалистическото самоуправително об
щество, неговата независимост и самостоя
телност се проверява и укрепва във всички 
условия, които създ333 вътрешното и меж
дународното развитие. Нейният смисъл 
състои и в това, да отговори на погребите 
на всеки момент, пък така своята сила, из
правност и -прогресивност в край на краища- 

жизнената практика и

реално осведомени и че своите интереси отъ
ждествиха с общите обществени интереси. 
Най-широката обществено-политическа актив
ност потвърди и укрепи съзнанието за стой
ностите на нашата социалистическа револю
ция и за потребата същите да се защитят. 
Съюзът на комунистите успешно направля
ваше целокупната активност като вътрешен 
фактор на самоуправителната система, пък 
и на отбранителната, развивайки инициати
вата на трудещите се и гражданите и демо
кратичността при решаването. Отбраната и 
защитата показаха организираност, оспособе- 
ност и ефикасност тъкмо затова защото все- 
изпълняваше своите отбранителни задачи ка
то редовна работа с всенародно значение.

Обичта към другаря Тито и грижата 
здраве развиха невиждана моби-

мента на опасно изостряне на междунродни- 
отношения. И колкото това потвържда

ващата 
отново

в те
ване представлява продължение на 
досегашна съвкупна практика, тя 
действува като индикатор «а действително
стта и за нас и за другите вън от нас, че ми

не може да ни отклони от пътя на на
шето развитие. Болестта на другаря Тито 
силно подтикна трудещите се и граждани
те към още по-здраво сплотяване на редове
те на отбраната и защитата, още повече 

тяхното единство, решителност, го- 
активността

що

се

заздрави
товност и дисциплина и засили 
в изпълняването на отбранителните задачи 
като редовна и трайна работа. Тс се изпъл
няват достойно, СПОКОЙНО, .110 и крайно отго
ворно в рамките .на .най-широката и единна 
активност на всички оубектл в обществото, 
от местната общност и основната организа- 

на сдружения труд до най-висшите са-

та потвърждава и в
които ни тя носи.изкушенията,, 

Така бе следвоенно 
международн итс

през цялото
развитие на Югославия. ® 
кризи, в натисците срещу нашата сигурност 
и независимост, и в конфликтите с вътреш- 

и външни -врагове. Олираики се вьрху 
силите на народи

те

за неговото 
лизаторока енергия и силно заздравиха мо-
р аЛ НО-ПОЛ11Т11ЧСОКОТО
страна.

на нашатаните

гЗНгЗ З&игщял
система и необвързаната външиа политика, 
Народната отбрана и обществената сам<^ 
зашита устояха пред всички изкушения, в 
практика потвърдиха своята сила и от гази
практика излизаха всеки път все по-мощни, практика а беше и в На,родооовободи-
телната война и социалистическата револю
ция, в които и бяха положени основите на 
нашата днешна концепция на °'гбр“а„та„е 
защитата, което овидетелствува за това, че 
нашето общество и нашата революция, 
вече почти четири десетилетия, р-ьководе- 
ни от Марксовите идеи, се опират в-ьрху со - 
етвените сили и непрекъснато потвърждават 
в практиката по твърде убедителен начин.

р По целия ТОЗИ дълготраен и тк^оя 
нен път на развитие и укрепване, Ти голата 
мисълЬи неговото революционно дело т.раи- 

определиха всенародната отбрана и оо- 
щестаенатГ"самозащита като социалиегаче- 

самоуправителен, независим и миро
любив концепт и като жива практика па ми
лионите* наши граждани и всички части на

Свидетели оме и иа най-новото потвър
ждение на отбраната и зашитата и това в мо-

единство
ЦИямоуправителми и държавни органи и въор- 
ж е ните сили.

С -право можем да твърдим, че реши
телно прссекохме пътя иа евентуалните огш- 

изостря-ието т световната криза да 
иърху нашия гръб, че отхвър- 

иад наша- 
и самостоятелност и че осу-

В .най-голямата част на света изправно 
политиката и обстановката в Югоса оценени

славил — за креяткостта На нейната обще
ствена и отбранителна система, за значение
то на нашата независимост и необвързаност 
•като фактори на лшр и стабилност в Европа 
и света, за морално-политическата сила и ней
ното единство. Това потвърди и заздрави ней
ния престиж.

Това е голяма .поука. Но тя няма да 
доведе до отпуснатост и самозадоволство. На
против. И в бъдеще отговорно и спокойно 
ще работим на по-нататъшното укрепване на 
отбраната и защитата и това трябва да се 
знае. Бъдещето си държим в собствени РъИе> 

собствени сили обзпечава- 
което създадохме, а особено оно- 

независн-

ти
се пречупва 
лихме чисто да било опекунство
та независимост 
етихме с драматизиран е па обстановката пре- 
калено да се подчертава застрашепостта, про- 
пагадмо-психологичсокото и другото дестаби- 
лизационно действуваме да се внесе чувство 
па первоза, несигурност и неизвестност. По
каза се, че всички тези опити са погрешно 
разчитали на това, как тъкмо сега оме иай- 
-много уязвими. Показа се, че сега сме май- 
твърди, и това е състоянието — за което дру
гарят Тито повече пъти говореше, когато пя
лото общество се преобразява в таралеж с 
безчет игли насочени срещу всеки опит иа 
нарушаване на машата независимост, моно
литност и определение за курса, който са
ми за себе избрахме.

Нашите хора много хубаво разбраха 
становищата на СЮК,

както винаги със 
хме всичко
ва, което е най-важното за .пас

необвързаността, социалистическата 
самоуправителна система, равнопрмшето на 
народите н народностите и правото ;на чове
ка на овобода. Всенародната отбрана и обще
ствената самозащита представляват твъРДС 
значителна съставна част .на целокупните об
ществени усилия Югославия да се разрив® 
върху трайните основи, конта положи дру
гаря»’ Тито.

мостта,

ио

СКИ,
обстано-вката и приеха 
относно оценката па тази обстановка и за мя- 

па нашата страна.стото, ролята и задачите 
Това бе възможно защото бдха открито и
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СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СЮК, ПОСВЕТЕНО НА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ

Съгласие на младите или
МАСОВО НАСТРОЕНИЕ НА 
МЛАДИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ АКТИВ
НОСТИ

та история на човечеството 
То би могло да даде 
ломи възможности на 
шкия живот. Но 
монно това общество по 
твърде обмислен и ефика
сен начин ограничава спо
меиатите възможности на 
човешкия живот за да си 
обезпечи егзистендия. Зато
ва готовността на младеж 
та да се интегрира в едно 
общество не зависи

над младежките трудови 
акции и да се застъпим за 
по-голяма възпитателна ра
бота върху младежките тру 
дови акции, повече време и 
грижа да се отдели за тази 
работа, а не на всяка цена 

изкарваме максимални 
норми и физически почти 
да изиуряваме младежта 
за да убедим различните тех 
пократи, как младежлеите 
трудови акции магат да се 
изплатят и са нужни.

Почти с невъзможно да 
се намери политическа пар 
тия с така висок процент 
млади членове, каквато е 
Съюзът на комунистите. На 
малко места съществува 
такова масово настроение 
на младите за участие в об 
ществените активности, ка
то се почне от . специалните 
организации, които обединя
ват младежта, и големия 
брой на млади делегати в 
самоуправителните тела до

МИЛОЙКО ДРУЛОВИЧ ската система участието на 
младите в самоуправнтелтш 
те органи възлизаше общо 
на 9 на сто. Той констати
ра, че за положението ага 
младше и техния принос за 
самоуправлението не е съ
ществено числото на млади
те в делегациите, 110 преди 
всичко, до коя степен се 
приемат техните инициативи, 
какво е действителното им 
влияние. Той каза, че огром 
на част от младежта, о- 
собеио в сродните и висши
те училища, практично е 
изключена от всички писти 
туцпи на общественото ре
шаване, макар че е зряла 
да участвува и дава таорче 
ски принос.

на*-го
чове 

същевреЦентралният комитет на 
СЮК неотдавна разисква за 
младежта и Съюза на соцн 
алистичеоката младеж. Тонът 
на дебатата бе критически. 
Съюзът на комунистите ни
кога се не е отнасял дема 
гожки към имладежта. Меж 
ду другото и затова, че Съю 
зът на комунистите не е 
партия, която търон мандат 
или гласове, или някоя ДРУ 
га подръжка за себе, но 
той е носител на политаме 
ската идея и инициатива, 
винаги готов да поеме риск 
и отговорност.

Нашата младеж действи-

В духа на по-толямо общу 
вале на младежките ръково 
дства с обществото и младс да 
жта е и депрофесиоиализа- 
цията на младежките Ръко 
водства. И сегашният брой 
от около 600 младежки црр 
фссио IМШ111 Р'1,КОП ОДИТСЛ И
би могъл да се намали. Има
ло е, разбира се, и прикри 
вой професионализъм- —
Когато някой веднаж бъДе 
избран за младежки ръко 
водител, трудно отново се 
върша в производството, но 
пред очите на младежта ста 
ва някъде в администрация 
та, където доходите са по-тм 
соки макар че се касае за 
работник ог прякото произ
водство.

Откъде това, че над мла
дежките и другите трудо- 
дови акции стои постоянни
ят въпросителен знак — да
ли са те необходими и ико 
номичеоки целесъобразни?! динамика на младежкото 
Същите толкова пъти и по- движение в Югославия? 
литически и икономически Съвременното капиталисти 
се потвърдиха. Справедливо ческо общество е най-бога- 
е да свалим този знак на тото и технически най-разви 
бюрократичното съмнение тото общество в досегашна-

от сте
пента на неговата икономи 
ческа или техническа раз 
витост.

За младите хора не са при 
влекателни нито онези об
щества, които не са капита 
листически, обаче които мла 
дия човек искат да сведат 
на прост активист, ограни
чено еднодимензионално съ 
щество без реални възмож 
ни за участие в управлява 
не в обществото, без което 
няма пълна изява на твор 
чеството и свободата на чо
века.

У нас все още има не
последователност, понякога 
и неправда. Обаче младите 
хора знаят, че сами тряб 
ва да поемат отговорността 
за развитието на нашето об 
щество и за своята свобо-

телно няма някои отделни 
цели. Обаче всички пробле
ми в обществото по спецна 
лен начин се пречупват 

младежта. В настод- 
момент често - се за-

РАБОТНИЧЕСКАТА МЛА
ДЕЖ МИСЛИ ЧЕ СЕ ТЪР 
СИ НЕЙНОТО СЪГЛАСИЕ, 
А НЕ РЕШАВАНЕсред 

шия
бравят или пренебрегават те 
зл специфичност. Младият

Междувременно пешата 
не се промениха много. Уча 
стието на младите в делега
тите още значително е под 
процента на заетата младеж. 
Нещата не са в процента. 
Нашата система се разкло
ни. Съшестау-ват многоброй 
ни пунктове на решаване. 
Мнозина хора, които са де
легати, нямат опит в самоу 
правителната и обществена 
работа. Съю3т>т на комуни 
стите и младежката органи 
зация слабо им помагат. 
Макар че има доста млади 
хора, които не са доволни 
от различни решения 
настаняването на -работа, 
разпределянето на работни 
места, оценяването на ра
ботата, решаването на жили 
щните проблеми... те не
достатъчно участват в прие 
мането на решенията. Рабо 
тническата младеж има най- 
изгодни условия да участву 
ва в процеса на самоупр ав 
лението, но още не е и до
статъчно активна, нито под 
готвена, не е осведомена за 
това какво се обсъжда в 
делегациите, окупщините, а 
отделно в самоуправителни- 
те общности на интересите. 
Те все още живеят с впечат 
лението, че се търси тяхно 
то съгласие, а не тяхната 
инициатива, предложения и 
действително участие.

В училищата и факултети
те сферата на самоуправи
телните права е малка. У- 
чениците и студентите твъР 
де малко влият върху пе
дагогическите процеси. Тях
ното ангажиране е по-голя 
мо в обществено-политиче
ските организации. Бедата 
е, че в множество самоупра 
вителни органи към млади
те самоуправители на събра 
нията на младежката органи 
зация се чувствуват равно
правни, а на самоуправител 
ните органи не, или не в 
такава степен.

Ролята на младите в само

младежките трудови акции. 
Наблюдателите от страни 
се питат — от къде такава

човек всекидневно има мно 
гобройни конкретни жизне
ни обстановки на работното 
място, в училището, местна 
та общност, в спортното 
дружество, в сферата на кул 
т\фния живот и забавата. 
Младите хора имат много 
специфични интересования- 
Заради това те се организи 
рат в Съюза на социалисти
ческата младеж както и в 
други специализирани орга
низации, които в страната 
обединяват няколко милио 
на млади югославяни. Тях 
ната инициатива, акция све 
жест и искреността на тях 
ната критика навсякаде са 
добре дошли. Особено ако 
тези инициативи са квали 
фицирани и организирани. 
А тук е голямата роля на 
Съю33 на социалистическа
та младеж.

В дебатата бе изтъкнато, 
че желанието на младите е 
политическите и другите ка 
дри, много повече отколко- 
то досега, да осъществя
ват пряк контакт с младеж* 
та. Поучително е, че дру 
гарят Тито намери за по
требно пред Третата конфе 
ренция на Съюза -на кому 
нистите (1972 година) да под 
чертае следното: „Ние няко
га се борехме за младежта, 
не така с резолюции, но е- 
дин по един агитирахме да 
ги привлечем, сетне с нея 
работехме и съзнателната 
част приемахме в СКОК) ’. 
И днес се поставя тъкмо 
тази задача-един по един 
да общуваме с младежта. 
Младите хора искат по-чести 
непосредствени контакти с 
опитните политичеоко-лартий 
ни кадри, с изтъкнатите 
стопански кадри, работници
те, инженерите, учените. 
Това ще спомогне на наше
то младо поколение да по
лучи възможно по-реална 
представа за тежненията и 
потребите на обществото 
и повече ще го вдъхнови за 
акция, ще го мотивира и 
охрабри по-свободно да за
крачи в обществените про
цеси.

Смелостта и общуването 
на младите са необходими 
на нашата система на самоу 
правлението. Едвард Кардел 
в „Насоките на развитието..” 
констатира като успех, — 
че около 18 на сто от деле
гатите на всички самоупра 
вителни равнища са от ре
довете на младите хора. Пре 
ди въвеждане на делегат

да.

АКТУАЛНО

Шанс за добри решенияпо

БРАНИСЛАВ РАДИВОЙША ния. Сега се чуват искания 
за упростяване на прекалено 
скъпите спортни съюзи — 
състезанията, в които много
брони ите клубове от тези по 
хокей Д° футболните, харчат 
големи пари и живеят от 
субвенции, а всичко с, пре- 
текса, че срещите са — пол
за за въстановяването. Също 
е и с подготвянето на сред
ните по качество спортисти 
в чужбина, изграждането на 
великолепни спортни цент
рове и пътешествия, уж не
обходими на спортните фун 
кционери.

В здравеопазването гаврят 
за прекалена администрация, 
за недовършено разделение 
на работата между заведени 
ята, двойните капацитети и 
за нерационалното потребле
ние на лековете. В детската 
защита пак на удар е проб
лемът за използване на но
вите и скъпи градинки и яС-

размишленията за „подкаст
рените” фондове и (покрай 
инфлацията) за съща работа 
същите пари” целокупната 
акция в нестопанските дей
ности остава да се запазят 
предишните позиции и разде 
ли и на пасивното чакане на 
„по-добри дни". А тогава от 
ново ще се стР<>ят нови учи 
лища, спортни центрове, ку
пуват медицински съоръже
ния и» с една дума, ще се 
живее по старому.

Противоположно на таки
ва, за щастие, все пък ред
ки тълкувания, разговорите 
за най-актуалната политичес 
ка задача в сферата на орга
низирането според интереси
те предлагат и по инакви ре
шения. И в обществените де 
йности, впрочем, съ3нават, 
че стабилизацията е изгодно 
обстоятелство за конкретни 
разговори — що всичко е в 
разрез с основните принци
пи на рационалната работа и 
ползотворната употреба на 
парите.

Първите разговори вече по 
казват, че по този начин мо
же много да се постигне. Чу 
ват се, например, възраже
ния, че няма оонова за пост 
рояване на нова училищна 
сграда, ако съседната такава 
е полупразна и се намира 
на километър — два от нея. 
Защото това не 
само на сегашните 
на недостатъчно 
икономика, но и на логика
та на поведението при дале
че по-напредналите общест
ва. Също е и с училището в 
природата”, която според не
писаното правило „работи” 
на адриатическия бряг, с 
„научните” (всъщност: тури 
етическите) екскурзии и из
учаването на чуждите езици 
в основното, но не и в сред
ното училище.

Подобно е и в здравното 
дело, Физическата култура, 
културата, детските заведе-

ОТ ВРЕМЕ на време в раз 
говорите за стабилизацията 
се спомене и „спасителната 
формула” за успешност на 
целокупната акция: по-про- 
дуктивна работа, по-голям 
износ и, въобще добри дело 
ви резултати в стопанството 
и — икономии в обществе
ните дейности. Тази „делба 
на задълженията”, до извест 
на степен видими в тъкмо 
приетите стабилизационни 
програми на общностите на 
интересите, разбира се, ни
къде не е казана като офи
циално становище, но почти 
с едно премълчаване се под
разбира.

Така в хода на разисква
нията за стабилизационните 
мероприятия в белградските 
сам оупр а вителни общности 
на интересите, покрай преоб 
надаващите добри интона
ции, от време на време се 
чуваха и почти резигнирани 
становнщца, че стабилността 
на стопанството значи и „по 
пристягане на шайтовите 
на вече претесиите фондове 
и огромните потребности на 
населението. Например, в ед 
на от секциите на Градска
та конференция на ССТН в 
Белград със солидна аргу
ментация бе дадено обенова-

управлението действително Гдело" неТГ^ка "доб 
от1“лкото това ре” и следователно приема 

интереси. Шал^^^рга- ° "УТ
сЬеотгге На П<5РИ "««статацииТожеха дТ°се
ф рните линии, без достатъ чуят и на други заседания: 
чно смелост, самоинициатив почти винаги ще се намери 
но да се включат във всич някой да каже и тази „част 

видове управляване и от истината” как този път 
самоуправление в общество няма капиталовложения, че 
то. Младите хора трябва по- трябва да се икономисва на 
вече да се подтикнат, да се „всяка електрична крушка” 
охраорят и оставят» а сетне и тем подобни, 
да се изпита дали са добри Обаче, ако към стабилиза- 
самоуправители. Или да ги - цията в обществените дей- 
съветваме — включете се в ности се пристъпва с такава 
системата. „ометкадижийска” логика —

ли
С премахването на много

броните пропуски, за които 
най-много знаят „изпълните
лите” на работите — лекари
те, преподавателите, възпи* 

работ-тателите, спортните 
ннци — ше има повече и 
пестене и по-ползотворна ра
бота, което е актуална и 
трайна ориентировка. Така, 
ако в стопанството сегашни
те усилия бъдат разбрани 
като борба за по-голяма про 
изводителност, за по-качест
вена работа и т.н. — ще бъ
де много краткосрочно и 
вън от осезанието на същгсн 
скиег смисъл на акцията ако 
в съвместното потребление 
ги свеждаме на линеарно об 
лагане за разходите и безпо
мощно приспособяване към 
губера.

е противно
усилия 

развитата

ки

При пасивното очакване, 
стабилизацията действител
но и прилича на себеотрица
ние според диктата на по-ши 
роката общност.



Комунист 3
..БЕКО" — БЕЛГРАД

КРИТИКАТА И НЕЙНИТЕ ИЗВРАЩЕНИЯПоглед в
МИРКО АРСИЧ подробни толкова и дългосро 

чии и перспективни. Само 
по себе се разбира, че кри
тиката има карикатурални 
призвуци в средите, където 
съвместните интереси и ин- 
ересите на обществото 
подчинени на интересите на 

групата, цеха,

та за средноорочните плано
ве и стопанската стабили
зация. следователно, трябва 
да се види и подчертаният 
„идеен компонент”. Впро
чем, работата по новия на 

са чин която е невъзможна 
без критика на старата пра 
клика и старото съзнание— 
винаги съдържаше силни 
идейни заряди и ясни тоно 
ве на идейна борба. В рази 
скванията за програмите за 
стопанската стабилизация 
комунистите и трудещите се 
подчертават елементите на 
новото отношение на сто
панството и обществото и 
правят критически разбор 
на уравниловката, групово 

отбрани- имуществените отношения 
и монополи. Проблемите са 

кретно и акционно съДъР- нови и същите не могат 
жаиие. Не би трябвало, на- да се решават с прибягване 
пример, обобщено и миста към административни мер- 
фикаторски да се говори за ки, „притягане на ремъка” 
„преселването" на кадрите и едностранно разбраното 
от производството в общите пестене. Край на краища 
служби. Трябва предварител 
но да се погледне в самоуп- 
равителните споразумения 
за разпределението на дохо
да и в същите, евентуал
но, да се потърсят причини
те. Също така, не може аб 
страктно да се говори .за 
свързване на науката и сто 
панството, защото и в този 
случай -не се касае за отно
шение на неопределени ка 
тегории. В исканията за съ
ществено свързване на на
уката и стопанството повече 
трябва да изпъква доходни
ят еквивалент ,на тази връз-

В разискванията 
ноорочните

за сред- 
развойни плано 

. ве, утвърждавайки стабили 
зациониите програми, 
мунистите и трудещите се 
би трябвало 
се отнасят към 
•ната работа
практика. От качеството на 
тази критика съдбоносно те 
зависи

Докато фабриката започва 
амбициозна производствена 
още търсят нови форми на

ко-
реализацията на новата 
програма, комунистите 
своята работа. критически да

всекиднев- - структурата, 
и досегашната професията...

Разликата между крити
ческото отношение към дей 
ствителността и

дгщомПг мнцпч „Беко” успешно си проби
ва път, въпреки трудностите 

ниокоакумулативната текс
тилна индустрия. Ироизводс 
твото ще Оъде почти автома 

про- тизираио, а подготовката на 
материалите и кройките на
пълно ще бъде 
на електронни машли и ма
шините-автомати. Трудещи
те се вярват в този път, и- 
нак не биха приели такава 
развойна програ!ма на фабри 
ката до 1990 година. „Беко” 
се пробива успешно бе 
лед на неблагоприятните хо 
дове в стопанството и без 

. оглед на проблемите, които 
* среща по този път.

Един от най-критичните 
проблеми — „положителната 
нула” последният динар е 
даден за модернизацията и
заключителния баланс за 
1979 година не съдържа ни- 
то загуба, нито печалба.

Как членовете на СК в „Бе 
ко” участвуват в решаване 
то на този и други пробле
ми? Макар че са много доп
ринесли за успеха на досега 
шното развитие на производ 
ството и участвували в утв
ърждаването на десетгодиш-

новече от четири години 
ос.ирадоката фаорика за к-о 
нфежцид „оско ‘ нямаше тру 
дности а пласмента на 
дукцмята. през същото вре- 
-ме ояла успепшо реализира
ни четири амоициозни прог
рами по модернизация на 
производството на стойност 
от Зои милиона динара, дъл
говете са върнати навреме, а 
остатъка дълг от ЛШ милио 
на динара е върнат една го 
дина и половина предсроч
но. Модернизирано е произ
водството, подобрени услови 
ята за работа ,усъвършенст- 
вувана собствената търговс
ка мрежа. Средният личен 
доход е на равнището на то 
зи на белградското стопанс
тво. Възвърна се доверието 
на работниците в собствени
те сили и се стигна до убеж 
дението, че само модерниза
цията може да обезпечи ста
билност на фабриката. Спо
ред думите на Милутин Мър 
дак, помощник директор на 
трудовата общност на „Бе
ко”, ежегодно на междуна
родните панаири на текстил 
ни машини се явяват нови 
технически решения, интере 
сни и за нас, затова „Беко” 
решил да тръгне по пътя на 
постоянна модернизация и 
автоматизация на производс
твото. Планът за десетогоди- 
шното развитие на фабрика
та, приет от работниците и 
който се реализира, 
говори за това.

в тяхната перопекта- 
ва и леропективата на об
ществото

критикар- 
ството е очевидна — и не е 
така тънка, в което тю ед
ни или други причини сме 
готови да повярваме. В ста 
билизационните програми не 
трябва да се намерят изре 
чения, които повече предега 
вляват празна и 
телна форма, отколкото кон

въобще. Съзна
телни, че сегашните стопан 
ски затруднения не могат 
да се премахнат с «вълшеб
на пръчка, трудещите се за
почнаха с широки обсъжда
ния и анализи на сегашното 
състояние. Критиката за 
тях не е абстрактен и де
коративен. акт, но път по 
най-делотворен начин да се 
открива серията на проме
ни, за които са жизнено за 
интересоваии.

Критиката е на дело, ако 
многобройните въпроси на 
стопанската стабилизация 
са подложени на егзистенци 
ален и принципен анализ и

„доверена"

з ог-

та, какво да се пести — ако 
не се работа, ако оме нера
ционални и непроизводител
ни. Затова идейният подход 
към
ската стабилизация е 
първостепенно значение. Но 
вите проблеми, 
но, не могат да се решават 
по стария, но по нов ц твор 
чеоки начин.

въпросите на стопан-
ако от такъв анализ се из 
вличат

от
ясни програми по 

преодоляване на всичко, ко 
ето е означено като анахро 
низъм,
и неперспективно. Жизнени
ят и идеен мотив на такъв 
вид критика е евидентен: се 
гашните трудности и • проти 
воречия могат да се превъз 
могнат
татъшно развитие и задълбо

следовател

несамоуправително

Пред изпит е и моделът 
на критическите подстъпи 
към всекидневния 
„Динамиката е в ред, а ка
чеството ще дойде само от 
себе”. . Комунистите ще бъ
дат на ранището на свои
те задачи ако на откритата 
или прикритата идейна бо 
рба даруват смисъла, чиито 
са те авангардни протагони- 
сти.

живот:
единствено с по-нания план — тях както и вси 

чки трудещи се в „Беко”, те 
първа очакват усилия в ос
ъществяването на тази прог 
рама. Същевременно това би 
бил принос за общата стаби
лизация на нашето стопанст

чаване на самоуправлението 
критика 

се осъществява в колектив
ите, .където преобладава съ
знанието, че стабилизацион
ните програми трябва 
бъдат колкото конкретни и

ка.
Автентичната Затова не е безпричинно 

да се каже, че същинските 
критици и сега лесно могат 
да се познаят, както могат 
да се познаят критикарите 
и демагозите. В разисквания

даво.

СПЪВАНЕ ОТ ОРГАНИ
ЗАЦИОННИТЕ СХЕМИтъкмо

ПО ПЪТЯ НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

Обаче, според думите 
Томислав Петрович, досега
шен координационен секре
тар на партията в „Беко” — 
комунистите още не стигна
ли и да разговарят за Заклю 
ченията на Председателство
то на ЦК на СЮК, нито да 
утвърдят акционна програма 
за по-добро ползване на въз
можностите и заздравяване

на По-малко застой и брак 

— по-голям доход
ПЛАНИРАНЕ НА 
ДЕСЕТЛЕТИЯ

Новите машини — автома
ти са много по-скъпи от до
сегашните. Как да дойде фа
бриката до средства, необхо
дими за набавка на съшнте? 
„Беко” понастоящем може 
да обезпечи една четвърта 
част от стойността на маши 
ните. Останалото ще даде на 
заем сдруженият труд, чрез 
банките и доставчиците на 
машините чрез кредити.

Новите машини ще произ- 
много повече облек-

колектива в която работим 
ние.

Как леярите в Индустрията за прецизна
Белград рошили по-ефективно да г» работят, Да 

малят брака и дефектите и подтикнат по-правилно 
да работят с алатите и машините.

механика
в Постигнат е договор да се 

измени състоянието в изпол 
зването на съществуващите 
мощности. При това е запи
сано, че на работа трябва 
да се идва редовно, за заку 
ска да се ползва само пред
виденото време. Следващата 
разпоредба, внесена в прог 
рамата, се отнася до брака 
и дефектите, защото влия- 

работницихе върху 
брака е много голямо в този 
колектив. Месечно поради а- 
варчш и дефекти са създа
вала загуба от 175 трудочаса, 
а на събранието било оцене
но тези щети да се намалят 
с 45 на сто, което също така 
ще донесе големи спестява
ния.

на отговорността и по-съзна 
тално отношение към работа 
та. Анализът за работата на 
фабриката и проектоакцио- 
нната програма по стабили
зацията въз основа на Закл
юченията още е в заматъка 
си при „задължените коми
сии. Времето на заседанията 
се харчи за търсене на орга 
низационни форми, които ще 
отговарят и на потребите на 
Фабрикита и исканията па 
Градския комитет на СК 
Според думите на Томислав 
Петрович, за по добро орга 
визиране на партийната дей
ност на помощ са повикани 
членовете на Градския и Об 
щинакия комитет на СК най- 
много заради тълкуване на 
най-новите решения на Град 
ския комитет за партийното 
организиране в големите ко 
лективи.

И така, „Беко” се модерни 
работниците се моби 

осъществяване

но време са били неоправда 
но високи и затова са пред
ложени мерки за тяхното 
премахване. Например, зап
ланувано е, отсъствуванията 
поради самоуправнтелна дей 
пост да бъдат намалени с ед 
ма пета, дакато „чакането” 
па работа и боледуванията 
трябва да сс намалят' с 24 
на сто.

Стабилизационното вижда
не на професионалните служ 
би е обнародвано и поставе
но па дневен ред на събра
нията във всички четири ор- 
гаиизаци и трудовата общ
ност. По такъв начин е от
крита възможността всеки 
да намери мястото си, оцени 
онова за което мисли че не 
струва, предложи допълне
ния, но и поеме лична отго
ворност за провеждане в 
дело на съвместно утвърде
ното и приетото.

ДУШАН ВАСИЧ

В белградския колектив 
на Индустрията за прецизна 
механика пестенето и стаби
лизацията не са разбрани ка 
то просто притягане па рем
ъка. В първия етап на източ

на стабилиза-ционата 
професионалната

веждат
ла. Как ше се реализират 
произведените стоки? Ще се 
инвестира в по-нататъшното 
разширяване на собствената 
търговска мрежа, което спо
ред думите на Милутин МъР 
дак е двойно по-ефетино от 
търговските трудови органи- 

и за чяето развитие

нието навяне
програма 
служба съчинила общите ма 
териали, по-точно предложе
нията за раздвижване па ак
цията, която трябва да до
несе икономичност, или 
добре ако се каже печалба 
от около десет милиона ди
нара. След това с голяма 
вестиост е оценено, че меро 
ипиятията за намаляване па 
бракуваните стоки ще доне
сат икономии на суровините 
и материалите от около 7,5 
милиона динара. Първобит
но предвиденият размер на 
увеличение на разходите за 
режия от 20 на сто, е заме
нен с 13 на сто, което ще до 

900 000 динара.

зации
„Беко” отделя една четвърта 
част от общите капиталовло- 
жени» в модернизацията. Ед 
инният югославски пазар до 
сега беше достатъчно,широк 
за стоките на „Беко”. Дали 

объдеще ще бъде така.

но

113- За причините на браку
ваните стоки преди не са из 
готвянн анализи, обаче щам 
същите бяха съчинени 
нало ясно къде трябва да се 
действува. При продукция
та, където бракът представ
лявал десет на сто станало 
ясно, че същият е последи
ца па постоянното загрява
не на алатите, несъотношени 
ето на сплавите и на други 
пропуски на отделни хора.

Отделна група хора, която 
държи сметка за провежда
ме на тези основни поставки 
па стабилизацията заседава 
всеки понеделник и дава о- 
цепка за това как се е рабо 
тело през изминалата седмн- 

какпо не струва и къде 
е потребна интервенция

ста-и в

— Повече ще изнасяме
Днесзая®я®я МъРДак — 

ние нямаме голям интрес за 
поради това, че фа

конфекция и Фа
лира,
лизмрат по 
то на производствения план 
а членовете на СК предимно 
се занимават с организира
нето си и затова някои съ
бития са ги 
Такова нещо в сегашните ус 
ловия
годината на стабилизация не 

да продължава. Защо- 
(или неуспеха) 

в развитието ш този колек- 
най-голяма отговорност 

пада на комунистите.

износа и
— В Леярната водихме ак

цията така, че да се разбе
ре как стабилизацията не е 
задача само па нашия цех, 
че нс представлява чудови
ще, по домакинско стопаннс 
впие и в производството II 
извън същото — заяви рабо 
тникът Богдан Бърклч. — 
На събранието стигнахме до 
четири основни мероприя
тия, конто може да увели
чат дохода па тази част от

бриките за 
бриките за текстил още не 
са се договорили около ва
лутните права. Освен честно 
то изкючение на „Победа в 
Загреб, с която сътрудни- 

въз основа на самоутпра

иесе към 
При това най-много ще сс 
получи от намалението 
комш гдировъчюит е 
хонорарите, представителни
те разходи и подобно.

иа
изпреварили разходи

чим
вителното споразумение за 
валутните права, останалите 
текстилни фабрики стопаннс 

нас само въ3 основа

на стопанисване и в
Производителността преде 

тавлява следващия значите
лен източник за доход и ико 
помии. Казано е, че минала
та година загубите в работ-

може
то за успехават с

на валидните въношнотърго 
веки предписания, а от това 
ние нямаме голяма полза.

па,
тип



Комунист
комлслция

Раздалечаване наПЕСТЕНЕ В КУЛТУРАТА синоритеВМЕСТО ОТ УЕДРЕНИТЕ ДОСЕГА НАД 47 ХИЛЯДИ 
ХЕКТАРА В СЪРБИЯ С ПРЕМАХВАНЕ НА СИ
НОРИТЕ ПОЛУЧЕНИ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ХЕК
ТАРА НИВИ, КОЕТО МОЖЕ ДА НАВКСА ДОСЕ
ГАШНИТЕ СЪВКУПНИ РАЗХОДИ ЗА УРЕЖДА
НЕ НА ПЛОЩИТЕ

жеше да мине
представляват големиР'0б^? 
ботвасми парцели покрай 
пътища и бъдещи канали 
От тях вече се получават 
добиви, които плащат рач- 
носките за комасацията. От- 
делно е важно, че с 
махването на синорите, ко
ито в отделни полета бяха 
широки и по няколко 
ра и с прокаврането 
ви пътища са се получили 
12 до 15 на сто нови про
дуктивни земи. Така в об
щина Велика Плана

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ 

РАБОТНИ ТЕЛА
риода от 1978—1980 година 
се предвиждаше комасация 
па около 200 хиляди хекта
ра обработваеми площи. Та
ка започва широко приета
та ажцид по комасацията в 
повече от 20 предимно рав
нинни общини. Досега в 
два етапа са групирани над 
47 хиляди хектара. Очаква 
се тази година комасацията 
да бъде завършена на око
ло 100 хиляди хектара, кчу 
дсто работитие са в ход и 
да започне комасацията още 
на 80 хиляди хектара.

Планът за 200 хиляди хе
ктара очевидно ияма да се 
изпълни. Това, обаче, в на
стоящия момент не трево
жи толкова. По-важно е, че 
па широк план, в много 
обществено-политически об
щности са ангажирани хи
ляди хора по уреждане на 
земните повърхнини, че още 
сега в много села в тези 
райони са открити довчера. 
неизвестните резерви за по

преди седем години в СР 
Сърбия без автономиите об
ласти бяха уедрени общо 
около хиляда хектара ниви 
в едно поморавско село — 
Милошовац. След това мно
го се говореше за предим
ствата и резултатите на ко
масацията. Делегации на се
ла и общини посещаваха 
Мплошевац. Всички се уди- 
влнвлха от първите крачки 
в уедря името в република
та. И почти всичко по пра
вило завърталите с удив
лението.

Застоят, с нерешителните 
пресмятан пя, траеше доста 
дълго. Едва преди две — 
три години няколко общини 
в най-плодородните райони 
па централната част па Сър 
бия, Мачва, Стиг, Помора- 
вне, Подунавие и Неготип- 
ска низина се решават па 
втората, значително по-дъл- 
га, крачка в уедряването. 
Хиляди обработваеми и не- 
обработваеми хектари бяха 
провъзгласени за комасаци- 
оини райони и в същите за 
почна системно уреждане 
на земните площи. За една- 
две години бе сторено пове
че отколкото за десетиле
тия преди това. Десетки хи
ляди хектари бяха групира
ни, създадени нови парце
ли, увеличени, разменени и 
с пътна и канализационна 
мрежа подготвени за по-мо
дерно селскостопанско про
изводство.

Стекоха се всички предпо 
ставки за комасацията да 
се разговаря по качествено 
нов начин, изкуствено, при 
привеждането на 
предимства, които 
себе си уреждането на зем 
иите площи, но и при из 
тъкване на проблемите, въз 
никваици в тази селскосто
панско-икономическа и об
ществена акция.

пре

мет
на но

Трябва да се запази югославският мпхарактер
Хоровите тържества в Ниш, но по-рационално да се 
разходват средствата, които се отделят за тази манифе-

са по
лучени нови 200, Велико Гра 
дище 320, Богатич 2050, а в 
община Шабац дори и 4020 
хектара. Шабчани, които до
сега са очистили над чети
ри хиляди километра сино- 

пресметнали:

стация

и Организационен отбор ма 
Югославските хорови търже 
сива. Предложен е 1кидълт»г 
списък с имената и а члено
вете: на тези тела, които т.ря 
бва да се грижат за пай- 
големия югославски прег
лед ма самодейното хоро
во пеене. Очаквало се, чс 
това лесно ще „мине" са
мо като формалност, в ра
зискванията на сесията. О- 
баче не станало така.

Тазгодишните Хорови тър 
жества, осми по ред, които 
се провеждат от 3 до 7 
юли в Ниш ще струват Рс 
публиканоката културна об 
щност и Нишка община 
около 2 милиона динара. По
не тлокова е планирано. 
В тържествата трябва да V- 
частвуват 16 хорове от вси 
чки наши републики и ав
тономни области и 
от чужбина, 
че към заплануваните раз
ходи трябва да се добавят 
и онези, които имат и други
те републ и ка нски културни 
общности за финансиране 
отиването на хоровете в 
Ниш. За хоровете от чужби 
на. също трябва да се о- 
безпечат допълнителни сред 
ства.

ри, ако
този излишек селскостопан 
ска площ бъдат сеяли за
харно цвекло, това ще бъ
де достатъчно да се покрият 
разходите за комасацията.

на

СКРОМНИ ЦЕЛИ — 
ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ

Не е, обаче, само уедрява
нето на парцелите и премах
ването на синорите единстве 
ното предимство на комаса
цията. Този процес не мо-

четири 
Това значи.

На делегатите на окупщи 
ната не било хтонятно защо 
са списъците толкова дълги 
и в тях се намират петдесе 
тима души, които 
вън от Ниш. Само от Бел
град — 29. А за всяно идца- 
не в Ниш трябва да се пла
тят дневни и пътни разно
ски.

ЗА КОМАСАЦИЯТА ПРЕДИ 100 ГОДИНИ
Още в 1874 г. във в-к „Явност” е публику

ван текст за необходилюстта от комасация на зе
мята. Л. Й. Новакович в статията под заглавие 
,,Студия за развитието на полевъдното стопанство 
в Сърбия” между другото пише:

„Нашата земя с разпродаването на задруги
те не само се раздели между 
борбаджии, но и при тях на повече десетки пар
чета. Това хубаво вижда нашият земеделец. Земя- ~ 
та, отдалечена 4 до 5 км или 2 до 2,5 часа от 
къщата не може вече да даде никаква чиста пе
чалба, понеже целият приход отива на разходи 
и работа около обработването. Затова е пряко не
обходимо да се изготвят хубави закони за уедря
ване на земята ...”

живеят ;

В условията, когато тряб
ва да се „мери” всеки ди
нар, когато е нужно вся ка
ле да се„подстригва” общо
то потребление, и не само 
то, дглегатите се запитаха 
дали наистина е необходимо 
всички фестивални тела да 
бъдат така представителни 
(и окъпи) и дали действител 
но в Ниш, макар че е уни
верситетски и развит кул 
турен центъР, няма хора, 
които биха могли! да вършат 
това. Югославският харак
тер на тържествата разби
ра се, трябва да се запази 
в ръководството на фестива
ла да бъдат представители 
на всички наши среди. Но, 
не като техни „репрезеита- 
ции”, а като членове тга сте 
ративни работни тела — 
такава оценка дадоха деле
гатите на Общинската окуп 
шина. Затова ггредложите- 
лите още един път ще ра
згледат дългите списъци и 
ще „поведат сметка” за за
бележките, които бяха изие 
сени на сесията на Общтрт 
ската скупщина.

Така тази, най-гол яма 
югославска манифестация 
на самодейното хорово пее
не, е твърде окъпа^нейното 
значение за развитието на 
хоровото пеене и самодей
ността е далеч по-голямо 
и организирането им нито 
в един момент не е доведе
но под въпросителен знак. 
Нишлиите обичат овоите 
Хорови тържества и са гото 
ви да отделят оредства за 
тяхното организиране.___

В условията на обща ра 
ционализация на потребле
нието и пестенето на все 
ки динар нишлиите, обаче 
не са готови да финансират 
многобройните и „представи 
телгаи тела” на Хоровите 
тържества. Поне така се из
ясниха делегатите на Об
щинската скупщина.

отделните малки

всички 
ноои в

же да се наблюдава като 
крайна цел, но като пръв 
етап в индустриализацията 
на селското стопанство. С 
нея са създадени услови я за 
построяване на пътна и ка
нализационна мрежа, систе 
ма на изсушаване и напоя
ване на обработваемите пло 
щи. С изготвянето на сел 
ски градоустройствени пла 
нове, отделянето на строи 
телните и горските коплек 
си от земеделските, е спря 
но „заемането” на най-хуба 
вите селскостопански земи 
от страна на любителите на 
„викендици”. В градоустрое 
ните села са създадени про
странства за изграждане на 
нови обществени 
Онова което с дестилетия 
не можеше да се постигне, 
бе построено за кратко вре 
ме — въпреки традиционни
те отпори решени са множе 
ство имуществено-правни от 
ношения, измерени земите 
и средени землищните кни-

организирано, модерно про
изводство на храна.

Бремето на комасацията 
досега понесоха общините, 
в чиито села се уреждат зе 
млишните площи. Самите 
стопани отделят част от 
средствата, а значителни уси 
лия полагат селскостопански 
те организации в обезпечава

НОВИ ПО ГОЛЕМИ НИВИ

Акцията по провеждане 
на комасацията за твърде 
кратко време стана същин
ско движение. Инициатива
та за уреждане на земните 
площи идваше от самите 
селскостопански труженици 
и селските местни общнос
ти. Сетне, Скупщината на 
СР Сърбия 
1978 година прие програма 
по коимасациоттите работи 
в републиката, без автоном
ните области, с която в пе-

не на тежка механизация за 
разчистване на синорите от 
дървета. Финансовата по
мощ от републиката досега 
бе недостатъчна. Сумата от 
29 милиона динара, колкото 
Изпълнителният съвет на 
Скупщината на СР Сърбия 
задели за тези работи като 
кредит, далече не задоволя
ваше потребите. В много 
среди това значително забав
яше комасацията.

Онези, които се по-добре 
твърдят, че

За какво се касае?

По установения вече оби
чай
делегатите на Общинската 
скупщина в Нищ трябвало 
да изберат, относно верифи 
цират Съвет, Художествен

и дългогодишен опит в началото на
обекти.

В. Филипович

организираха 
средствата не са и не бива 
да бъдат пречка. Защото 
ефектите от комасацията ве-Комунист че сега могат да се видят 
в множество села. Така в 
обществения сектор на по
вече от девет хиляди хекта
ра уедрени повръхнини, къ- 
дето средният парцел беше 
малко повече от един хек
тар .сега възлиза на 21,38 
хектара. По този начин по
вече от осем хиляди обще
ствени парцели са претворе
ни в 340 парцели — значите 
лно по-го леми с правилна 
форма, с изход на собствен 
път и решена канализацио
нна мрежа. И в индивидуал 
ния сектор средният парцел 
е увеличен три пъти и сега 
в уедрените райони възлиза 
на 0,91 хектара.

До вчера почти недостъп
ните нивици, с неправилна 
форма, обраснали в гъсти 
оинори, през които не мо-

ги.
На този път от скромни 

цели до големи постижения 
са обезпечени условията, че 
на уедрените поля 
темно да се организира сел 
скостопансжото 
ство. Тракторът преодоля 
синорите и влезна в ниви
те, в които сега може по- 
цялостно да се приложат 
всички агротехнически меро 
приятия. Създадени са и 
по-добри условия за сдру
жаване на селските труже
ници. На частните парцели 
съвместните добиви се доб- 

обще-
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Реяубли-
лижават до тези на 
ствения сектор. Промяната 
на културите създава 
дусловия за изграждане на 
преработвателни мощности.О. ь.

ъ златен



в^ИСТИЧЕСКИяВ съюз ОТ СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА"

Желюшани най-добра 

подготвени
НИЩО НЕ БИВА 

ДА НИ ИЗНЕНАДА
ЛУКАВИЦА — СМИЛОВЦИ, 
КРАЙ НА ПЪРВИЯ КРЪГ

зрителите се „срешат" 
все по-хубава организация, и 
по-добра програма.

Може би най-интересното 
е това (отнасящо се до пос
ледната среща), че в Лукави 
ца, състезателите от Смило® 
ци показаха, че срещите не 
са само срещи на младите) 
защото половината състеза
тели, които представляваха 
село Смиловци, бяха над 50 
годишна възраст. В подкре 
па на тези думи да спохче- 
нем, че най-много ръкопля
скаха на състезателя, Борис 
Петров, който е над 60 го
дини.

Накрая на състезанието 
бе изпратена приветствена 
телеграма, до президента Ти 
то която прочете ученичка
та Дивна Панайотова.

сГолямата зала на коопе
ративния дом в Гоиндол, ма 
23 февруари бе

ТАЗГОДИШНИТЕ приго
товление в рамките на ак
цията „Ншцо не бива да ни 
изненада” в Бооилегоадска 
община приключват. Утвър
дени са нейните цели, <Ъор- 
хчите на организиране, реали 
зиране на задачите както и 
изпълнителите й- До седми 
т.м. ще бъде извършен 
лиз на целокупната акция и 
ще се уточни дали и в

Те са разработили 
вете, по плано-

всенародната отбра
на и обществената самозащ 
ита, така че чрез акцията 
„Нищо не бива да ни 
нада" и младежите, и учени
ците, и трудещите се, и гра 
жданите максимално ще се 
подготвят за действие 
най-различни условия и 
сности. Главно внимание ще 
бъде посветено в издигане 
на готовността си в борбата 
срещу природните бедствия, 
неприятелски действия.

Една седмица по-късно 
(след провеждане на среща
та в Гоиндол) на 1 март в се 
ло Лукавица се състоя и 
последната среща—реванш, 
с която свърши първият 
кръг от тазгодишните със
тезания- След срещата, Лу
кавица
се знаят и отборите, които 
се класирали за по-нататъ
шните състезания а това 
са: Желюша, Смиловци, Бе 
леш и Лукавица.

Какво да кажем за ореща 
та в Лукавица?

Каквото и да се каже не 
ще бъде достатъчно за 
онова, което зрителите видя 
ха и чуха в Лукавица. Мо
жем само да константира- 
ме, че с веяка нова среща

малка, да 
събере всички, които бяха 
дошли да наблюдават със 
тезанието, между Лукавица 
и Желюша.изне-

В двучасовата 
която бе подготвена 
шчани, едва ли можеше да 
се намери „слаба точка", за 
щото всичко бе подготвено 
на почти професионално ра 
внище.

Прекрасна организация, ди 
сциплиниран а публика, из
вънредно хубава програма, 
богата с музика, песни, сти 
хотворе'ния, монодрами, дра 
ми, танцови изпълнения бе 
ше най-хубавото.

Колко много аплодисмен
ти насъбра състезателят, Сто 
мчко Стоянов, който излезе 
пред публиката с почти за 
бравения, от нас, инстру
мент — гайдата, колко ммо 
го омях предизвикаха хумо 
ристичните точки, изпълнени 
от самодейците от Желюша, 
с какво .внимание се слуша 
ше монодрамата.

програма,
от желю

при
опа-ана- Схмиловци, вече

коя
степен носителите на акци
ята са успяли да я приспо
собят към нуждите и собст 
вените си условия. Всъщ
ност това е заключение от 
проведеното през 
седмица разширено 
ние на 
на ОК на ССТН в Босиле-

как-
то и евентуално отбрана на 
обществото ни. Затова и все 
ки субект трябва да знае 
мястото и задачите си във 
всички тези моменти, разби 
ра се ако настъпят.

миналата
заседа- 

Председателството
Т. Петров

град, на което лрисъствуваха 
представители на обществе
но-политическите

Изхождайки от това, че 
резултатите от акцията са в 
непосредствена връзка с от
говорното реализиране на 
всекидневните трудови за
дачи; с това и Титовите мис 
ли да работим като че ли 
никога няма да бъде война; 
а да се готвим като че ли тя 
утре ще стане, всекидневно 
се потвърждават на практи
ка и от акцията се очакват 
още по-добри резултати.

организа
ции и завеждащи на отдел
ни общински органи.

Носители на акцията, бе 
изтъкнато на заседанието, 
са местните общности, орга 
низациите на сдружения тр
уд. трудовите и обществено- 
но-политически общности, ка 
кто и всички сдружения и 
дружества в общината т.е. 
всички обществено-политиче
ски структури.

Все пак, от представители 
те се най-много изтъкна Ка- 
тарина Стоянович, ученичка 
от шести клас, която по то 
зи повод сама бе написала 
стихотворение за Тито, кое
то прочете твърде успешно 
Победители на срещата — 
реванш станаха желюшчани 
със 108 точки.В. Б.

СЪВЕТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНИТЕ

Заразни болести
Ог изложбата в Гоиндол

видните — бактерии и бацили, а изви
тите, спираловидно — вибриони и спи 
рохети. Някои — микроорганизми 
мат място между най-простите расте
ли,, и най-простите животни.

Микроорганизмите се размножават 
много бързо — за 15—20 минути всеки 
от тях се дели и на две и от една клет- 

денонощие може да се образу 
ват от 3—5 милиарда нови микроорга
низми. Те са извънредно разпростане- 

природата. Намират се в пзчва- 
та, водата и въздуха в колосални раз
мери — 1 г плодородна почва съдържа 
1 милиард микроорганизми. Повечсто 
ог тях са безвредни за организма 
животното и човека, а много са и из
вънредно полезни. Микроорганизмите 
предизвикват например процесите 
гниене на органичните вещества, на си- 
лежирането и др.

Причинителите на заразните более 
ти, или т. нар. натолении (болестотвор- 
ни) микроорганизми се отличават по то
ва, че са способни да проникнат и да 
се размножават в тъканите на живо
тинския организъм. При размножава
нето им в кръвта, черния дроб, далака, 
храносмилателните и другите органи се 
отделят отровни продукти (токешш), 
които нарушават нормалния живот на 
организма. Вследствие на това възник
ва съответно заболяване.

болести на жи-^ 
за- Д'

Между различните 
вотните най-голямо значение има

чиито възбудители * 
биват микроорганизми, вируси (невиди
ми и под най-силния микроскоп ми
кроорганизми), най-прости микроско
пични паразити от животински произ
ход, кърлежи и паразитни червени — 
хелминки. Заболяванията, предизвикани 
от микроорганизми и вируси, се на
ричат инфекционни, а тези предизви
кани от паразити от животински про
изход — иивазионни.

Инфекционни заболявания, предиз- 
микроорганизми, са антра

ксът, туберкулозата, тетанусът и др., 
предизвикани от вируси бесът, шар

ката по овцете, шапът и др.
Иивазионни болести, предизвикани 

ог най-прости микроскопични животин-
са плаз-

В Белград шрат шодея панаирзае-разните болести.

ка за

ни

викани от на

а
на

ки, паразитиращи в кръвта,
(кървопикането) при коня и го- 

хемоспоридози)мозите
ведото (наречени още 
и др. Към тях се отиасят също крас
тата, която се предизвиква от микро
скопични кърлежчета, паразитиращи в 
кожата, и многобройните хелминтозни 
заболявания, предизвикани от паразит
ни червеи — хелминти.

Големината на патогешште микроор 
ганизми се изчислява в хиляда 
от милиметъра (в микрони). Едни 
тях имат форма на кълбцета, други на 
пърчици, трети приличат на запетайки, 
спирали, съединяват се вт,в верижки, 
гроздове и т.и. Кръглите патогенни 
крооргаиизми се наричат коки, пръчко-

ШЕСТИЯТ международен моден панаир е 
открит на 27 февруари в павнльона на XII бел
градски панаир. В присъствие на голямо 
представители на текстилната индустрия и мод
ната конфекция, панаира откри членът на СИС 
ВУКО ДРАГАШЕВИЧ. Около трнста иредставн- 
телвд иа текстилната 1шдустрия от страната и чу
жбина излагат текстил, конфекция, трикотаж и 
бельо за сезона пролет’—лято 1980 година. В рам
ките иа тази модна манифестация ще бъД«т ус- 
троеш» н много модш! ревюта н връчени тради
ционни награди: „златна” и „сребърна кошута

части число
от

(„Практични съвети...” — 
авторски колектив)ми-
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ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ ИЛ САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТР 
РЕСИТЕ

ЗАСЕДАНИЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ 
ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Да изкоенмм неграмот
ността ПОСТИГНАТОТО НЕ 

БИВА ДА СЕ 

ЗАДОВОЛИМ

С
пане задачите п реформата 
на основното образование и 
провеждаше на училищния 
план и програма.

И в областта на кадрова
та политика Самоуправител 
пата общност и шейните 
органи и тела се ангажира
ли върху по-нататъшното 
специално и политическо 
усъвършснствуваис на пре 
подавателите в осиовицгуе 
училища в обшитата.

Необходимо е да изтък
нем, а с цел изкореняване 
на неграмотността в общи
ната, че и миналата година 
работеше училището за въ
зрастни, което посещаваха 
38 души.

Бе обърнато внимание и 
Върху УСъВ7>рШС11СТВупа.11е- 
1Х> системата за финансира 
не, с прилагаме принципа на 
свободна размяна на труда, 
което е едно от основните 
предусловия за по-нататъш- 
ното усъвършенствуване па 
образователно - възпитател
ния процес в основното об 
разавание в общината, бе 
заключено на заседанието.

Делегатите приеха и прог

НА ЗАСЕДАНИЕ, проведе
но през последния Февру
арски ден, Скупщината на 
самоупраш 1тел I кгга обн ц юст 
за предучилищно и основ
но образование, между дру 
гите въпроси обсъди и 
прие отчета за работа на 
Скупщината и нейните те
ла през изминалата година.

На заседанието бе изтък
нато, че дейността на Ску 

1979

манифестации, които се оп 
ганизират в общината, 
то е и трайна задача 
бъдеще.

БИБЛИОТЕЧНАТА 
НОСТ — За лея бе 
то, че Общността на 
рага стимулира 
на книги и организира лите 
ратурни вечери. СьШО така 
бяха посочени и някои от 
слабостите, като например- 
не е открит библиотечен 
пункт в Смиловци, както бе 
предвидено, не бяха органи 
зирали подвижни библиоте
ки и т. п.

На 28 февруари бе прове
дено заседание па Самоупра 
вителната общност на иите 
росите по култура.

Встъпителната реч, която 
произнесе Цветан Еленков, 
се изтт,к.па,че дейността в 
областта па културата в те
чение на миналата година 
се характеризира с иай-рао- 
лнчти активности, които го
ворят, че в Димитровград
ска община непрекъснато се 
твори.

Както бе изтъкнато, Само 
управителната общност па 
интересите, нейните органи 
и тела, насочваха своята дей 
пост към осъществяване на 
Програмата, която през 1979 
год. не бе напълно реализи 
рана.

Това е н а й-характер и шо
от отчета за дейността на Са 

общност кое- 
за вмоуп равителпата 

на интересите по култура и 
нейните тела, 
гагите ла Скупщината прие 
ха па заседанието в края на 
изминалия месец.

пщината, в течение на 
година, е била насочена Към

които делс
ДЕй-

изтъкиаосъществяването плана и 
програмата.

Делегатите обърнаха особе 
но внимание в своята дей
ност, отнасяща се към по
нататъшната рационализа
ция на училищната мрежа 
в общината, а с цел за съз 
даване на такива условия, 
които да създадат възможно 
сти за рационалност в об 
разователно- възпитателната 
дейност в основните учили 
ща. Тъкмо в тази светлина 
трябва да се наблюдава и 
закриването на отделенията 
в Долна Невля, Долни Кри 
водол и Поганово, в които 
са учили от един до четири 
ученика.

Подобрението на материал

култу
набавката

Да споменем само някои 
от редицата изяви в тази об 
ласт: — В КРАЙГРАНИЧНО
ТО СЪТРУДНИЧЕСТВО, бс 
посочено, с направело мио 
го, обаче всички възможно 
сти нс са използували до
край-

Самодейците от Драгоман 
и Годеч (НРБ) от една стра 
иа и самодейните от Дими
тровград от друга, взаимно 
си гостуваха, а най-вероятно 
тази традиция ще продъл 
жи и занапред.

МУЗИКАЛНАТА 
ДЕЖ — тук резултатите са 
задоволяващи, като бе лосо 
чело, че през изминалата го 
дина Музикалната .младеж е 
изпълнила четири концерта, 
които са финансирани от 
страна на Републиканската 
общност на интересите по 
културата.

ПОДВИЖНОТО КИНО 
през изминалия период е 
прожектирало 115 филмови 
представления, от които 70% 
домашни филми.

ИЗЛОЖБИ, бяха оргаяизи 
рани няколко, а тенденция 
е те да се увеличат през та
зи година.

МЛА-

рамата за тазгодишната ра 
бота на Скупщината на само 
управителната 
предучилищно и основно об 
разование.

Въпреки това, постигнати
те резултати не са 
и затова трябва да се стре 
мим към резултати още по- 
гол еми през тази година.

МАЙСКИТЕ СРЕЩИ НА 
НАРОДИТЕ И НАРОДНО
СТИТЕ, са безспорно една 
от най-добре подготвяните

малкиобщност заната основа е съшо един 
от въпросите, на който бе 
посветено значително внима 
ние, е условие за осъществя Т. Петров

БОСИЛЕГРАД

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
мативното дело. По-добре кд 
зано в правната насока, се 
гашните ученици от трети 
клас ще завършат за техни
ци по трудови отношения, в 
математическо- техническата 
зд програм овчици, а в пара 
лелката по КVЛТVра и инфо 
рмативно дело, за организа 
този на културни програми.

ВЪЗ ОСНОВА на приетата 
училищна мрежа и проекто
решението за записване на 
учениците в трети и четвъР 
ти клахТ от средното насоче 
но образование и възпита
ние, изготвено от страна 
на Регионалната самоупра- 
вителна общност на инте
ресите по средно насочено 
образование, в идущата уче 
бна година в босилеград- 
ския образователен център 
се предвиждат покрай евдце 
ствувапгите и нови специал
ности. От общо осем пара
лелки, учениците ще се спе 
циализират по девет специ
алности, от които четири са 
нови: техници по правни
работи, механическо изслед
ване на материалите, 
говски работници и машин- 
ношлосери.

В трети клас на средно
то насочено образование в 
Образователния центъР „Ив. 
Караиванов” в Босилеград в 
следващата учебна година 
ще работят пет паралелки, 
в което учениците ще се 
специализират по шест спе
циалности. В паралелката от 
областта на машинното де 
ло ще С73ществуват две гру 
пи от по 16 ученика, което 
цте се подготвят за метало- 
обработватели и машинно- 
шлосери. Ще

лелка трае три, а в остана 
лите четири години.

В четвърти клас, освен 
сегашната в трети клас 
паралелка но. машинно де
ло, в която учениците се 
готвят за ‘металообработва- 
тели и автотенекиджии и 
занапред ще съществуват 
правната, математичеоко-те- 
хничеоката и паралелката от 
областта на културно-инфор

специализират за техници 
по органическа химия- Вмес 
то математическо-теническа- 
та паралелка, в която сега 
учениците се готвят за про
грам овчици, в следващата 
година в тази паралелка 
учениците ще се подготвят 
за техници по механическо 
изследване на материали. 
Да отбележим и това, че 
школуването в първата пара

Със задоволство бе кон
статирано, че самодейно
стта все повече и повече се 
развива.

Т. Петров
В. Б.

МИХАЙЛО ЛАЛИЧ прягаха всичките сили на тялото си. за да издържат и 
покажат, щом не могат да направят нищо друго, поне 
това безславно „геройство на оня”, както го наричаше 
Чемеркич. Но вместо да започне да стреля, младежът 
намираше за нужно да нагласи и с.мяже още нещо. 
Това той повтори последователно три или четири пъти 
и така смачкваше и унищожаваше и последния оста
тък от съпротивителната сила, която крепеше достойн
ството на тези хора, лишени от възможност да молят 
за милост.

СВАТБА
(ОТКЪС)

.. .Заканваха се с юмруци, показваха им как тряб
ва да се пробожда и разкъсва, кривяха кръглите си ли
ца, мяучеха и с бясна омраза на дребни и лукави жи- 

и, в хор кукуригаха тази единствена дума:

тъР-

„Ма~вотн:
царе:

Този сигурно е бил някакъв фотограф преди 
войната — заключи Тадия Чемеркич по държанието на 
картечаря. — И то слаб фотограф, пушка да го убие 
все едно дали ще е руока, или нашенска!

— Майка им кървава, как ни измъчват, защо не 
свършат вече! — проклинаше Момо Лукич с плачевен 
глас и набръчкано лице сякаш се бе изплашил, че няма 
да издържи повече. На всички им бе омръзнало това 
чакане. Някои, а между тях ония с оковите, пъР®11 
насядаха. Оставаше още много нещо да се направи за 
съкращаването на тези броени минути, които сега им 
се струваха безкрайно Дълги. Хората взеха да претърс
ват раниците и торбите си, като вадеха и изхвърляха 
последните си ценни вещи без стойност, но скъпи за 
тях и свързани съо спомени. Наскоро зелената колона 
се покри с оръфани одеяла, всмукали много от затвор- 
ничеокия мухъл и прах.От тихия ветрец, който подух
ваше от комските височини, започнаха да се веят и 
летят везани кърпи; навсякъде наоколо се проснаха 
шалове, пешкири и захвърлени празни раници. Таба
керите,^ запалките, джобните ножчета, гребенчета и дру
ги дреболии, а. между тях и по някоя писалка, ръчен 
или джобен часовник

Цял час минаваха техните 150 камиона, но бе
сният лай из тях не се прекъсна нито за миг. Доли

ната бе замъглена от прах, а немците и осъдените ог
лушаха от непрекъснатия калабрийски рев и неговото 
ехо. Някои от кресливите герои насочваше късата си 
пушка срещу групата осъдени и като разбираше, че 
това не възбужда в тях предполагаемото от него чув
ство, извикваше „бум”, имитирайки изстрел.

Учудени от тяхната многочисленост, изгубени, 
надвикани и безсилни пред техните еднакво жадни за 
тяхната кръв неприятелски сили
чаха, очаквайки сега смъртта като някакво облекчение.

Струваше им се, че немците чакат само да отми
нат италианските камиони и тогава да свършат с тях. 
Но когато колоната замина и вдигнатият прахуляк 
на и изчезна — изпълнението на присъдите продължа
ваше

затворниците мъл-

съшсствува 
и паралелка с правна насо
ка, в която учениците

пад-
ше

се специализират за техни
ци по правни работи. За от
белязване е, че тази година 
в тази паралелка

да се отлага по най-мъчителен начин. Един кар- 
течар, дангалак, по риза с къси ръкави, спокойно пу
шеше и гледаше хората пред себе и с такава надмен 
мост, сякаш сам той решаваше кога да захвърли угар
ката и с огнен залп да изгаси техните жизнени свещи. 
На триножно металическо столче зад другата Картечни
ца седеше русокос и хубав младеж с кръгло мименжо 
лице и с големи очи. Той спокойно смазваше, чоплеше 
и нагласяше нещо около патрондаша. След това запо
чна да се прицелва и изпробва оръжието. В този мо
мент той се превърщаше на палач и неговото хубаво 
око ставаше сурово око на убиец. Като мислеха, че 
разстрелът започва, затворниците притайваха дъх.

ученици
те се готвят за техници по 
трудови отношения- За ра 
злика от сегашното положе 
ние,
лка по търговска 
ност, в -която учениците ще 
се готвят за търговоки рабо 
тници. Съвсем е нова и при 
родно-техническата 
ка, в която учениците ще се

взатворниците захвърляха 
еловия гъсталак или в реката зад себе си. Дойде ред 
и на портмонетата — те изтърсиха от тях своето бедно 
и оскъдно имущество, зелени и виолетови банкноти, с 
мъка спечелени промъкнати през затворЕшчееката пор
та. Тези окъпи банкноти те късаха на дребни късчета 
и ги пущаха като плява, вятърът да ги разнесе по ди
вата долчинка, приготвена за гробище.

въвежда се и парале 
специал-

на-паралел
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паЩка опмнчца
ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД: НОВИ СТИПЕНДИАНТИ НА ТИТОВИЯ 

ФОНД

ПО-ВАЖНО ОТ ПЕТИЦА Стипа1цмантмте 

необходим кадърСъюзът на югославските 
комунисти е организирана, 
водеща идейно-политичес
ка сила на работническата 
класа и всички трудови хо 
ра в Югославия. Макар че 
силата на комунистите е в 
идейно-политическата насо
ченост, а не в масовостта, 
една от основните задачи 
на СЮК е непрекъснатото 
увеличение и подмладяване 
на организациите г нови чле 
нове.

център „Йосип Броз Тито" 
в Димитровград.

идейно-политическа иасоче 
ност.

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ СЪ- 
В ЕТ на Титовид фонд за 
стипеидиране на млади ра
ботници и на ученици и сту 
деггги от работнически се
мейства взе решение тази 
година Да отпусне гри сти
пендии за кандидати от Бо- 
силеградока община. Сгипеи 
дни от фонда ще получават: 
Снежана Тасева, студент от 
първи курс на Юридическия 
факултет, Снежана Иванова, 
студент от първи курс на 
Машинния факултет. За от
белязване е, че първоначал
но Снежана Иванова не бе 
получила стипендията, но 
имайки предвид, че в това 
време умира татко й, а тя ос 
тава без материални средст
ва чрез упоритост, която 
прояви председателят на 
Съвета иа Титовия фонд в 
Босилеград Вене Велинов, та
зи отлична ученичка и зана-

В пред ще продължи образо
ванието си.

Обсъждайки молбите за 
получаване на стипендии от 
Титовия фонд, Съветът на 
фонда в Босилеград е имал 
предвид професионалната на
соченост на кандидатите т.е. 
кадровите нужди в община
та, успеха и материалното 
положение на кандидатите. 
Подписвайки през миналата 
седмица в Босилеград дого
ворите за стипеидиране, сти
пендиантите изтъкнаха, че 
въпреки и слабото им мате
риално състояние с 2560 ди
нара, колкото възлиза месеч 
пата стойност на стипендии
те и занапред ще могат без
грижно да продължат обра
зованието си. Всъщност те 
са горди, че са стипендианти 
на Титовия фонд и доверие
то трябва да оправдаят.

посочения център учат 
485 ученика, 
са членове на Съюза ата со
циалистическата младеж, а 
само 12 ученици не са стъ
пили в редовете на ССМ, а 
които в най-скоро време, съ 
що така, ще получат младе
жки книжки.

Младежката организация 
в центъра, която представ 
лява ядро на младежката 
организация в града, в пър
вото полугодие предложи 17 
младежки активисти за при 
ем в СЮК.

Основният критерий, за 
приемането им бе да са до 
ори ученици, активни мла-

След дълга дискусия, иа за 
седанието на първичната ор 
ганшзация на СЮК) при цен
търа, тези ученици, заедно 

6 ученика

от които 473

и една 
предложе-

г. още 
преподавателка;
пи от преподавателите — 
членове на СЮК, бяха при 
ети в редовете иа партията 
на 13 февруари г.г.Никога нашата партия не 

е имала толкова много мла
ди членове като в момента 
— 650 000 девойки и младе
жи заслужено имат черве 
ни книжки.

Това е още едно доказа
телство за зрелостта иа мла 
дото поколение в машата 
страна, което е по-важно от 
петица в ученическата книжВ последно време — в го 

лямото международно 
режение и грижата за здра 
вето на другаря Тито, — ог 
ромен брой млади изразиха 
желание за зач.теняване в 
редовете на Съюза на юго
славските комунисти.

нап-
Ивпца Михайлов —дежи в първичната органи

зация на ССМ п правилно

В.Б

В УМЧАРИ КРАЙ БЕЛГРАДЕдна трзта. от броя ла за
етите, или по-точно 1,7 ми
лиона са младежи, а учени 

около 1,5 ми- Завърши младежкият 

курс па журналистика
ци и суденти 
лиона. Те са активни и в са
моуттравлението. решаване
то, изпълняването на зада
чи.

„Омладниске новиие” и войки от цяла Сърбия, меж- 
Изследователско-издателски ду които и един младеж от 

ят център на Съюза на соци 
алистическата младеж на 
Сърбия и тази година орга
низираха курс за млади жур ; 
малйсти. Третият по ред курс 
който се състоя от 14 до 
23 февруари, в младежкия 
лагер в Умчари. посещаваха 
над стотина младежи и де-

ОЩЕ 24 МЛАДЕЖИ И 
ДЕВОЙКИ В СЮК Образователния център 

Босилеград.
в

Курсът за млади журнали
сти се организира с цел въз 
молено повече младежи 
девойки в републиката да 
се подготвят за съществено 
следене на самоуправително- 
то развитие в своите среди, 
за да могат да информират 
обществеността за усилията 
и постиженията на трудещи
те се н гражданите в социа
листическото строителство.

По време на обучението, 
което представляваше качес 
твено запознаване с тайните 
на журналистиката, курсан
тите имаха възможност да 
се срещнат с-някои водещи 
югославски журналисти — 
Сергие Лукач, Мирослав Сто 
янович, Саво Кръжавац. Ми 
лош Йевтич, Радивое Цветн 
чанин. Саша Маринкович и 
др. Те говориха за ролята 
н задачите на информиране
то в провеждането полити
ката иа СЮК и внедряване
то на социалистическото са
моуправление във 
пори на нашето общество, 
както н за своите и опити
те на нашата журналисти-

броя иа 
младите в СЮК, даде при- 

и приемането на някои

За повишение
и

нос
ор-ученици в пъР®имната

СЮК при възганизация на 
питателно -

В детската градина в Димитровградобразователния

продължи съшествувтнието си. Възна.мерява- 
ияколко такива бележки за остана- 

другарп, по пс намери време — есесовцнте запо
чнаха Да правят един от своите по-добрн всред затвор
ниците. Заедно с десетината оковани, между конто ояха 
и Мишо Вуковпч и гусларят от Дробняк, те избраха и 
взеха само по-младите, стройни, силим и красиви хора, 
Между първите взеха Томелич и гвардеена 1едо Пеко- 
вич след това стройния Обреп Таиич, грамадния горски 
Джакич студентите Лукич и Лешевич и постоянно 
плашения Рудняк — всичко двадесетина души. Ведна
га се разбра, че не го вземат за нещо хубаво, защото 
ги строиха ма тридесетина крачки пред дулата на кар
течниците. Дали искаха да се ограничат само с тази 

задоволят желанието па четниците, а 
останалите,

начин да

ви жени. които му дали секира да Сега
и предложили да го скрият до вечерта в мазето, ссг 
съжаляваше че не бе се съгласил на това. а се надявал 
само на злочестото си щастие и заслужено. паднал и 
клопката... Груич каза, че му е жал, че не може да^ос 
отплати «а своята стрина, тази сТ*Р ■' с 0босял

:;Ъ,С™™атеГЯ,дее някой не ги плаячко-
са...!

ше да напише още 
лите

нз-

група и с иея да
да послужи за заплаха на

да, убият тези наглед най-опасни
импримерът

или първо искаха 
и след това останалите — това никои ме знаееше, за- 

многобройлмте си масови убийства германците
Едни слушаха тъжната записвам

ху тънките изгладени о я о г щС измие.
ИМЕН н^о у да прочете този техен последен поздрав

лист хартия и върху пея написа няколко 
които оше по-рано възнамеряваше да напише вър-

щОТО В
постъпваха винаги различно.

Тадия Чсмсркич, който смяташе, че близо до него 
случи някакво нещастие, без да засегне 

много, като видя. че този пъ-Г го от-

всичкнпреди 
към
ви десетина 
кич измъкна 
стиха, 
ху стената на затвора:

мс може да се
и него, се учуди ка.минаха и оставиха със старите и па средна възраст хо
ра „потуруми", да гледа как загиват другарите му, да 
гледа, без да може да им помогне. „Трябва да се бяга!”
_ помисли си той, по пе се помръдна. Краката му бяха
залепнали за земята, а очите му пе виждаха изход о:

отвсякъде клопка. Още веднаж поглед-

Раде Станоев

Запиши ти името си тука, 
чийто час последен вече чука, 
ти юначе, ти, другарю мои 
щом не можеш па полето бойно 
да запишеш име на герои.

За Да не го 
подписаха под тях, а

тази- затворена
германския лагер отвъд шосето и веднага но него —

реката, кодто
оскърбят, Чсмсркич и Томелич 

Мишо Вукович се намръщи.
се па

четмичсскии, чу оглушителния шум па 
представляваше голямо прспятветвне, и си помисли с 
тъга: „Какъв ми е късметът - от Колашип до Руганотова? Като че ли от него ще ти— За какво ти е 

олекне!... Но и той се подписа. клопка, а ние точно и пе„ по-пяма такава естествена 
паднахме. По-скоро в съдбата да повярва човек, откол- 

себе см, да затвори очи п да чака —
четвър™ по ред се подписа Лукич 

на вятъра. И наистина от това му
остави си адреса 

каквото и да с и

Скромно, едва 
и остави харгията 
олекна: ети, 
си жалемие: с

па как-кото паи изпълни съкровеното 
по какъвго и да с го сполети.”вото
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БОСИЛЕГРАД

НА СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ТЕМИ

БОЙЦИТЕ ДЕЕН 

ОБЩЕСТВЕН »ПРЕДПРИЕМАЧИ«$
ПГ* ФАКТОР

ЛЬ з е-ом сиромах човече. Работна ,чсмя имам 
съвсем малко. Добър съм зидар. Три месе
ца работих при предприемача Н. Н. по ]5 

часа па деи. Бяхме се договорили да ми заплаща 
по 280 динара надница, а той ми заплати по 
200. По 80 динара ми взе за „чирачсство"... Ис- 
кам си заработеното".

Това е елин от случаите на

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО па 
СУ Б-Общинския съвет на 

ПОР в Босилеград проведе
заседание,

задачите
през седмицата
И 1а 1СОСТО обС'ЬДМ
на организациите п органи
те па Съю3а на бойците в 
ос'г„тцесгвяоансто на приета
та политика за 
ската стабилизация и други 
въпроси в своята активност.

предприемача

■ ’:#Г7$'<ЙР н. н.
икопомиче- Н. И. не е лош човек. Водил ме е повече 

пъти па работа — продължава своята история 
ощетеното лице. — Помогна ми да науча занаята 
Тогава също ми взимаше „за чирачсство", 
шс и право, но сега вече съм майстор. При оти 
валето на работа се договорихме да ми плаща ка
то па майстор-зидар, а не като на чирак... Ис
кам майсторска надница — продължава изповедта 
е и в съда — Л. Л.

Такива случаи в Босилеградска община : 
рядкост. Много често се стига до съд между 
зни предприемачи и 
всичко, предприемачите нямат регистрирани фир
ми, а работещите при тях лица „сключват догово
ри дето се казва па честна дума".

п ■■
но има-На заседанието бе изтък

^ \ .. ■ Ъ V

1/ :,;Щ

Г мато, че организацията па 
бойните решително ще дей 
епвува в провеждането па 
стабилизационните мерки, ка 
14) при това се използува о- 
1Ппа, натрупван в дните на 
борбата и свободното пзгра 
ждаие

сеч «У

не са
ра-

«Довиждане I Сараево»

работници. Предисоциализма 
наврем е и ото 

п последователно прилагане 
па стабилизационните 
тен, набелязани в 
па заседанието програма, 
първата задача 
член на Съюза иа бойните 
«в общината.

технипа
ЗатоваГ5 -

мер- 
пристата

И сетне, съвсем естествено, се стига до съд, 
До разправии и други нежелателни явления. И 
условията за работа при такива „предприемачи" 
са трудни, а заплащането на труда, почти по пра
вило

е
всекипа

— е свързано с негодуваме на работниците 
и с други разправии. Работи се при трудни ус
ловия, работниците нямат осигуровки, живеят при 
трудни условия и така нататък, а работят и 
14—16 часа

Членовете па Председа
телството на ОС и а СУБНОР 
приеха заключение за подо
бряваме ангажирането на 
борческата организация в 
последователното осъшеств 
явапе на Тиговата инициати
ва за колективното ръковод 
ство, работа и отговорност. 
Приете балансът за 
година и финансовият план 
за 1980 година, при което 
значително внимание бе пое

по„ДОВИЖДАНЕ В САРАЕВО” — това е 
Ръчението което отправиха младите на своите дру
гари от целия свят от Леик Плесид при закриване 
на 13 олимпийски игри. От спортна гледна 
Олимпиадата беше „справедлива” и успешна. Сво
ите жизнени мечти да завоюват златни олимпий
ски медали осъществиха най-известните предста
вители на зимния спорт: ненадминатата австрий- 
ка АНЕМАРИ МОЗЕР—ПРЕЛ, Хани ВЕНЦЕЛ от 
Лихтенщайн и превъзходния Ингемар СТЕНМАРК 
от Швеция, американският ЕРИК ХАЙДЕН нзпъл 
ни обещанието — спечели златни медали въ® 
всички пет дисциплини в мъжкото класиране и 
по този начин в аналите на олимпийските игри 
стана най-успешен спортист на зимните игри до 
днес. Инак, над 50 състезатели и състезателки в 
този спорт надминаха олимпийските рекорди.

За непълния успех на югославските спорти
сти, отделно за алпинистите, ще се говори още 
много. Боян Крижай не даде очакваните резул
тати. Приятна изненада, след разочарованията, 
донесе младата Санда Дубравчич с 11 място в 
художествено пързаляне.

по па ден; нямат седлшчна почивка а за 
годишна и дума да не става.

Предприемачът ’ сам разпределя заработеното, 
определя кой колко ще получи, без ведомо

сти, без право на възражение.

Тогава мнозина „покорно" взимат заработено- 
предприе.мачът сам определя колко ше 

вземе зарад „умело" ръководене с работата, 
четене на планове, договори г работодателите и 
нататък. На ония, които възразяват предприемачът 
се заканва, че не ще ги вземе друг път да 
ботят с него, че ще съобщи 
че са лоши работници и прочее.

точка
Той '

1979
то, защото
им

ветено на ознаменуването на 
историческите места. За та
зи цел през годината трябва 
да се обезпечат необходими 
те средства. За член на ко
мисията по

ра-
и на „колегите си ,

организационни Когато се стигне до съД — тогава всегчко из
лиза на видело, дето се казва. Но трудно е да 
се докаже изнесеното от изнесените в делото 
обвинения, защото не съществуват писмени доку
менти. Освен това, за съжаление, все още се на
мират и лъжесвидетели, които без много да му 
мислят, дават неверни показания и завелият дело
то работник най-често не може да докаже че е 
прав и че има да взема! Лъжесвидетелите 
неверни показания като по такъв 
лучават „виза" за работа и през следващи ст стро
ителен сезон.

и политически въпроси към 
междуобщинския 
СУБНОР в Лесковац, Предсе 

избра Вене Ве-

съвет на

дателството 
линов от Долна Лисина.

Ст. Стойков дават 
начин си по-

КОМЕНТАР

Подсъдимият „предприемач”КОГАТО ЗАШЪЛХВЕ ОТГОВОРНОСТТА дори и не почер- 
венява, както и лъжесведителите му. Не му е за 
първи път, а ограбеният човек остава 
творен. неодовле-

Трудещите се от основно училище 
„Христо Ботев” от Долна Лщбата, из
хождайки от свое становище, че имат 
възможност и част от личните доходи 
да изплащат чрез купоните от топлата 
закуска, поради недостиг на същите 

миналата година оста- 
топло ядене! При това не 

само, че са останали без топла закуска, 
но са направили и обществено нару
шение.

им, още повече ако се имд предвид, 
чс прислужниците са получавали и по 
20 купона повече от останалите, и че 
не са били длъжни да ги ползват изкл
ючително за хранителни стоки. Оттук 
произлиза, че в магазина, с който учи
лището е сключило договор за оборот 
на купоните стойността на един е 20 
динара, трудещите се „са могли" да ку
пуват и други необходими произведе- 
1ШЯ.

Възниква неминуемо въпроса: как да се под- 
сичат корените на такива явления?

Преди всичко налице е дългогодишната тра- 
д ция в строителната работа в Босилеградокия 
край. Хората отиват на сезонна работа, често во-през декември 

ват без дено от подобни „предприемачи”, 
син, без писмени

но нетрудоустро- 
доказателства, те трудно после 

могат да докажат, че „предприемачът” ги е огра
бил.

Миналата Съвсемгодина те -взели решение, 
с което на прислужниците в подведом
ствените отделения, които 
ла закуска за учениците, част от лич
ните

отделен е въпросът защо 
трудещите се в това училище не раз
движат

Строителните предприятия търсят предимно 
взимат със

които учат занаята и които след 
сезона се връщат в родния си край, за да гледат 
за известно време и домашната си селскостопан
ска работа.

готвЯт топ- инициатива за подготвени зидари, а предприемачите 
себе си млади.

организирана 
топла закуска в централното и подве
домствените училища. А имат условия* 
Поне в централното, 
ия. готвачки и пр.

Въпросът е още по-болезнен, ако 
се има предвид, че и тук както и въ» 
всички

им доходи изплащали в купони, 
предзначени за топла, закуска. При то
ва не само, че са изравнили ролята на 
купоните с личните доходи, но и неса- 
моуправителио се отнесли 
ствените

къдего има кух-

към обще- 
които подле- 

личните доходи. Добре знаейки, 
че купоните от топлата закуска не под
лежат на същите, чрез „самоуправител- 
но" взето решение цяла една 
несамоупртвително се отнасяли и към 
общественото

облагания, на За да не стигат до съд такива .работници би 
тряовало да сключват договори

институции има самоуправите- 
контрол, директор, който трябва 

да спазва самоуправителните норми и да 
сочи на несамоуправителното им при
лагане. И още нещо: кой Да компен
сира купоните за топлата закуска на 
27 работника? Сега когато е късно за

жат лен с предприемачите, 
така че да имат и „писмени" доказателства, лко 
техните права се увреждат. Отгодина друга страна и ин
спекциите би трябвало да действуват по-енергич- 

за да не стават подобни 
По такъв

задължение от личните 
доходи, и към предзначението на купо
ните за топла закуска. Най-късо каза
но направили са две нарушения.

Съвсем естествено

но. нарушения.
начин много от частните предприе

мачи ще бъдат заставени в 
ограбват хората, 
пари.

каквато и да било компенсация и кога
то е на видело „тайната" не намерението си да 

а ще им изплащат заработените
остава

нищо друго, освен, да се потърси отго
ворност за пропуските.

се налага
просът: как са ползвани тези

въ-
купони

и как се оправдава предназначението Иван Андонов
В.Б.
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СЛАВНИ ГОДИШНИНИ

ФОРМИРАМЕ НА ОСМА СРЪБСКА 

БРИГАДАКАЛЕНДАР НА 

СЬБИТИЯТА На 8 февруари 1944 година е формирана Ос- 
ма сръбска ударна бригада, кодто след освобож
дението на Ниш (14 октомври 1944) приема в съ
става си и I царибродска бригада. Бригадата взи
ма участие в боевете за окончателното освобожде
ние на страната от фашизма.

През март 1944 година на- 
родоосвободителшото движе 
ние в Южна Сърбия печели 
все по-големи успехи. Тези 
успехи са особено значител
ни, след разгрома на четни- 
ческите поделения в Южна 
Сърбия. Тогава ръководите
лите на НОБ от този край 
решават да осъществят на. 
дело идеята за формиране 
на нова бригада.

Търговище ,току-що осво
бодено място в Южна Сър
бия ма 8 март 1944 година 
получава тържествен вид.
Цялото селище е изпълнено 
от бойпи и народ от целия 
този революционнеи край 
събрал се тук да празнуват 
великия успех — формира
нето на нова бригада. Всич
ко това се случва в непо
средствена близост на оку
патора. а

Национални и партийни 
знамена гордо се развяват 
по улиците на Търговище.
Тук пристигат втори и чет
върти батальона на Втора 
южиоморавска бригада. Ра
достта е още по-голяма, че 
това историческо съби
тие (формиране на бригада
та) присъствува член на 
Върховния щаб на Югослав
ската народоосвободителна 
войска Светозар Вукмано- 
вич — Темпо. Тук пристига 
и Главният щаб на Македо
ния, кадто и Трета македон- а 
ска бригада и Косовски ба
тальон. 'Присъствието на 
тези партизански части, най- 
красноречиво говорят за съ 
здаваието на братството и 
единството на сърби, маке
донци албанци в тази част 
на нашата страна. Заедно с 
бригадата в борбата взимат 
участие и много българи от 
състава на ТръЦския отряд 
и български войници напу
скащи фашистките части и 
присъединяващи се към пар 
тизанските части. На нова
та бригада стават ръководи- ври потегля към фронта, 
тели прекадени бойни — ' Бригадата минава през Пи- 
Живоии Николич — Бърко рот и Бабушница и над Вла-

сотинци стъпва в първото 
боево кръщение.

В началото на октомври 
продължава действията за 
освобождение на Югославия 
и Източна Сърбия. Минавай 
ки през планина Селичеви- 

за командир и Любомир ца бригадата взима участие 
Тоайкович зам. командир и в боевете за освобождение

то на Ниш (14 октомври 
Още на следващия ден 1944) и между първите вли-

новоформираиата бригада за за в града. На 23 октомври

На 1 март ^ 1944 година в Дървар в редак
цията на „Борба’' започва да излиза петнадесето- 
дневно списание за политически и обществени 
въпроси „Нова Югославия”. В първия брой 
това списание обнародвана е статия на Йосип 
Броз Тито „Значение на решенията на АВНОЮ— 
за по-нататъшно развитие на нашата борба и 
създаване на федеративна държавна общност”. 
Тито в статията, между другото казал, че с реше
нията на АВНОЮ са положени основите на ное* 
Югославия.

др.на

А< г
? ■" Г4а■У

V.*На 1 март 1948 година в Белград се състоя 
заседание на ЦК на ЮКП на което е разгле
дан, покрай другото, искът на Й. В. Сталин, пре
даден още на 10 февруари на югославската деле
гация в Москва, за създаване на федерация ме
жду Югославия, България и Албания. ЦК на 
ЮКП не приема тази идея. Тито е считал че не

V :
?'■ I

V■*.ч;

Ж/ т &Щж-ллУ те целесъобразно във всеки случай да се поставя 
въпроса за федерация с Българня. Федерацията 
изисква създаване на единна партия, а между 
ЮКП и БРП(к) съществуват идеологически разли
чния. Тито изтъква, че СССР има друг поглед на 
националния въпрос. На края той подчертав^, че 
Югославия се намира в борба за изпълнение на 
петгодишния стопански план и че влизането във фе 
дерация с България ще попречи това.

И1 ■Л ■л
!\ >:

V г.
Бойци от VIII бригада при Зворник

Първа царибродска бригада 
Осма

сръбска бригада и в този съ 
став остава до края иа вой' 
мата.

почва ожесточени сражения 
с неприятелските части в 
този край. Първата задача 
ма бригадата е да ликвиди
ра остатъците на четничес- 
ките части в Пчимя. На 10 
март бригадата провежда 
събрание в Бущране и за
почва преследване на четни
ците. До края на март бри
гадата води ожесточени сра
жения с четниците, особено 

13 март. когато се стъл- 
кнови. с Кривопалаиешката 
четническа бригада. След 
първите сражения партиза
ните пленяват част от оръ
жието на четниците. Два 
дни след това, на 15 март 
в село Кози дол партизани
те хващат още пети.ма чет
ника.

влиза в състава На

На 4 март 1942 година в източна Босга* запо- Бригадата постига, значи
телни успехи в боевете за 
освобождението на Пршци- 
на. Бучи трън и Митрови- 
ца. През ноември бригадата 
взима участие и в боевете 
за освобождението на Но
ви пазар и поема път към 
Сйеница. Бойците от I ца- 
рибоодска бригада от 28 се
птември до края на ноември 
изминават голямо разстоя
ние и в усилен марш не
прекъснато проявяват голя
ма храброст и издържли- 
вост. По това време връз
ките с тила не се прекъс
ват. Това са големи изпи
тания за бойците от брига
дата, която се калява за да 
издържи боевете на Дри
на и Сремския фронт до 
края.

чват петнадесетдневни боеве в които пролетарска 
ударна група ( 2 пролетарска бригада и три батальо 
на на Първа пролетарска бригада) в щурм раз-

отряда и освобожда-громват няколко четнически 
ват Власеница, Сребреница и Братунац.

На 4 март 1945 — частите на Червената ар
мия започват офанзива в Германската област По
мерения и излизат на Балтичко море.

КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ 
НА ЖЕНАТА ^ ~

в Босилеград
Първа царибродска брига

да, формирана в Цариброд 
(Димитровград) на 10 сеп
тември 1944 година, само 
два дни след освобождение
то на града, на 28 септем-

ЧЕСТИТИ
т

НА ВСИЧКИ ЖЕНИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗ
НИК НА ЖЕНАТА — 8 МАРТ, С ПОЖЕЛАНИЯ 
ЗА НОВИ УСПЕХИ В ЖИВОТА И ТРУДА.

Б. Николов

Може би е необходимо да се добави, че вътре въобще 
не може да се влезне* (казано чисто от физическа гле
дна точка), освен ако принуденият има по-дълбоки бо
туши. А физиологията само .през течение на едно дексп 
нощие* налага на десетици хора пътници и клиенти на 
пет метра отдалечената! от тук кръчма) да се отбият в 
клозета. При това трябва да се* има предвид, че мяс
тото с почти в центъра на града и други! възможности 
нс съществуват(?).

Но колко н да е лоша, а лоша е до крайни пре
дели, обстановката! в тази постройка не е онова, което 
боде в очите на хората. Измъчва ги' въпросът: как от
говорните за това помещение и за хигиената в града 
могат да'бъдат безучастни до такава степен? Обаче без 
оглед чс хората протестират, виновниците,на тази нере
дност съвършенно — не предприемат нищо!? На Авто
транспортното, което построи сградата на автобусната 
станция, ис са важни физиологическите потреби на п^т 
лиците, а общинският инспектор по хигиената изглеж
да! че „не е открил” нарушени^ на хигиеничните пред-

клозетВЕЧЕ няколко години наред, публичният
в Босилеград не изпълнява пред-

назначението си. За сметка па това па пътниците и по
сетителите па градчето „предлага редица неприятни 
приключения и става потенциален източник иа зарази
телни болести. За съжаление никой не предприема ка- 
квито и да било мероприятия и положението продъл
жава да се влошава. Попастояшом е така, и .налага 
нй-сетне да се постави въпросът: в резултат иа чпя С 
отговорност се стигна дотам?

По следите 
на нередното без

безотговорностГоляма
необходима па хората сграда с 

изпаднала в такова ужасно състояние, като че ли за 
"еЛшкой никога не е дал пито еди,, динар и е „аи- 

езпачителното място на света, от което хората няма 
никаква -полза или вреда. Пред входа са Р^жиърлсип 

всички вътрешни врати, като по 'ози^ца-

И наистина тази

писания-
За тях, може би, посоченото състояние трябва да 

бъде наказание за безспорния «вандализъм на отделни 
лица, които за «ъсо ореме унищожиха съоръженията 
>в тази постройка. Но все пак това не може да бъде 
оправдание за занемаряваие на факта, че в най-оборо- 
тиото място в града се намира огнището иа зараза, \<о- 
ято след като се стопли времето може да предизвика 
масова епидемия.

външиата и 
чимнощем! ДП1 се

толкова думи, хюрааяпаши лошите хигматчин 
вЛю Тя може реално да се преде,алт.ням.а 

обстоятелства, о к

ШШШШшШШ—”
Караджич", ООСТ „Графичар”, Ст. Паунович №П — Ниш.

018-52-751
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★
Моля, без докачениеИдна жена сс изказва па 

събрание. Говори повече от 
половин час и по нищо пе 
личи, че ими намерение да 
свършва. Един от лрисъству 
ващиге прошепва на съседа Родителска среша. Съобщават се бележките 

в Образователния център в Босилеград. Един ро- 
като изслуша бележките на сина си

— Вода! — извикаха присъствуващите.
— Откъде вода в Образователния център в 

Босилеград?!
И хората потичаха към Драговищица.

По идея на: Раде Станоев

си: дител
падна.

при-— Да пази господ от така
ва жена! За нищо на света 
не би се оженил за воя. Ще 
ме подлуди с бърборенето отговориха домакините.си.

— Благодаря ви за съчу- 
ствисто — отговоря му съсе 
дът. — Това е жена ми. БАСЕЙН

★ЙЕР Р ЖЕНА В Димитровград все по-често се говори за по
строявано на басейн* Но за какво ли им трябва 
тъй като в главната улица пред конфекция „Сво
бода” имат вода, а шофьорите гй къпят ежеднев-

— Докторе, дали вече не 
е време да поговоря с моята 
петнадесетгодишна дъщоря 
по някои деликатни вт,про
си?

но.
Требеше при мене да дойде на гоейе сват Го- 

га оди Строшену чешму. Чека га на седми, чека 
га на осми, получи йеДно Дълго писмо. Що да ви 
га разказуйем те кикво ми пише Гога:

„Манчо, не може да дойдем при тебе. Изде- 
I ба ме празннкат на женуту. Реко дай тия Дън 
| да сам си дом. И са лежим у кревет болан сам 

и да ти пишем що сам болан.

На осми март днго се рано и реко на женуту 
и- да полежи у креветат, а я че свършим кьойнете 

работе та да разбере дека йе празник.
Днго се рано и първо ко жената измето дво- 

рат, па отидо та подгрея малко помию та тури 
на праечтата. После изми чннийете и напрйи 
подручък. Испържи две-трн яйца и идо у самопо- 
слугуту та узо леп и за унучетата малко млеко и 
два-три бисквита. Ка се върну дома децата се ди- 
гла и све що я бецо оправил они синдрацн из- 
мешали.

НА ЕДНА СМЕТКА
Забелязали хората, че един височанин жи- 

вущ в Димитровград само през зимата пътува при 
и роди/елите си във Висок.

— С един билет да видя брат си в Пирот 
и роди/елите па село — признал си той-

Ясно е, че рейса през зимните месеци пъ
тува през Пирот.

— Защо не. Бихте научи
ли МНОГО 11СЩП от НСЯ-

ху/цтр
★

Една заядлива жена се на
хвърля върху мъжа си:

— Е да, ти сигурно не мо
жеш да дочакаш деня, в 
който завинаги ще затворя 
очи!

— Очите не, но устата си 
спокойно би могла да затво
риш — отговаря мъжът й-

АФОРИЗМИ

Войната е зараза...изолирайте агресорите!

Ф. РУЗВЕЛТ

о
★ Искуството да се воюва може да се научи 

само на война.— Много те моля Да не се 
спираш пред всяка витрина 
— моли съпругът.

— Щом толкова бързаш, 
можем да влезем в магази- 

предлага

После сви развачаше, а я ко домайина узо та 
изми судовете и пристайи манджу за ручък. Ка 
жената се диже и отиде при комшиАу. Я Ьу ис- 
прати. Узо та опрайи собете, изнесо църЬете на 
пенджар. И додека да се завъртиш дойде ручък. 
Пак напълните сви од работу. Я ко домаНица, уло
ви се да заменьуйем женуту, тура Да ручаю, пак 
мшгекье судове, пак носеше на прашчината и поче 
да мислим кикво че турам за вечеру.

I Дойде вечера, сви се збрали та гледащ теле
визия), а я тури вечеру, па после они пак си 
гледащ телевизии), а я пак удари мийеше на су
дове, пак чисти по куйнуту и вече осети да ме 
жита нещо у кръстетинуту. Ама реко нема да 
се одавам па кикво стая нека стая.

Негде около йединайесе саата си и я лего. 
Ка на щтре дън да се дигнем не може, све ме 
уболело. Цел дън на девети прележа. И са сам 

; йоще у кревет. Децата ми донесоше некикви ле- 
кове.

ЕНГЕЛС

на за малко 
съпругата.

ЕПИГРАМИ
★

СТАНИСЛАВ ЙШИ ЛЕЦф — Този ми е най-добрият 
клиент.

— Дава ти добър бакшиш.
— Нито сантим.
_ !?»
— Почти всеки ден ми пла 

ща по една-две ракии, ко
ито е забравил да поръча.

М!

(
Човешките съдби се разклоняват: 
едни римува, други —- клевети. 
Комуто двете дарби се отдават, 
римуван донос ще ти посвети.

; И;
II ★ * *
] 1 Две страни има медалът, 

но е еднакъв металът.
Къщата е пълна с гости. 

Малкият Педро плаче и ед
на от гостенките, която съ
всем н е е Венера, му казва: 
„Недей да плачеш, защото 
децата, които плачат, 
грозняват”.

Педро, плачейки, отгово
рил:

„Ти, лельо, като си била 
малка, сигурно не си спира
ла да плачеш. . ."

ЗА ДВАМА ПОКОЙНИЦИ
Йедва издържа да будем и я йедън дън жена 

— да заменим де, моюту. А она кико издържа 
365 дъна у годинуту тека да снове

Те затова не дойдо при тебе. Ка оздравейем, 
че дойдем.”

Четим писмото на сват Гогу и си мислим ки
ко ли се излъгал да работи йедън Дън работете 
на женуту си.

по-
Единият загина като Хектор. 
а другият живя като директор.незнам.

ОЩЕ ЕДИН ЮБИЛЯР

И на мен юбилей ми се пада: ' 
Участвувах в хиляда парада.★

Свещеник пита напуска
щия този свят известен ис
пански велможа от XVI 
век:

— Синко, прощаваш ли на 
своите неприятели?

— Аз нямам неприятели 
— отговаря спокойно уми
ращия. — Избих ги всички-

ЗА МОДАТА

Ний сме в линия с модния тон: 
я, да видим в журнала, 
под какъв ъгъл този сезон 
да си гледаме хала.

те.

КРУШКА 

П0| КРУШКА
н&лнеи, насили ти 
тил им ттошмтм-

цел чле веие
Вижцз^с? с<?гм 
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