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

ЦЕНА 2,00 ДИНАРА

НА ЦК НА СЮК И ПРЕД
I

Обща политическа стабилност 

силно идейно единство
'^н^СЮкТпред^а 

дсмъдиото На ЬФКЮ, в чиято работа участвуваха и 
наи-висшите функционери на Федерацията. На таседаш. 
ся „и. КОеТ° председателствуваше Стеван Доронски 

някои въпроси на политическата и ико 
номическа обстановка в страната 
тивност на СФРЮ и СЮК и

Съшо е еценено, че в ус 
лоазията на напрегнатата ме 
ждународиа обстановка ук 
репва положението на на 
шата страна в света и е осъ 
шествена нататъшната афир 
мация
ципи на необвързанта поли 
тика на Югославия-

международната ак
на развитието иа системата 

на всенародната отбрана и обществената самозащита. В 
стъпително изложение произнесе 
тар на Председателството

на основните прин

изпълнителният секре- 
на ЦК на СЮК Милан Дале- Изтъквайки по-нататъшни 

те задачи на Съюза на ко 
мунистите и всички органи 
зирани социалистически си 
ли, двете председателства 
особгло изтъкнаха необхо 
димостта за по-ефективно ра 
зрешаваие на актуалните вт 
проси в областта на иконо
мическите отношения, преди 
воичко в провеждането на 
стабилизационите мерки и 
договарянето по някои раз 
войни въпроси. О.рганиза 
циите и органите на СК, е 
изтъкнато на заседанието 
и организациите на сдруже 
ния труд, обществено-поли 
тическите и самоуттравител 
ните организации и общно 
сти, всеки в рамките на ово 
ята роля, трябва да засилят 
активността в осъществява 
нето на вече договрените 
задачи.

БИЧ. От заседанието на Председателството 
на СФРЮ в БелградДвете председадателства 

константираха, че през после 
дните месеци във воички об 
птествеки среди се разгър 
ща твърде интензивна поли 
тическа активност. В сърце 
вината на тази активност 
се намират осъшествяванетс 
на иконмическата стабилиза

изразява чрез общата поли 
тическа стабилност в страна
та и силното идейнсмтолити 
ческо
стите и всички трудещи се 
и граждани, тяхната готов
ност и решителност последс 
вателно да провеждат поли 
тиката и курса на другаря 
Тито и Съюза на комуни 
стите.

Заседание на Председателството 

на СФРЮ
единство ка комуни

Под председагелствуване на подпредседателя 
Лазар Колишевски на 5 март в Белград се състоя 
заседание на Председателството на СФРЮ. Пред 
седателството обсъди платформата за външно-по- 
литическата активност на Югославия в предстоя 
щня период. Членовете на Председателството по
ложително оцениха досегашната активност на на

ция, по-нататъшкото гкреп 
ване водещата роля на СК 
с тежище върху първ.ичните 
и общинските организации 
последователното ссъптеств- 
ване инициативата на др.у 
гаря Тито за колективната 
работа и отговорност, как 
то и по-нататъшното разви 

на политическата сис 
тема на социалистическото 
самоуправление и отбрани 
телио-самозацгитната органи 
зираност на обществото. Във 
връзка 
че във 
се постигат 
резултати. Това особено се

На заседанието положител 
но са оценени постижения 
та и способността на всена 
родната отбрана и обшест 
вената самозащита и готов
ността на нашето обцтествс 
като цяло решително и ус 
пешно да се противопостави 
на какво и да било застра 
шаване на независимостта и 
териториалната цялост на 
СФРЮ, братството и един 
ството на нашите народи ^ 
народности и останалите при 
добивки на социалистическа 
та революция.

шата страна на международен план и изтъкнаха, 
че е необходимо полагане на усилия за понататъш 
ного афирмиране на принципите на необвързано- 
сгта в международните отношения и за активното 
действуване ма движението на необвързаните
страни.

На заседанието бяха обсъдени и някои други 
въпроси от конституционната принадлежност 
Председателството. В работата на заседанието взе
ха участие и иай високнте функционери на Феде
рацията.

натие

с това е оценено 
всички тези области 

забележителни този броивг
Победа на патриотичния 
фронт на Зимбабве

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОК НА ССТН 
В ДИМИТРОВГРАД МИЛУТИН ЦЕНКОВ

ССТЙ—най-широк фронт на органи
зираните социалистически сили стр. 2Чествуван 

Всми март 

Международния 

празнин 

на жената

Обществените изисквания - 
коректорн на стабилизаци
онните програми

С МИЛУТИН ЦЕНКОВ, председател па Пред- 
Общинската конференция иа Со- 

Димитровградска община 
комунистите в Социа

седателството на 
циалистическия сък>з 
беседвахме за дейността иа 
листическия съюз, в делгатската система и активно 
стта им във внедряването и развитието на всена
родната отбрана.

__ Когато става дума за дейността на комуни
стате които в Социалистическия съюз представля 
ват болшинство, особено бих подчертал, че тяхна 
та основна задача е Да дават подтик иа съв- 
купного творчество на широки/е маси и това тях 
то влияние е положително, но ангажирането па 
всички комунисти и не е достатъчно и то ще тряб- 
ва да се подобри. ^
г V, <СГ'р • *'■

В
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Четворки в „Сапатово“ /■

стр. 11стр. 4 Ч

— Още преди няколко ме 
сеца на изборната колфе- 

се разисква върху Поля, без докачешеЗапитан да каже пешо по 
за това, какво пожот/ 

за повече
кретно се предприема 
добреиие на метода и съДьр 
жапието на работа и какво 
се предприема за по-успеш 
но ангажиране на комунис
тите в редовете на ССТН, 
Ценкс/в капа:

ренцияподобрението метода иа ра 
бота, а почкъомо и иа засе 
даяията па Председателстпо- 
130.ТО на Конференцията. Тук 
становищата са я°ни — по' 

(Иа 5-та стр.)
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ОТ РОДЕЗИЯ до ЗИМБАБВЕ

ЗимбабвеЛичният паспорт на
ПОБЕДА НА 

ПАТРИОТИЧНИЯ 

ФРОНТ НА 

ЗИМБАБВЕ

Повърхнина 390 243 хиляди квад
рант километра. Население 7 104 000, 
от което 6 860 000 африканци и 244 000 
европейци. Главен град Солебери 
(568 000 жители), втор по величина е 
град Булнао (340 000).

Бившата система в Родезия е мио 
го подобна на расистката в Южна Аф
рика. И тя икономията си базира на 
много евтината черна работна сила. Си
стемата на расисткото разделение е 
била основана на неоправдателното ра
зделение на земята. Инак, стопанството 
е основният лост на икономията. Стопан 
ството на Родезия в най-голяма стенен 
е било под доминацията на междунаро
дния капитал. Въпреки на международ
ните приети санкции срещу правител
ството на Ян Смит, които били широко 
нарушавани от мултинационалните ко 
мпанпи и п С'/,гласие с Някои западни 
правителства, между 1965 и 1974 го
дина родезицекото стопанство без 
претпятствия се развива с огромната 
помощ на мултинационалните компа
нии. Намаляването на стопанския Рьст

иаюелнието 
на Зимбабве, черните и бя- 
лите, да сътрудничат и съв
местно да изграждат страна-

Народът на най-младата 
африканска страна, сега сво 
боден Зимбабве, отнесе най- 
голямата възможна победа 
С огромно болшинство те се 
определиха за насоките, ко
ито ще им дадат възможност 
за възвършане на достойн
ството и свободното им раз 
витие.

Резултатите на тъкмо за 
въригнилите тридневни избо
ри за 80 места на черното 
болшинство в бъдещия паР 
ламент показват не само

повика

та.
започва през 1975 не поради санкции
те, но поради рязкото разширение 
акциите на освободителното 
Заради това идва До повличане 
ждестранните инвестиции в Родезия.

„След МНОГОДИ11ШИ оовобо 
борби настъпи пе 

па помирение” — 
ва са първите думи ага Му 
габе след съобщението 
резултатите от изборите. „За 
всички има място в тази стра 
на, а нашето правителство 
ще бъде честно и справедлн 
во*\

дателни 
риод

на
движение.то

на чу-
па

Победа на Чу'г
и

Все пак, остава още дълъг 
и сложен 
независимата Замбабве, която 
първите си крачки в свобо
дата прави по .най-добър на

високата политизираност на 
народа на Зимбабве в момей 
та на определяне на 
представители, 
нуемите промени, отноедо 
отстъпване на колошгализ.ма 
от тази

ШштПъТ до истински ' **
СВОИ

но и неми

чин и с голяма подкрепа на 
Африка и света. Много ме
стни и международни инте
реси са свързани около 
тази богата страна' на юг и? 
Африка.

Между другото едно е съв 
сем сигурно — дългият път 
към независимостта на Зим 
бабве е изминат и въощане 
към старото не бива да бъ 
де. Нито една независимост 
не се получава като дар, ни 
ти пък лесно. Народът на 
Зимбабве в течение на седем 
годишните си борби и се 
га чрез гласуването пока 
за, че за тези факти е дъл 
боко съвестен. Няма причи 
ни за съмнение, че Зимбабве 
анци много трудно ще паз 
ят получената свобода 
че ще следят пъТя на соб
ственото ои развитие, неза
висимостта, не свързване с 
блоковете, разбира се нео- 
бвързаността. Новата Зим 
бабве може в това, както и 
досега е било така, да раз 
чита на пълната подкрепа и 
помощ от всички свободол 
юбиви народи на света, пре 
ди всичко от необвързаните 
страни.

Партията за Африканския 
национален съюз на Зимба 
бве ЗАНУ — Патриотичен 
фронт е спечелила абсолют 
но мнозинство на изборите 
за родезийския парламент. 
Според официалното съоб 
щение, партията на Мугабе 
е спечелила 57 от вкупно 80 
места в парламента, принад

част на африкан
ската зел!я пред исторически 
те тежнения на африканци 
те и закономерностите за 
тръгване напред.

За народа на Зимбабве и 
за Африка цялостно, а отдел 
но за необвързания свят 
който отвинаги се намира 
начело на борбата за декс 
лонизация и освобождение 
на народите, тези дни стана 
ха исторически. От старата 
колониална Родезия се роди 
нова Зимбабве, след седем 
години войни и военни стъл 
кновения, след 20 000 жертви 
и 250 000 изчезнали и избя
гали.

Около 230 000 бяли, които 
вече са избрали свои 20 о? 
вкупно 100 представители за 
бъдещия парламент още на 
15 февруари, не са заинте 
ресувани наблюдатели за ис
торическите действия тези 
дни в Зимбабве. Довчера 
алсолютни господари на Рс 
дезия утре вече ще живеят 
в независимата, африканска 
Зимбабве. — Патриотичния 
фронт (ЗАНУ) забележи ог 
ромна на изборите победа

лежащи на коренното насе 
ление. Избирателите от ре- 

на бялото малцин- •... ">,°ЧН11ЯНдовете
ство в Родезия ло-рано са

С тържествен пргелед на възпитаниците и ко 
мандирите на Центъра на военните училища на 
сухоземните войски в казарма „Маршал Тито" в 
Сараево на 5 март е ознаменувана 35-годишнината 
на това учебно-научно учреждение за школуване 

кадри. От тържеството, на което гово
ри генерал-майорът Винко Крмел е изпратено поз 
дравително писмо до Маршал Тито с пожелания 
за успешното му оздравяване.

На тържеството бе прочетено решението, с 
на Центъра ка военните училища на сухо

земните войски в Сараево се присъжда Голяма 
грамота на ЮНА. Това значително признание, Цен 
7ъРът е получил по повод юбилея и за извънред
ните резултати в образователно-възпитателната ра 
бота. Присъди го съюзният секретар за народна- 
отбрана, армейски генерал Никола Любичич.

На снимката: Преглед на възпитаниците на 
Центъра на военните училища на сухоземните вой 

у ски по време на тържеството в Сараево.

избрали десет свои предста 
в тели. Главният съперник 
на Мугабе на изборите, ли- 

ЗАПУ
на военни

дерът <на партията 
Джошуа Нкомо спечели 20
а партията на свещеника 
Музорева само три места в 
парламента.

което

Триумфът на изборите да
де възможност на партията 
на Роберт Мугабе сам-остоя 
тедно да сформира първото 
независимо правителство на 
Родезия. /

<11шш1шшш1иштишшн1шслободан ТИТО — ДИМИТРОВ 1947г
нешович

„Между Народна републи 
България и Федератив 

на народна република Юго 
славия,
на монархо-фашистките кли 
ки, които пемрано управлява 

съществуват най-сърде 
чни братски отношения- 
питите отвътре и отвън да 
се нарушат тези отношения 
срещат решителната съПР° 
тива на нашите народи. Та
кива опити, които реакцията 
и великобългарските и вели 
косръбските шовинисти пра 
вят в двете страни са обре
чени на пълен провал. Взаи- 

стопан

ка

ВПДСИИ СПОРАЗУМЕНИЯ след премахването
★★★★★★★

Е ха,а
шншшшшшшшшиштп

жем Балканския полуостров 
от „буре барут”; което пред 
ставляваше някога, да го пре 
върнем в здрав лост и фак 
тор на мира и демокрация-

Георги Дм1У1итрое: „
винаги тежкото време...“

Замина за
Ето как Слободан Нешо

вич описва посрещенето 
на българската делегация 
Белград, където била привет 
ствувана от Синища Стан 
•кович, председател на Пре
зидиума на Народната скуп 
щина на правителството на 
Сърбия.

По просторния площад и 
по целия град плющяха бъл 
гарски и югоолавски знаме- 
мена.
Димитров

свободната и нам братска, 
бих искал преди всичко да 
изразя иокрена радост и 
голямо възхищение на бъл 
гарския народ спрямо ваша
та героична борба, спрямо 
вашата победоносна борба 
под водачеството на славния 
Маршал Тито, 
и къ-м вашите големи уси
лия за изграждане на истин 
ски 
тивна
Югославия...

Замина

Ръка 
на вечна 
вече никога не ще бъде в 
състояние да ни 
и Да ни противопостави едни 
и една на други.

един на други, ръка 
дружба и никой га.в Ние дойдохме в Белград 

да се срещнем г вожда на 
нова Югославия Маршал Ти 
то и с другите ръководители 

Федеративна 
република Югославия, 

убедени, че тази 
твърде много ще до- 

ок ончател мото 
укрепване на вечното брат
ство

разедини
мните политически, 
ски и културни отношения 
между двете страни ще ста 
вят в двете страни са обре- 
въз основа на трайно брат 

Меж

на народ
Нашите народи познават 

своята съвместна историчес
ка съдба и те, ръка под ръ 
ка, ще вървят заедно по 
пътя на обезпечаването на 
своята свобода и благосъсто
яние. Те вече и днес сътруд 
ничат в обезпечаването

на
а също така дълбоко

среща 
принесе към

сътрудничество.ско
ду България и 
предстои, в близко бъдеше> 
окшочване на договор за при 
ятелство, сътрудничество и 
взаимопомощ, който 
повече ще задълбочи и Ще 
укрепи братското сътрудни
чество”.

На въпрос «а Мавридис 
при какви условия би мо
гъл да се установи режим 

и добросъ-

Югославия
демократична Федера- 

народна републикаБурно приветствуван, 
отпоздравявайки 

на народите на Югославия, 
очевидно твърде развълну
ван, каза:

,Драги братя, 
вати, словенци, македонци и 
черногорци!

Стъпвайки на почвата на

между двата 
славянски народи...” („Нова 
Македония”, Скопие, бр. 793 
от 23. VII 1947 г.)

Тези свои убеждения 
Димитров

наши
завинаги тежкото 

минало, -когато на ошевраговете 
делеха и противопоставател 
ните

мира в тази част на света, 
качето и в установяването 
на траен, демократичен мир 
между всички велики и мал 
ки народи в света. Наша съ 
вместна задача е да поло
жим всички сили, за да мо

Гео 
изнесе на

сърби, хър- цели. Границата между 
нашите две страни сега вече 
не ни разделя, но ни обедин 
ява. Братята от двете страни 
на границата си

,рги
няколко дни преди идването 
си в Белград пред гръцкия 
кореспондент Леофтерие Ма 
вридие:

югославската столица, на подадоха на траен мир
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И» СТРАНА ОСТАНА ВЕРНА НА 

СЛОВОТО НА СПОРАЗУМЕНИЯТА
23 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА МОША ПИЯДЕ

МОША ПИЯДЕ ЖИВОПИСЕЦ, 
ЮРИСТ, РЕВОЛЮЦИОНЕР

ДИМИТРОВ “««ИТЕШОРЛЗТМЕНИЯ 1И10_ 
блицкс, Сл6^ЮД4НННЕШ0МIч':1,^дн^1;РаИСК,,я^ 
терес. Радиопредаването на бългаосе„ 3 ™ям ип 
Югославия направи разговор с Нешович °™К "? Радио~ тваме една част. «ешович, от които помес

На 15 март 1957 година, на през 1919 година. А когато 
върщане от Париж, където На 1 януари 1920 година ста 
предвождал югославска пар 
ламентарна делегация почи-

воля с публикуването 
мо няколко такива, но рад 
ва ме факта, че те са реле 
вантни
че българското 
ство, по своя 
взе редица мерки, с които 
не само че призна, че Пирцн 
ска Македония 
главно от македонци, 
дори издаде декрети, разпо 
редби, решения, 
гуряваха совбо-да, национал 
но, икономическо и култур 

развитие на македонско 
то национално малцинство. 
За съжаление всичко това 
беше краткотрайно.

на са

на ЮКП, започвава член
да сътрудничи в „Радничке 

известният революцио- новине’' орган на ЮКП. 
нер на югославското работ От тогава до смъртта Мо 
ническо движение Моша Пи Ша нито за момент не пре 
яДе Чика Янко. става да се бори за новото

И времето не е в състоя* общество. Сътрудничи във 
ние да заличи светлия лик всички 
от нашата революция и пре

за потвърждението ваправител-
Книгата „Бледските 

разумения"
зултат на действителна 
обходимост — подчертава 
Нешович. Трябваше да 
попълни една празнина 
балканската 
от следвоенния 
който двете

инициатива
Блед, - 
те беше 
гледано

спо
възникна в ре на най-високо равни 

по-опец!иално раз- 
отношението на 

нова Българня към СР Макс 
ДОНИя и

не- е населена
прогресивни вестни- 

организира работници
те и затова бива арестуван 
и осъден в Лепоглава и Срем 
ска Митровица.

но ци,се македонците въоб 
мерките, конте 

правителство бс
в ше, особено 

българското
ше взело и онези, които въз 
намеряваше да вземе за да 
се осигури запазването 
националните права 
веещите в България 
донци, да им даде 
.ност за

които оси-
историографи я

период, 
съседни стра- 

през вйната една сре 
- — тръгнаха под 

оъководството на Тито и 
Димитров

в
Но и в затвора не прекъс 

ва да работи. И там орга 
низира арестуваните комуни 
сти,
„Капитал", заедно с Чолако- 

Тази книга благодаре

по
ни

нащу друга
и а ж;[ 

маке- 
възмож 

тяхното свободно

превежда Марксовия
по пътя на по- Дойде 1948 година, нераз

бираемата, чудовищна кам
пания на Информбюро про 
тив Югославия, нейното па 
ртийно и държавно ръко 
водство, в която безоглед
ният Сталин включи и пра 
вштелството и партията на 
България- След слизането 
на Димитров от политичес

нататъшно тзазвитие на ка 
родната демокрация и мине 
ха към изграждане на соци 
алистичеоки обществени от 
ношения- Проучвайки 
материя

вич.
ние на ПияДе е голям приноснационално, 

и културно Развитие.
икономическо за революционното възпи

тание и образование на ко 
мунистите. Освен това той 
превежда „Критика на поли 
тическата икономия", „Кому 
нистически манифест”
В Лепоглава през 1930 го 
дина се запознава с Й. Б. Ти 
то където били и двамата а- 
рестувани.

По време на Народосвобо 
дителната война и Револу- 
ция Моша Пияде е член на 
Върховния щаб. Той най- 
мкого работи върху организи 
ране на народната власт. Във 
Фоча през 1942 година пише 
Фочанските 
които били от значение за 
създаване на народната 
власт на освободената тери 
тория.

След освобождението ста
ва народен представител в 
Съюзната народна скупщи
на. Той активно работи 
върху саздаването на нови
те закони на нова Югосла 
вия и е един от авторите на 
първата Конституция на 
ФНРЮ. Делегат е на Миро 
вата конференция в Парцж. 
По време н информбюрото 
1948 година, Пияде пише ста 
тин в отбрана на нашето 
принципно становище.

Пияде 
към онези 
на югославското 
онно движение, които 
жат и ще служат за пример 
на младите поколения в бъ 
дещата борба за социалисти 
ческа Югославия.

— Ние сме свидетели 
бре си спомняме

и дотази
подчерта Нешс 

вич — събрах целокупните 
разполагаеми, 
оригинали материали, 
гирането на световната об 
тпественост за 
то—Димитров, които 
с-ваха като „огромен принос 
за сближението между 
ните сдавани, за мира на 
Балканите”. На времето, 1947 
година, така ги 
всички български 
т“ли — Димитров, Коларов 
Павлов. Георгиев, включите 
лно и Цола Драгойчева. 
Впрочем, според Цола Дра 
гойчева, Бледските споразу 
мения Титб—Димитров б^- 
ха „осъществяване на стре 
межите на югославските н~ 
роди и на българския на 
род, стари, колкото и тях 
ната история '.

тт продъл
жи Нешович — как българ 
ският н нашите народи, ка 
кто и целият 
свят посрещнаха тези 
разумения като триумф 
волята

и др-ДОСТЪПНИ И 
реа миролюбив

спо ката сцена, хората 
дойдоха на кормилото 
българската държава и пар 
тия, поклонници на култа 
към Сталиновата 
се отказаха от

които
договора Ти на н?.и вековните тежне 

ния на народите на двете 
съседни страни. Също, как 
то и посещението на българ 
гкатд партийно-правителстве 
на делегация, водена от Ди 
митров беше истински на 
ционален празник, отбеля 
зан

се оцен

юж личност 
Бледските 

споразумения. ^ изключение 
•на решението, 
то Югославия прости на Бъл 
гария Репарациите, 
рия беше длъжна да плати 
на Югославия 25 
долара злодействата, 
направиха нейните окупатор 
ски войски и държавния апа 
оат на несоха на нашите на
роди А това беше значителна 
част от щетите, които Бори 
сова България нанесе на юго 
славските народц, — от ап 
рил 1941 до есента на 1944 
година. От моята 
же да се види - 
шович

Моша Пияде
оценяваха

ОъКОВОДН
според кое

Дадан борец на Комунистиче 
ската партия на Югославия 
Моша Пияде. Тъкмо обрат 
но. Колкото повече се отда 
лечаваме

Бългавъв всяко югославско 
село и град през които ми 
на тя. от гоачицата до Блед 
такд и посрещането на Ти
то и на югославската 
гацид на България беше ис
ТИНСКя

предписания,
милиона

които от времето кога- 
работи и живя Пияде, 

толкова повече виждаме не
говото величие и значение за

то
делс

възможност за бъл нашата революци 
ще за Новата 
Затова не може да отминем 
датата когато чухме лошата 
вест за смъртта на велика
на на нашата революция дру 
гаря Пияде.

Роден в Белград на 4 яну 
арц 1980 година, Пияде още 
ог млади години показва скло 
ност към живопис. Затова 
следва живопис в Минхен и 
Па

и въоб-
К)гаиския наоод да изяви пс 

най-величествен гославия-начин ра 
достта си от сближението 
от дружбата и сътоудничес 
трото с югославските нарсСпоразумени ята 

рат въпроса за македонско 
то национално малцинство е 
Пиринска Македония, 
то това не беше необходимо 
— изтъкна Нешович. Българ 
ската страна беше разреши 
ла този въпрос по своя ини 
циатива с решенията ка Де 
сетия разширен пленум цз 
ЦК на БРП(к) от август 
1946 година. Югославската 
страна беше доволна от 
тези решения. Затова

не трети-’ книга мо- 
каза Неди.

В г,воята книга — каза Не 
шович — публикувал! фау. 
симилета на документи на 
всички българо-югославски 
междудържавни документи 
за да дам възможност и на 
други изследователи V нас 
и в гвета да ги подложат на 
свой анализ, да могат да ги 
коментират. Съжалявам, че 
не разполагах с повече ори 
гинални български докумен 
ти и трябваше да се задо-

че югославската 
страна си остана поеледова 
телна на Тиловата и Димит 
ровата

заще

интернационалисти- 
ческа миролюбива политик? 
и че сътата вероломно, ед 
ностранчиво беше

Времето в което 
той живея му не дава да 
живее само с четката и па
литрата. Той става журна 
лист, защото по този начин 
по-лесно води борба срещу 
ненародиите режими. Става 
редактор на „Свободна реч”, 
най-прогреенвння

риж.
принадлежи 

революционери 
револючи 

слу-

ПОТъПК?
на от Държавното и партии 
лого Ръководство на Бъл 
гария, дошло на власт след 
Димитров — изтъкна между 
другото Слободам Нешович.на

вестник Б. Н.

седски отношения между 
балканските страни Димит- обща задача е да направим тел на правителството на 

всичко, което зависи от нас ФНРЮ, с Лазар Колишев- 
че Балканите, които бяха бу ски, секретар на ЦК на КП 
рс барут, да станат серпо на Македония и председател 
зей фактор на мира и де- на правителството на Маке- 
мокрацпята.’ дония, сетне с Миха Марин

ко, председател на прави
телството на НР Словения

ров е отговорил: 
На въпрог на Маврндис 

какви условия би могълпри
да се установи режим 
трае?! мир и добросъседски 
отношения между балкански 

страни Димитров е отго

на

В тези свои концепции на 
бълга реката обща и балкан 
ската политика Георш Дими организационен секретар на 

ЦК на КП на Словения и 
с други ръководители

те
ворил:

„Първо условие, 
мнение, е в тези страни да 
се укрепи същинска демокра 
ция, демокрация не формал 

но същинска, която да 
бъде израз и олицетворение 
на волята и интересите 
самите

тров излизаше н във всичпо мое поките разговори, които води 
в Белград с Тито с д-р Иван време на посещението си 
Рибар, Моша Пияде, Филип Словения и на Блед. Гово 
Лакуш и Мило Перуннчич реше им открито за желани 

ето на НР България веднаж 
си в Президиума на Народ завинаги да премахне всич 
пата скупщина на ФНРЮ 
сетне съг селяните в космай възникване на спорове ^ на* 
ското партизанско село Пар родите на Югославия; че не- 
пан, с Владимир Назор, с д-р 
Владимир Бакарпч и члено

в

на, мо време па посещението
па ко, което беше причина занароди. Другото ва 

условие е напълно ижно
завинаги да се премахне на- 

империалистите голата страна очаква помощ 
от СССР п Югославия Да бъ 
де приета в Организацията 
«на -обединените нации, за ко 

неговото правителство 
беше подало обосновано ис 

с кане до Тригве Ли, генерал 
ния секретар на ООН.

месата и а 
между.1 шродаите капиталисти 
чееки трустовс и концерни 

вътрешните работи на 
балканските страни. Третото 

естествено, е ло- 
воля на самите бал

вето на народното правител 
ство на НР Хърватоко 
време па посещението си в 
Загреб. Димитров съ.шо така 
твъРДс дълго разговаря 
Едвард Кардел, подпредседа

по
въ I ето

условие, 
брата
кански народи и тяхната пъ 

готовност да -работят 
и да се борят за триумф 
на балканското дело, което 
не е само в техен интерес 

на между

лна

(В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: КАКВО В БЪЛГАРИЯ ИСКАХА 
ДА НАПРАВЯТ МИЛИТАРИСТИТЕ?).но и в интерес 

народния мир и пялото про 
Наша

От тържественото посрещане ма маршал Тито в София: 
К. Георгиев, Г. Димитров и Й. Б. Титогрестно човечество.
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ЧЕСТВУВАН ОСМИ МЛРТ-МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИМ НА ЖЕНАТА
Бабушница: ТРУДОВО И СКРОМНОДИМИТРОВГРАД

Отчетена дейността 

на жените
тие и борбата за класов,, 
освобождение започва 
като работническото 'тиж 
ние насочва осфието „ 
борбата сре/цу обществената 
система на диокримииаци» 
та и експлоатацията на ж, 
иите.

Говорейки за

Межд у! 1а родният п раз1I и« 
па жената — Осми март в 
Бабушмиигка община е чес 
тнущан трудово и скромно. 
Във поички организации на 
сдружения труд, трудовще 
общности, салто управителки 
те общности на интересите 
и по местните общности са 
проведени тържествени съ 
брания,
сени доклади за значението

,иа този международен мра 
зише.

Празникът беше удобен
момент и за отчитане па ре 
зултатите и проблемите, с 
които се среща женагга в Ба 
бушишшса община днес.

По-случай празника са на 
правени посещения на ста 
ри .и изнемощели майки и 
майки па партизански бой 
ци от този край-

★ Ознамеиуването на 8 март. Международния 
ден на жената, и тази година в Димитровград и 
маше трудов характер.

В навечерието на празника 1»ъ» всички сек 
цни, за обществена дейност На жените в органи
зациите на сдружения труд и местните общности 
на територията на общината, се проведоха заседа- 
ния, на конто се четоха доклади, изпълняваха се 
културно-художествени програми.

положението и приноса на жените в 
свободното развиге на социа 
листи ческа само управителна 
Югославия,‘Митова изтъкна 
че след освобождението же 
иите винаги са били

па които са изне
М. А

в СЪС-
Да дейст

вуват на всички обществе- 
процеси. Жените са дей 

ствен фактор във всички об 
ществено-политически

тояиие активно

Похшна грамота на Бабушница НИ

По случай Международния празник на жена
та — Осми март, Конференцията за обществена 
дейност на жената кт,м ОК па ССТН в Бабуш- 
ннца получи едно хубаво признание, Самоуправи 
тел пата общност за култура в община Оджаци В|,в 
Войводипа присъди похвална грамота на Общест
вената конференция ,,а жената в Бабушница за 
запазване на традициите на народното творчество

орга
низации и отношения, в са 
моуправлението 
ската система. Такъв фак
тор ще останат и сега, кога- 
то реализираме инициатива 
та на другаря Тито за колек 
тивната работа и отговор 
пост и провеждане широко 
подетата акция за икономи
ческата стабилизация. Така 
ще бъде и занапред.

За три и половина десети
летия, Югославия постигна 
резултати, които удивляват 
световната общественост. Но 
тя това постигна благодаре
ние на братството, единство

и делегат-

чрез домашното ръкоделие.
Именно, жените от Бабушнишка община уча 

ствуваха на изложбата но домашно ръкоделие 
Оджаци, като се представиха с твърде успешни 
домашни изделия, отразяващи мотиви от богато 
то фолклорно богатство на Лужница.

По този случай в Оджаци пребиваваше деле
гация на Конференцията зд обществена дейност 
на жената, като присъствува на още редица дру
ги културни манифестации.

в

то и пълното равноправие 
на всички народи и народ
ности и правилната полити
ка на СЮК, която в цен 
търа на обществените про
цеси сложи ролята на трудо 
вия човек и властта на ра
ботническата класа. Затова 
постоянна задача на всички 
социалистически сили е да 
пазят тези ценни придобив
ки на нашата революция.

Българската народност в 
нашата община и страната 
живее и твори в пълно рав 
ноправие с останалите 
роди и народности. Затова 
решително отхвърляме „гри
жите на някои душе гриж- 
ници, вън от нашите грани 
ци и осъждаме изкривява 
нето на нашата история, о- 
маловажаването на НОБ. а 
симилацията на македонска
та народност в България и 
отричането на македонската 
нация, както и всички тери 
ториали претензии към на
шата страна.

Жените на Югославия, из
тъкна Севда Митова, като 
неразделна част на въоръже 
ния народ винаги са готови 
да защищават независимос
тта и сигурността на нашата 
родина и постиженията на 
нашата революция.

Тържествената академия 
приключи с културно-худо
жествена програма, коят° 
подготвиха учениците на ос 
новно училище „Георги Ди 
митров" и Образователния 
център „Иван Караиванов 
в Босилеград. В. Б. — К. Г.

М. А.
От изложбата БОСИЛЕГРАД:

ПОСЕЩЕНИЕ НА КОНФЕК 
ЦИЯ „СВОБОДА"

ученици от основно учили
ще „Моша Пи яде” изпълни 
ха богата културно-художе Жената-^)ктиввн субект 

във всички обществеио- 

политически отношения
На 7 март, преди обед, 

група жени-активистки и 
група войници от гранични
те застави в общината по
сетиха конфекция „Свобо 
да” в Димитровград, като 
се запознаха с производст
вения процес и развойния 
път на тази трудова органи 
зация, а след това водиха 
разговори с бойни на дими 
тровгр адския партизански 
отРяД „Момчил Войвода”.

Същата вечер в голямата 
зала на Центъра за култу
ра „25 май” в Димитров
град, се проведе тържестве 
но събрание по повод озна 
менуването на 8 март — Ме 
ждународния Ден на жена-

ствена програма.
От събранието бе изпрате 

на привествена телеграма 
до другаря Тито.

На Осми март, преди о- 
бед, представителки на сек 
цията за обществена дей' 
ност на жените в Димитро 
вград в градската болница 
посетиха болни жени и ро 
дилки. След това в залата 
на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите се 
проведоха разговори между 

активистки и пред

ТАЗГОДИШНИЯТ Осми 
март — Международен ден 
на жената, който се съвпа
да със 70-годшшшната от про 
възгласяването му, Зз-годиш 
шината от създаването на Ан 
тифашисткид фронт на же
ните в СР Съроия, 30-годиш 
нината от въвеждаванего на 
самоуправлението у нас, в 
Босилеградска община бе 
чествуван делово и тържес 
твено. Във всички обществе 
но-политически организации, 
трудови и местни общнос
ти и училищни заведения 
по повод празника бяха уст 
роени тържества, на които 
бяха произнесени сказки за 
значението на празника, 
районните центрове и Боси
леград бяха изпълнени по
дбрани културиохудожестве 
ни програми.

Централното тържество 
бе проведено в Босилеград, 
на което доклад за значени
ето на празника, както и за 
ролята и задачите, които са 
стояли и които и занапред 
стодт пред жените в нашата 
обществено-политическа сис
тема, прочете Севда Мито
ва, председател на Общинс
ката конференция за общес 
твена дейност на жената.

— Осми март, изтънена 
Севда Митова, и днес пред
ставлява израз на боевата 
солидарност на жените в 
света. В организираната бор 
ба за подобрение на поло
жението си, работническата 
класа не е била в състояние 
да пренебрегне ролята на 
жените в тази борба, защо- 
то те във все по-гол ям брой 
и под много по-трудни усло 
вия се включвали в произ
водството. Работническото 
движение, на което Маркс 
и Енгелс дадоха научна и 
идейна основа, опозна кла 
совите причини за неравно 
правното положение на же 
иите и даде насоки и рево
люционно съдържание на

борбата за освобождението 
им. на-

Митова след това говори 
за историчеоките събития 
от борбата на прогресивни
те жени в света и у нас и 
за чествуването на Между
народния ден на жената, 
след провъзгласяването му 
през 1910 година. Тя отделно 
изтъкна трудното положе
ние на жените в бивша Юго 
славия, което се характери
зира с обезправеност, дис
криминация, утнетяване и 
неравноправие във всички 
отношения. В този период 
на нашата история, югослав 
ските жени са почувстували 
всички тежести на безмилост 
мата капиталистическа екс
плоатация и на общата изо
станалост на страната, кои
то ги държали в мрака на 
неграмотността и 
Срещу това непоносимо по
ложение се изправиха много 
организации на жените, ра- 
зоткривайки нехуманността 
на дискриминацията на же
ните. Но масовото им учас-

жени
ставители на обществено-по
литическите организации, 
във връзка актуалните об
ществено икономически про
блеми в развитието на об
щината.

В разговорите, жените го 
вориха и за провеждането 
на акцията „Нищо не бива 
да ни изненада".

Изложбата предизвика го
лям интерес и може би не 
трябваше да бъде закрита 
още същия ден.

та.
Доклад за значението на 

. тази забележителна дата, 
прочете Лиляна Маноилова- 
председател на конферен
ция за обществена дейност 
на жените в Димитровград.

Членовете на Младежкия 
театър към Общинската кон 
ференция на Съюза на со
циалистическата младеж и

В

Т. Петров
бедата.

КАРАМАНИЦА

Трасето на далекопровода а изготвено
Тези дни в местните общ 

ности Голеш, Жеравино и 
Караманица приключи тра 
оирането на далекопровода 
който трябва да бъде прока 
ран тази година. Геометри
те извършиха всички необхо 
дими измервания и уточни 
ха местата на стълбовете и 
трафопостовете.

Както ни уведоми Дане 
Яначков, председател на ме 
стната общност в Карамани 
ца, в тези три села в южна
та чают на общината се въР 
шат сериозни приготовле 
ния за успешно провежда 
не на акцията по електри 
фикация- Жителите правил 
но схванали значението на 
момента и не искат да про 
пуснат шанса да разрешат 
този твъРДе важен жизнен 
въпрос. Затова усърдно са 
помагали работата «а геоме

трите, обещавайки, че ще 
бъдат много по-активни в 
прокарването на дадекопро 
вода и низкотоковата мре 
жа, за която ще вложат соб 
ствени средства и труд. 
Пред започването на акция 
та радва фактът, че населе
нието от тези съседни села 
проявява единодушност и го 
товност тази благоустрой
ствена акция възможно по- 
скоро да се проведе.

Според Договра за сътруд 
ничество между Босилеград 
ска и Кривопаланешка об 
щини, който е сключен ми 
палата година, Голеш, Жера 
вино и Караманица трябва 
да получат ток от далеко
провода, който ще бъде про 
каран за някои съседни се 
ла в тази македонска общи
на.

От приема при председателя на ОС Симеон ЗахариевК. Г
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КИТДЪЛЖАВА СТР0ЕЖ’ЬТ ИА П»ЬТЯ СУКОВО - РА РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРАВОЗАЩИТНИК НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

Не само права, но а задълженияОТ ВЛАСИ ДО ПОГАНОВ- 

СКИ МАНАСТИР ^ Все по-голдмо число работници от Димитровград 
ска община искат помощ от правозащитника 
равлението

— И по нататък главна 
правителните активи 
ния труд.

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ на 
раства числото на работни
ците в Димитровградска об
щина, които искат интервен 
Чии от правозащитника на 
самоуправлението за защита 
на техните права. През ми 
палата -година е имало де
сет интервенции и то за нег 
пазване правата на сдруже
ния труд — 4, неправилно 
разпределение на личните 
доходи — 4, неправилно да 
ване на квартири и кради 
ти за жилищно строител- 

и други наруше
ния на' с ам оу п равител ни те 
права — 1.

В тези случаи правизащи- 
тникът на самоуправлението 
г.е ангажирал в трудовите ор 
ганизации с компетентните 
лица решавал заявленията 
на трудовите хора непрсред 
ствено с участие на самоуп 
равителните органи. По то
зи начин той е успял да на
кара ръководствата на тру 
девите организации да при 
емат съветите и по този слу 
чай са избегнати съдебни 
процеси.

правата на работниците л 
на самоуп трудовите колективи. Той 

присъствувал редовно на 
много заседания на трудови 
те колективи, самоуправите 
лните органи и организа-

Тази година ще продъл
жи изграждането на 
по живописната долина на 
река Ерма. Ще бъдат 
строени нови 4-5 километра 
от шосето от Влашка чуприя 
до Погановски манастир. Сре 
дства за построяване на то
зи участък са обезпечени 
предимно от републикански 
източници. Както ни уведо
ми секретарят на Регионал 
ната самоуправителна общ 
ност за пътища в Ниш Жив 
ко Угренович сума от 1 ми 
лиард стари динара е преве 
дена от миналата година, та
ка че са обезпечени достатъ
чно средства за построява 
не на нови 4-5 километра от 
това важно шосе.

За довършване на пътя 
от Височка Ръжана до Иза 
товци в район Висок, също 
в Димитровградска община 
Самоуправителната 
ност на интересите за п%т 
ни съобщения в Ниш е 
обезпечила сума от 800 ми

динара. Като към 
нея се приспаднат и неиз 
ползваните през изтеклата 
година 200 милиона, както 
и 600 милиона собствено 
стие, 
от 1

лиона
пътя задача да се доведат самоу- 

унисон със Закона на сдруже
по

ции и там непосредствено 
указвал и а известни опуще
ния в работата им.

И по-нататък се води бор 
ба за

уча
също се набира сума 

милиард и 600 милиона 
динара за изграждането на 
това шосе.

За поддържане на шосей 
съобщения Общинска 

та скупщина в Димитров 
град ще трябва да обезпе 
чи сума от 48 милиона дина 
ра (ст). Освен това на неот 
давнашното заседание на Ску 
пщината на Самоуправител 
ната общност на интереси 
те за П7,тища в Нишки ре 
гион е решено Да бъдат об 
зпечени средства за изграж 
дане на 3 километра от у 
частъка Пресека — Звонци 
от пъТя Бабушница — Звон 
Ци в Бабушнишка община. 
За целта са обезпечени сред 
ства от 300 милиона ст. ди 
нара.

от по-голямо значение 
защита на трудовите хора. 
През миналата година над 
2 000 души се отнесли с мол 
ба до правозащитника на са 
моуправлеиието да поискат 
съвет, мнение или интервен
ция- Те били внимателно из 
слушани и след това пред
приети мерки конфликтите 
да се разрешават още при 
издаването им. Затова дра 
возащитникът на самоуправ
лението често пъ-ти е отивал 
в трудовите организации и 
почти всеки петък пребива
вал в Димитровград.

за

довеждане на само 
управителните акти в уни
сон със Закона на сдружения 
труд. Това е и най-същес 
таената задача в този пери
од и същевременно зачита 
не на тези акти.

Общественият правозащит- 
ник на самоуправлението се 
залага не само да се зачи 
тат правата на работниците 
но същевременно да се во
ди сметка за техните, задъл 
жения- Затова от чцелоте 
на поднесените заявления на 
работниците не може да се 
съди за това колко е разви 
то самоуправлението в 
на трудова организация или 
Цялата община. „Важно е 
самоуправлението да се усъ- 
въРщенствува, да расте съз 
нанието на хората за техни

ните

1ство

СЕМИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ 
НА РАБОТНИЧЕСКИЯ 
КОНТРОЛОбщ ед-
За тази цел през миналата 

година в Димитровград се 
организира един семинар за 
членовете на самоуттравите- 
лния работнически контрол 
На този семинар те се запо 
знали със своите права и по 
обстойно изучили Закона 
на сдружения труд и други 
законни акти. С това те са 
по-ефикасно действували за 
защита правата на работни 
ците и обществената соб
ственост.

Сътрудничеството с обще 
ствено-лолилическите орга
низации е друга важна фор 
ма, която бе приложена при 
отстранение на незачитане

М. А

ССТН - НАЙ-ШИРО!' ФРОНТ НА ОРГА
НИЗИРАНИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ С№

те права и дължности, че ак 
тивността на Съюза на ко 
муниетите за създаване на 
нови отношения във всички 
среди все по-интензивна, да 
се усъвършенствува делегат 
ската система, работни 
ците по-добре да са информи 
рани". — се казва в доклада 
на Обществения парвозащит 
ник на самоуправлението Бо 
жидар Николич за минала

(От 1-ва стр.)
голямо внимание и занап
ред ще трябва да се обър
не върху работата в Мест
ните конференции в разли 
чните секции, съвети и дру 
гите ферми на работа. С ак 
тивно ангажиране на кому
нистите сигурно ще подоб
рим и работата на съшите, 
което е от интерес за вси 
чки трудещи се в община-

САМО 43 КОНФЛИКТА

През миналат 
правозащитникът 
моуправлението 
НИКОЛИЧ не е имал мно 
го работа. Той е трябвало 
да разреши само 43 конфли 
кта. От тях 17 заявления са 
отхвърлени като неоснова
телни, 9 заявления са приет.;! 
като основателни и 15 про 
цеса са още в течение.

година,
па са-

БОЖИДАР

та година.

Б. Н.
*/

БОСИЛЕГРАД4та. :-'Ж— Общинската конферен- 
пия на ССТН и нейното 

Председателство приеха ак- 
ционна програма отнасяща 
се до икономическата ста
билизация, която програма 
е доставена на всички мест 
ни общности.

За успешно реализиране 
на акционната програма, Со 
циалистическият съюз в мо 
мента раздвижва акция за 
подобрение работата на де
легатите и делегациите в де 
легатската скупщина, а в те >

този месец ще бъ & ’ШМ

Колективното ръководство 

- до края иа месеца
Но ролята на правозащи- 

самоуправлениетотата на 
не се състои в това да раз 
решава вече 
конфликти 
те организации и отделните 
лица. Превентивните мерки 
които той е предприемал са

създадените 
между трудови

В Общинската конферен 
ция на инвалидите по тру 
да в Боаилеград, към края 
на месеца ще се проведе 
отчетно-изборно заседание 
на което ще бъде реализи 
рана в дело инициативата на 
другаря Тито за въвеждане 
на колективното, ръковод 
ство, работа и отговорност.

За тази цел в ход е про
веждането на събрания в 6 
те местил организации на те

риторията за общината, на 
които се избират делегати 
за Общинската конферен 
ция- Същата ще наброява 30 
членове, а неин политическо- 
изпълнителен орган ще бъ
де председателство от 7 ду 
ши. Мандатът на секретаря 
ще бъде две години, а пъР 
вият
ще има мандат една година

БАБУШНИЦА

Замяна с работа 

млитичеоната 

школа

чение на 
дат проведени разговори в 
местните общности, трудо
вите организации на тема 
именно работата на делега
тите и делегациите.

— Не бива да се забравя, 
— подчерта Ценков — че 
в различни органи и тела 
на Общинската организация 
на Социалистическия съюз 
в общината имаме делегати 
от всички обществено-поли
тически организации, 
и делегати от сдружения 
труд и местните общности.

Конституционната Р'’Л* 
на Социалистическия съюз 
и нейното успешно изпълня 
ване са пряко свързани с 
работата на секциите и оста 

видове на действува-

председателствуващ
г ~ '

М. Ценков В. Б
въпроси, които са от жиз
нен интерес и необходи
мост.

Попитахме Ценков и за 
акцията „Нищо не бива да 
ни изненада", т.е. какво се

Политическата школа при 
Общинската конференция па 
Съюза на комунистите, кри 
то сс организират мо единна- 

Марксичс-

Димитровград: НОВИ ИЗГЛЕДИ В
прави на това гюле:

— Координационният 
бор по всенародна отбрана 
и обществена самозащита, 
при Общинската конферен
ция прие акцията, а съшо 
та е приета и във всички 

Както

както та програма на 
ския цеитъР при Централ 
ния комитет ма Съюза по 
комунистите в Сърбия запо 
чна с работа тези дни.

Тридесет и петима члено
ве на С-!,юза на комунисти 
те, предимно млади членове 
от организациите иа сдруже 

труд, местните общно 
сти и културните учрежде
ния в общината, около пет 
месеца два пъти в седмица- 

разработват 
маркс-лелипското учение и 
прилагането му в нашата со
циалистическа с амоупрпп и 
тедна практика.

Този вид на 
издигаме се очаква да даде 
големи резултати. Лектори 
по предвидените теми ще 
бъдат оидии обществено-пи 
литически дейци от региона 
и Бабушнишка община.

М. А

от-
?!

местни организации 
посочих, акцията е приета 
навсякъде и в момента се 
готвят конкретни програми 
за провеждането й- 

— Отделно бих подчертал, 
че Социалистическият съюз 

найпшрок 
на организираните

,«' .епалите
не. На въпроса какво лред- 

занапред да се напра
ния

стои
ви. Ценков посочи:

_ При общинската конфе
ренийя са образувани раз 

секции и други фор
ми на действуваме, в които 
разисква по иай-раплични 
въпроси от живота и деи 
ността на Социалистическия 
съюз. За да изпълни своята 

Социалистическият 
съюз и занапред ще настои 
да осъществява масовата а-к 
тивност на трудовите хора 
и граждани и да обезпечи 
пълното им влияние в раз 
решаването на най-различни

&
представлява 

фронт
социалистически сили в на 
шето социалистическо само 
управително общество. Съот 
ветио на това в пашата об
щина Социалистическият съ 

обществен о- 
политичеока организация, п 
която са Организирани тру 
девите хора и граждани за 
разрешаване на въпроси от 
общ интерес.

щета
лични

политическо
& - '■е оназиюззадача

АВТОБУСНАТА СТАНЦИЯ
Т. еПгров
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ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ТО БОСИЛр 
ГРАД" ”ОБЗОР

Пълна реализация 
на програмитеОбщввтвеинте ивиеивания—кврвнтори 

на ата61лазйционнмтв програми С цел да се обезпечат ста 
бил.ии услови^ па сто пан и с чрез контрол на 1юФеб,г 

его. Наред с това, ежед.Г, 
тю трябва да се увеличава 
възпроизводствената ,.И0С/- 
иост на организацията д 
личните доходи /де ' а

вале, ,в основните организа 
ции на сдружения труд „Сло 
га”, „Изградил"/ „Услуга' 
„Напредък" и в трудовата 
общност ,ма общата служба 
които работят -в състав на 
трудова организация „Боси 
леград" в Босилеград, през 
миналата седмица са приети

каже, преписани от акцпо 
лпште програми, 
предвид, че организациите 
след приемането ма годиш 
ните равносметки имат пъ 
ле1г преглед на стопанисва 
пето, то и конкретизацията 
на програмите не търгги от- 
нието в разпредели пето на

създаванеспоразумения за 
и разпределение на дохода 
чистия доход 
ходи и пр. 
приетите програми се чув-

Всички основни и трудо- Имайки ее раз
според резултати 

те на труда. Затова 
организации предстои 
работка на

пределятзи организации на сдруже 
труд в Босилегр адска 

както в материал
,,л, личните до- 
Но все още вния

община, 
иото 
в нестопанските

в тези
доиз-

самоуправителни
те споразумения, които

разпределението на 
дохода, личните доходи 
треблението.

производство, така и 
дейности 

1979 година Урепрограмите за осъществява 
.не на икономическата сгаби

ждатпрез деловата 
са завършили с положнтел 
ни баланси. Съшо така вен 
чките, съгласно Заключения 
та на Председателството на 
ЦК на СЮК, са изготвили 

стабилизационни

г-г и По
при това ще 

се полагат усилия да се обез 
печи по-малък ръст «а 
ните доходи от ръста на до- 
хода за разширяване на ма- 

основа и запаси 
потреблението побавно 

да расте от обществения пр0 
дукт. Затова трудещите се 
са запланували през 
тримесечие, най-малко един 
път да обсъждат провежда 

стабилизационните 
мерки. В зависимост

лизания*
В програмите се посочва 

че ос-ьшсслвяването ва ико 
комическата стабилизация 
изисква пълно ангажиране 
ма всички самоуправителни 
органи и тела, във всички 
организации иа сдружения 
труд и организацията като 
Няло и творческа из два на 
всеки трудещ се на (рьботно- 
то му място. Също така в 
приетите програми е подчер 
тана насоката за всестра 
шюто разглеждане иа маге 
риалното, кадровото и орга
низационното състояние на 
организацията. Подобрението 
в тези гвктори, което значи
телно ще подтикне стабили 
зацията, трудещите се виж 
дат в сдружаването на сто 
папските организации в об 
шината в една организация 
на сдружени^ труд.

Икономическата стабилиза 
ция, като дългосрочна за 
дача ще се осъществява 
чрез пестене на материали 
и работно време, което в 
някои организации трябва 
да се приспособи към нуж
дите на потребителите, чрез 
намаляване на разходите и 
привеждането им в рамките 
на реалните нужди, както и

Изхождайки от това, 
разпределението на 
и личните доходи има зиа 
чително място в икомомиче 

стабилизация,

че
лич-Средствата за лично по дохода

и приели
програми. Но всичко 
не значи, че са използувани 
възможностите за по-сигур 
но и успешно стопанисване

требленне в зависимосттова термалната
прелската

организациите иа сдружения 
труд, трудовите и общности 
ма интересите се намира не

те,от резултатите на тру

да
всяко

Изходна точка за осъще
ствяване на икономическата 
стабилизация в програмите 
е прилагане на мерки, чрез 
които да даде възмож 

по-гол яма произволи 
труда, подобре

ние организацията на рабо
тата, намаляване разходите 
в производството и работа 
та, уплътняване на работно- 

време, усъвъРшенст^у 
ване на самоуправителните

обходаьмостта от преразглеж 
данс на пропорциите за раз 
пределение иа чистия до
ход, както и начина на 
разпределение на личните дс 
ходи. Затова и трудещите се 
до края на месеца . трябва 
да съгласуват своите самоу 
правителни споразумения с 
Обществения договр и при 
етата резолюция за текуща 
та година. Пред членовете 
на СК, синдикатите и само

мето на
от изи

скванията, които налагат
практиката и условията на 
стопанисване, задачите 
бъдат допълнявани и при
способявани, а ако се

ност 
телност на ствува нуждата за усъВъР- 

шенствуване и 
съблюдаване на деловото .съ 
стояние в определени орга 
низации т.е. за възможно по 
•конкретни решения- 
Всъщност, повечето от про 
грамите са само, така да се

шепо-обс гойно
нало

жи ще се предприемат и до
пълнителни мерки.

За отбелеязване е, 
стиционната политика е

съгласие с обществе

че инве
то в

пълно
ните изисквания- Така налри 
мер „Слога” ще отсрочи из
граждането на фабриката за 
търби за парно отопление и 
на някои други запланувани 
обекти.

Трудещите се в ТО „Боси 
леград” са съгласни, най-важ 
ната задача в година да осъ 
тттествяват с всестранна анга

В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ ОТ БОСИЛЕГРАД
сеуправителните органи, 

намира задачата да изготвят 
такива инструменти, чрез ко 
ито ще се осигури отноше 
неето в разпределянето

доход да се съгла-

Възможнвсти за 

по-гавям изаос на
чистия
сува с обществено договоВ настоящата година тази организация има 

план да реализира общ доход от 40 милиона динара.
Е жираност и пълна лична от 

говорност. В. Б■рената за тази цел полити 
Оттук произлиза, 

средствата за лично и съ® 
местно потребление трябва 
да се отделят в зависимост 
от осъществения чист доход 
и резултатите на труда, а 
никак личните доходи да се 
получават въ,в вид на „твъР 
ди' заплати, какъвто е 
насТояттгсм случая в- повече 
то организации в община 
та. • У ’’

чека.В последните няколко го 
Горската секция от

чрез конкретни договори 
да установим делово сътРУ 
дничество на доходни отноше 
ния, които ще гарантират 
дългосрочно делово сътр.уд 
ничество.

Изхождайки от това, че 
Горската секция се е опре 
делила изключително да 
произвежда амбалаж за тру 
довага организация от Вра 
ня има възможност за вза 
имен договор, който ще о- 
сигури двустранен интерес.

В. Б

ОТ МИНАЛОГОДИШНИЯ БАЛАНС НА АВТОТРАНС 
ПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ БОСИЛЕГРАД

дин
Босилеград постига значител
ни делови резглтати, а а*ЬУ 
мулативната й способност от 
година в година се увелича 
ва. Ведно с това се увели
чава и износа от собствени 
те й продукти, които тя в 
последно време най-много 
пласира в ОСТ „Алфа" от 
Враня-

Като начални опити за из-

СЪС СЕБЕОТРИЦАНИЕ ДО 
ШШвЖИТЕШ РЕЗШАТ

Трудещите се в Автотран 
спортната организация от Бо 
силеград 
са постигнали значителни де 
лови резултати. Положнтел 
пият баланс е още по-впеча 
тлителен ако се има пред 
вид, че няколко години на 
ред
панисваше със загуби. Но «е 
само това. До края на мина 
лата година те са уопяди да 
наваксат загубите си от 1978 
година, коцто възлизаха иа 
над 800 хиляди динара, как 
то и да отделят ©ъ® фондо 
вете си 1580 хиляди дина

доходи са изразходвани 9832 
хиляди, а средният личен до
ход
ра. За отбелязване е, че шест 
месеци трудещите се в та 
зи организация са получава 
ли намалени с 20 на сто ли 
чни
закуска
ства от май месец 
Но за сметка на това са уве 
личавали фондовете си, та 
ка че във фонда за съвмест 
но потоеблешге 
над 738 хиляди динара, във 
фонда запаси над 225 хиля 
ди, във фонда по жилиш110 
дело над 68 хиляди, а във 
фонда за акумулация са от 
делили над 548 хиляди дина

по-
възлиза на 3425 динаминалата година

нос на произведенията си 
в „Алфа” преди всичко на 
дървен амбалаж, организа 
цията от Босилеград през 
1977 година е направила, та
ка че износът в миналата го 
дина е възлизал на 6 милио 
на динара. Макар че съгруд 
ничеството между тези две 
стопански организации се о- 
босновава на изкупвателно

В. Б

доходи, и че за топла 
са отделяли сред 

насам.
НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕМА тази организация сто

Още 350 ха
изкуствени ливади иматсега

С цел да се увеличава жи 
вотновъдния фонд, а вед 
но с това и да ое намаля 
■ват нерационално използва 
ните площи в индивидуал
ния сектор, през настоя 
щата година на територия 
та иа Босилеградока община 
с висококачествени изкуст 
вени треви ще бъдат засея 
ни около 350 ха. Всъщност 
това е планът, който оувме 
стно трябва да реализират 
местните общности и ООСТ 
„Напредък” от Босилеград.

За ’ осъществяването му 
местните общности трябва 
да подготвят повърхнини за 
засяване, а ООСТ „Напре
дък" ще обезпечи семето и 
необходимото количество из 
куствена тор. Селокостопан 
ски производители които и- 
мат интерес с .организаци
ята ще сключат договор за 
дългосрочно засяване на из

куствени ливади, а при скл 
ючване на съшите ще се и- 
ма предвид професионална
та помощ от страна на аг 
ро момите от тази организа 
ция- Помощта се' състои в 
подуча/ване при- засяването 
отглеждането, Както и за пол 
зване на съшите.

Да отбележим и това, че 
един килограм семе стру
ва 100 динара, и че заинте' 
ресованите селскостопански 
Производители 
ват с по 25 динара по кило
грам. За по-уокорено осъ.тпе 
ствясване на тази задач,- как 
то изтъкна В. Захариев, ди 
ректор 'на „Напредък",' е не
обходимо местните общно
сти неотсрочно да изготвят 
план наг площите, които ще 
се ''зйсяват, да направят опи 
същ? на" онези които имат 
интерес и 'тогава да' осведом
ят1'организацията. В. Б

продажни отношения, за от 
белязване е че една матери
ално по-добре стояща орга 

от икономически
ра.

През изтеклата година внизация 
по-развита среда, каквато е 
„Алфа” от Враня, дава въз 
можност

тази организация е осътттест 
вен 50.710общ доход от ра.

Да отбележим и това, че 
тази организация през изте 
клата година е трябвал да 

сериозни

на една стопанска 
икономиче

хиляди динара и е по-голям 
от този в подминалата годи 
на за 13 на сто. Но за смет 
ка на това увеличени са и 
разходите на 12 на сто и 
съптите сега възлизат на 
35.642 хиляди динара. Осъпте 
ставен е чист доход от 11.554 
хиляди динара и е тю-гоя-ям 
от тост в по-миналата година 
за 4 милиона динара.

Когато става въпрос за ра 
зпределението на чистия до 
ход за отбелязване е. че 
запланираните пропорции от 
96 на сто за лични доходи 
към 4 на сто са изменени 
от 85 към 15 на сто) за смет 
ка на фондовете. За ‘'лични

организация от 
ски неразвитата Босилеград 
ска община да пласира про 
изведения та си и осигурява 
сигурен пазар.

— Наистина, все още не

разреши няколко 
въпроса. Именно покрай™, 
ва че е изразходвала 952У 
хиляди динара за гориво, тя 
за сганични услуги е запла 
тила към 3 милиона дина 
ра, с който 'проблем се сре 
ща и занапред. Имайки в 
предвид тези и останалите 
разноски, на неотдавна пр° 
веденото заседание, трудеше 
те се, а тук работят около 
160 души, взеха решение, с 
което да не търсят навакса 

лични Д° 
В. Б

ще участву
сме установили доходни от 
ношения, но сме доволни и 
от досегашните успехи — из
тъка Драган Мицов, дирек 
тор в Гороката секция- В 
състояние сме през настоя 
щата
изработим

година за „Алфа' да 
амбалаж, който 

свои произведения, в стой 
ползва за опаковка 

ност от 10 милиона динара. 
В състояние оме също така

тя на
за намаляваните 
ходи.
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Предвестници на новата практика
тната сеитба !Достига°Т п 33 проЛе' важш култури, по които се намираме 
надигащата сиД°очка Том режду най-добрите производители в
ва по многобройните чувству' Ьвропа. Имаме достатъчно слънце, от
ито спешно ‘ ,еРопР11ятия, ко- лична почва, много вода, опит и про-

Щ’еДСТаВИТ““‘те фесионални знания - за повече от то-
воо ? ттоизвото-г»11РОМ11111тВНОСТ В дого' ва- което постигахме досега, специално вор с щ>оизводителите, със стремеж ко- на нивите на земеделците, които дър-

*ЪЗГЖН° Да Се навакса ПР°' жат две грети от нивите. Точно в тези пуснатото. Впрочем, хранителната 
мишленосг, която се намира в твърде 
трудно икономическо положение, е при 
нудена да насърчава производителите 
с по-високи цени от предписаните, ако 
иска по-пълно да използва преработ
вателните си мощности. Сметките,
-гато се касае поне за отделните захар
ни заводи, ясно показват: само десет 
на сто по-малко ползване на капацитети
те отнася 25 милиона доход.

про големи резерват лежат шансовете на 
нашата страна за равноправно включва 
не в мждународното разделение на 
труда. Защото храната става все по-тъР 
сена в световната търговска .размяна 
ат за нас твърде изгодно средство за 
ргшаване на трудностите в снабдяване 
то на енерпия и в подобряване на пла
тежния баланс в търговските отноше
ния със света. Ето защо твърде реални 
са усилията в следващия средносро- 
чен период на агроиндустрията да се 
обезпечат условия, че тя повече да из
нася, отколкото внася и по този начин 
да се помогне на стабилизацията на ця
лото стопанство. Разбира се, за целта 
трябва да се утвърди кои произведе
ния, в какви количества и при какви 
условия ще можем по-дълга редица го
дини планомерно да произвеждаме 
за износ, а не, като до сега това да 
правим само ако имаме излишеци. Та
кова становище изисква колкото е въз
можно по-прецизно утвърждаване на 
действителните потреби на организира
ния домашен пазар. Това е в унисон 
съР заключенията на Единадесетия кон
грес на Съюза на югославските комуни
сти, г нашата политика по стабилизаци
ята и изграждането на смоуправителни- 
те обществено-икономически отноше
ния-

ко-

Но без оглед на 
прави сега, както и предишните годи- 

°ще има повече въпроси отколко
то отговори. Най-напред, дали всички 
предприети мерки са достатъчни за из 
п-ълнение на плана по пролетната сеит
ба: колко може да помогне по-добрата 
организация на работите в нивите; ка 
кво трябва да направи науката; как да 
се смекчи разрезът между пазарните 
цени на царевицата и валидните цени 
за останлите зърнени храни; с колко 
отговорност всеки е изпълнявал своите 
задължения в тази работа?

всичко, което се
ни

Колко досега предприетите мерки 
са стигнали в „пет минути до дванаде
сет" или може би в .дванадесет и пет 
минути" — това ще покаже пролетна 
та сей За. II ез сл< юащш 
лиона хектара, от които почти 3,8 ми
лиона имущество на индивидуални сел 
сксстопански производители. Сега вече 
може да се каже: очаквахме по-малко 
неизвестност, желаехме по-добра ор
ганизираност, търсехме повече самоуп 
равителни споразумения и договори за 
организирано птюизводство 
дума, трябваше ни по-спокойно плано
мерно производство на храна.

Усилията в производството на храна
та да се установи повече ред с прие
мането на Договора за развитието на 
Агроиндустрията на Югославия до 1980 
година, не донесоха всички очаквани 
резултати. Най-много втдражения има 
на повечемесечното закъснение при ут
върждаване на производително — про
дажните цени на основните селскосто
пански произведения- Поради това по- 
късно утвърждаваните цени повече 
действуваха като ,.потушаване на пожа
ра" на пазара, а по-малко като един от 
елементите за направляване на планово
то производство на храна.

и* :-ои
Съдейки по това, какво, в началото на 

пролетната сеитба, прави хранителната 
промишленост в усилията си да оси
гури суровини за по-пълно използване 
на своите мощности, 
започва да прилага практиката, кодто 
трябва да стане гаранция за изпълне
ние на новия срсдносрочен 
план, който сега изготвяме. Най-толамп 
та стойност па такава работа вероятно 
се състои в това, че узрява съзнание
то, че обезпечаването на суровини ве
че не може да се решава по админи
стративен път, но че това е дело на 
самоуправителната отговорност на всич 
ки във възпроизводствеиата верига на 
производството на храна. Първите са- 
моуцравителпи споразумения за съв
местно участие в разпределението 
дохода, който донася крайното произ
ведение, в духа па Закона за сдруже
ния труд само са предвестници 
онова, което можем да очакваме в сле 
дващите години.

агроидустрията

с една развоен

на

на

Поради значението, което агроин.ау- 
сч рията може да има тази и в следва

на щите години,
сеитба най-малко представлява 
редовна работа на тружениците в поле
то. Тя е част от стабилшациовпште ме
роприятия. които могат да помогнат 

и уравновесяването на нашия външно- 
на търговски баланс и да подтикнат по-на 

татъшиото съчетано развитие на цело
купното стопанство и нашето общество

Въпреки това, постигнати са твърде 
ценни резултати: за много кратко вре
ме ние се освободихме от вноса тазгодишната пролетя!а

самоотделни произведения, Л7,к дори станах 
износичци. Домашните семе редовни

лекции на семена вече спомогнаха 
рекордьорите да произведат повече от 
100 метрически цента ера пшеница 
повече от 180 центнера царевица 
хектар. Подобно е и със слънчогледа, 
захарж/го цвекло и още няколко най'

на



2 Комунист
вети и секциите на Содиали 
етическия

ОТГОВОРНОСТ В СЪЮЗА НЛ КОМУНИСТИТЕ Разбира се
желания 

не е

размяната 
въпроси 

в кадрова 
та политика трябва да ,., 
превъзмогне маниерът 16 
се води грижа за една, гла 
вно ,,воде|па’ личност и 1я 
сс пренебрегапа обШИя г.

на политическите ов
и тела. Това

комунистите.КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА И съюз. Покрай тс 
обн | и токите «ом итети 

по-опсратшши, с 
членове (до

списъкът на тези 
е привлекателен, но
лесенОтговорност и за работата, 

не само за становищата
па,
ше бъдат
помал'ьк брой 
15.). '

В разговорите в най-шире 
партийни сроди

работа и рт

и за един ден 
ствим. Тъй както
на мнения по тези 
бе подчертан —

«1ките
колективната 
кюводство в Съюза па кому 
листите темата, върху коя 
то се разискваше пай-мпогс; 
въ;в всеки случай беше

политика. Изкри

да

те делегатски тела и общс 
органи

Досега и и I пят опит
посочва необходимс 

становища 
та и заключенията на об 
щипската конференция да 
се опират върху метода не 
работата, който в по-голяма 
степен що бъде демократи
чен да бъде плод на широ
ки и всестранни разисква
ния В'|УВ всички нъ-рвични 
организации па ОК.

От по-конкретните мерки 
конто във всеки случай ще 
бъдат и статутарио оформе 
пи, предвижда се намаля 
ламе броя на комисиите па 
0611 м токата ко! аференци я

МИХАЙЛО КОВАЧ организаТе В ШьРВПЧИИТС
цни на СК да изграждат ка 
чествана I щеш юч юлип нгеока 
основа за овоетю действува

ственочпол I ггнчооки 
зации. 
отделно
стта оценките,

па стаю
тапикадровата 

стализираха ое ясно пякол 
ко политически становища

Измина повече от една го 
дина от иницативата на дру 
гаря Тито за укрепване на 
колективната работа и отго 
ворност в нашето общество. 
Хората с по-прагматпчен дух 
склонни действителните пре 
мени в отношенията да виж
дат главно през призмата 
на организационни новини 
и формални решения, верс 
ятно и не забелязват мневдз 
„промените” и напредъка в 
осъществяването на тази и 
иициатива.

Публичните политически 
разисквания за общинските 
организации на СК на СъР 
бия окончателно сложиха 
„ад акта" упростеното разби 
райе на инициативата като 
въвеждане на едногодишен 
мандат на председателству 
ващия и разшириха крити 
чеокия фокус върху съше 
ствешгте въпроси на дей 
ствуването и обществената 
роля на Съюза на комуни
стите, о ударение на актив 
ността на комунистите, тех 
ните първични организа 
ции, висшите оргащ1 и фо 
руми в делегатската спете 
ма, в развитието на самоу 
правлението. Същноста на 
тези становища и задачи 
е сбита и в документа, за 
който наскоро ще разисква 
и Централният комитет да 
СК на Сърбия, а сетне, ще 
го достави на партийните 
членове.

Общата нишка в тази — 
от общите разисквания про 
изтекла платформа — не е 
трудно да види: без оглед 
за кой организационен об 
лик на Съюза на комунисти 
те се касае, набляга се на 
активното участие на всеки 
член, на конкретни и дени 
задачи, техните носители и 
сроковете за изпълняване 
подчертава се потребата от 
свободно изнасяне на мие 
ния, предложения и забе 
лежки, критиката и 
критика, 
ще стане съставна част на 
всекидневната работа и по 
ведение на комунистите. В си 
чко това са необходимите 
ггредусловия, че комунисти

впрочемпредставлява и щ,тя в 
щите да има възможно ло 

отделни хора, които 
ше се въздържат от

СЪне в само управителните иде 
легатските тела, в общество 
1 ю-пол итичеок ите о рга низа 
ции, та пайчпосле, без оста 
тъ к в пълна м$грка Да V 
частвуват в изготвянето, ш 
граждането п осъществява 
нето на становищата па ор 
гамите на Съюза па комуни 
отите. Не трябва отделно да 
се припомня» че единствено 
така насочените усилия 
могат по-конкретно да офор 
мят и всяка отделна отговор 
ност и действува пето па ко 
м \п шегите.

Когато се касае за пъДОи 
чната организация -на СК 
през изтеклата изборна акта 
вност и разискванията за из 
д| нането на колективната ра 
бота н отговорност, отдел 
но е осветлена ролята на 
секретариата 
лектнвно 
ло, от което се очаква в 
по-голяма степен и по-успеш 
но отколкото досега да съз 
дава програма за работа 
на организацията, органи 
зира осъществяването й, сле 
ди активността и приноса 
на членовете, допринася за 
по-голяма координация на 
работа вътре в организация
та на сдружения труд, с 
местната общност и оргзадн 
те на общинската организа 
ция, и съществено да пот.с 
бряава качеството и благовре 
меността на информ ациите.

За общинската организа 
ция на СК, както е подчер 
тано, твъде съществено е 
своите становища и заюце 
чения да обосновава на не
посредствената оценка на съ 
стоянието на обществените 
отношения, по-добре да се 
свърже с първичните орга 
низации, делегатските тела 
и висшите органи на Съю 
за на комунистите. Една от 
първите задачи на този план 
е обсъждане работата нг 
делегатите и делегацията на 
общинската организация на 
СК в общинската скупщинр 
и органите и секциите на 
Социалистическия съюз, об 
ществените съвети и други

малкокоито почти имат силата \\а 
императив: пеобх оди ма 
по-бърза циркулация на ка 
дрмте па ръководятпите ме 
ста, намаляване броя 
функциите па членовете па 
изгвдлмителгю - политическаI 
те органи, по-кратко задъР 
жапс па комунистите иа 
л рофссио! гал ките длъ Ж! гости 
подържане „връзка” с осно
вното занятие и връщане 
в сдружения труд след из 
тичането па мандата, какте 
и свикване с по-редовното 
г ген рофссиог ю л но ан га жира 
не на комунистите В7,рху 
конкретни задачи в органи 
тс и телата па Съюзя па

е илици
ативи, своето членуваме 
в органите и форумите 
сведат иа статиране и 
не на

на л седс;
заседанията. Защото 

в крайна сметка, трябва за 
сс превозмогне състоянието 
в което още един брой от
делни хора се чувствуват 

за _изпря» 
костта на политическите ст? 
новирта, а не и за работа 
та, политическата практика 
която трябва да изменя съ 
стояиието в 
отношения.

отговорни само

за да се осуети паралелнз-ьм 
в работата и да се открил I 
по-широк простор за дейст 
озуваис

обществените
па обществените сз

ЧЕХОСЛОВАКИЯПО ПОВОД ЕДНО ИЗДАТЕЛСКО НАЧИНАНИЕ В

Сгшсяв&ке от забршве - или нещо *руго...?ко-като 
политическо тя

Може ли и какъв ефект за 
гази цел ще има публикаци
ята , която тези дни издаде 
партийното предприятие за 

литература 
„Свобода”, публикация в ко 
ято освен на „Документите 
на международните съвеща 
нид на комунистическите и 
работническите партии”, про 
ведени в 1957, 1960 и 1969 го 
дина в Москва, няма ника
къв друг съпътствуващ те
кст освен белите страници 
за бележки при изучаване 
съдържанието на тези доку 
менти — е работа, разбира 
се на преценката на редакто 
рите на тази публикация и- 
ли на нейните поръчители.

Нашата общественост не 
е забравила, а новите 
колени^ активности на КП 
на Чехословакия сега са по
лучили непосредствена въз-

Ииформативните и други- 
съответни публикации на 

1ехосл о в а шката ком ун исти- 
партия в последно-

вия е доведена в зависи
мост от американските и 
другите имлериалисти и как 
правителството на Югосла 
вия под формата на извън- 
блокова политика развива 
активности, които нанасят 
вреда на единството на ми
ролюбивите сили в света? 
Дали това означава, че тези 
оценки ,опровергани от стр
ана на ЦК на КП на Чехо 
словакия като плод на ста
линската хайка срещу Юго 
славил, са примъкнати на 
малките врата — в Чехосло 
вакия отново стават валид
ни? А ако са такива, питаме 
защо партията на която при 
надлежат и ръководството 
което я оглавява, поддъР' 
жат каквито' да било отно
шения с „опортюнистите” от 
Съюза на югославските ком
унисти, така упорито привъ
рзани към „ревизионистка- 
та” партийна Програма?

От съвещанията, за които 
става дума и антиюгославс 
ките кампании, подтикнати 
от различни изявления и 
декларации на участниците 
в тези съвещания намина 
много време и на световна
та сцена станаха много кру
пни исторически промени 
щото тези съвещания и из
явления. според наше мне
ние, да се спасяват от заб
равата. Състоя се и Конфе 
ренцията на комунистичес
ките и работническите пар
тии на Европа 1976 година 
в Берлин, кодто допринесе 
за афирмацид на принципи 
те и на практиката в отно
шенията между комунисти
ческите и другите социалис 
тически ориентирани пар
тии и движения, които от
говарят на интересите на 
борбата за мир и социали
зъм в съвремения свят. Не 
изглежда ли на другарите 
от „Свобода”, че на активис 
тите на КП на Чехослова
кия, ако за разбирането им 
на сегашните процеси в све 
та наистина са необходими 
опорни точки, които са плод 
на съвместни анализи и 
на другите комунистически 
партии, са могли да пред- 
Ложат платформа, 
съдържа повече 
кове, отколкоти това преде 
тавлдва реабилитацията на 
пресъхналите извори на дог
магично-консервативното по 
рицаване на чуждестранни 
партии.

теи,
чеока
време видимо засилиха ак
тивността си насочена към 
това, че на гражданите, пар 
тнйните членове и активнос 
тите по-широко и по-дълбо 
ко да се протълкуват акту- 
алните политически събития 
в страната и света, което в 
светлината на увеличеното 
напрежение и изостряне на 
кризите и конфликтите в ме 
ждународните отношения е 
реална и разбираема потре
ба в политическия живот на 
всяка страна; пък и на Че-

политическа

хословакия-
Ще подействува, може би, 

изненадващо когато конста
тираме, че в тази активност 
за потребата от изнасяне и 
утвърждаване на преценки
те за сегашните процеси в 
света, за съвременната об 
становка и кризите, за теку 
щите становища и полити
ката на социалистическите 
сили, се използват и предла 
гат погледи и оценки, декла

по-

можност, да узнаят ако не- 
са знаели, че в Изявление
то на 81 комунистически и 
работнически партии, 
дено в декември 1960 
на от съвещанието в Моск
ва е извършено, след Резо 
люцията
1948, още едно грубо напа
дение срещу СЮК. нейната 
външна и вътрешна

сама, 
която още повече

изда-
годп-

Информбюрона.рации и изявления от пре
ди десет, петнадесет, пък и 
повече, от двадесет години.

поли
тика, орещу социалистичес
ка Югославия като цяло. ВСТАБИЛИЗАЦИЯ: „КОСОВОПЛАСТ” — ГЕНЕРАЛ ЯНКОВИЧ

Насърчителни резултати това изявление е съДъРжа- 
но известното бюрократич
но-догматично порицание на 
„опортюнизма” на СЮК и 
неговата „ревизиотшетка Пр
ограма”, която 
ва в антиюгославоката кам
пания навред из „социалис
тическия лагер” се твърде
ше, била противопаставена 
на Мооковската деклариция 
на 12 те комунистически па 
ртии от 1957 година. Съмня
ваме се. че на редакторите 
на издателство „Свобода” се 
е промъкнало да забележат, 
подготовяйки за печат сво
ята публикация, че тя съДъР 
жа клеветнически обвине
ния по адрес на СЮК и на 
социалистическа Югославия, 
чидто произволност и неос 
нование собствената им пар 
тия в службени и на обще
ствеността достъпните доку
менти след няколко години 
стесняване е признала.

Затова си поета® ямве въ
проса; какво значи повтор
ното публикуване на оцен
ките, че политиката на СЮК 
застрашава придобивките на 
югославската Народоосвобо- 
дителиа борба, как Югосла-

Тази година „Косовопласт” 
в Генерал Янкович е запла
нувал разширяване на капа
цитети и вграждане на нова 
производствена линия, 
което ще бъдат вложени о- 
коло 80 милиона динара и 
ще се обезпечи работа за 
120 работници.

как тога-Основната дейност на фа 
бриката е производство на 
термоизолации и различен 
амбалаж за потребите на 
индустрията. С плаомента 
няма проблеми. Най"ГОляма 
част от продукцията се пла
сира в СР Македония (към 
60 на сто), докато останала
та част се продава в други
те краища на страната и в 
чужбина. На косавокия па
зар се продава общо 12 на 
сто | 
пори 
те в
мават с термоизолационни 
работи все още не са дос
татъчно ориентирани на про 
изводенията на тази фабри
ка, които са твърде качест
вени и все повече са търсе
ни на домашния и чужди
те пазари.

Тази година в Прищина 
ще се открие представител 
ство, което същевременно

ще се занимава и с пласмен 
та на произведенията на ко
лектива и ще извършава ра 
бота свързани с термоизола
цията. От друга страна, та
зи година се очаква разшир 
я-ване капацитетите и изпра 
ждане на една нова произво 
дствена линия, за което ще 
бъдат инвестирани около 80 
милиона динара. Тогава „Ко 
совопласт” в Генерал Янко* 
вич ще осъществи бруто-про 
дукт от 450 милиона динара, 
и ще приеме още 120 нови 
работници.

за

АРИФ ОСМАНИ

За фабрика „Окипори” в 
Генерал Янкович, която ра
боти в състав на загребока 
ИНА могат да се кажат са
мо хубави думи. От пуска
нето й в действие през 1976 
година не знае за загуби. В 
деня на основаването този 
колектив имаше 16, а сега 
70 работници. Дневните, ме
сечните и годишните плано
ве редовно се преизпълня- 
ват. Така е от началото, та
ка е и тази година, когато 
дневното производство се 
преизпълнява с 20 на сто.

от продукцията на „Оки 
понеже организации- 

Косово, които се зани-
Да изтъкнем и това, че 

икономисването и намалява 
нето на брака са в центъра 
на вниманието на целия ко
лектив. Само при суровини
те икономиите възлизат над 
100 тона, докато бракът е 
под предвидения размер. Та 
ка фабрика „Окипори” 
Генерал Янкович в бъдеще 
ще постига още по-добри ре 
зултати в своята работа.

която
жизнени со

в



Комунист 3
НАУЧНАТА СРЕЩА „СЮК И СОЦИАЛИС1ИЧЕСКАТА

РЕВОЛЮЦИЯ”

Науша изоставя след практиката
роса за отношението на Съ 
юза на комунистите и 
давите 
тсфичеоката

леижи. Тук е сега въпроса 
за Вътрешното развитие, та
зи нова функция напълно 
Да се разбере. Това, обаче 
не е проблем 
те, но проблем 
Това

което има по-изгодни усло
вия за жизнен стандарт от 
колкото има такива вън и 
въз основа на това ставаме 
неконкурентни и неспособ
ни да играем ролята, която 
си поставихме. Науката, ко 
ято би трябвало да изучи 
това, у нас е напълно изо
станала. Работеше се върху 
проучване развитието на об 
ществеиата система в Аме-

практичен план нещо да 
предприемем защото 
твръде много изостаоме, а 
самото политическото анга
жиране не е достатъчно.

пим за да се владее с тези 
пари като с отчуждено 
дство.

тру- 
на ис

г- задача на ра
ботническата класа. В 
смисъл ние поставихме 
шата политическа система 
делегатската система. При 
това размишляхме 
Да се осигурим против 
можната

маси, относно тук аре
на принц мли

на растежа, 
е един нов елемент в

по-нататъшната
зация, и не само 

. тизацията, но и

този ДА НАПРАВИМ АКТИВ- 
НИ ОНЕЗИ, които вли
яят ВЪРХУ РАЗВИТИЕ
ТО НА ОБЩЕСТВОТО

на-
демократи 
в демокра 

в развитие 
то на известни обществени 
функции.

Тук вече стана дума за 
това, че сегиз тогиз полипи 
ката ни върви пред наука
та. Парижката комуна, нап
ример,
пред науката, и ние със се 
гашната си практика вър
вим пред науката — не та

за това, 
въз-

стихия. Да осигу- 
рим водещата роля на Съю 
за на комунистите, относно 
съзнанието, което той 
ся в работническата I 
Тук е ролята на обществе
но-политическите 
окупщините. Те 
те, които имат право 
нициатива, но и да слагат 
вето, ако се нещо решава 
противно на историческите 
интереси на работническата 
класа. В това отношение от
делна роля имат председа
телствата. Председателство 
то на СФРЮ, освен че 
бва да 
националното 
има правото на пълна ини 
циатива и правото на вето, 
както и правото да предла
га председателя на Съюзния 
изпълнителен съвет.

Има още цяла редица дру 
ги проблеми, за които 
не разискваме. Това са, нап 
ример, проблемът за разви- 

неразвитостта у 
нас и в света, където при
ложихме методология, коя
то е бюрократична, капита
листическа и която не води 
към нищо. Това е оценката 
За развитостта според голе
мината на така наречения 
обществен продукт, 
то въобще не се вижда

ниее вървяла далече

: вна- 
класа.

тостта и

§ ка далеч като Парижката 
комунасъвети в 

са съвети- 
на и- г и стигнахме до 

някои проблеми, които се 
трудно решават. Да кажем, 
на вътрешен план, защо ра 
ботникът не води цялата си

Шт\
от кое 

раз
витието^на обществените от 
ношения и тогава се форси 
рат някои работи, 
въобще не 
които понякога изглеждат 
смешно.

Членът на Председателството на 
СФРю и на Председателството на ЦК 
На СЮК д-р Владимир Бакарич говори 
пред научната среща „СЮК и социа 
листическата

които
тря-

държи сметка за
са на място и

равноправие. : .& революция”, 
проведе от 7 до 9 февруари 
Блед. Публикуваме 
на неговото изложение.

която се 
т.г. на 

съкратена версия
р г-ч.

Всичко това е предмет на 
изследователската работа на 
нашата теория. Кезултатите 
от тази работа са потребни 
на партията, да може да 
предприема по-нататъшни и 
нициативи.

Тук трябва да се каже о- 
ще нещо, което е чест за 
нашата партия. Всички об- 
ществени промени, станали 
от 1928 година до днес са 
били по инициатива на пар 
ти ята и всички тези проме 
ни са изпитани и потвърде
ни в практиката при огром 
ната подкрепа на масите.

■*Мь,

По-нататък, когато /'ОБО
РИМ за функционирането и 
развитието

рика, някои работеха г _ 
ху международната търго
вия, обаче на свързване със 
задачата за включване на 

на нашата страна в битката за 
промени в света досега не 
е работел нито един 
тут, мисля системно да е 
работил, работеха различни 
групи. Ако в тази 
наблюдаваме
на въпроса за това дали вът 
ре в страната ще имаме сво 
бодна търговия, 
во производство или планов 
пазар,
сега става съвсем поинак- 
во. Ние се определихме за 
стоково производство, по 
този въпрос няма вече дис
кусия, не трябва и да „ и- 
ма, но кое стоково произ
водство? Стоковото произ- 

която дълго водство на настоящето. Оба 
че, това не е производство 
от миналото столетие, ло 

компа- стоково производство, къде 
то производителните сили 
са вече такива, че в тях чо 
век може да се обърква, да 
може да приема решения и 
до известна степен да може 
по един рационален начин 
да се и владее това произ
водство, като се зачитат 
всички тези закони. Обаче, 
сега трябва да му се доба
ви и този момент, т.е. то
ва стоково производство 
трябва да изиграе ролята ои 
в развитието на световното 
стопанство и това така, чс 
да пи включи в новия ико 
помически порядък и нови 
те задачи. Тук е определе
но и съдържанието на пар 
тийиото съзнание и място- 
го на неговата проверка по 
отношение па понататъш
ното развитие, както и то
ва какво то би трябвало да 
постави като задача. Не се 
касае тук вече днес за пън- 
роса и темата на иеобвърза 
мостта, където това поиш в 
огромна степен е осъщест
вено, особено в днешния 
свят, в което се върви към 
по-нататъшно изостряне и 
по-нататъшни трудности. Ка 
сае се дневния план, който 
нашето партийно съзнание 
не последва, а трябвало би 
тук да го внесем. Защото, 
ако сме ние част от свето
вната социалистическа сис
тема и а«ко нашата работни
ческа класа трябва да се по 
вярва и постави към всич- 

да ки проблеми иа съвремен
ния овят, тогава трябва на

стема. Не може. Зависим е 
от много неща. Ние, напри 
мер, пренесохме много го 
леми задачи на банковата 
система, а не сме дали от
говор «а въпроса, как ра
ботническата класа, 
но работникът на работно
то място владее със сред
ствата събрани в банката, 
които в себе си 
възможността за отчужда
ване 
нас

въР-
КРИТИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕ
ЖКИ ЗА ФУНКЦИОНИ 
РАНЕТО НА СИСТЕМАТА

на системата, 
може да се каже, че нито 
основната организациет 
сдружения труд не е още 
получила или не е оспосо- 
бена да изпълнява всички 
права, които има. Отделен 
е тук въпроса за самоупра- 
вителните общности на ин
тересите, въпросът напри
мер за отношението на нау
ката и сдружения труд, нау 
ката и политиката, където 
сдруженият труд върху нау 
ката няма почти никакво 
влияние.

Във връзка с това налага 
се и въпросът за нашето от 
ношение към мултинациона 
лните компании.

Защо го предлага предсе
дателството, 
скупщина? Точно заради ко 
нтинуитета на революцията. 
Скупщината верифнцира из 
правността на предложение 
то на Председателството, мо 
же да приеме или не прие
ме кандидатите. Това изгле 
жда като някаква техничес 
ка работа, обаче както виж 
дате не е техника, но в-х.п- 
рос как да се осигури воде 
щата роля на Съюза на ко
мунистите и същевременно 
това да се верифипира чрез 
избрани хора от самата ба
за. Следователно, когато го 
варим за днешната роля на 
Съюза на комунистите, то
гава ние не можем да я све 
дем на това дали СК 
намесва или не намесва, да
ли той е кохезионна сила 
или не е, но дали е съшият 
добре вграден в тази систе 
ма и коя е следващата кра 
чка.

инсти-а не Съюзната относ-

светлина 
обсъждането съдържат

от работниците. Върху 
се упражнява 

да приемем закон за банки 
те, но още няма такъв. Не 
само, че не сме се съвсем 
съгласили, но е въпрос да- 

като общество сме зре
ли да го приемаме. Ние о- 
ще не сме достатъчно ож
ивили онези елементи, кои
то биха могли да

или стоко натиск
съш°то обсъждане Така е и със сегашните 

обществени промени, 
нашият .човек още напъл
но не осезава, ще ги почув 
ствува само тогава, когато 
го хвърлим дълбоко в съв
ременните

които
ли

проблеми. При 
това, не ме тревожи това, 
че по-голямата част от тези 
милион и 900

Тук съществуват две те
зи. Първата, 
време подържахме и ние, 
че упростено говорейки от 
мултинационалните 
нии можем да се отбраня 
ваме чрез затваряне, а то
ва тогава значи собствена 
технология, собствена суро
вина, всичко собствено. Вто 
рата теза, която приехме, 
води къ-м това да се вклю 
чваме в световното разделе
ние на труда, да се отваря 
ме, А когато сс отваряме, 
тогава това значи, да се из 
лагаме на известни трудно 
сти, с които сс срещат ка
питализмът и свстът Въоб
ще, или и да се включваме 
в борбата за промяна 
съвременната световна сис
тема, за нов икономически 
порядък в света. Това зна
чи, да се включваме в бор
бата не между двата бло
ка, тю в борбата за цел ок у 
пна промяна и за принуда 
на развити- свят щото сво
ята технология, своите зна
ния Да разширя®*» на оне
зи, които са изостанали. По 
такъв начин ние сс включ
ваме в най-широката клзео 
ва борба, по-широка от коя 
то Да е друга класова бор
ба, съществуваща иа този 
свят.

направят 
то-ва. Обаче, стихията върви 
по друг път, тя заяква по
зициите на банките. Сега се 
поставя въпросът, 
ли да се гласува един. така 
да кажа, системен закон, 
за който не оме зрели, или 
Да се създаде един прехо
ден режим, който ще раз- 
власти сегашните господст- 
вуващи в банките и тяхна
та връзка със старата стру 
ктура на партийните коми
тети и

хиляди чле 
нове на партията, относно 
членове на Съюза на кому 
нистите е пасивна. Те не 
трябва обезателно да бъдат 
активни. Ние трябва да на
правим активни онези, ко
ито влияят върху развитие 
то на обществото и които 
са длъжни да работят на 
това. Тито е много пъти к$ 
зал, че работника можем 
да приемем в Съюза ка ко 
мунистите, макар че той е 
пасивен и макар ницто не 
знае за марксизма. Ако този 
работник дойде в основна 
та организация на сдруже
ния труд, която е активна 
и ако се наложи да вземе 
участие в организацията на

трябвасе

За функционирането на си 
стемата има днес много кри 
тически забележки. Да пог 
леднем как изглеждат неща 
та, как функционира, нап
ример, делегатската систе
ма? Кои са делегатите: Го
ляма част от тях са стари 
политически кадри. които 
нягмат големи връзки ст,с 
същинските делегации на 
терена. За начало това мо
же да се поднесе, защото 
по много политически и дру 
ги причини трудно беше да 
се направи другояче. И 
днес ни се случва, като де 
легати да се явяват 
министри и обратно. Още 
лотграво не сме осъществи 
ли онова, което изисква де 
легатската система. Ииициа 
тавата за колективното ръ
ководство тук внася вече 
един нов, твърде съществен 

Първият
на Председателството на 
СФРЮ, което функционира 
твърде добре, потвърждава 
тази ориентировка. Няма 
лидери, няма един носител 
и отговорността иа всички 
е огромно нараснала. След
ващото е, опитът на Пред
седателството иа ЦК иа 
СЮК, което сътио така фуи 
кциоугира, мисля, без зпбс се

това пренася на 
сдружения труд, или да тръ 
гпем по някой друг път. Ра 
зиок.ваммята. разбира се. са 
големи и очевидно е, че тук 
има много пространство за 
изследване, с оглед на то
ва, чс обществените -сломен 
ти не са узрели, ие са оти
шли така далече, можем да 
закъснеем или да побърза самоуправителните общнос 
ме с нещо. Тези изследва- ти на интересите, общини- 
мия би били изключително тс, жилищното строителство 
важни, излезналн би пред и така нататък, тогава той 
икономистите като проблем може да*, бъде пасивен ако 
пар екселанс. като пробле- предложенията му бъдат 
мггге на разширеното въз- добре предоставени. Ако съ 
производство и неговото 
пренасяне иа сдружения 
труд. Обаче, ние се занима 
ваме с по-инакви проблеми, 
теоретически се изчерпава- 
ме в смисъл на категориите 
от миналата столетие, не ви 
ждайки например, че и ка

на

бивши
щите за него не са таки
ва, той ще се активизира. 
Това няма да бъде резултат
иа неговото мислене, но на 
неговия джо$, защото все 
лък той плаща* това. Той 
ще почувствува ' товатегорията пари съдържа в

себе си поцраио обществе- СВОя шгатежен плик н того 
ните отношения, които тря 113 ше, попита защо е така 
бва да се проучат, а да се и трябва ли така да бъде 
види как в същата катего- и така ще го активизира 

ме да бъде
участник в по-нататъшното 
изграждане на нашата рамс 
управителна система.

опителемент.
п

НЕОБХОДИМО ОПИРА 
НЕ ВЪРХУ ЧУЖДА ТЕХ
НОЛОГИЯ

Това решение ние приех
ме, обаче, нашата система 
не го последва. Ние сс зат 
ва/ряме, ставаме затворено 
общество с тенденция

обогатяваме, общество

непосредственРИя на парите днес се от
разяват обществените отно
шения и кои обществени от 
ношенид трябва да подкре
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КУЛТУРНИЯТ МОМЕНТ нл ТИТОВО УЖИЦЕ

ПривеждайкиМЕЖДИНИТЕ СЪЗДАВАТ ПРОБЛЕМИ «нова
то имаме в Тетово уЖи, 
от културата и в 
та и неволно написахме ™ 
едната общност е „0К_1С 
другата, а гхрофеоионшЖ 
и самодейната активност . 
жду тях. Неволно, някак » 
пада, че е така и че т<®»' 
представлява проблем.

КОе

♦ • V *ЖЛГ«*»

Институциите в културата, професионалните и 
самодейните акц1Ш продължават да живеят едни но 

покрай други, а не са додстатъчно заедно, в същата 
работа

СТОЯН МАКСИМОВИЧ

И/,'л . • **'» събиране и пеене. Добре е 
че имаме този хор, защото 
такова нещо желаехме 
града. Съществуваше фес ти 
вал на младежките 
по изглежда ще изчезне.

Оцеляха н#кои манифеста 
ции, 1Соито се подържат от 
училищата и отделни хора 
ентусиасти, прегледи 
цитатори и онези които ху 
баво беседват, литературни 
конкурси, пригодни — по по 
вод забележителните 
В рамките на 
за тачене и развитие 
революционните традиции.

Когато се направи равно- 
сметка, същата ще гласи: 

е общинската култур 
скупитината и

на този 
(„Следи")

тур мото минало 
край, а „Трагови” 
публикация, 1сюято печата ли 
тсрадурпите постижения на 
младите, представлява усло
вие и изгода за тясната а 
фирмация. Излезе и попя 
коя сбирка, обикновено по 
езия- Издатели са Кулгуро 
просветната общност, Само\: 
правителната общност на 
интересите за културата 
Членовете ма клуба на пи 
са телите ,,Пауп Петротше- 
вич’ намерят 
нещо да публикуват: 
сбирка, като приложение и 
литературна публикация във 
вестник „Вести", в прагра 

Радио Тигрово Ужц

в

сцепи
членовете му, вито любите 
лите на тяхното творчество 
няма къде да се събират, да 
се срещат, да съЗДадат нещо 
и видят. Илш поне да пор аз 
товарят.

Така с и със Самодейния 
тсатъР „Петър Матич”. Мла 
дите биха искали да поста
вят

Изглежда, че е така, а 
жс да бъде по-инак, 
би да се действув 
но. С повече вяра 
който действува в 
работа, с изнампрането 
начини

МОГЛО 
а по-един 
в другия 

същата

Не би могло да се каже 
че нищо не става в култур 
ния живот на Титово Ужи 
це. В народната библиотека 
„Едвард Кардеп” всекиднев 
но навръптат читатели, .по 
право предимно ученици. Но 
по-добре и те, макар при

ма ре

наза сътрудничество 
взаимно допълване на актив 
постите, в изпълняването на 
съвместните акции и

дати. 
тежнениятавъзможност 

като
на сцената нещо,което на зада-в този вид литература ги 

интересува. Сърцето, мока — 
ио няма възможности. Къде

нудени от изискванията на 
учебната локтира, отколко 
то малобройгагге останали 
Край Библиотеката е Наро да се с7,берат, къде да пра

вят репетиции. Л без ренети 
цип не може Удг се иапезне

чи.
Тук, в тези междини на 

организиране 
активност 

трябва да се потърсят проб 
лемите, да се намаляват с* 
щите чрез премахване на 
междините. Силите 
ат по-единни, ще се работи 
по-организирано, по-икономи 
чно, по-успешно.

облиците на
на културнататук

па общност, 
органите й, как се нарича 
това. До нея с културионпро 

общност. Между

мата наднидт театъР. а тези дни в 
него имаше една премиера. 
Влиза се без купуване на би 
лети. Народния 
кидневно посещават'

це.
Толкова за издателската 

дейност. Да кажем още и 
това: -наскоро ще започне 
издателокага активност на 
Информативно - издателската 
трудова организация „Ве 
сти”, която и лсьраио се за 
пимаваше с гакав дейност 

Ние в Титовото Ужице и

на сцената.
И така, минахме самодей 

живот
музей все 

онези те бъдсветната 
тух са професионалната и 
самодейната активност в

носата в културния 
на Титово Ужице. Има таки- 

По-точно казано, 
доста хора, желано ши овобо 
дното ои време да използват

които желаят на извора да 
научат нещо за 1941 година 
Ужншката република и за 
създавнето тук. Посещават 
го и онези, които гкьдълбе за някоя културна акция- И

ма такива в училищата, ор-

II мов а.
културата.

АНКА ГАИЧ, ДОМАКИНЯ ОТ С. ПОЦЕРСКИ 
ДОБРИЧ, ОБЩИНА ШАБАЦко проучават историята, г 

подобно е и с Истрическия ганизащште на 
архив, който предлага свои 
те фондове па исторически

маме едни, по малко лош и 
неразбираем навик: в един 
месец, обикновено от есе 
нните, струпаме почти вси 
чки културни манифеста 
ции. Казвам ние, а не орга 
лизаторите на тези актив 
пости, защото не че сами 
те те са искали така и на
ложили. Всички нещо сме с 
допринесли за това, пък би 
трябвало и всички заедно да 
оправим работите. И малкс 
по-другояче да резпрелим 
това, което правим в кул
турата. Да видим и да пре
живеел! повече от това, ко
ето радетелите в култура
та създават. Така. Инак, чо 
век щял не щял, не може 
на всичко да стигне, всичко 
да види и чуе.

сдружения 
труд, мести ите общ I юсп I 
Има и групи, относно дру 
жества, в които се прави 
опит за изява, творческа и 
предана.

Онези в организациите из 
сдружения труд Леярната 
за мед и алуминий „Слобо 

Пенезич Кръцун", „ПъР 
ви партизан" имат повече 
щастие, ако така може да 
се нарече разбирателството 
което колективите показват 
за усилията на самодейните 
а и за условията за работа 
та им. И насърчават резул 
татите и в града и извън не 
го. От различните състеза 
ния самодейците донасят ди 
плам и
ва, което знаят. В училища 
та, където има материални 
средства, пък и условия, по

материали.
Това ни ре предлага, то е 

тук, без оглед колко ни при 
влича или не привлича.

Може да се чуе мнението: 
в Титово Ужице няма нищ? 
от културен живот- Няма дан 
къде човек да отиде. И ка 
кво да види. Кой всеки ден 
цте посещава Музея. И Ар 
хива. Не сме свикнали и в 
Библиотеката често да 
птаме. А в Театъра? Толко
ва пъти, колко има ггреми 
ери годишно. В най-щастлив 
случай-

В какво се състои пробле 
мът и има ли такъв? Изгле 
жда и по това, че текстът 
за културния момент спо
менава само онова, което е 
организирано -в организации малко се крачи по пътеките 
те на сдружения труд в на самодейността. Местните 
областта на културата. Катс общности се намират няка

де назад. Според това, кое 
то имат, което могат.

А самодейците пазят , и 
ценостите, създадени от прг 

„Пиво динените творци, стремят се 
да тачат ценното в народ 
ния фолклор, песента и иг 
•рата. Това са групи, коитс

нещо по-дейни в секцията 
на жените в Социалистичес
кия съюз. Там се събираме 
редко, по случай на тържес 
гза, като сега пред 8 март.

Жените са малко по-акти
вни в нашето културно-худо 
жествено дружество „Поце- 
рац”, в състезателната ак
ция на селата, или когато се 
организират курсове по здр
авно образование.

Измениха се времената. 
Помля, преди неяколко де
сетилетия, на жената на се
ло беше много по-тежко от- 
колкото днес. Върху нея по
чиваше къщата. Ставаше 
първа, пред зори, и докато 
мъжете на станат, тя зала 
ли огъня, нахрани дооитъка, 
побърза до градината, 
дои кравите, и тогава бързо 
в къщи да съзбуди децата 
и изпрати пастирите, а ко
гато сготви закуската тича 
на нивата и работи заедно 
с останалите до пред мрак. 
Привечер пак първа бърза 
в къщи, където я чакат 
същите работи.

Днес е по-леко на селска
та жена. И сега, струва ми 
се, тя повече работи от 
мъжете, но работие й не са 
така тежки като преди. 
Най-много в къщата, а вся 
ка къща в нашето село има 
електрични уреди, бяла тех
ника, почти във всеки дом 
има вода. Жените на нива 
по-рядко излизат. Няма ги 
вече онези големи сезонни 
работи, които търсеха много 
Ръце. Земята се обработва 
с трактори, комбайни, при
качим машини. По.рано бе
ше резил, ако мъжът помага 
на жената в къщи. а днес 
това е по-често явление. Та 
ка на жената остава повече 
време да се посвети на се
мейството и на — себе. Же 
ната е все по-овободна и са
мостоятелна. Някога, когато 
мъжът казваше: „Доста” — 
тогава бе доста. Сега 
товарят заедно. И във вся
ко отношение е другояче.
__ И покрай безспорно подо
брение на положението на 
жената на село, все пале 
днес има някакъв чуден раз 
рез. Веднага след войната, 
ние бяхме много по-активни. 
А, его. жените сега ги няма 
в обществено-политическия 
живот на селото. Макар, че 
Добрич има над 340 домакин 
ства, само аз от домакините 
съм член на Съюза на кому 
пистите. Преди няколко дни 
поправо нашата селска пар
тийна организация прие три 
девойки, обаче те са учени
чки и след като завършат 
училище както и другите 
ще оставят селото. Малко 
сме и в делегациите, няма 
ни в местната общност. Еди 
нствено ни остава да бъдем

СВъР из-

признания за оно-

А КАКВО НЯМА
Говорихме за всичко, а за 

културния момент, може да 
се каже, нищо. Или съвсел! 
малко.

Споменахме онова,
че ли няма нищо извън то 
ва. а има:

Сдружението на работни 
ците в областта на из обра 
зителното изкуство 
Караматиевич”, например, г 
обединило голям брой твор 
ци, организират изложби 
ка свои и произведения 
художници и скулптори 
други места и краища. То 
ва ни облагородява и сбли 
жава.

което
имаме: от трудовите органи 
зации в културата, самодей
ните дружества и групи, 
сдруженията на изобразител 
ните художници, издателска 
та дейност. Не бихме иска
ли да споменаваме манифес
тациите. Липсват сега 
■настоящия момент, 
такива по-рано, повече, по- 
често и бяха по-масови. Спо
мняме си за

на отглеждат народното творче 
от ство.

Инак, в Титово Ужице и 
ма и издателска дейност 
Наистина, пенмалко отколко 
то преди. И по-удребнена, от 

ПОМЕЩЕНИЯ, СРЕДСТВА колкото би трябвало да 67,
де. Излиза, например, Ужи 
шки сборник, който обнарод 

Обаче, Сдружението ням? ва ценни текстове от по лиги 
свои помещения- Така, нигд чеокото, стопанското, кул

в
Имаше

някогашните 
прегледи на детските хоро 
ве, а сега няма такива. Слу 
шаме градския хор „Алекса 
Дейович”, поникнал от тра
дициите на

I
Факт е, че все още ни е 
останало да работим у до
ма, а мъжът да представя 
къщата в селото. Той е ко
оператор и сдружен произ
водител ,той подписва всич 
ки договори, а жените ра
ботят. У мъжа е останало 
още много от оня „стар 
мъж. Обикновено тежко по
днасят Да седят 
докато жените 
ференция- 

Може би това е причина
та, че жените по-често напу 
скат селото отколкото мъже 
те. Не само завършавалцигге 
училище. Рядко може да се 
срещне селска девойка, коя
то се омъжва в селото зз 
земеделец. Градът ги прив
лича, считам, погрешно. ВяР 
вам, че на заетата жена в 
града е много по трудно от- 

село. Зато
ва се надявам, че няма Да 
мине дълго време, само ня- 

и обстанав- 
измени. Убедена

ПОМЕЩЕНИЯ...

работническото

Комунист се до-
в кт>щи, 

са на кон-
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ката от 22 декември 1964 година, „Ко
мунист е отличен с Орден народно ос
вобождение, а с указ от 22 декември 
1974 с Орден братство и единство със 
златен венец.

колкото на нас в

колко години, 
ката ще се :
Съм, жената ще се върне на 
село. Тогава жената на село 
ше бъде много повече об
ществено-политически активТ«
на.



ДИМИТРОВГРАД
БОЖИЦА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТПроведем семинар за членовете на В настоящата година по-ангажиранесекретариатите

На семинарите са обра
ботени няколко теми, меж
ду които „Актуалните въп
роси и задачи на СК в осъ 
ществяваието 
та на другаря Тито за ко
лективната работа решава
не и отговорност, и бъдеща 
га демократизация- на обще 
ствено-политичеоките 
шения."

Обработени са и следни
те теми:

— „Актуалните 
и преките задачи на СК в 
осъществяването и бъдещо
то укрепване на делегатска 
Та система”, „Идейно-поли
тическите въпроси и задачи 
те на СК в бъдещото разви 
тие на самоуправителните 
обществено-икономически о- 
тношения, 
стабилизации и политиката 
на средносрочиото развитие, 
„Актуалните въпроси 
дачите на СК в

Вград Т^ТТ“ На °К На СКС 
членовете

Вв Димитров- 
семинар за 

първич- 
сдру 

и членовете 
първични органи-

ни активност,
на комунално-битовите проблеми 
място изтъкна председателят на Съвета на местната 
общност Александър Величков

Тазгодишната програма за 
работа на местната общност

целокупната разрешаването 
ще заемат значителномарт се проведе 

На секретарите наните организации на СК 
жения труд и трудовите 
на секретариатите

инициатива-от организациите на 
общности в с Божица трябва да бъде 

отговор на повечето поста
вени
хождайки от своята 
бходимост, 
условия и възможност не 
търпят отсрочване. Затова и 
запланираната електрифика 
ция, изграждането и разши
рението :на пътища, залеся
ването и пр. са, така да се 
каже, проблеми, с чието пре 
махване в настоящата годи 
.на ще се подобри селският 
бит.

За тази цел, в момента в 
ход е акцията за прокарване 
на низкотокова мрежа за 
Дживина махала. В целокуп 
ната акция са необходими 
около 500 хиляди динара. Съ 
цтите са вече обезпечени, а 
набавени са и стълбове. На
скоро ще бъде обезпечен и 
останалия материал и из
хождайки от това, че мате-

на селските
зацин на СК. въпроса, които произ 

нео
всеобхватноетотио

Въпроси

ГЛОЖЙЕ

Местният път се рвзшкрш
икономическата

В мес7"ната общност в Гложйе понастоящем 
в ход е разширяването на пътя. който свързва 
центъра на селото с регионалното шосе Босилег- 
РаД — Любата — Враня.

и за-
осъществя- 

ването на нашата междуиа 
родна политика”

Върху посочените
и други.Жителите на селото участвуват в акцията с 

работна ръка, а Общинската скупщина 
с булдозер и компресор.

теми
сказки изнесоха обществено 
-политически дейци от тери 
торията на общината.

им помага

риалните средства вече не 
са проблем, акцията 
да подължи без .застой- 

Една от акциите, -която ме 
стната

Т. Пе7 ров А. Величков може
КОМЕНТАР

не, което трябва да върви 
по-ускорено.

За съжаление през по след 
ните години на този план се 
отчита/г малки резултати 
С елеко стопанските 
дители се оплакваха, че ни 
къде не могат да купят ви 
сококачествгни семена нг 
жита, картофи и друг зелен 
ч\/к за пролетната сеитба. 
Изкуствни торове 
ма достатъчно, а понякога 
липсват по-няколко месеца. 
Сериозни последици се чув 
ствуват и от липсата на 
селскостопанска аптека, в 
която ще може да се сна 
бдят и необходимите за-щит 
ни вещества.

В сътрудничеството за жи 
вотновъдство и изкупуване 
съшо
Изкупуването не винаги е 
равдание не е обосновано на 
зни сделки с пените, канта 
рите и друго. Най-много не 
задоволство предизвиква фак 
тът, че тук добитъкът се из
купува по цена, с динар или 
два по-низка отколко в Лю 
батски или Лнсински райо 
ни. Компетентните обясня 
ват, че това е заради мал 
ко по-низкото качество на 
добитъка. Животновъдите 
обаче считат, че такова оп 
раюдшше ме е обосновано на 
реални факти, тъй като и 
тук вече седем години има 
породисти бикове. Условия 
та за отглеждане също не 
са по-слаби.

Няколко напредничави сел 
гкостопаиюки производители 
от този край, с конто ръзго 
варяхме тези дни, ии каза 
ха, че тези проблеми мно 
го пъти са обсъждани в ме 
стните общности и че с тях 
са запознати отговориити 
п Комбината и найчвисшите 
Р'1,|Ководители в общината. 
Известни подобрения има 
по положението трябва о- 
ше доста да се поправя- За 
това жителите от Тлъмшкжп 
район очакват тази пролет-

общност провежда

Тази горна без пашите пробиеш е и реконструкцията иа ве
че дотраялата 
мрежа в центъра на селото 
И тук стълбовете са обезпе 
чени, а в момента е раздви 
жена дейността за набавка 
•на останалия нужен матери-

низкотокова

произве
За населението от Тлъмик 

ски район, за 
някои други райони в Боси 
леградска община, 
лието

временят селскостопанското 
производство.

Сеят по-качествени семена 
на житни растения и прила 
гат метода за изкуствено 
подхранване на 
Значително са подобрени и 
условията за отглеждане на 
добитък. Всекидневно се уве 
личават повърхнините под 
изкуствени ливади, които да 
ват и повече и по-качествен 
фураж, а също така все 
повече се употребяват раз

Обаче благоприятните ус 
ловия, които същоствувдт р 
този район дават много по 
големи възможности. За из 
ползуваието им не са доста 
тъчни само силите на селскс 
стопаните, а е необходима 
помощ на обществения сек 
тор. Всъщност за използува 
нето на възможностите 
необходимо дългосрочно съ- 
трудмичество между ООСТ 
„Напредък”, която се запи 
мава съг селскостопанско 
дейност и изкупуване и пре 
изводителите ма село въз ос 
нова на кооперация- Не тря 
бва отделно да се посочва 
че най-добри резултати ще 
се постигнат чрез сдружава

разлика от
ал.земеде

и животновъдството 
са почти единственият 
поминък. Затова пролетният 
селскостопански сезон за дс

— С тези две акции от е- 
лектрифицирането няма да 
имаме проблеми и считам 
че същите цялостно ще про 
ведем. Проблемът е в то
ва, че все още голяма част 
от селото е неелектрифици- 
рана, а средства за тази цел 
още нямаме. В настоящата 
година ще опитаме чрез 
Общинската скупщина в Сур 
дулица и Републиканския

му посевите. също ня

кро~1
е време, когато се решава 
съдбата на семейната равне 
сметка.

макинствата от този

е
Разбира се, селскс

стопанските труженици зна 
ят това и настояват възмож 
но по-подготвзни да влезнат 
в борбата за повече добиви 
и доход.

През последните няколкс 
години земеделците в този 
район правят почини да осъ

лични концентрати и друга 
кърма. Естествено този стре 
меж 
лет,

фонд за подтик на нконо 
кшческп изостаналите край 
ща да обезпечим финансови 
средства за електрифицира
не на 50 домакинства от рай 
онна на Дедичина махала и 
33 домакинства от района 
на Миладинова махала — ка 
зва Александър Величков 
председател на Съвета на ме 
стната общност, като доба
ви че останалите неелектрн 
фициранн махали последова
телно ще бъдат електрифици 
рани до края на 1983 годи-

проблемнимашее присъщ и тази про 
дори и повече отколко 
преди, защото добрите 

резултати на този план да 
ват нов подтик.

то

СЪВЕТИ

ШАРКАТА се причинява от вирус, 
който запазва жизненоспособността си 
в%в вълната и в пъпчиците повече от 2 
месеца, а в овчарниците до 6 месеца. 
От шарката могат да заболеят всички 
видове животни и птици, но най-тежпо 
боледуват овцете. Към нея са възприм 
чиви и хората. Източник на заразата са 
болните животни, които разсейват ви 
руса на шарката главно през периода 
на оздравяването. Най-често заразява
нето става чрез издишвания въздух, 
в който се съдържат вирусите на шар 
ката. Заразяването на овцете благопри- 
ятствува особено много при неправилно 
отглеждане. Болестта се предава чрез 
хранене, вълната и тора, както и 
чрез дрехите, обувките и ръцете на хо- 

овцете. За раз

на.
Според думите на Велич 

ков местната общност в на
стоящата година не по-мал
ко внимание ще обърне и 
върху поправка и разшире
ние на махленските пътища 
Благодарение на вече въве
деното местно самоблагане 
от 2 на сто от личния доход 
н 5 на сто от дохода от земе 
делието, както и средствата 
които очакват от Общинска 
та скупщина, състоянието нд 
пътищата между махалите 
и селото значително ще се 
подври.

Местната общност съвмес
тно с основното училище 
ще залеси 10 ха ерозивни 
терени, от които най-много 

инивидуалния 
Пред местната общност е из 
правен въпроса за уточнява
не иа терените за залесява 
не, както и времето на про 
■веждане ат акцията.

чета (напили), а големина) в някой слу
чай) на лешник. Възелчета, мехурче
та и иустули се явяват около очите, 
устните, носа, половите органи, виме
то, вътрешната повърхност на бедра
та и др. При появяването им на вимето 
стопанинът често пъти смята, че това е 
възпаление на вимето, не взима никак
ви мерки и шарката се разпространява 
епизотично.

Шарката е най-опасната заразна 
болест но овцете, затова при появявгу 
не на пустили, пъпчици и мехурчета по 
вимето, вътрешната повърхност иа 
краката и корема се вика ветеринарен 
лекар.

рата, които отглеждат 
пространяването и е особено благопри
ятно топло и горещо, а сгушо и влаж
ното и студено време. Болестта започва 
с повишаване на температурата 
41—42»С. Овцете са вяли, без апетит, 
често изостават от стадото, дълго при 
лежават, дишането им е учестено. От 
очите и носа се появява слизесто те
чение. След един до два дни по неж
ните места на кожата се появяват чер
вени кръгли петна, които след един 
ден преминават в мехурчета и възел*

ДО

сектор.в
да мине в знак иау спешно 
сътрудничество с обществе 
н и а сектор.

Дните прод пас ще пот 
въРДят реалността на падеж 
дите им.

В. Б.К. Г

СТРАНИЦА 7БРАТСТВО * 14 МАРТ 1980
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В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ" и 
БИСТЪР ”ДИМИТРОВГРАД

Успехът иезабавно тряба на се подобри ТЪРЖЕСТВО по повод патронния
ПРАЗНИК \трети клас, който н тази 

табела се намира на трето 
място.

естествено от такъв (не) 
успех никой не е доволен, 
така чс трудовият съвет, 
при ом айки мероприят и-ята 
за подобрение иа успеха, ме 
ж-ду другото заключи: 
во да почнат е работа кър 
жоците, па които ученици
те е добър успех ще 
гат иа по-слабите си съУчс 
ници, а също така ще тря
бва да сс обезпечат нови и 
по ефикасни форми на до
пълнително обучен ие.

осъществяване иа уче 
бння плам и програма, ще 
бъде необходимо и по-голя- 
мо ангажиране иа учители
те, които трябва пай-еериоз 
по и съвестно да подготвят 
часовете ои, а основно впи 
маппс трябва да сс обърне 
върху осъвременяването 
ооучепието и по-рационално 
прилагане на учебните лома 
гала 
ссдаиието.

По-голя ма сметка, в бъде 
ще, ще се води за снабдя
ването на учениците с учеб 
ници, за учениците-пътници, 
а отсъствията да се мама
ЛЯТ.

Освен това, трудовият ко
лектив, в училището, тази 
година по-сериозно внима
ние ще обърне па проблема 
за професионалното ориен
тиране, така че учениците 
навреме да могат да се оп
ределят за бъдещата си про 
фесия.

Тъкмо за това, учениците 
ще бъдат информирани, по- 
подробно за нуждите на сто 
панството, конкретно за де 
фицитните и суфицитии за 
наятия (за да не се получи 
натрупване на кадри), така 
че след завършването си 
иа средно училище, онези, 
които желаят, веднага мо
гат да постъпят на работа.

Т. Петров

този месец в образователнияВ началото на 
център ..Йоснн Броз Тн/о” в Димитровград бе нро 
ведено заседание на трудовия съвет, на което, ме
жду другото се разисква и върху резултатите па 
работа, постигнати през първото полугодие На га
зи учебна година.

Трудовият колектив и уче 
циците па основно училище 
„Велко Влахович' в село Би 
стъР

дите поколения го обичах 
ие само за това, че 
нс преставаше да се 
сУва за техните проблеми Нг. 
и за това че винаги 
гледаше в бъдещето, 
полагаше с творческа 
ги<г

■

«икога
йлтерс-тър жеелве!ю ©знаме* 

7 март — деня чануеаха
училището и петата годиш
нина от ом'[,ртта 1на нашия 
изтъкнат революционер, тео 

Велко

смело 
че р аз 

снеп
и готовност за дела и 

акции. Затова той остана вр-, 
стник на всички локлеиия 
сегашни и идващи.

За всички сегашни и ба 
лещи ученици на училище! 
го, името на Велко Влахо 
вич пге бъде символ на 
последователен комунис! 
и активен^ борец за нова Юго 

братска общност на 
равноправни народи и наро 
диости, неговият пример щс 

бъде

Първи клас на съвместни 
те основи с дори на 27 мя 
сто между първите класове 
в региона, втори клас па 
11, а единствена светла точ 
ка е втората фаза, относно

На заседанието бе нзтък 
нато, че от 32 средни учи 
лшца на територията на Ни 
шкн регион, днмптровград- 

училшце е на 11 мя
сто по успех.

от по
рстик и хуманист 
Влахович.

На тържеството бе проче 
тен доклад за живота и ре 
волюциошюто дело иа Вла 
ходим, в който се казва, чс

пома-ското

САМОДЕЙНОСТТА В ДИМИТРОВГРАД целокупната революционна 
дейност на прославения бо 
рец па нашата и испанска 
та революи 
роизъм и комунистическа! 
му образ правят горди вси 
чки ученици и трудещи се 
в училището, което с лю бав 
и уважение носи неговото 
име, и им дава вдъхновение 
в работата. Духовният полет 
на другаря Влахович, негова
та чудесна жизнена и твор 

енергия и храбрият 
авеха и

Между най-аншнип в града ии, неговият ге славия,

Самодейните от Димитров Станислав Стратие».
Слободан Алексич, художе показател как се 

става честен и трудолюбив 
гражданин на своята роди 
на За техните преподаватели 
неговото дело е образец да 
работа с младите.

Тържеството приключи с 
подбрана 
програма, кодто

И VIград не спират със своятл 
дейност. И по-нататък пока
зват пълна активност.

През изминалата 
самодейците

ственпят ръководител на са 
театъ-Р ..Христомоделния

година Ботев" п режисьор иа спо- 
Димитров менатата комедия каза, че па

бе изтъкнато на зл
културно-забавначеска

му мироглед го пр 
го нравят винаги близък иа 
младите поколения и ги свръ 
зва с неговата личност. Мла

изпълниха 
членовете на драматичната 
и музикалната секции.

К. Г

Съветът на трудовата общност на НИРО „Брат
ство в Ниш

о б я в я в а 
КОНКУРС

За един журналист кореспондент от Босиле
град на неопределено време.

Освен общите условия според Закона за вза 
имните трудови отношения, кандидатите трябва 
Да изпълняват и следните условия:

— да имат виеше или полувисше образование,
— да знаят съвременния български език. 
Комплектна документация кандидатите трябва

да представят в издателство „Братство" в срок от 
15 дни, след публикуването на конкурса. С кан
дидатите ще се върши проверка.

Непълни и закъснели заявки няма да се взи
мат под внимание.

Заявките се изпращат на следния адрес: НИРО 
„Братство" — Ниш, Кей 29 декември 8

По време на репетиция
Димитровград подготвиха 3 премиер 

пиеси: „Камък за под 
глава", „Язовец пред съда" 
и „Татул". Самодейният теа 
тъР „Христо Ботев” тези пи 
еси репризира 10 пъти в гра 
да и местните общности в 
Куса врана и Желюша.

Самодейките от Димитров 
град взеха участие и на състе 
заннята в Алексинац, Вра 
ня, Смедеревока паланка 
и Прокупие.

Покрай това по повод зна 
чителни дати, рецитаторска- 
та секция изпълни 5 про гра 
ми в течение на една гади-

самодейците 
град успешно ще изпълният 
задачата.

Артистите считат, че тру

ни

дностите, които от началото 
са срещнали вече са прео 
долени.

Т. Петров

Завоят беше, разбира се, най-опасното място. Мно 
го пъти тъкмо тук ставаха престрелки между патрули. 

Сервал спря за миг и се огледа.
Не се виждаше нищо.
Продължи. Носеше пистолета отпред, по средата 

иа колана, а кобурът му беше отворен, за да може по- 
оързо да измъкне оръжието. Това беше автоматичен 
пистолет с много голям калибър, на който Сервал дър
жеше много, защото баща му го беше носил по време 
на Първата световна война.

„Дори улучен в ръката, човек може да загуби съз 
пан и е, беше казал на своя син майор Сервал, когато му 
даваше пистолета. Пази го. На два пъти ме е спасявал 
в много трагични ситуации. И да ми го върнеш такъв, 

го давам. Това е всичко, което ти пожела-

НощенМ ОРИС 
Д Р А) 0 н

/ФРАНЦИЯ/ нарядна.
Самодейният театър и Кул 

турно-художественото друже 
ство, според програмата на 
Общността за култура, не 
бяха показали запланувани
те репризни програми в се
лата
Смиловци, Петърлаш, и Търн 
ски Одоровци, а причина за 
това е, че Центърът за кул 
тура не бе в състояние да 
обезпечи транспорт и органи 
зация в споменатите местни 
общности.

За развитието на самодей 
ността, Общността за култу 
ра,. а въз основа иа Програ 
маз&.за 1979 година, уча-ству 
ва- и при Съюза на социали 
етическата младеж в' селата 
Скървеница, Лукавица, Гоин 
дол и Желюща.

БЯХА ЗАБРАНИЛИ На офицерите да се движат 
сами .между позициите след залез слънце.

Старши лейтенант Сервал се готвеше да излезе 
по поверка от самотната ферма, където беше настанена 
бойната група на подофицера Дер

— Дявол да го вземе! Вече се е егдонило! — ка-

какъвто ти 
вам.”Височки Одоровци

Сервал прокара длан по набраздената дръжка на'
пистолета.

Премина завоя. Напразно беше вървял толкова 
бързо. Неоснователно предчувствие беше свивало цяло
то му тяло в мъчително очакване. Вече виждаше жи
ви я плет. Зад него беше разрушената стена, разполо
жена перпендикулярно на пътя- На няколко метра от 
нея залегна бързо в канавката и извади пистолета. Една 

точка се появи от лявата му страна. Бледа свет
лина от джобно фенерче, която осветляваше косо зе-. 
мята и после бързо изгасваше. Сервал разбра:

— Патрул!
Изненада се от несъзнателното произнасяне 

тази дума, като че ли предупреждаваше някого, който 
се намираше зад него.

Опита се да определи разстоянието: около сто ме 
тра. Патрул не би могъл да го забележи, защото след 
завоя той вървеше зад плета. Трябваше да остане мал
ко в тази дупка, а после отново щеше да продължи. 
Освен ако патрулът не ...

Появи се още една оветла точка. Този път 
близо от първата. Неочаквано патрулът се насочи къл! 
него. Колко ли са? Предател ската белота на полето 
ясно очертаваше три приведена силуета досам стената 
ма някакъв склад. Три сенки, като гърбове на акули, 
които го следяха.

шьо.

за Сервал.
— Ще повикам двама бойци да ви придружат — 

предложи подофицерът.
— Не, Дершьо, не днес! Три нощи никой от тях 

не е мигнал. И без това хората са ви изморени. Ще 
се върна сам.

— Неразумно е от ваша страна. Тук минават мно 
го неприятелски патрули — -настоя Дершьо.

— Не се безпокойте. Познавам пътя- Не е чак 
толкова тъмно. А и моят „Колт” ...

Беше краят на януари. Небето беше черно, но 
снегът блестеше в нощта. Сервал наметна кожуха от 
овча кожа върху куртката и тръгна през канавката 
край пътя, за да не го издаде шумът от собствените му 
стъпки.

светла

на

НАСКОРО ПРЕМИЕРАТА НА 
„РИМСКА БАНЯ" „Нищо не са два километра — мислеше,си той. А 

за момчетата ще бъдат четири...”
От време иа време стъпкваше някоя замръзнала 

туфа и трепваше от сухото изхрущяване на тревата. Сне 
гът и сенките като че ли увеличаваха разстоянието,

„След бука колибата, след нея белият стълб, а 
идва завоят." Сервал търсеше познатите ориен

тири, които постепенно се открояваха в тъмнината.

по

следващата премиера, ко 
ято димитровградчани ще 
видят на сцената е комеди 
ята, кодто е написал изве после 
стният български писател
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„НАИ-ДОБРИЯТ УЧЕНИК, КЛАС, УЧИЛИЩЕ" НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

Насърчение Радитвлите и трудовите навици на дете
то оъзнателно (логично) и механично 

извършавано на трудовите задачи
към
всестранна
работа С цел да узнаем отноше 

нието към трудовите задъл
жения на децата, на родите 
лите поставихме следния въ 
пРос: „Държите ли сметка 
за способностите и възраст
та на детето при определя
не на задълженията и из
пълняването на различните 
(видове трудови задачи?”.

В центъра на града с „да" 
отговориха 97,20 на сто от 
родителите, докато 2,70 на 
сто не дадоха никакъв отго 
вор, а ва периферията — с 
„да” 90,40 на сто, 8 на сто 
„не', докато 1,60 на сто не 
отговориха на , въпроса.

Както в едната, така и в 
другата среда, родителите 
правилно са схванали свое
то задължение по отноше
ние на съответното ангажи 
райе на децата в изпълнява 
нето на различни видове тру 
дови задължения- Факт е 
че в центъра на града поч 
ти всички родители 
жат сметка за поставения 
проблем, докато на перифе 
рията на града случаят не 
е такъв. Това показва, че 
децата се дават задължения 
които върху тях действуват 
отрицателно във възпитател
но отношение. Понеже ако 
им се дават задължения, ко 
ито не отговарят на тяхна 
та възраст и способности, 
тогава безопорно не може 
да се очаква никаква пол
за от тази активност, поне
же се изпълняват без цел 
и воля — автоматично и ме 
ханично.

Вторият въпрос: „Дали ос

вобождавате детето от задъл 
жения, ако забележите, 
се измъчва при надделява 
пето на трудностите 
онези задачи, при 
трябва да се направи по-гол 
ямо усилие?”.

В центъра на града с „да” 
отговориха 44,10, с „не” 53,10 
а не отговориха 2,70 на сто 
от родителите. А на перифе 
рията на града с „да” отгр 
вориха 60 на сто, с „не” 
38,40, докато 1,60 на сто не 
дадоха отговор.

От сведенията на двете 
страни може да се заклю-

изпълняване на задълбоче- 
нията, трябва да си припом 
ним мислите на известния 
съветски педагог Антон Се- 
мьонович Макаренко за тех 
ническата и организационна 
та трудова задача. Според 
него техничеоката задача е 
онази, която се изпълнява 
еднократно (например бър
сане на прахта в жилището 
само за един ден), докато ор 
ганизационната трудова за
дача и по-лнакъв характер 
тоест да се дават на детето 
постоянни трудови задълже 
пия (например редовно да 
мете помещенията в къщи) 
Такава задача от детето изи 
еква организиране и плани
ране, включване в общия 
режим, тя става вече съще 
ствена съставка на този ре 
жим.

Следователно, имайки пре
двид тази мисъл на Мака
ренко и отговорите на ро 
дителите, се идва до заклю 
чението, че родителите глав
но по „принцип' са за орга 
низирани трудови задачи.

Слободан Василев
доктор по педагогическите 

науки

че

Както всяка, 
година в така и тази

образователния 
център „И.Б. Тито” в Дими 
тровград бе проведена ак
цията „Най-доорият ученик, 
клас, училище”, кодто съвме 
стно ^провеждат 'Училищна
та общност на учениците и 
Училищната конференция 
на Съюза на социалистичес
ката младеж. Акцията се 
състои във формиране и ус 
водване на критерии, еднак 
ви за всички ученици, за 
което сетне бе проведена 
проверка на знанията. Резул 
татие от акцията са следни
те: в първи клас най-добър 
бе Федя Каменов (115 
ки), във втори — Сергей Ла 
заров (192 точки), в трети 
— Ивица Михайлов (144 то
чки) и в четвърти клас — 
Весна Стойкова (166 точки).

при
които6. Катя Каменова — Ид

ас — 138 точки.

7. Цветан Филипов — 1Уб
клас — 129 точки.

8. Дивна Йотева — Шб кл
ас — 128 точки.

9. Миряна Дончева — Пд кл
ас — 127 точки.

10. Валентин Павлов — Пд 
клас 127 точки.

11. Татяна Тодорова — Шб 
клас — 127 точки.

кл-

чи, че голям процент от ро 
дителите (касае се за масо
вост, а не за случайности) 
•не позволяват на децата да 
се задълбочат и изпълняват 

Безспордо.
точ- Акията „Най-добрият уче

ник, клас, училище” има пр
еди всичко задачата да насъ 
рчава учениците към по до 
бра и по-всеобхватна рабо
та, която да им даде въз
можност за пълна изява на 
заложбите. Безспорно тя и- 
ма и по-широко значение: 
осъществяване на особени 
задачи в стабилизацията на 
стопанството. По този на
чин акцията постига целта 
си — в смисъл на социално 
тичеоко преобразоване на 
възпитанието и образование
то съгласувано с изисквани
ята на самоуправителното 
ни общество. Оттук и пови- 
шения интерес за включва
нето на повече младежи и 
девойки в тази твърде поле
зна акция за средношколци

задълженията, 
неразумната любов спрямо 
малчуганите идва до изя 
ва. Това показва, че родите 
лите са прекалено болезне
ни, „нежни” и „сантиментаДъР-

и"лн възпитатели, когато ве 
че се страхуват децата имЕДИНАДЕСЕТТЕ НАЙ ДО

БРИ: да направят по-голямо уси 
лие в работата.

Обаче, когато става дума 
за логичното и механичното

1. Сергей Лазаров — Пд кл
ас — 192 точки.

2. Весна Стойкова — 1Ув кл
ас — 166 точки.

3. Даниела Иванова -
лстас — 151 точки.

4. Ивица Михайлов —
клас — 139 точки.

„МЛАДИЯТ РАБОТНИК — САМОУПРАВИТЕЛ”

В унисон с мерките на икономи
ческата стабилизация

IV

Шб
В осъществяването на За

ключенията на Председател 
ството на ЦК на СЮК по 
осъществяване

на икономическа стабилиза
ция. твърде важно място и- 
мат постоянните акции, ко
ито Съюзът на социалисти
ческата младеж традицион
но провежда, а особено ак
цията „Младият работник 
— самоуправител”. Особено
то значение на тази акция 
се дължн на основната цел: 
да се стимулират трудови
те резултати, подобри каче
ството на продукцията, да 
се увеличи производнтелнос 
тта на труда, спестяванията 
като се намаляват отпадъци 
те и намалят отсъствията от 
•работа.

Акцнята „Младият работ
ник — самоуправител" г 
основната организация 
сдружения ТРУД „Димитров 
град” се води непрекъснато 
от 1973 година. Днес в тази 
акция участвуват повече от 
150 младежи и девойки и 
дава забележителни резул
тати, които произтичат 
превръщане 
смисъла на критершште на 
оценката. А тези критерии 
са: качеството и количест
вото на труда, отношението 
спрялю средствата на труда, 
техническата дисцишпша и 
дейността в обществено-са- 
моуправителннте 
Най-добрият за своите тру
дови резултати е стимули
ран и с парично възнаграж 
деиие, макар че далеч по-го 
лямо значение има морал
ната същност на признания
та, конто се дават за успех 
на акцията.

5. Катарина Андонова — 1Уб 
клас — 139 точки.

те.
Сергей Лазаров политиката

Сервал свали предпазителя-
И пак тази светлина. Складът опираше до пътя, 

малко след стената. Патрулът трябваше да се появи 
именно на това .място. Сервал лежеше в канавката и 
беше убеден, че няма да го забележат: овча кожа, ще 
си кажат, захвърлена в снега ...

„Ще спечели този, който първ открие огън — по
мисли той." — Присви се като животно, което се гот
веше за скок.

А отсреща сенките, като че ли се двоумяха кой 
път да хванат. След това тръгнаха отново и се скриха 
зад стената.

3 този момент той беше убеден, че макар и сре
щу трима, преимуществото беше на неговата страна. 
Освен ако... Ако втори патрул идваше след тях, за да 
разузнае стената от другата страна. Логично. Така би 
постъпил и той на тяхно място. И тогава този втори 
патрул, ако имаше такъв, трябваше да мине по канав
ката, където беше залегнал той- Страшно му се иска
ше да се обърне. Но в този момент и най-малкото дви
жение можеше да го издаде. Затова натика обувките си 
колкото може в снега, за да не би случайно да го из- 
дадат.

останат в колона”. Като че ли да му доставят удовол
ствие, две от сенките се изравниха. Вървяха в канав
ката.

„Ъгълът ма стената... четири изстрела в групата, 
изскачам — още три. Може да хвана и пленник.”

Моментът наближаваше.
Стори му се, че верижката на ръчния му часов

ник издрънча оглушително. Почувствува, че ръката, 
кодто държеше пистолета, се вдърви. Напрегна волята 
си и се опита да я раздвижи. Намести показалеца на 
спусъка. Още четири метра, още три ...

Патрулът спря. Сервал долови шушукаме. „Поне 
един ще остане да го пленя".

Приготви се да стреля, когато една от сенките 
изкачи б7,рзо насипа, прескочи пътя и се смъкна в от
срещната канавка. Другите я последваха.

Може би искаха да го обкръжат. Предимството 
му сс изплъзваше. Надигна се на лакти н видя, че се 
беше излъгал. Патрулът поемаше, все така безшумно 
през полето от другата страна иа иътя. Светлината се 
появи още няколко пъти, носле изчезна.

Старши лейтенант Сервал влезе ядосан в коман
дния пост. Разказа за случилото се.

— Като истински глупак изчаквах ги, за да стре
лям. Изплъзнаха ми се под носа.

Няколко Дни след това в лагера за почивка офи
церите бяха поставили мишена в двора па офицерска- 
та трапезария-

— Хайде, Сервал, ваш ред е! — каза капитанът.
Старши лейтенант застана па петнайсет крачки 

от мишената, вдигна пистолета па височина на рамото 
и като се мереше, бавно свали ръката. Чу се само из» 
щракваме.

в
на

в
на практика

На трийсетина метра се появи силует. Сервал мо 
жеше ясн° да различи рамената, нахлупената каска. Си 
яката се хлъзна по ската на канавката и даде знак на 
другите. Последваха я-
срещу него. Долавяше нровлаченото скриптене ма 
га под ботушите. „Няма да ми се изплъзнат", помисли 
той. Беше забравил вече за евентуалния втори патрул, 
изцяло погълнат от тази игра на живот и смърт, която 
щеше да се разиграе между него и силуетите. Беше до 
бър стрелец и пресмяташе възможностите. „Трима са. 
Девет патрона са в пълнителя- И едно преимущество — 
изненадата."

Патрулът се движеше точно 
сие-

органн.

Дюмоптис се обърна.
— Драги, ако това беше станало онзи ден, щяха 

да ви заловят.
Сервал пребледня. Реката му трепереше.
— Какво има, приятелю, няма ли да стреляте? — 

попита кал итаиът.
Сервал извади ножчето и започна нервно да раз

глобява дръжката иа своя „Колт”. Пружината се беше 
скъсала.

Нещо изтрака. Сервал трепна.
„Глупак"!
Каза си с безразличие както при грешка па пар

тньор. ..Когато стигнат до ъгъла на стената, не по-,рамо. 
Ако избързам, може би няма да улуча и ще ми избя
гат."

Виждаше сс добре само първият. „Дано само не Александър Мадов
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БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНО 
ЕСТВО „МЛАДОСТ" дружПърви в Републиката

I

Омасовяването 

главна задача
С гордост можем да 

жем
— че Нишки регион е 
ггьрно място н Социалисти- /

Оьрбни по обзаведе 
лост, обученост и по броя 
па протишюжарпите части.
Всички паши части, сиециа 
лизирапи и общи, са способ 
пи да гс справят с всяка за

От ден на дои все повече 
укрепва гражданската заил* 
та в Нишки регион. Тези 
дни в Скупщината «а Меж 
ду общинската 
общност беше направен от 
чет на постигнатите досега 
на това поле резултати» и 
набелязани съответни мере 
прпятпя за работа занапред.

Общо взето, подготвеност 
та на населението, на части 
те по гражданска защита, е 
на завидно равнище. Тс с ус 
пех могат да изпълният всяка 
задача и при всички обстоя 
телства.

— Миналата година — из
тъкна Добросав Петрович, ко 
мендант на регионалния щаб 
по гражданска защита — бя 
ха осъществени добри резул 
тати в подготовката на насс 
лението за самозащита. Мно 
го е научено и чрез допълни 
тел но обучение. Частите по 
гражданска защита до голя 
ма степен са обезпечени със 
средства за лична и колектп 
вна защита. Досега са създа
дени нужните части по гра 
жданска защита като се тр 
гне от местната общност до 
региона.

Петровципзг|,.ква
па

регионална чеока

дача.
На многоброен ите провер

ки, вършени В'1уВ всичките * 
Ниш

в състава си да формира от 
бор по джудо спорт, 
в началото ще работи иа 
територията на общината а 
след това, когато се обезпе
чат всички нужни условно 
и във Вранската междуоб 
щинска група. СьШ0 та. 
ка спортното дружество к 
настоящата година, в съдей 
егвие със средношколския 
образователен център, ще 
се старае за създаване на 
условия за формиране на 
джудо отбор за жени. Освен 
това ще бъде формиран и 
отбор по хантбал. Да отбе 
лежим и това, че спортно 
то дружество ще повдиг 
не инициатива за организи 
райе на различни турнири 
в Босилеград и в петте ос 
ловни училища.

Това са само няколко по- 
значителни запланирани ак 
ции. Но за реализирането 
им,
очаква пълна подкрепа и по
мощ от страна на всички 
граждани и трудещи се от 
организациите на стопански 
те и извъ-нстопански дейно 
сти, от Самоуправителнатз 
общност на интересите по 
физическа култура, поделен** 
ята на ЮНА от Босилеград 
младежта и пионерите. Зато
ва и в дружеството считат 
че само чрез пълно едино 
действие на всички тези 
структури е възможно изця 
ло да се реализира зандани 
раното, а физическата кул 
тура и спортът да получат 
своето място в социалисти- 
ческо-самоуправителната си 
сте.ма.

ото друже- 
от Босилег- 

вече

Пред
сгшо „Младост 
рад, което съществува

годили, през настояща- 
година предстоят твър 

задачи. Преди

рщ01Ю
КОЙТО

петнадесет общини в
регион е дошла до пъл Ь 

па изява подготвеността на У
ки

но гражданска за- г 
И в спортните дис И

частите 
щита.
цнплнни, в конто са се съ* д 
стезавалн п отбори па части Ш 
те по гражданска защита са % 
постигнати добри резултати 2 

Части на гражданската за Г1

сериозни
в омасовяването и в 

па дейността
всичко
разширяването 
си. Това ле значи, че пргз 
изтеклите години, дружество 

богатато пс е разгърнало 
дейност, преди всичко във 
футболната секция- Футбол
ният отбор „Младост”, как 
то и подрастващият, съста 

от пионери са успяли 
инте

щита в Нишки регион уча 
егвувоха и в спасяването па 
.населението при 
ннето в Черна гора, по вре 

па наводненията в То-

От едно учение
земегресе вен

да повдигнат по-голям 
рег- за физическата култура 
както сред пионерите, така 
и сред

гражданската защита,- като 
частите й още повече ст,тла 
суват своята активност с ча 
стпте 
брана.

ме
плица.

младежта и възрастно всенародна ог-
Занапрод ще с.е предпри

емат действия за по-нататъ
шно пообществяване

нитс.
отбор „МлаФутболният 

дост”, който засега се съсге 
въ» Вранската футбол 

значител-

М. Ана
зава
на група, постига

резултати. При това, дей 
по сътрудничи с градската 
младеж, войниците, 
жите от средношколския об 
разователен център, основни 
те училища и с всички тру 
дови организации, които са 
проявявали интерес за сътру 
дмичество на полето на фи- 

култура и спор

гол майсторът обещава спортното дружествоСРЕЩИ ни

младе-
в някой по-силен отбор 
по-висша степен състезание.

Добрите познавачи иа фуг 
болната игра вярват в таван 
та на Чипев и се надяват

Футболистие на .Младост” 
от Босилеград вече започна 
ха подготовката си за състе
занията в пролетния сезон 
на първенството във Вран- 

дивизия- Любителите че ще успее. 
Настоящето иска

на футбола в Босилеград о- 
чакват от своите състезате 
ли високо класиране и доб 
ра игра с много голове. А

бъдещето 
на футболния отбор „Мла- 

” е тема, за която Чн 
Както

зическата
та.дост

пев радушно говори, 
самият каза, е убеден, 
„Младост” има и сили и о-

С изграждането на физн 
ческо-рекреационния нентъР 
са създадени условия за ра 
згъРшане
ма дейност т.е. за 
тие на физическата култура 
и омасовяването на спорта 

нови членове, преди вой 
чко от редовете на селска
та младеж,
и девойките от града, 
за реализиране на тази зада
ча е нужно да се обезпечат 
финансови средства за за- 
травяне на футболното игри 
ще,
ническо обзавеждане на спор 
тно-рекреационния 
за обезпечаване на просто- 
рия за съблекалня и за спор

чеза головете тази година ся
каш е „задължен” ВЛАДИ
МИР ЧИПЕВ, хмладият Ден 
трален нападател на „Мла 
дост”. В есенната част на 
първенството, той седемна
десет пъти залюля мрежата 
зад гърба ка вратарите, кое 
то му донесе титлата „пър 
ви голмайстор” в групата 
Питахме го как успя това?

— Повече от головете вка 
рах след добре организира
ни атаки, казва Чипев. То
ва значи, че успехът се дъл 
жи на добрата игра на це
лия отбор и на завидното 
сътрудничество със съотбор 
ниците си 
вори той-

да г.е състезава в попит
силна футболна група. Това 
е неговото обещание за края

на още по-голя
разви-

на сезона.
— Отборът ни е съставаен и 

от млади футболисти, които с 
след две-три години 
осъществяват много по-го- 
леми резултати. Обаче, тък 
мо когато узреят като фут 
болисти, животът ги отлъ 
чи в различни посоки. Това 
не е само наш проблем, съ
щата съдба имат всички мал 
ки клубове. Така се случ 
ва всеки две-три години от
борът да започне състезания 
та с нов — млад състав.

Тук гласът на младежа, тни съоръжения- 
получава носталгични нотки 
Той сега е абитуриент 
ближавашият
че му носи раздяла с отбо
ра. със съотборниците...

Но не и раздяла с футбо-

ще трудещите се
В. БНо

Вл. Чипев

лемия футболен талант на 
младия нападател. Разбира 
се, да се стане голям фут 
болист трябва и талант, но 
още повече работа и добри 
условия, които в Босилеград 
не съществуват. А той о- 
бича футбола и иска да 
напредва. Ето какво казва 
за бъдещите планове:

— Желанието ми е след 
завършването на средното 
училище да следвам в някой 
от по-големите градове, ко
ито са развити и футболни 
центрове, и да се състезавам

за довършаване и тех

център
скромно от го

Това е безспорно точно
но също е точно, че Чипев 
има „тънко чувство” 
намери в изгодно положение 
пред вратата на съперника 
Това качество, както и за
видната техника в играта с 
топка овидетелствуават за го

Имайки предвид всичко 
това, спортното дружество 
в настоящата година е запла 
«крало, футболният отбор 
да продължи със състезани 
ята в досегашната група и

и на-
да се септември ве

ла...
Арсо ТОДОРОВ

НА СПОРТНА ТЕМА

Кой да помогне баскетболистите?
Малцина са любителите на баскетболната игра и 

спорта изобщо, които знаят че баскетболният отбор 
„Свобода” от Димитровград е един от първите четири 
отбора, формирани в Нова Югославия

бригади в странаимето на конфекция „Свобо
да', от години не получава 
помощ от конфекцията, до- 
като ООСТ „Димитровград” 
от Димитровград отделя най- 
много средства.

Тъкмо

на съюзни 
та. В тази състезателна го
дина, спортистите от „Сво
бода” виждат шанс за изл

СъРбс*ка

СПОРТИСТИТЕ ОТ „СВОБО 
ДА” НАЙ-АКТИВНИ И ИЗ 
ВЪН СПОРТНОТО ПОЛЕ

зане от рамките наТрадицията на тази игра 
(в която нашата страна е 
световен шампион) в Дими 
тровград е дългогодишна 
но струва ни се, че в момен 
та спортистите на този вид 
опорт се намират в незадовол 
яващо материално и финан 
сово състояние.

Макар че състезателният 
сезон започва след един ме 
сец, все още не са обзепече- 
пи най-основните финансо

ви средства необходими за 
състезанията.

По думите на ИВАН СИ 
МОВ, един от треньорите, а 
същевременно и един от
най-добрите баскетболисти в 
града, Самоуправителната (>б 
щност, по физическа култу 
ра, която дава част от сред 
ствата са недостатъчни за
развитето на този спорт.

Баскетболист отбор от
Димитровград, който носи

В отбора иа „Свобода” иг 
поради това, че раят младежи, 

финансовите средства не са 
достатъчни за развитието на 
баокегбола, фланелките 
димитровградчани тази годи 
на ще бъдат „украсени” с 
амблемите на „Джервии”
Княжевац и „У:ния' от Бел 
град, които се съгласиха да 
окажат материална помощ 
на баскетболистите от Дими 
тровград.

се съ.стеза-та лига, в която 
ват вече няколко години, за- 
щото в отбора се въРШаТ 

добри

работници 
70%. от 

са членове на Съюза
студенти, ученици 
тях

„стари” асове, а има
но опитни, конто

на на югославските комунисти. 
Спортистите от този отбор 

служат за пример на всич 
от ки младежи в града. Не един 

път се е случвало да зами
не на някоя местна трудова 
бригада, без каювато и да е 
награда, а половината бас 
кетболисти са участвували

и млади, 
обещават идващата 
да се състезават в

година
по-®исок

ранг.

Т. Петров
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ПОСЕЩЕНИЕ С ПОВОД

ЧЕТВОРКИ В „САПАТОВО
ОВЦЕФЕРМЛ*,ШЛТОВО"ИЧКИ ~ НАЙ'МНОГО ОВЧАРИТЕ В 

★ КАК РАСТАТ ЧЕТВОРКИТЕ И ДРУГИ ПРОБИ ЕМИ ОКО

ри хора от този“ краТ^к Изказваю?* *» най-ста- 
— една овца да оагки не се помни
края: 3аТ°М В
главен поминък на ■
Дизвика радост. Тези 
на овцефермета 
нашите читатели с 
този малък колектив 
среща.

Сега биткатаТ.г. е спечелена.
В овцефермата има 
280 агнета. Някои

овца оагни вече
от тях са

тежки и по 20 килограма.

Малко по-късно в това лии остава като
населението, това чно се уверихме. Йова отвоявление пре

дни направихме посещение 
с цел по-подробно ри вратите на помещение

то. От вратите потече катода запознаем 
условията при които работи 

и трудностите с които се
река тълпата и се разлд по 
обширния обор. Агнетата
се тичаха, скачаха и отно
во се втурваха в обора.

Овчарите Йова Йованович, Деско Пейчич и Алек
сандър Йорданов с четворките и овцата майка

цефермата ще получи 
'Р«и. Защото в този 
това не се помни. Ние сме 
имали близнета ;~ 
тройки, но четворки 
га. Вложихме всички уси
лия Да ги оставим в живот 
и ето сега четирите агнета 
не изостават от 
нормално родени агнета ...

казва Йова. След това за 
момент спира, пали цигара 
и отново продължава раз
каза си:

ОАЗИС В СНЕЖНОТО 
ПОЛЕ

четво — Много сме доволни такрай зи година от агнетата — до 
бавя втория член на мал-и Рядко 

нико- кия колектив Деоко Пей
чич. — Аз С7,м тук вече две 
години. Докато бях в Гос-

ЧЕРВЕНИТЕ керемиди 
на покрива на сградите, ко 
нто Във форма на буквата 
,Д1 покриват овцефермата 
изглеждат като оазис в сне 
жното поле в прегръдките 
на Стара планина. Пътува
ме към овцефермата из сне 
жните соени. Първо 

кучетата.

туша отглеждах овце само
къщи но сега се убедих,в

останалите че овцевъдството може да 
бъде рентабилно при усло
вие овцете да се отглеждат 
като тук в овце
фермата. Сни малко стадо-посрещнаха 

след това овчарите. От по
сещението бяха изненадани 
Йова Йованович, Деско Пей 
чич и Александър Йовано
вич.

„Сапатово” е

овце аз си прахосвах време 
то в къщи. Сега тук ми се 
Падат повече от сто овце и— Както виждате тук ус

ловията не са лоши, но да 
си призная могат да бъдат 
и по добри. Сградите на ов 
цефермата не се стягат и 
затова условията за малки 
те агнета не са много бла
гоприятни. Миналата годи
на се случи известно число 
ашета да умиоат при агне- 
нето. Тези загуби поднесох 
ме ние овчарите — платих
ме по 4000 динара... не по* 
наша вина. Трябва да се 
предприемат мерки и в ов- 
цесЬец.мата да се създадат 
по-благоприятни усилия за 
отглеждане на овцете ...

Със с-щата работа повече
се получава.

Третият член наедна от ов- 
цефермите построена преди 
петнадесет години във Ви
сок за отглеждане на око
ло 300 овце. В просторните 
пояти има достатъчно мяс
то за хранене 
стаи за агнетата, а в про
странството което заграж
дат сградите се пускат ов
цете за хранене на открито. 
В лявото крило на сгради
те се намират две стаи за 
квартира на овчарите. В ед 
ната
мира креват, една огромна 
печка, една масичка и ня
колко столици.

колекти
ва в „Сапатово” е Алексан
дър Йорданов от село Иза
товци. През лятото работи
на полето, а през зимните
месеци е помощник овчар.

на овцете.

★
Далеч сме от това ако

жа, че сме дали пълна кар
тина за живота в овцефер- 
ма „Сапатово”, този ма
лък оазис в снежната рав
нина, където се води бор
ба за производство на ме
со, мляко и вълна. Но ние 
се убедихме, че на тези хо-

по малката се на-
ТУК СЕ РАБОТИ БЕЗ 

ПОЧИВКА

— Ето сега е времето на 
агненето на овцете. Ние сме 
тук трима и трябва да ка- 

йова Йованович е ръко- Ч| ™6 ™М мноно-
водител на овцефермата. Ро |!1НГ 1иш^" Нашата
ден е в малкото село ЦъР РабОТа Не А. леСна' 0вцете 
ни връх край Пирот. Чети- през
оинапесет голини пяботи г я°™та- 3атова« особено през 

Сто2ар" катоТвача^Тук
живее без семейството си. н^щ даУ^е оа ^ |5
Преди години си купи къ- щ . я
ща в село Суводол и там овце. А знаете ли какво бе 
пресели жената и двете де- ше времето през фев-руари?

Вятърът често пъти носеше 
сняга край сградите и през 

навяваше

Ра овчари, е нужна по- 
голяма помощ и признание. 
Не само зарад това че тях 
ната професии не се под
младява, но защото дейст
вително е свързана с много 
трудности, които трябва де 
нонощно да се преодоляват.

ЦЯЛ ЖИВОТ С ОВЦЕТЕ

Затова изказаната шега от 
страна на Йова при раздя
лата ни, да не идваме вто
ри път когато имат чет
ворки, но да идват и други, 
служебно задължени.

ца.
Даваме му думата той Дз 

говори за себе си и своя ов 
чарски живот.

— Никой °т нас не е оча 
квал, че тази година в ов-

отворите 
помещенията... 
Йова.

в
казва

Б. Николов чене иа Дърпа

със своето стпдо и обора на овцефермата
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ДОКАРАХАг

КАМА!т. уг.и ш ПРЕЗ димитровградска улица „Люба Ллогосо- 
ва" минават двама, гледат изровената улица и си 
приказват:т^ ч

— Май, ше докарат нъртоиониноката вода и 
ла нашата улица?

— Водата едва ли ще докарат 
ДОКАРАХА КАЛТА!

СОМИ1АЛИСТИЧКА Ш1/ЬЛИКЛ О-ьии

ГсЖйГ™по важно РАДЗА ОПИЛИШ 
ПИ1*0Т ДИМИТРОВГРАД И БАБУШНИ1/У 

СА СЕДШШШ У ПИРОТУ 
ошьене ДИМИТРОВГРАД

е ио

СТАБИЛИЗАЦИЯ СОиИ1АЛИСТИЧРГКА ИИПУЦДИКА

мЕя>®тински
засо4Ш!!#<
ПИРОТ ДИМИТРОВГРАД И

ОъеедБни разговорМИСЛИ се мисли, дали да ви се обаждам са
ви ка-мли не, ама немогу скъкче ме, требе па да 

зуйем некойе работе.
Овня днн куде мъРДнем сви оратс за стабили

зации), а я нели сам си од село, куде чу да чу 
ием „новостите” ако не у кавенуту оно у задру 

| гуту. Слази на пазар, па еве кво чу у задругугу:
Од са на там госйе да се не прсчскую със ску 

I ! па япьища, люте тупне и кайте сирете од 
1 пегнайес Гшла, него да се воде у крчметс на кре- 

I менадле и люте кобаснце, да се шпара на шушпе,
I а за нспрачате да се набаве канте от по седам 

Гшла, та ка си госйете пойДУ Да си понесу.
— Убава работа, убава — нема кво тека тре

беше одавно.
Ама нейе само това, има йош ..мерНе” за ста- 

бплизациюту.
— Например, ко орате, цената на превозат с 

камион до Ниш да се задържи на 90 шьадарИе, а 
превоз с прнвагно таксе до Ниш да буде 100 и.ъа- 
дарБе, дека бенз!шат поскупел. Нема кво, йош 
убаво.

ВАБУШНМИУ

— По принципа за ненаме 
вътрешните работи.

Какви са пи с/,ссдски 
Културния

I
ЕДНА ФИРМА — ПЕТ 

ГРЕШКИ!?
са въвтс отношения с 

дом? — пита Автотранспорт 
основно необходимтното своя съсед — 

то училище в Босилеград.
— Защо ви е 

такъв принцип?
по

Фирмата на Между 
общинския център за 
социални грижи в Ди 
митровград има есте
тически направена фи 
рма. Фирмата е и дву 
езична — на сърбохър 
ватски и български 
език, но за съжаление 
втората част 
ствува с много груби 
езикови грешки.

Вместо да ги посоч
ваме читателите нека 
сами открият грешки-

— Делово добри — отго
варя 
намира
общност, която ми дава па 
рите. А вашите?

— Да не се случи пак даучилището. В него сс
самоуправителната отI имаме общ директор

шепнеш ком Автотранговаря 
спортното.

Войната е продъ;4жение на политиката с ДРУ' 
К. КЛАУЗЕВИЦ

изобил
ги средства.по-

— С гаксето да путуйе само главешнната, а 
друБнте може и с автобус за 9 шьадарйе. Кво ми | 
елите, че кажем — убаво, а? Незнам ама не мири 
ше ми на убаво.

— Да се води рачун од работници, а посебно | 
од ония. що снову с гаксето „ко паук по мрежу” I 
за дебро на свите, и да се не гълчи ако наплате 
путаите трошкове и за онова куде иду, и за оно- ! 
ва куде не иду, и по приватне си и по държавне | 
работе.

Бре, бре — чу две-три „мерЬе” за стабилиза- 
циюту, ама ич ми не дооди акъл, ко че га ста- 
билизую, ако йе истина тека.

Начул»и уше да чуйем йош йедну „мерку”, па 
че излазим — помисли си я. А она те ква била:

— Збораг на работниците да се млого не зби- 
ра и разпран, да се работи, а Скупщината на пър 
во да доноси одлуНе и да се извършаваш. Од това 
млого не разбра, ама йезик си погълну „од ра- 
дос” дека „научи” ко се стабилизира у нащу за- 
другу. Незнам ко йе на друга места, дали тека и 
там преузиму „стабилизацийоне мерЪе” ама ако 
нащи задругари тека продълже, сви знайеге до

о
свещена,

всяка война за поробване — достойна за презре
ние.

освободение еВсяка война за те.
Ние констатирахме, 

че ги има само — пет!Ж. ЛАКОРДЕР

— Кандидатът. В. Калкулатор. Из
ключително порядъчен човек Невед- 
наж съл1 виждал че носи у дома си 

П книжата на фирмата, за да може ве 
ц* черно време или в почивните дай да 
^ поработи.

— Ще страда от безделието. Кой

ИКОНОМИЧЕСКАТА криза не по
щади и фирмата за производство на 
конфекция „Костуме”. Стотици работ
ници излязоха в принудителен отпуск 
на неопределено време. Съвсем малко 
служители, работещи в главната канто
ра на предприятието, останаха на ра
ботните си места, а имената им — във 
ведомостта за заплатите. Доскоро сред 
тези щастливци беше и портиерът, 
йто стоеше на входа и не пускаше 
възмутените безработни. Но преди два 
дни стана катастрофа. Той направи фа- 

каза на влизащия ди-

> :

1_ друг?
— Кандидатът Г. много надарен чо- 

Цш век, отлично се справя <>ьс сложни 
задачи.

^ — близко време няма да има таки-

ко-

с ва.
— Кандидатът Д. Млад текстилен 

инженер. Наскоро се ожени.
— Ще иска повишение на заплата

та. По-нататък!
— Това е всичко... — 

на кантората се смути 
вече кандидати.

— Слушайте внимателно.
— икономисти предсказват, че кризата 
ще продължи дълго. Възможно е да 
се наложи фирмата да пусне в непла
тен отцуск и останалите служители. 
Ще останем само аз и портиерът. Е, 
какво ще кажете?

— Аз вече репшх ...
Разрешете да ви помогна, господин

тална решка 
ректор „Добро утро”, макар з’е това 
приветствие и съответствуваше на про
блемите на фирмата.

След половин час началникът на 
кантората влезе в кабинета на шефа.

— Ето списъка на кандидатите за 
мястото на портиера — прошепна той. 
— Всички тези хора са работили дълги 
години в нашата фирма и са се проя
вили като съвестни служители.

— Слушам ви.
Кандидатът е завеждал картотеката 

А. на служащите се повече от десет 
години.

— Не е подходящ — знае твърде 
много.

(0куде че докараю. Ш
а! (0 началникът 

■ Няма по-н-о Учените
(6:!

Г- 0)
0 оша х«зоОчакваме материали 

за рубриката „Моля, 
без докачение!

Ч» 2 'X. директор.
Директорът се подсмихна и пъ*113 

началник на— Кандидатът. Б. Главният счетово
дител на фирмата.

— Бакшиш не се предвижда . . . След- 
ващият?

в ръката на доскорашниа 
кантората н.колко дребни монети.
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