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«1 СФРЮ очг 14 февру
ари 1975 г. Издател- 
вхво „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 ка
нтата народи и наро
дности.
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дешитРРДД И "еТ години гражданите и тру- 
и песен нЯ НаШата стРана — СФРЮ, с радост 
липГ п УСТа’ пРенасят Титовата щафета с ми- 
лиотщ пожелания за нашия вожд и учител —
^„„ ито по слУчай рождения му ден. Многоми
лионните ръце поднасят любов 
революционера, държавника, 
нека и приятеля.

и уважение към 
героя, учителя, чо-

„ д гтГаЗИ година Щафетата тръгна от Нови Сад 
ЬАН Воиводина, на 23 март, а в края на се

дмицата през Нишки и Южноморавски регион 
Ще мине и през Димитровград, Бабушница, Сур- 
дулица и Босилеград.

Към нея ще се приобщят и местните ща
фети — от местните общности и трудовите ор
ганизации, с които също гражданите и трудещи
те се, пионерите, младежта и граничарите изпра, 
щат до др. Тито хиляди привети с желание др. 
Тито по-скоро да оздравее и да ни води в нови 
трудови победи.

в

Ог миналогодишното посрещане на Щафетата на младостта в Босилеград

ИЗ ДОКЛАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ВЕ 
СЕЛИН ДЖУРАНОВИЧ ПРЕД ДВАТА СЪВЕТА НА СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА

На всяка крачка днес V нас се чувствува 
едно единствено желание, твърда решеност — с 
Тито в сърцата неотклонно да вървим по Ти- 
товия път в изграждането на самоуправително 
социалистическо необвързано общество.

На всяко лице се чете: готови сме повече 
от винаги да пазим като зеницата на окото си 
нашата братска общност, нашата прекрасна не
обвързана социалистическа родина.

И българската народност в СФРЮ, заедно 
состаналите наши братски народи и народности 
изказва още веднаж своята твърда решеност да 
върви по пътя, начертан от др. Тито още в дни- ■ 

славната Народоосвободителна епопея.

1Ш-ММЮ ВАШ, ЧАС? 1ШША
— Съюзният изпълните

лен съвет и съюзните арга 
ни на управление 
все повече да се 
по начин и във функция Да 
дават възможност, да от
криват и Да насърчават про- димостта програмите за ра- 
цеси на развитие на всички бота, начин на работа и все 
аспекти на политическата общия подход в политиката 
система. Но те трябва да па изпълняване да се под- 
съдействуват за осъществя чинят на това изискване, 
©ане на функцията на деле- ,пмд према псото премотом 
гатоката система като се съ
здават такива обществени 
условия, при които актив
ността на изпълнителните и 
управителните органи все 
повече ще се вгражда в 
цялостта на обществените от 
ношения- Тъкмо това е га
ранция, че управителните и 
иЗП7,Л'1 пител11ите органи все 
по-малко действуват от по
зицията на политическа 
власт и политическа мощ, а 
вое повече като изпълнител 
ни органи па делегатската 
скупщина и интегрална част 
на сам оупраиш голи ата систе
ма като цяло.

Това между другото изтъ
кна Веселин Джуранович, в 
уводната си реч за работата 
па Съюзния изпълнителен 
С7/ВСТ ог месец май »га 1978 
до края па миналата годи
на на съвместното заседание 
на /рзата съвета на Окугаци 
пата на СФРЮ- 

В предстоящия период — 
л род У; л ж и Джуранович — 
гласна насока на Съю3,1ИЯ 
изпълнителен су,вет и съю3 
ните управителни органи е 
к7,м предприемане на носпо- 
средствени мерки и дей
ствия, с които да се обезпе
чава претворяване в живота 
на системните решения и 
утвърдената политика на 
приетите мероприятия- Това 
нещо наистина става първо 
степенна задача. Това улт.т 
ва ку,м решително надделя момината на страната и в 
вапе на досега изявените обществено икономическите 
слабости в това отношечше отношения за които говори

към постоянното укрепване 
на отговорността за прова- 

трябвг ждане законите, за редовно 
поставят и критическо анализиране 

на положе/тето в това отно
шение както и за необхо-

хме при приемането на ре
золюцията за обществено- 
икономическото развитие в 
1980 година и в оценките 
на Председателството на 
ЦК на СЮК. Има, наисти
на, някои навестявания на 
положителни промени.

Областта на икономичес- 
исите отношения с чужбина 
продължава да бъДе най-не 
вралгична точка на иконо- 
лшчеоката обстановка.

С тази цел трябва:
първо, обезателно да се 

осъществи заплануваният ра
змер на износа, а да се по
ложат усилия и да се над
хвърли;

второ, с програми и мер
ки по рационализация на 
потреблението на нефт да 
се намали нецния внос, ка
кто и вноса на оння стоки, 
които имат по-малко значе
ние за производството;

трето; да се намали вноса 
на съоръжения с цел да се 
обезпечи повече простор за 
внос на възпронзводствен 
материал, който е от съ
ществено значение за произ 
водството.

Трябва съшо така да се 
изтъкне опасността за нару
шаване на стабилизацията, 
която носи високия Ръст на 
пените н на жизнените раз
ходи. Политиката на лични
те доходи в началото на 
гощшато по същност е ста
билизационна.

— В настоящия етап — 
каза Джуранович — е необ 
ходимо да се удвоят усили
ята да се повиши произво
дителността на труда, уве
личи ефективността на сто- 
п ат геваие, раи ионалността 
па капиталовложенията и 
т.н., понеже всички анали
зи говорят, че съществуват 
значителни вътрешни ре
сурси, които трябва да бъ
дат активизирани.

!те на Изглежда, че е необхо
димо и по този повод да се 
подчертае необходимостта от 
установяване в унисон с 
Конституцията по-непосред- 
ствени отношения със скуп- 
щинските съвети и техните 
комитети със съюзните ор
гани на управление и върху 
тази основа да укрепва са
мостоятелността и отговор
ността на тези органи в из
пълнението па задачи от те
хния обсегна работа.

По-пепосрсдствеиата отго
ворност на съюзните органи 
на управление към скупщи
ната от една и по-непосред- 
отвен контроли а скупщина 
та паСФР/О към съюзшггв 
органи па управление от 
друга страна, трябва да бъ 
де по-силно изразена, от- 
колкото в лредншш1я пери-

Днес всички се гордеем с постигнатото, ко- | 
основа за нови, още по-големи 

всички области на живота и труда. :ето е солидна
успехи във
Готови сме докрай да провеждаме задачите, про- 

Решенията на Единадесетия конгрес 
живота Закона за

изтичащи от 
на СЮК, да претворяваме в
сдружения труд.

Денят на младостта вдъхновява у нас и 
мало и голямо за нови усилия.

С Тито в сърцата посрещаме^ и изпращаме 
Щафетата на младостта. С пея най-пряко изказ- 

безгранична любов и вяра към др.ваме своята 
Тито и нашата необвързана самоуправителна 
циалистическа родина.

Борис КОСТАДИНОВ

Учениците о иитерес следят 
самоуправлението од.

Осъществяване па полшти 
ката на икономтгчеока ста
билизация — изтъкна по-па 
таггък Джуранович — се из
вършва при сложни, дори 
и малко позатруднеиги усло 
вия. В случая нямаме осно
вания за промяна на оцен
ката на причините, 
определят нестабилността в

то, както и в каране на ве 
лоеилед.

В екипни* пласмент пуурио 
място опечели 
Бооилеградокото 
„Г. Димитров" и 
през пуурвата половина на 
т.м. ще настъпи на между 
общинското състезание вуув
Враня. За спечеленото пъР 
тю място училището от Бо
силеград гюл учи купа. Ку
па получи за 
първо място в иидивидуал 

пласмент и Валери Сто 
ученик от осми 

В. Б.

седми-През миналата
Босилеград се ггрове- 

поред среща на 
състезание у а 
знаеш за дви-

ца в
де втората 
общинското 
тема: „К 
жението", на което ученици 

основните училища 
значителни резул-

екипата от
училище
същата

акво

те с/г 
//оказаха 
тати. На същото освен гор 
иолисииокото участваха вси 
чки останали основни учи- 
лиита в общината и участ
ниците се състезаваха в по- 

диещшлини, от които 
в свободни състави из обла 
стта т/а движението лракти

•които

стопанските процеси и кои
то биха оказали •влияние 
©7,рху промяна на оценката 
на основните тенденции, при 
съЩИ в развитието на ико

опечелеиото
вече

ния
ИЛКОВ,
клас.чеоко отнасяме в движение



ОТ ДОКЛАДА НА ВЕСЕЛИН ДЖУРАНОВИЧ 
ЮЗИАТА СКУПЩИНА В с%

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ П ЛИМАВ УНИВЕРСИТЕТА НА

ПРИЗНАНИЕ НА ТИТО Укрепва ролята на 

необвързанитечертал, че присъждането името на Ти- 
■ш па тазгодишния випуск дипломирали 
ИК01С0МНСТИ Представлява „значителен 
жест и най-голямо признание и израз 
на почит к,,м президента Ти/о 

тнороца на автономния и независимия 
социализъм”.

С единодушно решение па всички 
видният VIIII 

науки
преподаватели и студенти, 
верснтет на 
„Сан Мартин де Порес в Лима даде 
на тазгодишния випуск дипломирани 
студенти името на президента на Юго
славия Йосип Броз Тито.

Решението за името на поколение
то е взето на състоялото се тържество 
по повод провъзгласяването на 78 ико
номисти, между конто 26 са жени. По 
този повод ректорът на Университета 
д-р Раул Пеня Кабрера особено е

икономическите
Изправени сме пред сери- други страни имат в 

озио изостряне па междуна та си именно този 
родните отношения — изтък 
на председателят па Съюз 
ПИЯ изпълнителен с ъ»вт Вс 
ССЛ1111 Джуранович в своя 
доклад .па съвместното съ
брание на двата съвета 
Скупщината на СФРЮ- По
край съществуващите откри и в сътрудничество си \ 
ти международни проблеми европейските с
и неразрешени кризи, 
явяват нави кризисни огни 
ща, които още повече вло 

международната об-

°снойа
СА*исъ:|.

ЗК ГИ 11
рам

Нашата страна и в 
поспа си в ООН, 
ките на движението ма 
обвързаните, и в

и в
Университета „Сан ИС;На сградата па 

Мартин Де Порсс” в Лима но тъРжес- 
начин ще бъде открита паметник* 

1нюча в спомен на президента Тито и

двустранна 
отделни 
и в Кол 

СИЛИ

то сътрудничество с 
необвързани страни, 
тактите с ве ликите

твои на

този значителен жест.под-
страни, и в 

се стреми и настоява да у кг*,, 
ват усилията на всички 
своята политика към 
ните страни

СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАТЧУЖДЕСТРАННИТЕ 
ДА ПИШАТ ЗА ТИТО И ЮГОСЛАВИЯ стрь

съсед 
ПОСТОЯННО

ли за създаване на условия 
Тава състояние па между 33 обновяване на политика 

народните отношения още та за Разведряване в света 
повече подчерта иеобходи 33 мирно разрешаване ма 
мостта да укрепват значели откритите международни 
е го и ролята на политиката проблеми, за укрепване на 
и движението на необвърза доверието и спиране на 
нит© страни като независим надпреварата в7,в въоръжа 
фактор па международните нането, за равноправно ме 
отношения. Днес все паве ждународно сътрудничество 
че е безспорен фактът, че за правото на всеки народ 
необвързаните страни прел самостоятелно да избира пъ 
ставлдват конструктивен и 1 я на своето вътрешно раз 
незаменим фактор в демок ви™®* 
ратизацията па международ Наи-новите събития
ните отношения, запазване
то на мира, сигурността и 
равноправното сътРУ-1ничес 
тво.

шиха 
стаиоека.Тито _ борец за мир в света и независимо развитие

окият вестник счита за най' 
значителч м I пости жени я 
съпрсмс*ша Югославия.

Целия сн живот маршал 
Тито „посвещаваше не са
мо па ююсланските народи, 
но и на нас юявията на мио 
го народи да трасират шгу- 

за техен мир и 
Всички Тнтовл

Югославските постижения 
в самоуправлението, разви
тието на делегатската систе 
ма, колективното ръковод
ство и в други области па 
живота продължават да са 
тема на статии и коментари 
на много чуждестранни ве
стници и агенции, радио и 
телевизия- В най-новите съо 
бщения на световните сре
дства за масова информа
ция се дава широк публнцн 
тет на международната ак-

ла

Ти-В приятел ски Ирак, 
товото пмс е символ па гри

рии пътища 
развитие’', 
настоялия са насочени „па 
човечеството да се обезпе
чат но-съдържателни облици 
на съвместно живеене, обо 
сноваваши се върху пршщи 
пите на взаимно 
и равноправно сътрудниче
ство — изтъква „Еопреоо”. 
Перуанският вестник е за
ключил, че 
ва държавническа актшм-ю- 
ст тдеато е свързана с него
вата пълна проданпост 
правдата и благосъстояние
то на народите, което може 
да се осъществи само 
народите сами решават за 
съдбата си. Затова народи
те ма целия овят високо це
нят приноса на югослав<Жа1я 
президент на човечеството, 
особено на развиващите се, 
и го считат за един от най- 
еминентните държавници и

жа за човека и неуморна 'Лъ 
ржавиическа 
обезпечава не мир, самостоя
телно <п независимо разви тие 
ша всички народи и страни. 
Топа в късо е съдържание
то на досегашните статии и 
репортажи ма иранските вс 
стшщи за личността ма пре
зидента Тито, в конто за
едно се изразявлт и иск,ре
ши пожелания за негово оз-

активиост за

в све
та потвърждават, че незави 
екма необвързана социално 
тическа Югославия представ 
лява значителен фактор 
мира в Европа и по-широкс 
и че осъществява активна и

зачитане

тивност на нашата страна и 
на изложението на Веселин 
Джуранович 
скупщина. Общ знаменател 
на всички тези статии е ко- 

че Югославия 
е стабилна и единна

н з
Съюзната „такава Т-ито-в Няма никакво съвмнение, 

че активността на необвъР’ 
заните и цялата междунаро 

обшественост трябва 
насочена

дра1Вяване.
С тези думи „Трибуна лу 

Полската обе-
конструктивна роля в меж 
дународните отношения- Ра; 
бира се, това на нашата стра 
на донесе уважение и меж 
дународен престиж.

Това особено показаха мне 
гоброй ните поръки с искре 
ни благопожелания на най 
отговорните Държавници на 

” голям бройстра ни в света 
за зодравяване на президен 
та Тито и изливите на езш 
па ти и и подкрепа нанашите 
народи, нашата страна и 
нейната политика и роля е 
света. Имайки предвид виес 
ката степен на нашето втд 
решно
който осъщестВ11Х-ме^ в раз 
витието на нашата обшестве 
нснтолитическа система, сво 
бодно можем да кажем, че 
и този път се потвърди кол 
ко стабилно е нашето поло 
жение, колко висок е наши 
ят престиж.

ястатацията, 
днес
многонационална общност н 
че нейните основни придо
бивки, осъществени под ръ
ководство на президента Ти
то, са независимостта, соци 
алистическото самоути&алзле- 
ние и необвързаността.

,ДСогато изглеждаше не®ъз 
можно социална правда и 
стопанско развитие да се 
осъществяват без опекун
ство на някой световен мо
щен центъР, отекна яшт^т 
и решителен глас на. мар
шал Тито и неговият пример 
все повече и все по-дълбо
ко проникна сред друти стра 
ни и народи, решени да осъ 
ществяввт своята независи
мост." С тези думи видният 
перуаячжи дневник 
со" е оценил дългогодишна
та международна активност 
на президента Тито.

на ^у”, орган ма 
динена работническа парти-» 
обяснява жизненото 
пие на братството, единство

дна
решително да е 
към разрешаване на с 
твуващите и осуетяване на 
новите кризисни .места и от 
говорно докрай въздържа 
не от действия, с които се 
засилва конфронтацията 
задълбочава кризата на 
ждународните политически 
отношения. Само активен и

значе-ако
то и равноправието за ют 
сдавените народи и народ
ности и тяхното Дългосроч
но определение да живеят и 
творят в братска многонаци 
онална общност.

ме

Гръцкият вестник „Кати- 
мерини” е оценил югославо 
гръцките отношения като 
извънредни, не само в по- 

такива са

отговорен подход в този сми 
съл може да бъде 
твен принос за намаляване 
на сегашното 
възвърщане на международ 
ното доверие и постепенно 
все по-силно потвърждаване 
на политиката и детант.

визионери ша нашата епо
ха”.

същес

На съшата тема пише и ка
надският „Глоб енд мейл”.

колективното 
ство той пише, че е потвър
дено на практика и че обез 
печава коктинуитет на дина 
мичното обществено-полити
ческо и стопанско развитие 
в Югославия- 
телкия социализъм и необ
вързаната политика, каиад-

напреженне,следно дреме 
били и в миналото. Под за
главие „Тито 
който въведе новини", дел- 
хнйокият
мс” изтъква големия при
нос на Тито в развитието 
на съвременна Югославия и 
го оравнява с Махатма Ган-

единство и успехаЗа РЪКОВОД-
КОМУНИСТ,

„Хиндустан тай-
Поръките на президента 

Тито отправени преди изве 
стно време до президентите 
Брежнев и КартъР, както и 
до Държавниците на някои

„Еспре-
Самоуправи-

ди.

35 064, от които 32 389 се 
учат). Извлечение от глав
ния отчет на Горкоджумзй* 

областна училищна 
1946/1947

сло&олан ТИТО —ДИМИТРОВ 1947^

БШСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ
у. 5

ската 
инспекцияВ през

1 учебна година). За тях през
1 учебната 1947/1948 година
е било въведено обучение на

литературен★ **•*★★★ кяшашшмав македонски
език, съгласно с договорите 

за преброяване на населе- на Блед. 
нието, табеларни прегледи Това са данни от о<риц 
на населението, дори и таки ално българско потекло 
ва, които се отнасят до на- 1944—1946, когато нова 
цианалността. Това бяха ре- славия правила всичко, к 
дойни държавни работи, из то било по оилите й °^?к р _ 
пълнени при нормални, ми стно да помогне на 
рни обстоятелства, а не ка- рия и на международ 
кто желае Дратойчева да сцена и в самата страа3^ по 
сугерира, че уж тези преб- облекчи колкото се мож » ^ 
роявашш на населението би- вече наистина тежко д 
ли „неверни" и че са извър- жение на правителството ^ 
шени при „ненормално поло София, а не както Д^с„чева 
жение при брутален и неи- представя Цола ДРа и п’ 
рекъснат натиск, който да „върши брутален* 
трябваше да сломи стихий- рекъдаат натиск* • “ дра. 
ната съпротива на народа", за съжаление за Ц ^
На Дратойчева, сигурно днес гойчева и ония, кои д
й пречи това, че според делят нейното настояШ » е 
един статистически преглед не тогавашното й мн ’т0 
на Македония научен допети на другата страна. 4 
тут в София от 1945 година днес тя пише, така са „ к 
„македонци под бъ.лгарска ментирани”, ония. кои 
власт има 226 700 души и че вителството на с
една година пожъсно офици гне® и Георги Д'Ими р к’ , 
ално е констатирано, че в пълно право, са д л_
пиринския край македонски съДа като врагове н<- 
деца от 7 до 15 години има гарежия народ.

Бълга-ски органи. На Блед е пос
тигнато съгласие, че трябва 
колкото се може по-скоро 
да се задоволят исканията 
на македонското население 
и да се даде възможност 
на македонските деца и 
младеж да сс учат на роден 
език. Статистическите дан
ни за децата, които тряб
вало да тръгнат на училище 
и на учениците за една го
дина по-рано може би. и по- 
напред, е съставила облас
тна училищна инспекция в 
Горна Джумая, без какъвто 
и да е „брутален и непре
къснат натиск" от югослав
ска страна. И за това не са 
съществували никакви при
чини, тъй като още на пъР 
вата областна конференция 
на БРП(к) в Горна Джумая 
(5—16 ноември 1944), в ре
золюцията, приета по повод 
доклада на Владимир Поп- 
томюв, е констатирано, че 
„за македонците в нова оте

че ствеиофр о нтовска 
рия за първи път са създа
деш! демократичтг условия 
да се чувствуват и Да работ
ят като напълно 
граждани, да не търпят дво
ен натиск, от една 

обългарския

НА ВСЯКА КРАЧКА се 
чувствува задоволство за
рад хода на преговорите и 
резултатите, които ще бъ
дат осъществени. Следова
телно, на Блед изобщо не е 
имало никакъв натиск от 
югославска страна, защото 
за юва не е имало никаква 
нужда. А че преговарящите 
страни понякога по-малко 
или повече са се опирали 
на отделни въпроси „като 
са се нагаждали”, това при 
такива обстоятелства е не
що нормално. А че уж к>то-

свободни

страна
1НОВ11-ша велик 

иизъм и фашизъм, а от дру 
га на предателекия македон
ски шовинизъм и че не ще
се срещат с шгкакви преп
ятствия в тяхната прогресив 
на македонска дейност, на
сочена К7>м самоопределение 
то на македонския народ...”
В атмосфера на взаимно ра
збирателство и при взаимно 
зачитане на 
ската линия по македонския 
национален въпрос 
московския печат отбеляза 
като исторически момент, в

славската страна е упражня 
вала натиск ,да се пребро
ява българското маркс—леииш-население 
в този (пирински) край, за

коетода му се влие „македонско 
съзнание ’ — върху което се 
га нарочно пледира 
Дратойчева —не е имало ни
каква нужда. Тази редовна 
работа на една държава в 
разни видове е била извър
шена от съответни българ-

Цола
който „споровете между юго 

а и българския иа- 
Македония са ш-исви-

славоки 
род за
дирани” — в България са 
издадени разни документи
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МОК СКС В ЛЕСКОВАЦ НАПРАВИ
анализ на изборите в ск.

Комунистите вее повече в съцевми на обществената
ИЗБОРИТЕ в

акция
първичните ор 

ганизации на СКС в Южно- 
моравски регион бяха

членове на секретариатигр » 1293 
Южноморавски регион са избрани 7676 
°г обшот0 число членове на СЮК в региона.
★ Видно е нараствал престижът на ООСК
★ Критически разисквания по всички 

и за резултатите и слабостите

Първични партийни организации в 
на СК, което е към 21 на сто

чаване на континуитет в ак
тивността.

секретариатите на пъ.рвич 
иите партийни организации п 
региона са избрани 7676 чле
нове на СК, което е на сто 
от целокупното число 
ве на СЮК в региона. От 
2508 са работници, 1157 
скостопански 
В секретариатите са избрани 
1818 младежи и девойки и 
1229 жени.

прове
дени твърде успешно и навре
ме. Навсякъде те бдха 
нати

членове
В

схва-
като -идейно-политичес

ки и кадров въпрос от изклю 
чително значение за по-ната- 
тъшното осъществяване воде
щата роля на Съюза на 
мунистите. Комунистите 
гиона твърде обстойно се аиа 
л изпрали работата си визте 
нлия двегодишен период, ка 
то при това критически са по 
сочвани постигнатите резулта
ти и положителните опити, но 
и забележените 
слабости. Обща 
за почти всички

и отговорността на комунистите.
жизнени въпроси на средата, както 

в двегодишната работа.
изборите да се посвети необ 
ходимото внимание, да се 
стигне готовност и мобилност 
на комунистите и делова ат
мосфера в първичните 
иизации.

члено-пособносг, обогатили съдържа 
нието на своята активност с 
конкретни акции по най-важ 
ните жизнени въдроси в сво
ите среди.

Благодарение 
райето на 
сърцевината на

Фактът, че 67 на сто от но
воизбраните членове на секре 
тариатите са избрани за пръв 
път, говори за решително ка 
дрово опресняване и засилва 
не на ООСК, но и за обезпе-

тяхпоно сел -
производители.в ре

орга
на ангажи- 

комун петите в 
активността 

на всички организирани соци
алистически сили видно е на 
растнал престижът на първич 
ните партийни организации.

Обаче това не значи, че не 
с имало слабости в работа
та. Въпреки че в критиката 
и самокритиката с направена 
крачка напред, все още има 
прояви на критикарство, рс- 
волтираиа критика и реван
шизъм. Може би най-голяма 
критика е отправена но адрес 
на членовете, на СК 
гати. Известно число от тях 
е проявило бездействуванс, а 
и работата на останалите не
достатъчно се чувствува. В ра 
зпределението на дохода все 
още бавно се реализира на
чалото „награда според ре
зултатите на труда", а кому
нистите не са успяли да се 
постигне решителен прелом. 
Освен това има достатъчно 
ООСК, които изостават по от
ношение на общия ритъм 
активността.

ЦЯЛОСТНА И РЕАЛНА КАР
ТИНА НА ОБЩЕСТВЕНО- 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПО
ЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕ
НИЯ

Предизборната 
отличаваше със завидна дина
мика, откровени, аргументира
ни и критически разисквания 
по широк кръг Въпроси 
всички акционни полета 
СК. В отчетите 
ната работа на ООСК 
на реална и цялостна карти
на на обществено-политичес
ките отношения в своята сре
да. Политическата обстановка 
е оценена като положителна 
<и стабилна. Решенията на кон 

инициативата на дпу 
гаря Тито за подобряване нл 
колективната работа и 
ворност и по-нататъшната де 
мократизация на обществено- 
политческите отношения, 
то и решенията на МОК и Об 
шинските конференции на СК 
все по-съществено' се претво
ряват в практиката. Във всич 
ки среди са постигнати значи 
телни резултати в развитието 
на самоуправлението, делегат 
ската система, 
производство всенародната от 
брана и защита, в разреша
ването на комуналните пооб- 
лелш и във всички останали 
области.

К. Георгиев

бойците на южноморавски регион за ико
номическата СТАБИЛИЗАЦИЯ

пропуски и
констатация 
среди е, че 

членовете, организациите и ор 
ганите на СК в изтеклите 
години в центъра на своята 
активност са сложили всички 
жизнени въпроси на трудещи 
те се и гражданите и че вид
но е нарастнал престижът на 
първичните

За пооледошеляо провеждан; 
на лрлвтап насока

активност сс
две

във 
на .

В програмата ма активно 
стта, която в края на март 
прие Междуобц]ниският съ 
вет на СУБНОР в Лесковац, 
се изтъква, че осъществява 
мето ка политиката ,на ико
номическата стабилизация и 
изготвянето на обществения 
плам за развитие на Южно 
моравски регион в периода 
1981 — 1985 година са основ 
ни акционни полета, в кои
то пте се ангажират учас
тниците на народноосвобо- 
дителната война в региона.

С оглед на това, че ната
тъшното развитие натюлити 
ческата система на социали
стическо самоуправление е 
основно условие за осъщес 
твяване на стабилизацията, 
бойците в региона ще се за 
стъпват за последователно 
прилагане на системните ре 
шония- Във връзка с това, 
както е изтъкнато на засе

данието, членовете на СУБ 
НОР, особено онези, които 
работят, още повече ще се 
ангажират за Създаване ус 
ловия за укрепване положе 
нието, правата и отговорно 
стта на работниците и гра
жданите.

И членовете на СУБНОР 
ще се гтриобцтат към вссоб 
що подетата акция по спес 
тяване и спиране на прека

за двогодиш- ленсто п нереално потреб
ление. Те ще бъдат активни 
и в претворяването в живо 
та на всички останали на
соки ка стабилизацията; ук 
репване материалната осно
ва на сдружения труд, по
вишаване производително
стта на труда, повишаване 
на износа и рационализа
ция на вноса.

дрограмата на органи
зацията на бойците са запи 
сани и конкретни задачи 
на членовете на СУБНОР в 
спестяването. Рационално 

ще се изразходват средства 
та. предназначени за борче 
ско-инвалидската защита. 
Също така последователно 
ще се спазват становищата 
за спестяване на обществе 
ни средства за ознаменува- 
не на събитията от НОБ и 
революцията, както и за 
други активности на органи
зацията.

Предвиждат се и актив
ности за следене и анализи 
ранг ангажираността на 
орган изациите, 
членовете на СУБНОР 
ализацията на 
задачи, както и мерки за 
насочване на тяхната актив 
пост.

е дадс-организации в
своите среди. 

Това са деле-основните оценки 
за изборната дейност в Съюза 
на комунистите в 
равски регион, които даде Ме 
ждуобщинската конференция 
в Лесковац на заседание 
дни.

Южномо-

гресите.
тези

отго-
СОЛИДНА ПОДГОТОВКА И 
ДЕЛОВА АТМОСФЕРА

В

как
Трябва веднага да се изтък

не, че голям принос за пъл- 
ния успех на изборите даде 
навременната

на
и съществена 

подготовка, която се отвива
ше според документа на Пред 
седателството ка ЦК на СКС

ИЗБРАНИ — АКТИВНИ И 
ПРОВЕРЕНИ КАДРИ

материалнотоза провеждане на изборите в 
първичните организации в 
СКС. Разгърната бе 
активност за правилно 
щане значението на избори
те, бяха организирани съвеща 
ния с членовете на политиче 
ските активи и секретарите 
на първичните организации, 
изготвени единствени изборни 
документи и обезпечена син
хронизирана акция на оогани- 
зациите и органите на СК, до 
значителна степен бе подоб
рено вътрешното информира
не. Всичко това допринесе на

В изборната дейност, коя
то се отвиваше според прие
тите документи и в определе
ните срокове са избрани сек
ретари и секретариати на 
ООСК и приети акционни про 
грам и за работата в предстоя 
щия довогодишен период. В 
ръководствата на ООСК е обе 
зпечено работническо мнозин 
ство и избрани са най-съзна- 
телни, идейно определени и 
активни членове на СК, кои
то на практика се доказаха 
като непоколебими борци за 
самоулравителии отношения-

широка 
схва-

На идейното и акционно 
единство на ООСК, на съдъо 
жанието и методите на тех- 
ната работа, класово-социал
ното укрепване на СК и марк
систкото идейно издигане на 
комунистите също е посвеща
вано нужното внимание. В ре 
зултат на това 
партийни организации значи 
телно са извисили своята дсес

органите и 
в ре 

записаните

първичните

С. Мнкнч

Онова, което тук още вед 
наж трябва Да се подчер
тае, това е фактът, че двете 
държавно-партийни 
ции с Димитров и Тито на
чело, след постигнатите до 
говори на Блед 
считали, че ведкаж завина
ги върху принципите 
Ма<ркс и Ленин са разреши
ли македонския национален 
въпрос и въпроса за приз
наването на македаонскотр

щ помощта ма македонските 
партизани ог Югославия, с 
въоръжена борба да се при 
ключат към македонската 
държава в ДФЮ* С тази 
цел те обезоръжили стража 
та па българския дивизно- 
неп склад и се снабдили с 
оръжие и създали македон 
ска бригада. (Из речта на 
Георги Мадолев. делегат на 
Пнтпдока Македония на 
па V конгрес ца Комунисти 
чеоката парти, на България, 
21 декември 1948 , година). 
Обаче този партизански отр
яд почти веднага бил разфор 
мтрап но нареждате на Ръ 
коподютвото ма българското 
съ'11 ротч го нтелно ДВ 1Г Ж е III1С, 
30.1 т кир неговите бойни би
ли готови да минат на ос- 
пободеиптп територия в Макс 
допия м там да се борят 
с*|,с своите македонски бра
тя под комаидуваието па 
Главния щаб па НОД на Ма 
кодопня. Така още в заро
дишна била обезоръжена 
освободигелшата борба 
пиринските македонци. Но 
изглежда оттогава известни 
влиятелни фактори в ръко
водството па Отечествения 
фронт и КТТ ца България, 
които ие били готови да 
следят линията на Дпмпг- 
ров, Кулите.» и др.......били

очевидно, сериозно разтрево 
жени”, което 
и Елизабет Баркър. Те 
тогава, мито по времето на 
Вледените преговори „не бп 
ли готови така лесно да из
пуснат Пиринска Македо
ния, зацтото това бп могло 
да нанесе жесток удар на 
техния престиж в самата 
България ’• Това заключе
ние па Баркър произтича от 
факта, че в тази страна още 
не са очистени Авгиевитг 
кошари на сметта на бур
жоазния вели кобъ л гарою I
шовинизъм и реваншизъм 
па влиятелните милнтарпе- 
тнчии кръгове, при което 
като на важна политическа 
задача твори Георги Димиг 
ров. Така може да се обяс
ни защо изобщо българска 
та общественост изобщо не 
била запозната с решението 
па X разширен пленум на 
ЦК на БКП, .макар че Геор
ги Димитров още на 30 юли 
1946 година съобщи на юго
славския посланик в София 
Никола Ковачевич, че „Пи
ринска Македония трябва да 
влезне като част на НР Ма
кедония в състава 
Югославия".

потвърждава 
шггоделега

наистина

на

малцинство в пиринския 
край- Тогава този въпрос— 
според твърдото уверение, 
което доминирало всред 
всичкитг участвуващи в то
ва събитие — било снето от 
дневния ред. Македонското 
население в Горноджумай- 
ска област ще се ползва с 
правата на национално мал
цинство, неговите деца и

Й. Б. Тито говори в София 1947 год.

Тито този въпрос ис тряб 
ва да со рошава през труд, 
а по схващаното па Димит
ров за федерация е трябва
ло още Да се води борба, 
понеже тя има свои враго
ве. В интерес па истината 
трябва да се каже и това, 
че до известни месъществе 
пи и поприипицпи спорове 
се стигано макар че двете 
дъ р ж ав п о-11 а рти йш и делв га
дни знаели, че още в тече
ние да войната пиринските 
македонци били готови, с

мо да приведем един от те
зи документи и пред. очите 
на всеки обективен чигател 
всички доводи па Цола Дра 
гойчева ще палнат като ку
ла от карти. На Блед, чрез 
споразумение, по инициати
ва на Тито и Димитров, бил

младежи да получа-/ съотве
тни училища на роден език 
и свои учители. Договорено 
било, тези учители, югослав 
ски поданици, да назначава 
и заплаща 
на народното просвещение, 
както и своите

наМинистерството

отсрочел въпроса за прик
лючването па Пиринска Ми- 

НР Македо-

български
прелодаватели,учители и

при предварително разреше 
ние на Великото 
събрание и указа на Прези- било решепо конституиране 
диума на Великото народно то па- ю гославско-б/дпарска 
събрагтие. Достатъчно е оа- та федерация- По мнение па

на ФНРКОДОПИя КъМ 
ния» тъй като по припишинародно

(В следващия брой: ПРИ
ЧИНИТЕ ЗА ОТЛАГАНЕТО*
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НАОТ ОБЩИНСКАТА 
ИНВАЛИДИТЕ НО ТРУДА В БОСИЛЕГРАД

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

Да на бъдат забравени...Въведено ноштивно 

ръководство
В НЕДАЛЕЧНОТО минало, преди

две—три десетилетия, нашите села ох- 
веселитс викове на десетици

задая ла училищната мрежа), но всич
ко това беше далече от сериозна 
дългосрочна акция. Много повече И 
мание се отделяше па материалната ос 
нова и кадрите, сетне вниманието са- 
песе реформата на основното образо
вание. За този проблем сякаш 
гаше време от многоброните

тяха от
деца, когато заран отиваха на училище 
и на обед се връшаха 13 къша, кога- 
•го бяха па стар чет а. Пърлите дланип- 

момчега и момичета жадуваха за 
живот, по-добър ОТ 'го

ни и -

не сти- 
разпри

в нарушените взаимоотношения, въп
реки че една от причините за 
е тъкмо борбата за по-силна 
ция в иеобещаващата 
Ндкои полагаха надежди в 
ките предмети, за които трудно се на
мират специалисти, други пропагира- 
ха, че обществото е длъжно да 
този проблем и подобно.

И дори гази година, когато основ
ното училище в Горна Любата 
мъчи да обезпечи работа на

оки
знания# за нов
зи Па родителите им и бързаха

майки и бащи,
жност на общината е и за- 
висимост и целокупната ра
бота на организацията 
пред идвалидите по труда, 
както и пред обществемо- 
политическите структури в 
общината п региона щредето 
я-г пвъРДО сериозни за раз- 

Това

неделя 
Общинската

наНа проведеното в 
заседание на
конференция на Съюза на 
инвалидите по труда в Бо- 

което покрай

училище- А техните 
на усърден труд свикнали селянки и 

чувствувайки пулса на вДъх- 
същевремопио

товаим,
лози-

перспектива, 
техиичес

селяни,
(повяващия социализъм 
бяха и орачи и пастири и лечалбари 
само чехлите момчета и момичета да 
учат, да изучат, да станат честни и

И така

оилеград, на 
делегатите присъствуваха и 

обществопредставители на 
но-политическите 
шад в комуната, както и 
Живоин Николич, председа 

Междуобщ ниската

оргапшза- репшвъпроси.решаване 
още повече ако ос има пред 
вид, че голямо число 
инвалидите не е могло да 

въ"-

трудолюбиви 
всяка сутрин на учебен ден в учили
щните дворове цяло множество „отде* 
лепчета" с нетърпение чакаха училищ
ният звънец Да избие. Училищните 

бяха малки, яю за всички имаше 
Учебници нямаше достатъчно,

учени хора.
оттел на

конференция на Съюза 
инвалидите по труда в Юж- 

Мило-

мъка
всичкина

жилищнияразреши 
;рос, чс На мнозина от тя-х 
е нужна всекидневна лекар 
ска 110МО1Ш, а на всички пъД< 

почивка

преподаватели и когато няколко 
ведомствени отделения при 
училища в Бистър и Босилеград Са 
пред закриване ясно е, че за „миграци 
ошшя фактор” трябваше да се води 
сметка много по-рано и че трудовите 
колективи на основните училища, са- 
м ©управителната общност по основно 
образование 
не са готови спешно да се справят с 
пето.

под-
основнитеноморавоки регион и 

рад Миюшкович, член 
Председателството на тази 
в региона организация. бе 
въведено колективното ръко 

работа и отговор

станна място.
по се учеше с ентусиазъм, който над
деляваше липсата на добри материал
ни и други условия- Ние, учителите и 
преподавателите бяхме малко, по бях* 
ме млади, обичахме професията си и 

ни беше трудно да работим в клас 
от 50 — 60 ученика...

Така говорят днес учителите и 
преподавателите от Босилвградена 
щина, които зад себе си имат пад две 
и половина десетилетия трудов опит в 

Разказват това

IIорганизирана 
развлечение.

Имайки предвид, че досе 
земеделиетоводстео. 

ност. За пръв председател 
с едногодишен мандат е из
бран Зайко Петрунов, а за 
секретар с мандат от 
години Васил Велинов, два 
мата инвалиди по труда от 
Босилеград.

Делегатите приеха отчета 
за досегашната работа, ка
то изтъкнаха, че от края на 
1977 година, когато е фор- 

организадия,

га доходът от
един от условията за ле

куване в бани, отдих н раз 
влечение, делегатите

о и общината като цялоне
нов дп
нзме-

Всъ

две
шаха инициатива за 
пение на тезиправила.

имотите конто
Струва ни се, че тези дни са нап

равени пърлите сериозни крачки за ра
зрешаване на проблема с „технологи
ческия излишен” в основните училища. 
Неотдавна Общинската конференция 
на ССТН в Босилеград е обсъдила ин
формация за проблемите на учебното 
дело, с акцент на този въпрос. Приети 
са и становища и насоки на активност
та за тяхното разрешаване. Основни
те училища се задължават да изучат 
развойната перспектива за по-дълъг пе 
риод, да определят проблемите, за чи- 
ето разрешаване им е нужна помощ 
на по-широката общност и да заплану
ват преквалификации на кадрите с гго- 
малък трудов опит. Общинската скуп 
щина и самоуправителната общност 
трябва да се грижат за обезпечаване 
на средства за лични доходи на пре
подавателите, на които недостигат чг 
оове до нормата. Общинският синдика
лен съвет съвместно с образователна
та общност и директорите на основни
те училища трябва да изготви самоу- 
ггравителен договор за обезпечаване на 
работа на учителите, които вследствие 
намалението броя на учениците ще 
останат без работа.

Разбира се, основен лост в актив
ността трябва да бъде изготвянето на 
самоуправптелнист договор, с който ще 
бъдат предвидени всички възможнос
ти за настаняване на останалите без 
работа просветни работници, 
бавното изготвяне а сетне с правил
ното прилагане и спазването на дого
вора учителите, които две или три Д®* 
сетилетия полагаха 
щето на многобройни млади 
ния, няма Да се страхуват за своето 
бъдеще.

об
нещтаост

обработват са им опънка за 
ползване на тези услуги, в 
момента нужни за тях. Де
легатите също така повдиг
наха инициатива за органи 
зиране на екскурзия в стра 
ната.

спросветното дело. 
гордост, защото това е -най-хубавият и 
най-успешен период в живота им и в 
трудовия им век. Сега обаче за това 
време си спомнят е видна носталгия, 

не заради отлетялата младост и да- 
а затова че днес в

мира на тази 
досега са постигнати значи
телни резултати. Организа
цията им наброява около 
230 членове и в шестте ме

но
лечните спом еня, 
ученическите пейки пред тях седят по 
два—три ученика. И вече утре учеб
ните стаи може би ще бъДат празни, 
а те ще останат без работа.

Е го защо липсата на известно чис
ло необходими учебни помагала и обе
кти понастоящем не е първият проб- 

дело в Босилег- 
подведом-

ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА 
РАБОТАколкото

общината.
стни организацтш, 
съществуват в 
осъществяват своята 
и задачи. Като част от Со-

За възможно по-съдържа- 
телна стойност в настояща
та година, делегатите прие
ха програма за работа, ко
ято търси пълна ангажира
ност, как от членовете на 
Председателството, Конфе
ренцията така и от всеки 
неен член. За разрешаване 
на воички въпроси из живо 
та на инвалидите занапред 
ще работят н яколко коми 
сии и тела, които чрез по- 
широка обществена помощ 
ще се стараят за премахва 
не нанаболялите проблеми.

За тази цел в Общинска 
та конференция на инвали 
дите по труда ще същес
твуват и работят комисии 
за: социални и въпроси по 
здравословно състояние, ба
ли е оклим атичко лекуване, 
за жилищни въпроси, за 
спорт и развлечения, както 
и за работа в съществува
щия им клуб в Бооилепрад.

От заседанието бе изпра
тело поздравително писмо 
до другаря Тито.

роля

циалистическия съюз и ко
лективен член на Съюза на 
синдикатите, тази организа
ция в целокупната система 
на социалистическото само у 
празвление осъществява сво
ите права и задължения- 

Въпреки и за кратко вре 
ме, постигнати резултатите, 
инвалидите по труда се сре 
щат с трудности и всеки
дневно влагат усилия за 
премахването им. При то
ва, бе изтъкнато, че обекти 
вно трябва да се имат в 
предвид всички обстоятел
ства на всеки инвалид, осо 
бено за социалното положе
ние на всекиго от тях и да 
се уточни какво той сам 
не може да .разреши, какво 
и как може да му помогне 
организацията, какво и как 
на общинско .равнище и пр.

лем на просветното 
радска община. В повече 
ствени отделения при всичките пет ос
новни училища в общината учат по- 
малко от десетина, ученика, в ндкои 
дори и — три. Рязко намалява и чи
слото на учениците в горните класове 
в централните училища. В настанали- 

обстоятелства проблема съчиняват 
три въпроса: дали обществено е оправ 
дателно за три ученика да се запла-

те

щат личим доходи на учител и при 
служник, къде ще учат тези три 
пика и какво ще стане с учителя 
прислужника в тези отделения, ако съ 
щите бъдат закрити?

уче
I

И по-рано, но особено през втора
та половина на миналото десетилетие, 
този проблем на основните училища в 
Босилеградска община все повече назр- 
яваше и ясно беше, че в не така да
лечно бъдеще ще наложи жизнени ди
леми. Просветните работници чувству
ваха това, понякога поставяха въпрос 
и на себе си на други как ще се прео
долее тази трудност (споменаваха 
интеграция на училищата,

С неза-

основите на бъДе‘ 
поколе-

ИНВАЛИДИТЕ Р93ДВИЖ- 
ВАТ ИНИЦИАТИВИ

се
Изхождайки от това, че 

от икономическата възмо-
К. Георгиеврационали

В. Б.

БАБУШНИЦА

Завърши с работа младежката 

политическа школа
- шшш4

ц .
Младежката Дипломите на завършили

те курса връчи в името на 
ОК на СКС в Бабушница То 
мислав Андреев1ич, директор 
на Народния университет и 
председател на комисията 
за идейно-политическо изди
гане към Общинската кон- 
ференция на Съюза на ко- 
мунистите в Бабуштпшжа 
община.

политическа 
школа към Общинския ко
митет на Съюза на комуни
стите в Бабушница органи
зирана в район Велико Бо- 
нинци с успех завърши ра 
бота. 22 от 27 курсанти с 
успех издържаха изпита, ка
то показаха солидни знания 
по познаването на икономи
ческото, обществено-полити
ческото и самоуправително- 
то развитие на нашето об-

" г'!
Цгк:

»*$:• • .-‘г- ^ - : '•?'
В

? ' ■ аац~ам***«5 4 ШУ1юр** *«§* )Димитровград 
— общ изглед

ЯНЯНщество. Д. А.
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ОСТРА ПРОЯВА ПА СВОЕВОЛИЕ И БЮРОКРАТИЗЪМ

Отннето 

да бъдат осведомявани 

на майчин език

■

Отнеманетое на това комети 
по-об-туционно право, което 

сгойно е регламентирано в 
Статута на общината,
'таг на своеволието и

нашата 
годишна 
ка за

двадесет
практи- е резул 

бюро
кратичното отношение на Бо 
гословов, отказващ каквито и 
Да било връзки с Издател
ството. Ако това той

пръв пъг 
сме принудени чрез ве- 
сника да осведомим 
тателите за

чи-
.. недоразу

мение" между Издател
ството и едно културно 
ведомство. Всъщност ка 
сае се за едно 
явление, което не може 
да се окачестви поинак,

правеше 
като частно лице, едва ли Из
дателството щеше да пише за 
това. Но той това прави от 
името на едно 
домство.

нелепо
културно вс-

но като остра проява на 
свеоволие и бюрократи
зъм.

Не е никаква тайна, че Ре 
публ и канската културна об
щност, общността като цяло 
и общините, отделят няколко 
стотин милиона стари динара, 
за да обезпечат издания на 
майчин език, в което се огле 
жда пълното равноправие на 
народите и народностите у 
нас. Решението на Богословов 
да отнеме това право на ня
колко стотин читатели в биб
лиотеката е пряко посегател
ство върху равноправието.

Повод за едно 
шение е писането на вестни
ка, което не му се е понрави- 
ло... Казахме повода, защото 
причините са по-дълбоки и 
лежат в криворазбраната фун
кция на директор на култу
рен център и културната ро
ля на това ведомство от стра 
на на Богословов. Сегашната 
постъпка е само една от по
редицата подобни отношения 
към Издателството ...

Именно, °т януари до 
днес, вследствие на ед
ностранчиво решение на

IИ» 1

общинската зала 
ния дом, като се държа като 
пълен господар на залата в 
културния ДОМ- Миналата го
дина също има драстичен слу 
чай на пренербежие при ор
ганизирането на викторината 
на „Другарче”. А особено по
казателен е случаят, 
неотдавна по повод 30 годи
ни печат на български език 
и 20-годишнината от излиза
нето на „Братство” той си за 
минал на лов, напомняйки че 
не е осведомен за това съби
тие ... Следователно, касае се 
за усърдна последователност 
на игнориране.

Някои въпроси все пак тър 
сят отговор. Преди 
счита ли Богословов (Издател 
ството няма официален отго
вор на Културния център за
що така се постъпва), че в 
негова пълна компетенция е 
да решава дали изданията на

до култур- единственото ведомство на бъ 
лгарската народност ще дой
дат до ръцете на читателите 
или не? Нима самоуправител 
ните органи в това ведомство 
не трябва да се питат? Отдру 
га страна, защо не се намеси 
Културната общност на инте
ресите, която между другото 
отделя значителни средства 
именно за набавка на книги, 
списания, вестници? Място за 
намеса има и Общинската 
скупщина, която финансира 
издаването на в-к „Братство”?

тветните републикански и ме- 
ждуобщински (регионални) ин 
ституции. Със заключенията 
на съвета на трудовата об
щност ще бъдат запознати и 
общинските ръководства.

директора на културния 
център в Босилеград се 
прекрати взимането на 
изданията на 
СТВОТО: „Братство", „Мо-
-иио ‘ ’ ' „знсЩаЛй#" '„аз 
тите ни да 
общ език с директора 
Любен Богословов — ос 
танаха напълно безплод 
ни. Под претекст, че 
„сме в година на стаби
лизация, когато трябва 
да се пести", вече ня
колко месеца читатели
те ст Босилеград са ли
шени (чрез читалнята и 
библиотеката на цен
търа) да бъдат осведо
мявани на майчин език.

издател-

Очевидно, не се касае само 
за „частен” случай между Из
дателството и Културния Цен
тър в Босилеград, а за едно 
по-широко 
отговорните към своите задъл 
женид. Докаже ли се обаче, 
че се касае за своеволие, въ
прос е може ли такъв човек 
да оглавява една 
институция. Или той 
че е „взел тапия” от Култур 
ния център и че това е не
гова собственост и единстве
но той е призван да каже 
какво може да се организи
ра или получава от Култур
ния център.

Думата имат компетентните.

когатотакова ре-намерим

отношение на

За въпроса следва да се по- 
заинтересуват и обществено- 
политическите организации, а 
най-много Социалистическият 
съюз, който се грижи и за 
всестранното и пълно инфор
миране на гражданите и на
селението.

Издателството е принудено 
да осведоми за станалото съо-

културна 
счита.

всичко.

Преди няколко години при 
организиоане на устни нови
ни от Издателството. Богосло 
вов разкарва участниците от

ОБЩИНСКИЯТ съд в Ди- ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
митровград, през изтеклата 
(1979) година постигна забе
лежителни резултати. Не 
само по броя на решените 
предмети и ефикасността в 
решаването на сънгите, ко
ето през последните години 
чувствително се подобри, но 
и според мероприятията, ко 
ито в основата си имат пре 
Еантивно значение.

Дейността на общинския 
съд е протичала ггри твърде 
благоприятен, общ е ствен к л и 
мат и стабилна политичес
ка обстановка в общината.
Нарасналата дейност на Съ
юза на комунистите, както 
и 60-годишнината от създа
ването на ЮКП, СКОЮ и 
революционните синдикати, 
премина при ло-голяма мо
билност и дейност на съзна 
телните субективни социали 
етически

ОБЩИНСКИЯ СЪД В ДИМИТРОВГРАД Високата оценка за рабо
тата «а съда сшиетелсгвува 
присъдената миналата годи 
на Септемврийска награда 
(емблема) от Общинската 
скупщина. Посочва се, че 
тази награда „е за постигна 
ти резултати в областта на 
правосъдието, в което тру
довите хора и гражданите 
осъществяват правна защи
та на своите интереси и за 
щита на своята личност, ка 
1Кто и че се защитават стой
ностите на социалистичес
кото ни самоуправитедно об
щество и конституционния 
порядък на нашата самоу- 
ирашггелна социалистическа 
необвързана общност.’'Ст. Н.

НАРАСТВА ПРЕВАНТИВНАТА РОЛЯ 
И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪДА

зателяо обрисува председа 
телят на съда Васил Тодо
ров:

гражданите да се уреждат 
по мирен начин и чрез спо 
разум яваие. 
страна с повлияло 
прилива на броя на предме
тите. както 
така и други дела.

Разбира се, че има още 
възможности 
оките сили чрез мировите 
съвети и други форми 
съдействуват

ггаята и стълкновенията да 
уреждат чрез споразумява
не, подчерта В. Тодоров.

През изтеклата година ус 
пешпо е проведено учение 
то „Юг 79’ под девиза „Ни
що не бива да ши изнена- 
да”. в която са били вклщ 
че!ш съДа, субектите и стру 
ктурите на обществената са 
мозаицита исигурпост. 
зултатите са налице.

Това от своя
— Общинският съд осъ

ществява не само репресив 
на, но и превантивна роля- 
Полагаме усилия, раздвиж
ваме инициативи и акции, 
за да посочим причините 
за отрицателните общес
твени явления- Това мобили

върху

наказателния,

социали гстиче

Реда
леспоразуме-зира трудещите се и граж

даните в системата на об
ществена самозащита и си 
гурност (всеки според в-ц.з- 
можиостите в своята среда) 
да допринася за защитата 

сили. Това допри и опазването на ос подайте 
и есе за последователното осъ обществени стойност и, по

неже но тоя начин се оси
гуряват условия за гго-широ 
ко и по-задължочеио разви 
тие ла
което от своя страна дава
В7,зможност всеки ноотдел- След разглеждането на кон
но да участвува в разреша фокцията, в помещенията на 
валето и решаването по същата, между курсистите на 
съществените въпроси. А то- Регионалната 
ва е гаранция, че и иаруше 
нията ще бъдат ио-магисо.

В посещение на Димитровград
По време иа пребинапането 

си н Димитровград, курсисти
те на споменатата школа, по
сетиха ооцеферма „Бачсвско 
поле" и производствените ха
ли на конфекция „Свобода” в 
Димитровград.

По този начин, курсистите 
бяха запознати с пълното ра
вноправие на българската на
родност в Димитровград, в ра
зличните области на общество 
ио-гголитичеокия живот «и кул 
турното поле. Между другото 
бе изтъкнато, че Димитров
градска община се намира на 
трето място в Региона по осъ
ществения национален 
ход по жител, на трето място 
в Региона по броя на настане
ните работници, а на второ 
място в Региона по броя па 
на членовете п Съюза иа ко- 

по отношение

На срещата — разговор бе 
подчертано, че всеки четвър
ти жител в общината е вклю
чен в политическата система 
на самоуправително решаване.

ществявале на конституци
онните принципи, 
редбите на Закона за сдру- 

а особено за

разпо-

Курсистите бяха запознати 
и става, че е обезпечено иин 
нформиране (най-редовно) на 
български език, чрез вестни
ците и списанието на издател 
ство „Братство”, ежедневно 
предаване за българската на
родност на Радио Ниш и те
левизионния журнал за бъл- 
гароката народност, 
за сега се излъчва два пътн 
в месеца.

самоуправлението,жегния труд, 
претворяване в дело решечш 
ята на ХГ конгрес иа СЮК 
и VIII конгрес на СКС.

Всичко това благоприятно 
се е отразило върху взаим 
ните отношения на заетите 
в сдружения труд, гражда- 

в местните общности, 
върху поканването на нрри 
зводителността на труда до 
хода и личните доходи.

Функцията ш съ'Да в сега' 
нпгия момент твърде гкжа-

до-политическа 
школа и представителите «а 
0611 тесто©/ ю-нолитическите ор 
галиизации в общината, се тиро 
сведоха разговори ла тема „Осъ 
щсствяванс политическото ра
вноправие на народите и на
родностите в конкретна сре
да".

ните Трудещите се и граждани
те в местните общности съ 
що през изтеклия 
положиха съответни уоилия 
спорните отношения между

който
период

му пистите 
броя на жителите.:*1 Т. Петров
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космат ка-уелови» за осъ
ществяване иа стабилиза

ционната политика

СТОПАНИСВАНЕТО

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЗАТРУДНЕНИ 

УСЛОВИЯ ИА СТОПАНИСВАНЕ
показатели потшърждшю ду- 
мигш па м. ипашои: годиш 
цшят план според количес
твото произведена продук
ция о изпълнен с а
според стойностите рвзул- 
тагш с 98,2о иа сто.

Динамиката на производ
ството по отношение иа ире 
дшината (1978; година по
казва, чо усилията па кол ек 
тиша не са останали безре
зултатни: през 1979 годила 
с произведена общо около 
8.306 тона продукция сре
щу пад 7.150 топа през 1978 
гонила, или произведена е 
продукция за пад 16 на сто 
повече. И стойностните по
казатели потвърждават съ 
щото — през 19/8 година е 
] 1 роизведена продукция 
стойност от около 235,5 ми
лиона динара, докато през 
1979 година па стойност от 
над 276 милиона динара, ко 
е го увеличение за над 17 
на сто.

оргпашза- 
на сдружения труд не 

са нещо ново, неизвестно

показатели гради 1 в нашета
иия

ОСНОВНИТЕ 
за стопанисването на най-то 
лямата организация на сдру 
жения труд в Димитровград I, 
ска община ,,ТитъР'Д1ШИТ' 
ровград” през 1979 година 
в сравнение с ,1978 година

пръ® поглед отразяват' 
високи резул- 

през 
отношение

СНАБДЯВАНЕТО ТЪРСИ ПОДОБРЕНИЕ. ИЗ 
ГОТВЯВАИЕ НА СРЕДНОСРОЧНАТА РАЗВОЙНА 
ПРОГРАМА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НЕ 
ОТЛАГАНЕ. ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ КАДРИ СЕ ОЧАК 
ВА МНОГО ПО-СЪДЪРЖАТЕЛНА РАБОТА.

на ТЪРПИсравнително 
тати. Общият доход 
1979 година по

предишната (1978) годи
на бележи ръст от над 30 

доходът н®д 45 на 
Тези стопански ефекти

на
На неотдавна процеденото е увеличен за 30 работника.

така досега тук работят над 
360 работника. За чист личен 
доход са заплатени над 19.418 
хиляди динара и тези средст
ва в отношение на по-минала- 
та година са увеличени за 28 
на сто. Ведно е“ увеличена и 
акумулативната способност. До 
като в края на 1978 година 
тази трудова организация с 
имал във фондовете си към 
4450 хиляди динара, в изтек
лата година тези средства са 
възлезли на над 5291 хиляда 
динара.
ТВОРЧЕСКИТЕ КАДРИ СА 
ВДЯСНО ЗВЕНО В СТОПА 
НИСВАНЕТО

Какво ще бъде стопанисва
нето в тази трудова организа
ция през предстоящата пети
летка в зависимост е от сред- 
носрочната развойна програ
ма. Имайки предвид, че съда 
та все още не е изготвена, чле 
новете на съвета взеха реше 
ние за нейното неотсрочно 
формиране, за изготвяане на 
същата. Ведно от тази прог
рама в зависимост е и осните 
ствяването на дългосрочните 
задачи произтичащи от иконо 
мическата стабилизация- При 
това изготвянето на програ
мата търси пълно ангажиоане 
на самоуправителните органи

на сто, а 
сто.
значително снижава иаразхо 
дването «а средствата, което 
бележи през миналата годи 
на — увеличение от 21 на

заседание на трудовия съвет 
зацид „Босилеград" от Боси
леград, делегатите 
на стопанската трудова органи

обсъдиха

повече въпроси от досегашна
та работа на тази иай-голяма 
трудова организация в общи
ната, като при това взеха ре
шение за още по-усилеиа дей 
ност в предстоящия период.

В разискваняита, в които 
взеха участие и представители 
те на обществено-политически 
тс организации и Общинска
та скупщина, делегатите обсъ
диха миналогодишните дело
ви постижения, както в основ 
ните организации на сдруже
ния ТРУД: „Слога", „Изград
ил", „Услуга", „Напредък" и 
общата служба така и в тру 
довата организация като цяло. 
Макар и всички трудности, с 
които се е срещал®, миналото 
дишните делови резултати са 
положителни. Не само по
ложителни, а се чувствува по
вишение на дохода, личния 
доход, броя на заетите и пр.

В изтеклата година всички 
основни организации са осъще 
ствили общ доход от над 
206.524 хиляди динара и съДЦИ 
ят е за 30 на сто по-голя-м 
от тоя в по-миналата година. 
В целокупното стопанисване 
доходът възлиза на над 46.755 
хиляди динара, а чистият до
ход към 34.567 хиляди динара 
и е по-голдм от тоя в 1978 
година за 35 на сто. За отбел 
язване е, че броят на заетите

сто.
Прибавим ли към казано

то, че чистият доход е на
раснал за над 49 на сто, а 
личните доходи за над 40 
на сто, наистина може 
се каже, че деловата 

отношение

иа

Михаил Иванов
да Михаил Иванов, ди-задвн

ректор па ОСТ „Тигър Дп 
мнтровград”. — Вече пя кол

1979
нагодина по 

1978 година, че представля
ва крупна крачка напред. 

Не така внушителни
на стопаиисва-

ко години прилагаме прог
ресивни мероприятия, чия- 
то крадена цел е да се про 
извежда повече и по-качес
твена продукция- Това е га
ранция. че и общият успех 
на трудовата 
ще бъде по-добър.

Следва да изтъкнем, 
ежегодно условията на сто 
панисване се влошават всле 
дствие на редица обективни 
обстоятелства: ние ползува
ме главно вносни сурови
ни, чидто цена ведка годи
на расте чувствително, 
останалите разходи:

— Миналогодишните 
зултати са само 
ние към една 
стабилизациюнн а

кодто е приета за таз 
годишното стопанисване — 
добави М. Иванов. — Естес 
твено, освен редица иконо
мии и спестявания, по-голя* 
мо и по-качествено производ 
ство, пашата стабилизацион 
на програма следва да сре- 
щне подкрепата и на обще 
ството, като цените на про
дукцията се 
действителното 
на цените на суровините, 
енергията и останалите ма
териални 
единствено може да ни га
рантира положителни 
зултати и през настоящата 
година
дителят на ООСТ „Тигър— 
Димитровград' Иванов.

ре-
насърче-

по-широка
ирогра-

са
резултатите 
не по отношение на залла 
«уваното през миналата го 
дина. Нещо повече: 
по стойностите показатели, 
цехове и по натуралните, и

ма,
някои организация

чене са изпълнили плана.
Общо, тази организация 

на сдружения труд е пос
тигнала положителни 
зултати: общият доход 
достигнал 
288 милиона, което дредстав 
лява увеличение по отноше 

плана за 15 на сто.
увеличе-

ре-
е

сума от около
съгласуват с 

нарастванеИ
цепиние на

Взето като цяло, 
нието на разходите по сто
панисването, се е дв 
ло за 3,7 на сто по-бързо 
от покачването на общия 
доход, така че реалното уве 
личение на дохода е дости
гнало 10 на сто.

те на електроенергията, го 
ривата и прочие също нара 
стват, докато цените на не

произведения се на- 
кон-

коеторазходи,
ижи-

шите
мират под обществен 
трол и по-бавно растят от

ре- и тргдещитес е, отделно на 
креативните кадри от чиято 
работа и способност е в зависи 
мост-целокупната работа в ор
ганизацията.

заключи ръково-
производствените разходи.

Изпълнението на плана за 
1979 година по натуралните Ст. Н. В. Б.Стабилизационни про-

СТАБИЛИЗАЦИЯ В ИНТЕРЕСНА СДРУЖЕНИЯ ТРУД Наистина в изтеклата годи-ИКОНОМИЧЕСКАТА
на повече заплатели сред
ства има само в Самоуправи 
телпата общност на интере 
сите по култура, но това не 
значи, че не трябва да се 
извърши преизпитвале и в 
останалите. Това още пове
че како се има предвид, че 
средствата, отделящи се за 
съвместно потребление са 
големи, разбира се ако се 
•има предвид материалната 
способност на 
труд в общината. Ако поссъ 

обществените оо 
лаги, които в изтеклата го 
дина за образование е от-

Автотранспортната

ПИШЕ и ШМУШИВНШ СПОСОБНОСТ - ГАМА ЗАДАЧА
Въз основа на Резолюция 

та, която търси ръстът на 
личните доходи и съ®местно 
то и общо потребление да 
се съгласува с увеличение
то иа ръста на дохода, пред 
трудещите се намира за
дачата да регулират раз
пределението иа дохода. Из 
хождадеки от това, че цел
та на всичко това е да се 
осигури колкото е възмож 
но гао-голя1ма а кумулативна 
способност иа сдружения 
труд, всички организации и 
трудови колективи до края 
на миналия месец са били 
длъжни в рамките на ово- 
доплънения и изменения на 
«те отрасли да извръшат 
самоуправителните опоразу 
мения за създаване и раз
пределяне на дохода и ли 
чните доходи,

— Всички организации на 
сдружекия труд и трудови 
общности в общината са 
спазвали тоя срок, което го 
вори за една по-голяма сте
пен на отговорност в осъ
ществяване на икономичес 
ката стабилизация. Най-доб 
ри решения засега за изна
мерили автотранспортната

★ Ако в икономическата стабилизация, която пред 
всички нас стои като дългосрочна задача, успеем да 
регулираме общото и съвместно потребление, а раз 
пределението на дохода и личните доходи да осъщес 
твдваме само според резултатите от. труда, ще можем 
да премахнем отрицателните явления в и така слабата 
възпроизводствена
комуната — заяви Вене Велинов, председател 
щинския синдикален съвет в Босилеград*

секгорската 
цияиООСТ „Изградня'1. Ста 
иовището пък на Общин
ския синдикален съвет е из
мененията, произтичащи от 
браншовите групи, цялост
но да се вградят в самоуп- 
равителни споразумения* 

Всъщност търси се да се 
зачитат трудовите крите
рии, които определят лич
ните доходи.

Тъй като не можем да 
се задоволим на постигна
тото, Общинският синдика
лен съвет и първичните син 
дикални организации и за
напред ще се залагат всеки 
личен доход да произтича 
от резултатите н® труда от 
всяко работно мдсто — 
подчерта Велинов.

Имайки предвид, че и е се 
осъществява цялостно сво
бодната размяна на труд и 
средства, и че средствата 
за тази цел се обезпечават 
чрез бюджетен начин, 
съвместно потребление 
една от задачите, които 
стоят за съгласуване с нуж 
дите, условията, 9 
на дохода и пр. 
още се чувства превишено 
заплащане на тези средства.

организация,

способност на сдружения труд в 
на Об

сдружения

чим само
Всички организации на 

сдружения труд, трудови и
самоупраеителни общности 
на интересите в Босилеград 
ска община са изготвили и 
приели програми по иконо
мическа стабилизация, и оп 
ределенилге задачи и цели 
се прилагат на практика.
В някои организации, как 
то в стопанството, така и в 
извънстопанските 
ти, тези програми се доиз
граждат и се търсят нови 
възможности за пестене, за 
повишаване производително
стта на труда, за намалява 
не на разходите и пр.

— В началният етап се 
чувствуват известни резул
тати, а отношението към 
работата е много по-съдъР- 
жателно: намалява отсъст
вието от работа, бездействи

що така и, така да се ка
же, създаден е 
ето на работното място съ- 
климат, в който трудещите 
се се преустройват спрямо 
изиаквания-та на сдружения 
труд. Може би 
се допуокат и известни ела 
боети, но нашите станови
ща са, осъществяването на 
програмите да се обсъжда 
един път месечно, 
нието ще се анализира и 
•от страна на формираното 
за тази цел координационно 
тдло при ОК иа ССТН, От 
делно искам да подчертая, 
че с резултатите, без оглед, 
на това какви са те, тряб
ва да бъде информиран все 
ки трудещ се и считам, че 
това е едно от условията 
за цялостното им реализи 
ране

подходящ делила
организации и които възли 
зат на 3 милиона динара, а 

доходи на трУД6*личните
щите се и възпроизводстве 
ната способност за всред 
най-ниските в общината, то 
и дилеми за съгласуване на 
тези средства с дохода 
няма.

тук—таме

са ясПоложедеденос- — Тук становищата
се прекон 

потрени и е нужно да 
тролира съвместното 
блеиие на всички равниш®* 
При това всички самоупрн- 

общности на инте- 
трябва да прекомтро
дали средствата, кои
отделят от дохода I 

може чрез 
облагания Да 

трУД-
В. Б.

вителни 
реште 
лират 
то се 
личните доходи 
въведените 
заплати

то и
е

Ръстът 
Засега все сдружения

изтъкна Велинов.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

Комунист
Орган Сън»а

Бр. 1204 
Год. XXXVIII 

4 април 
1930 

Белград
на югославските комуниста и на Съюза на комунистите на Сърбия

ОСНОВНО и
неотложно

и. Кога го една идея за по-малко от година и половина чрез
плебисцшаа подкрепа, и по-нататъшна разраоотка, се преоорази в 
общовалиден принцип на обществото, 
неговата ставайки неразривна част нч

самоуправителиа практика, това тогава действително го
вори както за значението и далновидността на пницираната идея, 
ака и за ангажираността и способността на самото общество ефи

касно да я осъществи в живота. Касае се, разбира се, за съгласу
ваното сливане на Титовата инициатива за укрепване на колектив
ната работа и отговорност и милионната обществена акция, която 
вече от първите пуоличнн разисквания придоби, под ръководството 
на Съюза на комунистите, организирано развитие, та след това на 
всички равнища в обществото и в различните трудови и самоу- 
правителни среди ло-нататък се направляваше и оформяше чрез 
специално разработени програми за мерките и активностите.

Още на известното 
ЦК на СЮК юнско заседание Председателството на 

начинание като 
милионна инициатива и

даде нови импулси на това широко 
изтъкна, че е добре дошла целокупната
активност, която допринася за обогатяване и укрепване на самоу
правлението и демократизацията в обществото, за последователно 
зачитане на законността, провеждане на Констшуцияга и Закопа 
за сдружения труд и за ефикасно осъществяване на задачите* на 
иконоъическата стабилизация- Всяка акция върху тази линия, как 
тези дни потвърдиха и заседанията на партийните и другите по
литически ръководства в автономните области, републиките и фе
дерацията, представлява непосредствен принос за оживотворяване 
на колективната отговорност, решаване и целокупната работа.

Друга очевидна характеристика на обществената акция, ко
ято под ръководството на СК се води с цел да се реализира иници
ативата на другаря Тито, без съмнение, е решителното определе-

как тук таме има тенденции —към 
формални организационни промени или по въпроса за функциони
рането на политическо-изпълнителните тела. Защото, със самото ус
тановяване на едногодишния мандат на председателствуващия и с 
учредяването на колективните органи, например, в по-тесен съ
став няма да се постигне много.

Наш си, колието сме твоиние същата да не върви

ция; нашето братство и един
ство; нашето твърдо и непо
колебимо определение за со
циалистическото самоуправ
ление, необвързана и незави
сима Югославия; нашата го
товност да изграждаме и за
щищаваме своята страна; на
шата любов, която не може 
да се изкаже с думи.

Нашето желание да ни 
оздравееш е изказано от уста 
та и мощно отеква в сърцата 
па всички югославяни”.

Така се казва в писмото 
и добавя: .. защото наш си
в нас колко сме ние Твои, 
защото ти изказваме обич на 
която си ин научил”.

Любовта с поръките Тито 
да ин оздравее е най-скъпата 
мисъл на всички ни. Младе
жите и девойките със засмя- 
ии лица посят Щафетата 
през свободолюбива Войво- 
дииа и Сърбия. От ръка в ръ
ка, с прегръдки, през шпа- 
лирп хора, които посрещат 
и изпращат Щафетата, носи 
се една любов и едно жела
ние. Щафетата посрещат п 
млади и стари, от тъкмо про
ходилите до онези чиято мла
дост ' е била отдавна. Една

I ринадесети ден е как 
младежите и девойките 
от Войводина и Сърбия 

посят Щафетата на младостта 
с поздрави до другаря Тито. 
Всички поръки са се слели в 
думите
другарю Тито, да ни оздра
вееш колкого е възможно по- 
скоро. Тази мисъл и жела
ние на всички ни пренася на
шата младост. Тази мисъл се 
намира па края ма писмото 
до другаря Тито, което в по
деля на 23 март бе прочете
но па вслчественото тържест
во па „Площад свобода” в 
града-герой Нови Сад, проче
тено па петте езици на наро
дите п народностите. Кратко 
писмо, изпълнено с любов за 
другаря Тито, за пашата сво
бода и независимост, за на
шето бъдеще.

„Символите па пашата от- 
даноет на Твоята идея, ръце
те и сърцата на младостта 
ще пренесат из страната за 
да ти кажат колко те обича
ме п колко сме готови да из
траем по пътя по който пи 
Ти, водиш, начело па Съюза 
па югославските комунисти, 
водиш към знайното и ясно 
бъдеще.

И п тази Щафета па мла
достта е слято всичко, което 
заедно постигнахме; слята е 
младостта па пашата револю-

В инициалите документи на републиканските, областните 
и много общински организации на СК, които съдържат конкретни 
въпроси и задачи на колективното дейегвуване, се прецизират, от 
една страна, насоките на по-нататъшното усъвършенствуване на 
начина на организирането и действуванего на Съюза на комуни
стите, без чийто демократизъм не може да има нито заздравява
не на социалистическата самоуправителнат демокрация в обще
ството, и ясно определя „работното място" на политическия анга
жимент на Съюза на комунистите, на всеки негов член, първична 
организация и ръководство. Това място на действуване се намира 
в обществената база, в масите, в делегатската система, при което 
специално се подчертава пълната отговорност на СК за процесите 
на общественото развитие във всяка среда и в обществото като 
ц#ло.

обичаме те наш

По съ07-ветен начин се стремят на широкия фронт да съз
дават и провеждат акции по приспособяване работата на първи
чните организации и ръководствата и Съюзът на синдикатите, Съ
юзът на социалистическата младеж, Социалистическият съюз» Съ* 
юзът на бойците и останалите обществено-политически и обществе
ни организации. Също така из основи и организирано се провежда 
подготовката на делегатските скупщини и другите държавни ор- 

за прилагане на Титовата инициатива, за която цел се за- 
необходимите конституционни, законни и статутарни иро-

гани 
почна с 
мени.

Точно това засвиделствуваио дълбоко познание на трудови- 
те маси за далновидността иа идеята па другар,, Тито и съзнали- 
ето за голямата отговорност за нейното последователно прилагане 
във всички пори на обществения организъм и във всички видове 
на социалистическата самоуправителиа практика — и представля
ват гаранцията за бъдещите успешни ходове па акцията, за кодто 
.можем да кажем, че същевременно е и неотложно и ду,лгосрочна. 
Дългосрочна — затова, че изисква много сили, упоритост и време, 
като траен начин на ръководене, работа и поведение докрай да се 
проведе. А неотложна заради това, че няма място пито причини 

непотребно отлагане на конкретните ак- 
В този смисъл правият начин е Да си припомним 

инициатор, другаря Ти/о, от неговата иеотдав- 
послапие: „Предстоит ни... сериозни задачи и

нашата си*

за никакво изчакване и
ции и решения. 
за думите на самия 
нешно новогодишно
борбата за възможно най-успешно функциониране на 
стема и нейното запазване от деформации, кои го го застрашават. 
В , в връзка с лова, искал бих и този път да изтъкна значението 
<гт внедряването на колективната работа и отговорност. Това е една 

характеристики на нашата самоуправителиа де
мокрация, а за нашата многонационална общност и една от ос
новните предпоставки па нейната стабилност. Колективният пачи// 
иа работа значи единство па мисълта и акцията, което има особе- 

действуяането на Съюза па комунистите*'.

дума е па устните на всички 
— Тито. Така е във Войводи- 
на, Сърбия така ще бъде на
вред из нашата страна.

от съществените

Ж. В.
но значв1гие за



Ш Комунист
СК НА СЕЛО

БАДОВИНАШКИ СБЛИЖЕНИЯ
масяйки нивите им — сбли
жавала селяните. Над 620 
бадагаилижи семейства имат 
днес над 2 500 хектара па „бо 
виенската страна”. Когато 
реката влезне в коритото 
си, бадовинчани обработват 
своите имоти, а сетне, кога
то равнището на водата ста 
ле високо 
отнася- Всеки ден я премина 
ват с малки лодки и шест 
скели (две от които за нуж
дите на селото набавила .ме 
стлала общност), а сетиз то- 
гив са принудели към сво
ите ниви да се запътят през 
моста край Лозница или чак 
през Сремска Мигровииа и 
Бийелипа. Всяка година ре
ката отнася пови животи. 
Миналата есен, когато била 
надошла, вдигнало се цяло
то село, мобилизирано било 
и селското поделение на 
гражданската защита за спа
сяване на хората, добитъка 
и реколтата.

Членовете на Съюза на ко 
мунистите били инициатори 
към местната общност да се 
формира отделна комисия, 
която да се запознае с не
волите на бадовинчани, кои
то имат имоти отвъд Дри
на. Изпълнителният съвет 
па Общинската скупщина 
ггриел констатацията на ко
мисията от Бадовинци и от
правил иск до Изпълнител
ни я съвет на Скупщината 
на СР Сърбия бадовинчани, 
които имат земя отвъд ре
ката да се освободят От да
нъчни и други задължения-

Комунистите считат, че не
достатъчно се занимават с 
проблемите на селското сто
панство. Тази критическа за 
бележка бе казана и по вре 
ме на неотдавна проведени

те избори. Показало 
чем, че комунистите 
го по-оргализирани 
се решават комунално-бито- 
вите проблеми на селото 
Все пък, и без техните ,ю. 
пълнители и усилия селското 
стопанство в Бадовинци 
ви напред. Селото

трите чть рвичми организации 
но Съюза па комунистите. 
„Събираме се без формали
зъм и мадм'ьдруване затова 
кои въпроси в чий сектор 
на работа се намират — за
явява Паунмч. „Селското сто 
напето, например не о само 
сектор на работниците в сдру 
жомия труд и 
стопанските труженици, но и 
на комунистите в училище
то. Преподавателите не са 
равнодушни пред проблеми* 
те, които измъчват родито- 
лигге. И обратно, родителите 
са тВ7,рдс заинтересовани Да 
помогнат в работата па учи 
лмццсто”.

жения труд за кооперация 
има само 6 члена.

Според думите па Райнеаи 
Паунич, секретар на лай-чи 
олеиата, селската местна ор 
гадииоация, членовете па Оь* 
юза па комунистите взаимно 
разпределят работите.

Обрад Кович се, впро 
са мно 
когатоБадовинци — най-голямото 

мачвадгско селище, с около 
6 000 жители, все до неотда
вна беше най-бедното и най* 
изостаналото оело в община
та Богатич. Бадовинчани 
днес упорито хващат ход с 
останалите мачванци. В про
странните селски сокаци се 
извисиха нови „планокн” къ
щи, а в същите се настани 
новият начин на живот.

Никога като днес — под
чертава Боголюб Зарич, един 
от най-старите членове на 
Съюза на комунистите в се
лото, който с десетилетия 
бил и секретар на първич
ната организация — в Бадсъ 
винци не е имало толкова 
членове на Съюза на комуни 
стите, организирани в три 
първични организации, кои
то обединяват най-активтгге 
селски сили, способни да 
мобилизират селото по пътя 
на прогреса. Това изтъква и 
Давило Миркович, секретар 
на Общинския комитет на 
Съюза на комугагстите в Бо 
гатич и добавя, не бадовин- 
ските партийни организации 
в новите условия на органи
зиране между първите изна 
мерили облици на своето 
обединяване и сътрудниче
ство при решаване на жиз
нените въпроси на селото.

От 82 членове на Съюза 
на комунистите в Бадовинци, 
най-много ги има 
57 — в селската местна орга 
низация- Първичната органи 
зация на Съюза на комуни- 
стите в основното училище 
има 19, докато най-амлката 
партийна организация в Ос
новната оргнизация на сдру-

»ЪР
„л има над350 трактори и десетина ком 
байии. Постигат се високи 
добиви, ст*лежда породист 
добитък, а отделно 
вива отглеждането на 
чук. С увеличение на

реката всичкопа селеко-Секретариатъ г коордт п I- 
Ра дейността, а отделни ко 
мисии и работни групи под
готвят въпросите за заседа
нията. Например, неотдавна 
работните групи изготвили 
анализ за работата на сел
ския дом на културата и 
спортното дружество, а от
делна комисия следи рабо
тата на младежта. Други 
подтикват активността па 
гражданите в местната об
щност,
Социалистическия съюз и 
делегациите. Оттам пронзлп 
зат п предложенията за при 
емане в Съюза на комуни
стите. През изтеклите две 
години организацията прие
ла двадесет членове, а през 
първите дни на настоящата 
година още трима нови чле 
нове. Мнозинство, разбира 
се, представляват селскосто
пански производители и мла 
дзи хора. Характерно е, че 
организацията има десет же
ни, което безспорно е резул 
тат на тяхното активно д$й- 
ствуване в собствената им 
секция при Социалистиче
ския съюз. Секцияа за об-

се раз- 
зелен 
лроиз

водството настават 
сти къде и как да пласират 
своята продукция-

трудно-

Макар че всички домакин 
ства кооперират с Основна
та организация на сдруже
ния труд, сдржени произво
дители има само 
на. Селскостопанските про
изводители казват, че не на
мират икономически инте
рес. И самата селска Осно 
вна организация на сдруже 
ния тРУД. считат, е безсилна 
в рамките на сложната ор
ганизация на сдружения 
труд към Агропр ом шиления 
комбинат. Бадовинчани из
тъкват че в този голям ко-

Тази седмица комунистите 
на трите партийни органи 
за цип организират в Бадо- 
вимци акциошга колфррен- 
ция, посветена на пролетна
та сеитба. „Този въпрос — 
подчертава Миодраг Бию- 
клич, секретар ма местната 
общност — за пас е един от 
първостепенните в програ
мата за стабилизация- 
оценим нашите възможно
сти за увеличение на произ- 
водегвото на храна, опециал 
тю колко и как ще бъдат 
обработени нивите, има ли 
достатъчно механизация, ка
чествени семена и изкустве 
ни торове. Селската основна 
организация на сдружения 
труд трябва Да даде сметка 
пред селото”.

Разположено на брега на 
Дрина, която с буйния си 
ток прави множество канал- 
чета и речни островчета и 
с векове откъсва най-плодо 
родните ниви, Бадовинци ви 
■наш имали особени пробле
ми, неизвестни на другите 
мачватгоки села. Реката от-

подружшщите на десети

те

лектив още липсва същин
ско сдружаване на труда и 
средствата. Всичко се свеж
да на купо-продажни 
шения.

отно-
Изкупуват нався-ка-ществена активност на же

ните в Бадовинциобщо получи
миналата година най-високо
то общинско признание — 
наградата „7 август ’.

де, а тук, веднага до тях, 
произведенията 
Затова е, казват, тяхната ма 
яка основна организация на 
сдр\тжения труд за коопера 

усамотена в усилията

пропадат.

Когато се разисква по въ
проси, отнасящи се до цяло 
то село, тогава се организи
рат съвместни събрания на

ция
си да помогне на селото.

АКЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК ВЪВ ФАЛ

стабшшза:Муйо Бйелогголяц И във воденето на кадро 
вата политика комунистите 
■във ФАЛ ре ших а да проме
нят някои неща. Преди вси 
чко, изразено е желанието 
специалистите да заемат 
съответните места, така че 
по-добре да се използвтат 
техните творчески и профе
сионални способности. Кон
статирано е, че младите спе 
циалисти Рядко или съвсем 
нямат възможност за изява. 
Към тях дори се проявява и 
недоверие. Оценката на ак- 
циониата конференция на 
Съюза и а комунистите във 
ФАП говори, че на млади
те творчески кадри трябва 
да се даде шанс. Доизграж 
даието на правилника за 
разпределението, който тези 
дни се намира и пред прак 
тическо прилагане, в значи 
телна степен трябва да осу
ети явлението на уранилов- 
ка и да стимулира труда и 
резултатите на труда.

дението, че всеки от 6-те хи
ляди работници във ФАП 
миналата година е изгубил 
17 трудови дни поради отпу 
ски по болест.

и кономическата 
ция има място за действува 
не на всеки трудов човек 

ФАП. ФАП е заплану- 
в настоящата годила

областта на доходовните от
ношения в самия колектив на 
ФАП и в отношенията му с 
кооперантите. Не е доста
тъчно само доброто жела
ние на ФАП, като произво
дител на финалните стоки, 
да установи истински дохо- 
довни отношения с кооперан 
тите, вместо класическите 
купоттродажни отношения-

Миналата година ФАП е 
произвел 7 020 стопански во
зила, най-много досега. При 
по-добра организация на ра 
ботата тази цифра би могла 
да бъДе и по-голяма. На за
седанието на акциоошата 
конференция комунистите 
се застъпиха за намаление 
броя на непроизводствените 
работници и административ
ния персонал. Машинните 
мощности по-добре ще се 
използват с въвеждане на 
втора и трета смяна. За ра 
ботниците в режийните слу 
жби ще се установят ста
тистически норми и още по- 
вече ще бъдат стимулирани 
труда и резултатите на тру
да. Акцията тече и вече 
през следващите дни мнози 
на квалифицирани и високо 
квалифицирани работници 
от тези служби ще бъДат 
отново край машините в 
прякото производство/

Задачите на Съю3а на ко
мунистите в осъществяване 
то на политиката на иконо 
мичеоката стабилизация бя
ха основната тема на първа 
та акционна конференция 
на Съюза на комунистите 
във ФАП в Прибой- Рабо
тата на фабричната конфе
ренция на Съюза на комуни 
стите престана точно преди 
една година. В акционната 
конференция има делегати 
на около 1 500 членове на 
Съюза на комунистите във 
ФАП.

ВЪВ
вал
да произведе 8 375 стопански 

Без последователноФАПКомугагстите 
приеха решение да засилят 
собствената си отговорност 
за реализация на мероприя 
тията на
стабилизация •
самокритиката и по-ангажи 
раният подход къ1М задачи
те на икономическата стаби 
лизация трябва да домини
рат в работата на пратий* 
щата организация. В провеж

возила.
осъществяване на икономи
ческата стабилизация, тези 
планове трудно могат да се 
изпълнят, 
на всички трудещи се във

във

икон омическата 
Критиката. Решителността

ФАП, преди всичко на ко
мунистите, да дават пъл€Н
принос за икономическата 
стабилизация представлява 
гаранция за осъществяване 
на производствените 
ве на ФАП.

.жнета
дането на икономическата 
стабилизация трябва да уча 
ствуват всички, а не само 
ръководният персонал и от
делни хора. С отговорното 
си отношение в тази работа 
трябва да държат преднина 
тъкмо комунистите. Полити 
ческата акция по провежда

Според анализа на минало 
годишното стопанисване на 
ФАЛ, през 1979 година са 
постигнати добри резултати, 
въпреки мненията, че е мо 
гло да бъДат и значително 
по-добри. Осъществяването 
на икономическата стабили
зация във ФАП налага по- 
добро доходно свързване, 
поуокорено решаване на 
диспропорциите между броя 

производствените 
непроизводствените работни
ци и преодоляване на урав
нил овката в разпределение
то на дохода.

плано

ве на мероприятията на ико 
номическата 
— изтъкнато бе на заседани 
ето на акционата конферен 
ция — трябва да бъДе поето 
ягана и съгласувана с остана 
лите обществеио-политичеоки 

самоуправителни 
колектива.

за мерките и

За икономическата стаби
лизация комунистите ®ъв 
ФАП не говорят само като 
за акция, но и като начин 
на поведение на отделните 
хора. И този път стана ДУ* 
ма за прекомерните боледу 
вания. Боледуват, углавно, 
по-младите работници, а ме
жду тях значителен брой 
са и членове на партийната 
организация- Тревожи све-

стабилизация
на и

Разпоредбите на Закона 
за сдружения труд, — бе 
изтъкнато — не са осъщес
твени в достатъчна степен в

сили и 
структури в 
програмите 
акциите по провеждане

В

на
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се настаняват застрашените 
семейства, съседите ги канят 
дадойдат у тях. Децата полу 
чават и дрехи от новопазарс 
кааа фабрика. Едни насоко се 
връщат в разрушените си до
мове, уверене че там някак 
си пак ще се възобнови жи
вото

валиди, макар че между 
има две трети с така наре
чената защитна добавъчна. 
Селските семейства, къде още 
нямало нито ток, нито 
ща, нито вода дали за обще
ството буквално всичко какво- 
то могли. Не е усамотено се
мейството на Дача Стефано- 
вич в село Трубетичи; 
своята социална помощ „запи
сало" за съвместните потреби 
на нашата социалистическа об 
щност.

тях

пъти-

им, а въцрос е дали 
може. И в това нещастие бла 
годарение на тяхната органи
зация, на комунистите, никой 
не бил нито гладен, нито жа
ден. Младежта бил първа, ко 
ято се притекла на помощ на 
пострадалите. Младежите про 
бивали
спасявали слабите и безпомо 
щните.

което

Преди петнадесетина 
ни гражнаните се изяснили за 
самооблагане за

годи-пътеки до къщите,
построяване 

на рекреационен център. Ра
ботата започнала и 
Не помогнало

спряла, 
и това, че тру

довите хора се отказвали 
добавката за годишна 
ка. Дали и от последната „па 
рица" и центърът е завър
шен: басейн и други спортни

Три еднодневни лични 
ди дали новопазарчани за сво 

пострадали Съграждани, 
плюс още един „регионален". 
Всяка организация за постра
далите отделя от фондовете 
си колкото може ...

дохо
от:: ГС

лочив-

ЗАПИСАНО В НОВИ ПАЗАР 
МИЛЕНТИЕ ВУКСАНОВИЧ

НИЩО НЕ Е ДОШЛО САМОВашият журналист, 
та какъвто е този не 
— макар че желае това 
много да каже за 
то в този.

в текс-
може

онова, кое- 
новопазарския край 

е най-голямото богатство, ос 
новата на всички

стоявали 
ставали 
ио-горди.

И така, 
мврп миналата

срещу същите и 
още по-силни, още празна работа, ще пострада. 

Той иска да плува в студена
та мътна вода. „Не, синко, не 
за жива глава". А реката уда 
Ря. разрушават се сгради, по
тъва всичко, което работли- 
вата ръка на тези хора с ве
кове е създавала и отглежда
ла. Тико Покимица до гуша 
е във водата, войници млади 
хора, кой ще се чуди на то
ва, от тях само тава и тако
ва нещо може да се очаква. 
Невъзможно е 
ва. Хората бяха готови да 
могнат едни на други. Вода
та и хлябът в тези

Това са най-пресните впе- обекти. Когата хората искат, 
когато има сговор между тях, 
единение, единство, обич.

чатления. Но не започнало се 
от тях. Заакции, ре

зултати и надежди. Някога, 
преди и непосредствено 
войната Нови

канализацията, от 
която не останало „нито ме- 
тъР" гражданите дали колко
то могли: пета година 
всички отделят по два на сто

като вчера, в ное-
година през 

града минали порои като ни
кога

след 
пазар бе па- Когато земетресението р?<*- 

Черна гора, същия 
ден след пладне потеглили ка
миони към Цетине и Будва 
пълни със стоки, храна за

ланка 
хиляди жители

преди. И старите хора 
не помнят, а мнозина мислят, 
че причината за това са 
вите мостове, в чииго „нозе" 
се закачили клони. И станало 
каквото станало. Посред нощ 
хората скочили от сън, защо- 
то водата

с десетина и повече търсикак.някога отда
вна пък, как се помни, бил 
по-голям дори и от Лондон 
в четиридесет и пета не 
имал нито един жител с 
плома за виеше образование, 
а днес има повече от

но-
от скромния си личен доход. 
А преди това се 
(четете- 97 на сто), та рабо
тата да се 
трябва. Сега вече

;
съгласилие

своите и нашата социалистиче 
ска общност. Двесте и претде- 
сет милиона

ди-
завърши кактода се повяр-нахлувала в жили

щата, ненадейно, неумолител- 
но. Карала всичко пред себе 
си. Хората нито лъжица не 
изнесли, а тук се родили, ро
дили се техните бащи и деди. 
Побеснели реките Рашка, Йо 
шаница, Дежева, Людска . . . 
Отведнаж били обиколени къ 
щи, домове, огнища, ограни 
и градини. Общ метеж. Но и 
геройство и достойнство. Са- 
фет Варошакин, младеж, 
да спаси обкръженото си се
мейство, не дават му 
рите, казват му че това е

хиляда 
най-голям брой 

членове на Титовия фонд, по 
вече работници 
жители в първите следвоенни 
години. Сговорът и единство
то — са тяхното най-голямо 
богатство . . . Точно така, да 
се помни и да се знае.

толкова в мо 
мента могли да отделят от 
устата си.

имат десет 
километра построена канали
зация. Същите хора, които ос 
вен вековната изостаналост, из

такива, и по-

часове
бяха най-важното. Престанаха 
да работят и хлебопекарници 
те и кебапчийниците, 
пристигаше от Кралсво. Жи
вееше се и тогава, а хлъзга
ха су баири, падаха електри
чески стълбове и

отколкото

Дали колкото могли и за 
бойците в Зимбабве, за свои
те братя, за другарите 
идеи ...

мъчвали всевъзможни неволи 
и беднотия, за

Хляб
автострадата 

и водно стопанските обекти 
записали почти два стари 
лиарда динара. Пенсионери
те, например, за същата цел 
на едно събрание решили да 
дадат едномесечен доход, а 
заедно с тях и военните ин-

си по

Нищо от създаденото не е 
дошло само. Полагани са уси 
лия, имало е себеотрицания, 
но те за това не разказват. 
Чудновато. Трудности е 
в изобилие, обаче хората от

микъщи ... 
Мокри, голи хора и деца на
мират подслон където се

Сиромаси сме, 
желаем да помогнем

казват, но 
на вся

кого в неволя. Солидарността 
им е, следователно, в душата, 
но и на дело.

мо-иска же в съседите, в гостилничар 
ските обекти и рухналата згра 
да на съда. В петдесет къщи

имало ДРУга-

„НШЦО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА” 
Велимир Филипович чинени от страна на обще- 

зации в селото.Крепнат бастионите 

на отбраната
ствено-пал итическите органи 

ЗатоваКогато в Общинската кон 
ференция «а Социалистиче 
ския съюз в Ниш попитах
ме как върви акцията „Ни 
що не бива да ни изнена
да”, отправиха ни „на тере 
на' — в село Горни Матее-

не е случайно, че 
тези дни и децата, ученици 
или овчари, идвали в ме
стната общност да съобщят 
че в пределите 
забелязали общност да 
забелязали непознати 
най-често ловджии, или „чу 
жди” пътнически автомоби
ли. А и в разговорите с не
познатите посетители на се
лото били любезни, 
„затворени”.

Защото

на селото

В СЕЛО ГОРНИ МАТЕЕВАД КРАЙ НИШ КОМУНИСТИТЕ СА ИНИЦИА
ТОРИ НА АКЦИИТЕ ПО ОТБРАНА

хора,вац.
Торни Матеевац е голямо 

село, близо до Ниш. Има 
около 900 домакинства и по
вече от 4 300 жители. В се
лото е и „Селскостоланско- 

комбинат”,

тилно участвувал в Народо- 
освободителната борба. За
това тук през миналата вой 
на никакви вражески сили 
не могли да разчитат на съ 
труди ици и симиатизери.

В следвоенното развитие 
селото напредвало бързо. 
Имат голям дом на кул^/ра 
улици и
та, асфалтирани (главните) 
улици и пътища и реше ли 
основни комунални пробле
ми. Своите ниви и лозе об
работват но съвременен на
чин с около стотина тракто 
ри и многоброЦиа механиза 
ция. Освен това, няколко 
стотица матеевчаии са на 
постоянна работа в нишки
те организации на сдруже
ния труд* С едва дума, жи
зненият стандарт на жите
лят с в Матеевац е висок. 
Поне за нашите условия.

Значителен принос за то
ва, разбира се, дават и твъ
рде активните обществено*
I юлитически оргаииза! цш,
специално Съюзът на кому
нистите, които веслото раз
движва всички акции и 
имат престиж и авторитет. 

— Не помня — заяви Йе-

<рсмия Митрович, секретар 
ага селската първична орга
низация на Съюза на кому
нистите — за случай в на
шето село да е отложено 
някое събрание на обще
ствен км юл итическите орга
низации или да ис е изне
сена сказка поради малкия 
брой па посетителите.

Когато с него поведохме 
разговор за голямата акция 
„Нищо не бива да ни изне
нада”, която тази година 
-разгони жи Рог гу блнкаа кж-ата 
конференция па Социали
стическия съюз, чухме за 
множество сведения- Подай 
тио редеше всички акции и 
цифри за частите на терито 
риалшата отбрана, цивилна
та и лрогшзпожармата за
щита. Разказваше ни и за 
другите облици па отбрана, 
които а формирани или ще 
бъдат формирани п селото. 
За изготвените планове тю 
отбрана, защита и обуче
ние на частите, подчертава 
йгаи отделно, че всеки жи
тел в Горни Матеевац то
чна знае — това в акцията 
отново се потвърждава — 
своите задачи в случай иа

агресия срещу нашата стра 
на.

Особено важно за това се 
ло, с големи военни п сво
бодолюбиви традиции, във 
всеки случай представлява 
сведеш гето 
Йеремид Митрович, Г че жи 
телите иа селото добре са 
запознати с основната кон
цепция на общонародната 
отбранен Че я разбират ка 
то отбрана на нашия начин 
па живот, иа своята свобо
да и своето бъдеще. Всички 
обц | ествс! го-пол т гтнч еок 11 ор
ганизации са разисквали за 
общонародната отбрана и 
а трием ал и за кл ю ч енн я 
•пози въпрос. Изнесени са и 
повече сказки за актулната 
международна 
Прожектирани са п доку
ментални филми за общона 
родната отбрана, които са 
следели и по осемстотин жи 
тели на селото.

След филмите или сказ
ките са организирани са раз 
говори за 
отбрана, защитата и сигур
ността и още един път е 
правена проверка ва меро
приятията от плановете, съ-

обаче

промишленият 
с който кооперират голям 
брой семейства, а триде
сет и шест от тях трайно

продължава 
една игра, която не е само 
това. Прави се проверка на 
поведенията, предвидени за 
изключителни 
които никой гге иска, но жи 
телите на Матеевац се под
готвят да ги не изненадят 
ако все л*ьк дойдат.

— И мисля, — даде оцен-

ТУК

както ни каза

са сдружили труд и сред
ства с комбината. Освен ор
ганизацията на СК в ПИК 
в селото действува и селска 
първична организация на 
СК с осемдесет членове — 
обц го в селото живеят о/со 
ло 240 комунисти. Покрай 
това в Матеевац действуват 
и всички общ ествеио-полглти 
чески организации, г/г кои
то специално се изтъква 
Съюзът иа социалистическа 
та младеж. Доказателство 
за това са мяогобройн-ите 
призналия и дипломи вз,в 
вигртпгите на Културния 
дом.

И още едно сведение с 
важно — в селото дейстяу-

ПОЛОЖвПИя,

ка на края на разговора ни 
Йеремия Митрович 
нищо не може да ни изне
нади защото този народ още 
в революцията масово се 
определи за такъв наш со
циализъм- Богат е и нашият 
революционен опит, а има
ме и какво да пазим и от
браняваме. Много е добре, 
че в тази акция покрай 
Съюзя на комунистите н
ССРН е очевидна и изклю
чителната активи гост на Съ
юза на социалистическата 
младеж. На-всякоде са пър
ви —- и в поделенията и «а 
миагобройните сказки и на 
■събранията, които се орга
низират в тази акцня.

че

по

обстановка.

организациява и числена 
на Съюза на бойни те с на/д 
240 членове. Войнствено е 
това село. Почти от вс#ко

обц I ом сродната

домакинство поне гю един 
член е сътрудничел или зк-
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Крепка опора 
на отбраната Между седенките и 

класическата културабройните кошгсрамти, чдшто ч 
части се вграждат
ЛОМНОЧ.Шф 41,
цроизпедентя- 
лошю значение 
шкодт фактор. 11о-доб|рата 
организация на труда (инак 
техническите средства тук 
са твъ'РД® модерни) има из
ключително значение. Осно 
ообяиането и школуването 
на високо професионалните 
кадри и постоянното разшцр 
яване на получените знания 
още повече трябва да уско
ри развитието на военната 
цромишленост. Това е, ра
збира се, едииютвсниг пра
вилен път от модерната те
хника да се изкара макси
малното.

За най-успешното осъще
ствяване но това, необходи
мо е да
една и това крупна и значи 
телна крачка • 
а) епоередствеио 
на науката и производство
то. С обединяването на нла 
новонзеледовател ските и ра
звойно-производствените иро 
цеаи се създават 
за бърза и практическа ре
ализация на научни IV от
крития в производството на 
военни съоръжения и въо- 
Ръжешие. Разбира се, таки
ва практика вече имаме, 
обаче трябва много повече 
да се разширява и усъоър- 
шенствува. В тази верига 
взаимно са свързани, преди 
всичко, многобройните во
енно-технически институти, 
но и голям брой Други иа-
I ИНСТИТУТИ,

Както е известно. Югосла 
вия днес е една от редки
те страни в света, коя IX) па 
тази отелен на техническо 
развитие успява със собстве 

производство Да снабдя 
ва въоръжените си сили, и 
това в твърде висок про
цент, с висококачествени во 
енни съоръжения и модер
но въоръжение — от пушка 

подм орница. 
Тук преди всичко трябва да 

съвременното

В Ю311

И тук ире- 
има чолс-

Машахо времената, когато 
за селото мо-жеше да се ра 
змисля като за изключите
лно пасторална среда с па

триарха ли го-фолио юристи ч е- 
сюн елементи. Днес карти
ната е но-ишаква: асфалтира 
пи пътища» пощи, здрав1ни 
домове,
ж и, телевизио ич ш 
в*ьп всяко домакин гство. За 
тези промени, които можем 
да илюстрираме и е цифри 
нещо се и ле знае. Обаче, 
за бързите и преломиш про 
мени в следвоенно го разви
тие па селото, за социалния 
кипеж, разил оя нането, 
мените в начина па живот 
н за промените настанали в 
хората, почти нищо не се 
знае. Малобройните соцполо 
гнчеоко-културологическа из

Както обикновено се ка
зва, най-малко се инвестира 
ло в културата, там къдего 
това е най-необходимо. Сво
ята роля общините са све
ли на инвестиране в нбек- 
лн па инвестиране на обе
кти на културата, но и тук 
сдостатъчно, а по-нататъш- 
;натр грижа за реализация 
на културните програми и 
актишпости са предоставили 
па елучая. Затова и /кои ве 
ликолошш културни домове 
стоят празни, за игото няма

месеца от 11 села на
ни треатрални Представления 
в града самоинициативно
ДОШЛИ ОКОЛО ХИЛЯДИ души, с 
това

но редов

са
изявяват

своя нужда, обаче тази 
да те финансират сами и, зИа 
чи с динара добавен на

някоя
нуж-

до самолет и
вече

дадения динар чрез самоупра 
вителната общност на интере
сите за финансиране на 
търа. Организираното посеще
ние на театралните представ
ления за тези граждани би 
било много по-ефтино. Но щ 
глежда, че за институциите на 
културата в общинските цен
трове това още не е част от 
редовните им задължения, за
дачи и програми.

се изтъкне 
пехотно и друго въоръже

на масова
ВОДОПРОВОДНИ М’РО-

апаратм теа-ние за водене 
въоръжена борба, както и 
средствата за борба срещу 
вражеската авняция. негови 

бронирани и десантни 
части. В производството на
те

тези с.редства нашата вое
нна промишленост' постигц 
най-високи технически ре
зултати. Благодарение на 
това тя, покрай задоголявл 
нето на нашите потребно
сти, една част от своите 
произведения успешно пла
сира и на чуждестранния 
пазар, гщ нашите приятели 
— необвързаните страни.

Неотдавна в Белград бе 
проведено оазшнречо засе
дание на изпълнителните се 
кретарп на председателства 
та на централните и облас
тните комитети на Съюза 
на комунистите, задължени 
за всенародната отбрана и 
обществената самозащита 
както и на един брой се
кретари на п-крвнчните ор
ганизации На СК в органи
зациите на сдружения труд. 

; които произвеждат въроъже 
ние и военни съоръжени я 
и на други заинтересовани 
фактори за развитието и 
УеьОьРшенствуването на то 
зи военен отрасъл. Макар 
че положително оцениха по 
стигнатата степен нд разви
тието на военната проми
шленост, особено в техниче 
ско и технологическо отно
шение, участниците в засе
гната и възможностите за 
даиието посочиха и пътища 
та и възможностите за по- 
бъРзото развитие, както и 
На усъвършенствуването на 
работата в тази значителна 
област на нашето стопан
ство. Според оценката на 
тази среща, по-нататъшното 
още по-бързо и успешно 
развитие може да се пости 
гне на първо място преди 
всичко ако и в тази област 
на промишлеността зана
пред се бъдат силно разви
вали самоуправителки дохо 
дни отношения, чрез здрав 
ото свързване на труда и 
средствата между Финални
те производители и много-

пари за финансиране на ку
лтурните активдости, или 
са станали селскостопански 
или търговски складове. Ра 
ботничсскитс и народните 
университети, културно-худо

про-се напрани още

ПО-ТЯСПО 11
овързв ай е За щастие, незаинтсресова- 

носгта на културните институ 
ции не е задушила културни 
те потребности на селското 
население, които по своеобра 
зен начин се изявяват. Не тря 
бва да се забрави че повече 
обекти на село са построени 
със самооблагане. Множество 
села със са.чоинициативни ак 
ции доказаха вече, че 
заяви един делегат в Култур
но-просветната общност на 
Югославия — „на село има 
повече култура отколкото ми 
слим, че има”. В Пачир, се- 
зерната част на Бачка, къде- 
то живеят унгарци, сърби, бу 
ьезцн, слозаци основното учи 
ли.це, построено преди десет 
години, в център на култур- 
ище живот в селото. Училище
то е обединило не само уче
ниците, но и родителите им. 
Основали Международна худо 
жествена детска колония, го
лямо училищно опитно сто
панство, постоянна изложба 
уз художествени произведе
ния и таписерии. Свои худо
жествени произведения излага 
ли дори в Япония, а тази го
дина са поканени в Индия. 
Също така в Пачир от 1967 
година, когато построили во
допровод, 90 на сто от се
мействата имат бани, всички 
улици най-много със самооб
лагане са асфалтирани.

условия

като

УШНИ 1ГНСТИТ УЩIII II УЧрвЖДв
ния, които трябва още по- 
тясно доходно да се свърз
ват с организациите за про 
изводство на военни съоръ
жения и въоръжение. На 
този план особено проявява 
инициатива ,,ЗИНВОЮ” (Об 
цгност на промишлеността 

военни

Дърворезба на Велко Кун

следвания на тази проблема жествените дружества, само 
тика, главно са случайни, управителните общности на

интересите за култура — 
от заинтересоваността на от ■ ако се съди по дейността

не считат, че активно 
стта на село е също татко 

ак- ва значителна като култур
ната активност в града. Илю 
стративен е примерът, че 
мнозинството общини в СР 
Сърбия за културата на се
ло годишно отделят едвам 

повече се говори за по пет динара на жител, 
докато в града тези сред
ства възлизат на 38 динара 
(това сведение е получено 
само въз основа на приходи 
те на общинската културна 
общност). Да кажем и то
ва, че дишалата година в 
СР Сърби? драматичните и 
останалите професионални 
ансамбли са дала! 400 пред
ставления, а нашата репуб
лика има 4 000 села, в които 
живее пад половината от 
общото населехме. Следова
телно, ако културният жи
вот на селското население 
се измерва с традиционния 
аршин — броят на посетите 
лите на театрите, куната, 
музеите, броят на гтрочете- 
ите книги
поразителна картина. Обаче, 
деметрополизацията на кул
турата не значи, че всяко' се
ло трябва да има всички кла
сически институции, че на
пример, съществуването на 

| театъра е условие за разви
тие на тази култура. Същин
ски въпрос е дали хората на 
село могат да ползват своите 
самоуправителни поава, отно
сно могат ли да се ползват с 
онези културни и художестве
ни стойности, чието създава
не са помогнали със собстве
ните си средства. Ако за три

за въоръжение и 
съоръжения на Югославия), ефемерни и повече зависят 
която чрез своята делегат
ска скупщина прави усилия 
за още по-крепко самоупра

делни хора, а по-малко са 
резултат на отговорна и ор 
ганизирана обществена 
ция. Когато в дневния ред 
на някоя обществено-поли
тическа организация се на
мери тема за културата и 
културната политика на се
лото,
селото на бъдещето, селото 
на двехилядната година. Ли

им

вително свързване и орга
низиране на всички членки 
на Общността. Ролята на ор 
гачизацията на СЮК и на 
комитетите 
отбрана и обществена само 
защита и тук се незамени
ми, и затова с право 
очаква от същите да дават 
пълен принос към развити
ето и укрепването на деле
гатската база и самоуправм 
телното и доходно свързва
не на военната

Има още много примери, 
които потвърждават че село
то със собствена акция се из
влича от духовния дремеж. 
Понякога тази културна ак
тивност е по-изворна и само
битна от традиционните обли 
ци на културата в града. Спе
цифичността най-често се из
явява в културно-художестве
ната самодейност, на която 
макар най-широко приета не 
'се оказва нито материални 
нито професионална помощ. 
Анкетата извършена в Соци
алистическа автономна област

по всенародна

се

пават отговори на специали
стите, произтекли от изслед 
ванията. Все пък едно е си
гурно, културната политика 
на селото и към селото е

промишле
ност.

Дж. Манич занемарена.

Комунист Косово показа, че поради не
достатъчната обществена гриБЕЛГРАД,

Площад Маркс и Енгелс 11, телефони: 
централа 335-041, секретариат 330-184, 
НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, 
Теле

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

Директор и главен н отговорен ре
дактор на всички издания на „Кому- 
ииот*: Велко Миладииович.

изданието на „Кому-

жа за самодейното творчес- 
век,тво, също има кратък 

предоставено е само на себеще се получи
627-793.вфон

Издава: Издателска трудова органи
зация „Комунист”.

Печата се на сърбохърватски, от
носно хърватскосръбски (кирилица и 
латиница), на словенски, македонски и 
албански и в съкратени издания иа 
български, унгарски, словаинш, румън-

си.
Гвдакцня
п аз Сърбвя: Саво Кържавац (гда- 
И отговорен редактор), д-р Живо- 
Дяорджевич (заместник главен и 

редактор), Бояна Антуиович, 
Фшвтоаич, Расткв Йоветич, 

Сявбодаи Клякич, Мяхашко Ковач, Об- 
Йово Марконеч, Зюрица

Необходимо е селото и са
мо да развива своята култура.

Необходимоа и прави това. 
е също така в комуните 11 
републиките вместо духовно- 

преодолеески и русински еаик.
Излиза в петък-
С указ на врегадота в» Републи

ката от 22 декември 1964 година, ,ДСо- 
мунису е от, 
вобозкдение, а с указ от 22 декември 
1974 с Орден братство и единство със

то опекунство да 
схващането ,че културата на 

от всеобщото
Коснч,

Слишмифович и Милеяггие Вуксаиович. об-
и културно разви-

село е част 
ществено 
тие.

Председател на Издателския съвет 
на Изданията на „Комунист” за СР 
Сърбия Мария Тодорович.

Секретар иа редакцията: Стмежа 
Топвлхжич.

с Орден парадно ос-

С. П.златен венец.
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" в ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Укрепва дружбага между 

селата

Ж.ч<

ЩЩ.:
ПРОДЪЛЖАВАТ ..СРЕЩИТЕ" НА СЕЛАТА

та■ 'ГТ”:>Мта I ? V |
Ш ДЕЙНОСТТА НА ОК НА 

СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

НАБЛИЖАВА ПРОЛЕТНАТА 

СЕИТБА
Председателството на Общинската конференция 

на Социалистическия съюз в Димитровград, на 25 март,
провсждане на™,?' КОеТО обсъди подготовките за провеждане на пролетната сеитба во бщината На об-

::Гс" °еКТО,} и ва мс™организации на Социалистическия смоз и останалите 
обществено-политически организации в общината в ор 
ганизирането и провеждането на пролетна^ сеитба.

Да Се оооочи. производители в пролетната прието заключение препо- сеитба. р
Ръка на всички местни ор 
ганизации на Социалмстичес 
1*ия съюз, да се 
за подобрение 
на сортните семена, преди 
всичко хибридната царави
на, за по-вече ползуване на 
изкуствените торове, както 
и за тто-голямо ангажиране 
на агрономите и останали
те специалисти в запознава 
нето на частните селско-сто
пански производители, с 
прилагането необходимите 
агротехнически мерки.

На заседанието е взето 
решение да се отправи иск 
•до Общинската скупщина—
Димитровград за освобожда 
ване от данъчни облаги тра 
ктрриегите, които услужват 
частните селско-стопански

През изминалата седмица 
трите димитровградски

в
села,

, Смиловци, Лукавица и Желю- 
ша, беше много по-оживено и 
по-весело отколкото през дру
гите дни.

Повод за това са популяр
ните „Срещи на селата", 
то продължават със своята из 
Вънредно добре подготвена 
програма.

Няма да се спираме под роб 
но върху качествата й и чид 
програма е била по-добра и 
по-весела.

Онова, което оставяше 
ни впечатления преди и сегаш 
ните от 28, 29 и 30 март, в 
трите посочени села, това е 
единството на хората и тяхна 
та воля, с която се под пот
ят срещите.

Трябва да подчертем, че се
гашните програми са по-доб 
ре подготвени 
ито наблюдавахме 
начало.

кои-
ПРИЕТ ОТЧЕТА ЗА 

РАБОТАзастъпват
качеството

На същото заседание на 
Председателствотона Общин
ската конференция ма Со
циалистическия съюз в Ди- 
лштревдрад, бе обсъден и 
приет и отчет за работа на 
Между общинския 
социална

сил-

център за 
политика, в тече

ние на миналата година.
На заседанието бяха обсъ 

дени и приети предложени
те измненения и допълне
ния в статута на Издател
ство „Братство1' от Ниш, 
ито са в унисон със Зако
на на сдружения труд.

Гоиндолци в Желюша

от онези, ко-ко в самото

Що се касае за публиката, 
може да се констатира, че 
залите, вТ. Петров които се провегк-

СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ
— Само създаването на комплекси и рацонизирано 

производство е гаранция за високодобивна 
панска селскосго

продукция
ДЕЛЕГАТИТЕ на Общин

ската скупщина в Босилег 
рад на последната сесия 
подробно са запознати с на 
чина на ползуване на зем- 
лището и горите (обществе 
на собственост) на терито
рията на общината. Едно
временно са набелязани и 
.мероприятия за по-целесъоб 
разното ползуване на съще 
ствуващите 
ски възможности, 
посочените най-важно мяс
то заема заключението: „ор 
ганизациите, които стопани 
сват обществените селско
стопански площи Да изгот
вят планове за дейност и 
развитие, като се проучи 
възможността за аронда- 
ция на площите по кадас
трални общини за органи
зирано селскостопанско про 
изводство върху основите 
на програмните задачи — 
създаване на изкуствени ли 
вади, производството на 
картофи и пр."

стопанско община. Следователно, въз 
селското стопанство има. 
можности за развитие на 

Изтъква се необходимост
та (а практиката вече ня
колкократно потвърди то
ва), че без икономически 
обосновани програми и е мо 
же да се провеждат крутъни 
мероприятия. Босилеградска 
община, ако се вземат пред 
вид хилядите декара пасн- 
има възможности за органи 
ща в частна собственост, 
зи раи о животновъдството. 
Разбира се, тук могат да се 
ползуват различни средства 
и помощта на Фонда за 
насърчаване развитието на 
изоставащите райони в Ре
публиката. Основното е да 
бъДДт 'изготвени добри пла 
нове, които ще покажат, че 
определена инвестиция с 
инвестиционно основателна, 
стопанските производител! I

Сдружаването па селско
стопанските п роизводител и
с ООСТ „Напредък" въР'
ви бавно. Засега главно 
се прилагат мероприятия 
за подобряване на породис- 
тич С'ьстав па добитъка (вс 
че има 253 договора), а за 
създаването на изкуствени 
ливади и гшеежопродукпш- 
И1И пасища са сключени 
1831 договора.

Казаното, както и обезпе 
чавалето па 14 хиляди кило
грама семена, за смесени 
трови, са щурците крачки 
към гю-дс>бро оргапизаира- 
ие на селскосгопашското 
прошзводсчию. Сега шиият 
климат за производство на 
повече селокостопаиока про 
дукция трябва да се изпол
зува докрай, защото едно
временно на ропубликашеко 
равнище ще 67,'Дат обезпе- 
чеии средства за 'претворя
ването на това определение 
в живата практика.

производство се 
намират и около 10 000 дка 
ниви, 5900 
около 460

дка ливади и
дка овощни гра

дини, за които според зако 
нопредписанията следва да И ученици участвуваха в програматаима годишен план на стопа 
нисване. С оглед че такъв 
план не съществува, това 
е красноречиво доказател
ство за неизползваните въз 
можности в общината за 
селскостопанска

И на края да си припом
ним, че между четирите отбо
ра, които се състезават: Жел
юша, Лукавица. Белеш и Сми

дат срещите, вече отдавна ста 
маха „прекадено тесни" 
всички онези, които идват п 
от най-отдалечените села 
общината, а с една цел: наблю 
даване на орещите, които 
се превърнаха в манифеста
ция на дружба между селата 
и укрепване па братството и 
единството.

за

:
селскостопан- 

Между
ловци ,се намира и тазгодиш
ният победител, който ще се 
види в най-скоро дреме. За 
финала се класираха Лукави 
ца и Желюша.

продук
ция.

Известно е, че много въ
проси в селското стопан
ство не са решени на по-ви 
соко равнище. Липсата на 
средства до голяма степен 
ограничаваха размаха на 
селското стопанство. От 
друга страна, това землище 
е удребнено, не се намира 
в комплекси, така че възмо 
ж постите за създаване на 
районизирано производство 
са доста принизени.

ООСТ „Напредък" с зап
ланувала С7,вместно с- |,с 
службата по селско стопап 
ство при Общинската скуи 
щина и кадастъра да шгот 
сят план и програма за 
провеждане на прогресивни 
мероприятия, между които 
групирането на землището 
чрез комасация и аронда- 
ция, за да се ст>здадат пеоб 
ходимите комплекси и сет 
не да се приложи механи
зира I ю производство.

Неотдавнашното съдеща 
ние за селското стопанство 
на републиканско равнище 
показа, че селскостопанско
то производство се счита 
за стратегическо иапрапле 
гние в общата стабилизация 
«а нашето общество. При 
тоаза специално място се от 
деля на полупланинските и 
планинските райони, К'/,м 
които принадлежи и тери
торията па Босилеградска

Т. Петров

4й1БОСИЛЕГРАД

Формират сдруже 

кме на пчеларите
I

Очев-идно, касае се за ак
ции, които трябва да вне
сат изме-гение в досегаш- !

1лия начин на стопанисване 
на селскостопанските 
щи. Защото с общо 10 560 
■декара нивя, 20 дка гради
ли, 460 дка овощни гради
ни, 5940 дка ливади, 86 290 
дка пасища обществени пло 

гто-успешно мо-

ииIIло-
С цел в област/а на пчеларството да се по

добри стопанисването, а пчешгге предпазват 
най-разлнчнн болести, на проведената неотдавна 
в Босилеград учредителна скупщина бе форлшра- 
но сдружение на пчеларите.

На Скупщината, която наброява 40 членове 
о избрано Председателство от 7 души. За пръ» 
председател с едногодишен мандат е избран Сго- 
нчко Андонов от Г. Любата, а за секретар с ман
дат от две години Васил Анастасов, референтчнк 
по земеделие в Общинската скупщина от Босилег
рад.

от

I 111; Iщи далеч 
же да се организира сел- 

ироизвод-
! !:

скостоланското
ство. I!Засега селскостопанските 
площи се намират в обстве 
кост на ООСТ „Напредък” 
и Горската секиия 
/•рад".
ние е правено само на оне
зи площи, които са залеся
вани с борови и други паса 
ждеиия- собственост 
ООСТ „Напредък" за селско

„Босиле 
Известно подобре- В.Б.

щ
па
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Пмл^о ^5Л1 да ОТ РЕПЕРТОАРА НА
ДШИТРОВГРАДШТО ШО

ДИМИТРОВГРАД

НАЙ-ГОЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВА ПРЕДЛАГАТ 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОФИЛИ
сип Броз — Тито" .в Димит- 
роиград, записа в 
курс (обици основи) — 186 
ученици и 155 ученици иъ11

виталната общност иа инте
ресите за

НА ЗАСЕДАНИЕТО па Съ
вета на сдружения труд, съ 
стояло се на 28 март, пок
рай другото делегатите раз 
глеждаха 
насят се до записването иа 
учениците ггрез 
1980/81 година, а именно в 
насоченото образование и 
възпитание в Нишки регч-

насочешо образо- 
възпитанне при Ме- 

регнонална

П'|,Р ви
вание и 
ждуобщииа^ата 
общност.

Бяха разгледани в^проои. 
отнасящи се до записването 
на учениците вън П фаза 
(трети курс) в текущия 
срок, п покрай другото бе 
констанпираио, че:
— Дотогавашната активност 
(до август 1^79 гол.), опи вс

ее До преобразование- 
п об-

втори курс.
Дали ма учениците нрави 

лшо им се обяснява това, ко 
•е го со отнася да професио 

. палната ориенти ровка? С 
въпрос со обърнахме 

ди*

проектоплана, от

учебната

този
к-км Методи Георгиев,он. роктор па гимназията.

В края на всяка учеб 
година, учениците 

лървн класове, писменно со 
изясняват за своето опреде
ление и с това фактически 
се определят за програмата

Трудно може да се обяс
ни. защо в димитровград
ския образователно-възпита
телен център „ГГ Б. Тнто” 
не съществува нпто една па 
ралелка за тда. работничес
ки, или производствени про 
фшш? Но едно е съвсем яс- 

Там, къДето перопекти 
вите за работа са на й-го ле
ми (в смисъл обезпечено ра 
ботно място) кандидати 
не за оега няма!?

Кой е виновен за това? 
Дали преподавателите, роди 
телите, или пък учениците 
не са добре информирани, 
че възможностите за по-на- 
татъшно школуване са абсо 
лютно еднакви за 
и пр.?

Но да се върнем” в само
то начало на учебната го 
дина:

Пред началото на учебна 
та година, през втората по
ловина на август, в Димит
ровград беше проведено за
седание на координационно
то тяло на общината, отна
сящо се до реформата 
образованието.

о Iнаяша
го във възпитанието 
разовапието, е 
ща но все опте не се е сти 
гнало до очакваните резулта

задоволява-
Сцена от филма „Луана

ИМЕТО НА ГАРАТЕ”, само 
то заглавие на филма под
сказва жанровото му със
тояние, а имайки предвид 
факта, че димитровградска
та публика с радост пооре 
ща такива филми, не се 
съмняваме, че и този път 
това ще бъде една приятна 
вечер за всички онези, кои 
то ще го наблюдават.

Филмът е производство 
на САЩ, режисьор Хари Ке 
рвин, докато главните роли 
изпълзяват Крие Милкер, 
Пол Кинг и Скот Лауренц. 
— 12 АПРИЛ, „МАЙСТОРИ 
ТЕ НА ШАОЛИНА”, 
тъчно е да се каже, 
зи филм е производство на 
Холг Конг -а да се разс> 
ре, че древното майстор
ство, каратето, и този път< 
ще „накара” мнозина да 
проведат част от съботната 
си вечер в киното.

във втори курс.
По-рано всяко едно тако

ва изяснение, учениците слу 
шат сказки, а заедно с тях 
и родителите. Всичко това 
се прави с цел запознаване 

възможностите, 
училището предлага на уче
ниците за тяхното професи 

- - -, Есте-
трябва да

През идвашата седмица, 
любителите иа седмото из
куство от Димитровград, 
ще имат възможност да 

, наблюдава-г следните фил
ми:

ти.
но: Тогава в димитровградско 

училище бяха оформени 4 
основни профили и 1Х>:
— природно-технически про 
фил, правно-бюротехнпчес- 
ки, машинен и каучуков 
профил. Първите два бяха 
веднага „разграбени”, дока- 
интерес беше 
то за третия и 
защото се бяха обадили са
мо 12 ученици, макар 
координационното тяло обяв 
ява три поредни конкурса 
за каучуков профил!

Какъв парадокс: там къде 
то работното място е обез
печено кандидати почти ня 
ма и обратно.
каже, че все пък някой се 
сравнува да запише детето 
си в производствените про-

Не е прекадено ако се 
филм, защото освен че рабо
тата му е обезпечена, 
що така и вратите на полу 
висшите и висшите учебни 
заведения са отворени 
всички, но...
— В началото на тази учеб

по-
конто — 5 АПРИЛ, „ПУСНЕТЕ 

МЕ ДА ЖИВЕЯ”, индийски 
филм, който не бива да бъ 
де пропуснат поради фак
та, че съдържанието на фил 
ма е предназначено за вси 
чки възрасти и найфазлич

с

онално ориентиране, 
ствено, че това 
има един общ договор меж 
ду учениците и техните ро 
дителп, за това коя профе 
сия е най-подходяща за да 
ден ученик.

минимален,
четвърта я

всички че
ни вкусове.

Режисьор на 
филм е известният индий
ски филмов деец Баси Че- 

роли

посочения

За отбелязване е, че таз.н 
годни а учениците са полу
чили информации за дефи
цитните и суфицитните рие 

територията

достз- 
че то-

терджи, а главните 
изпълняват не по-малко из-

Шатанвестните артисти 
Азма и Тириш Конрад.
— 8 АПРИЛ, „ЛАУНА”, еД- 

бъде
циалности на 
на Републиката и репиона, 
проведена е анкета между 
учениците, която се отнася 

професион алн а
ва ли на някого ще 
скучен американският аван
тюристичен филм, който е 
творба на режисьора Боб 
Раймонд.

Да споменем 
роли вт ози 1

Май Чен, Глен Саксон 
и Еви Марънди.
— 10 АПРИЛ, „ОТЪМЩЕ-

на
до тяхната 
насока, водени са разговориНа заседанието, проведе

но преди около 7 месеци, 
взеха участие представители 
от училищата, сдружения 
труд, общесгвено-подитичес 
ките общности: както

съ-
с родителите иг.п. и затова 
да се надяваме, че идваща
та учебна година няма да 
започне с подготвянето са
мо на кадри от т.н. непро-

Режисьорът на този филм 
е познат на димитровград- 

а това е Хсу Гсгнг— 
на много подобни

Т. Петров

че главните 
филм изпълня-за чани 

режисьор 
филми.

ват
и

представители на Самоупра-

добре знаеше кои са те, кои 
не са и кои само се пред
ставят за такива) и превеж
даше техните разговори, тези 
очи свеждаха поглед къ-м зе
мята и ставаха и ДРъзки« и 
снизходителни, 
ми.

в Травник.
Това беше дребен човечец, 

гърбав, но без видимо изда
дена гърбица, със силно раз 
вит гръден кош, голяма гла
ва, отметната назад и потъ
нала между високите му ра
мене, на която изпъкваше го
лямата му уста, живите очи 
и естествено къдравата му 
прошарена коса. Краката му 
бяха къси и тъ-нки и ходе
ше с ниски ботуши с подгъ
нати кончове или копринени 
чорапи и плитки обуща с го
ляма полазтена тока.

Обратно на своя шеф фон 
Митерер, който беше общите
лен и достъпен човек, с ня
каква тъжна благост в обно
ските, първият му сърудник 
беше надмненен и груб как
то спрямо турците. така и 
спрямо християните. Навъсе
ното ъУ мълчание не беше 
по-малко трудно, неприятно и 
обидно от думите му. Макар 
и нисък и гърбав, той някак 
си умееше да гледа отвисоко 
и най-високия човек, с поло
вин ръст по-висок от него. От 
голямата му и отметната на
зад глава между повдигнатите 
рамене гледаха навъсените 
очи, върху които се спускаха 
тежките клепачи с обидна до
сада, презрителна умора, ка
то че ли виждаха собствени
ка някъде далече и дълбоко 
под себе си. Само когато из
лизаше пред високопоставени 
влиятелни личности (а той

Иво
Андрич и недостижи-

Рота говореше много езици. 
(Травничани бяха пресметна
ли, че знаел десет езика). Но 
най-голямото му умение не 
беше в това, което казваше, 
а в способността му да нака
ра противника да млъкне. 
Имаше навик да отметне гла 
ва назад, да отмери събесед
ника през присвити клепачи, 
кякак отдалече, и сухо и дръ

(Откъс от романа „Травниш ка хроника”)ЕТО, СТО СЛЪНЦА и хи
ляда пролети не могат да по
могнат на тези крака, поми
сли си в този миг Ана — Ма
рия,- никакви грижи, храна и 
лекарства няма да могат да 
ги поправят и изменят, как- 
вато и да се ражда и цъфти 
на земята, тези крака ще ста 
ват още по-жълти, по-обезоб- 
разени и по-страшни.

Тази мисъл сега я преслед
ваше всяка крачка и онова 
болезнено, страшно видение 
не я напускаше дни наред. И 
съзнанието, че „има такива 
неаца”, спъваше и вледенява
ше всяко нейно «ачинание, 
всяка нейна мисъл.

Така се измъчваше госпожа 
фон Митерер, а мъката й се 
увеличаваше от болезненото 
и засегнато честолюбие, че 
никой не разбира нейното 
чувство на отвращение и не 
споделя стремежа й към съ
вършенство и красота. Но въ
преки това, а може би и тък
мо поради това, тя непрекъс
нато изпитваше нужда да го
вори за тези неща, на всеки- 
го се оплакваше от нечистия

към града. По цял ден носе
ше ръкавици, седеше в кре
слото, облечено в бял калъф, 
кой’го често сс сменяше, а ко
гато разговаряше с някого, не 
позволяваше да се доближи. 
Въпреки всички тези мерки 
тя имаше чувството, че тъне 
в кал, прах и лоша задуха. И 
когато мъката й ставаше не
поносима, а това се случва
ше често, тя се втурваше при 
мъжа си. прекъсваше работа
та му, горчиво го упрекваше, 
че ги е довел тук, и през съл
зи настояваше веднага да на
пуснат тази мръсна и неща
стна страна.

И всичко се повтаряше, до
като силата иа навика не за
почна да прави своето 
докато едната мания не 
заместена от друга.

В консулството главна лич
ност след генералния консул 
беше драгоманът и канцела
рският чиновник Никола Ро
та. Той беше на служба 
земунската карантина и фон 
Митерер го взе със себе

град и от небрежността на 
прислугата, макар че вижда
ше, че у никого не среща ра
збиране, а още по-малко по
мощ.

Свещеникът от манастира 
в Долац, грубият и застълс- 
тял фра Иво Янкович, слуша 
ше учтиво и разсеяно оплак 
ванията и преструвките й и 
повръхностно и небрежно я 
утешаваше, както се утеша
ват деца, разправяше й най- 
различни неща и доказваше, 
че човек трябва да понася 
спокойно и покорно всичко, 
защото в края на краищата 
и калта, и мръсотията са да
дени от бога.

— Впрочем отдавна е каза 
но: който има чисто сърце, 
всичко му е чисто 
ждаше свещеникът е нехай
ство, присъщо на дебелите 
хора и на старите попове.

Уплашена и огорчена от 
всичко наоколо,- госпожа фон 
Митере оставаше дни наред 
в къщи, като избягваше бли
зостта на хората и гледката

зко да каже:
— Е, та после? Какво? Ка

кво?
След тези незначителни ДУ 

ми, казани по свойствен нему 
често се обръкваха иначин,

най-смелите хора .обезсилва- 
отпадаха и най-серио-ха се и

зните доводи и доказателства, 
нам-основателните искания- 

Само в Цезар Давна 
си намери достоен съперник 
и събеседник. След като Да‘ 

-| им бе скро- 
фермана и бера- 

капитан

рота

вна така умело 
или играта е 
та при дервентския 
още преди да пристигнат 
Травник и ги бе накаоал Д‘ 
стодт две седмици в Дерве

скитници, за

или
бепреве-

в

като някакви 
Рота той беше противник см 

не трябваше да сс 
не под-

в
класа и 
пренебрегва. И давнаси
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по ПОВОД ПЪВИ АПРИЛ 
И ТРИДЕСЕТ И ПЕТ гппи™11!?.* ДОБРОВОЛНИТЕ МЛАДЕЖКИ ТРУДОВИ АКЦИИ 

ЮДИ НИ НА МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИ БРИГАДИ

ПРОВЕДЕНА ТРУДОВА АКЦИЯ Редакцията на вестник „Братство” по 
повод Деня на младоста и Деня на Репу- |||'| 
бликата обявява постоянен

.Първите две доброволни 
лдежки трудови акции, в на
шата страна 
през месец февруари 1945 го
дина на Черни връх и Рудник 
Тогава младите са работели 
с-ьоирайки дърва 
ние. предназначени за белгра 
дските болници и семейства-

Отрит младежи* конкурсМЛ ии и месечни доброволни тру 
дови младежки акции.

Тъй като доброволните 
дежки трудови акции 
нали традиция, за 
ди, където те могат най-доб
ре да се докажат, 1 април е 
провъзгласен за Ден 
дежмите трудови акции 
цялата страна.

ЩЕ ЗАЛЕСИМ КОЗАРИЦА

!н !чествува деня на младежки 
те трудови акции и 35-годиш- 
нината от доброволните младс 
жки акции у нас. Споменатата 
акция бе организирана за вси
чки първични организации на 

образователния 
център „Йооип Броз Тито” 
в Димитровград.

В акцията взеха участие око 
ло 1 000 младежи и пионери. 
В иея участниците проявиха 
голяма воля и себеотрицание. 
Те засадиха около 7 000 фи
данки.

са проведени I!;мла 
са ста 

всички мла за следните области на 
ство:

младежкото творче-
за отопле-

ССМ при X. ЖУРНАЛИСТИКА:

1. Репортаж
2. Портрет
3. Статия

II. ПРОЗА И ПОЕЗИЯ:

1. Разказ
2. Стихотворение

III. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1. Рисунка
IV. ФОТОГРАФИЯ:

на мла-
в

Условията за работа са били 
много трудни, 
студено.

понеже е било
а големият 

също така е бил сняг 
пречка, но На 24 март 

дова
се проведе тру 

акция, с която се 
чествува деня на младежки 
трудова акция, за залесяване 
на ерозивните площи и голи
ни в местността Козарица кр
ай Димитровград, с която се

въпреки всичко младите 
се предавали, а изпълнили за 
дачата си. От тогава най-ре- 
довно се провеждат едноднев

не

Акцията организира ОК ма 
ССМ — Димитровград и коми 
сията за доброволни младе
жки трудови акции, а бе про
ведена с помощта на гимнази 
алнитс учители ог образаво- 
телния Център „Й. Б. Тито" и 
учителите от основно учили
ще „Моша Пиядс" от Димит
ровград.

---------ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ

ЗАЩО? 1. Снимки из бита и живота на мла
дите

2. Художествена фотография
V. НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО:

1. Легенда (за имената на селища и 
местности от нашите краища)

VI. ХУМОР И САТИРА:
1. Карикатура
2. Епиграми
3. Афоризми
За всички горепосочени области ще 

бъдат раздадени първа, втора и трета на- ' 
града и специални насърчения във вид на 
книги.

СЛУШАМ
тополите и Върбите; 
топъл шепот в клоните, 
че живите същества 
били гости на Земята 
и според задсок природен 
всичко което се ражда — 
живее и умира.
Слушам и помня, 
но неразбирам 
защо жизнения ни път 
се прекъсва и преждевременно.
Защо брадвата 
тополите и върбите?
Защо войни, бедствия и катастрофи! 
И защо вчера един живот млад 
току-що заживян
внезапно изтри някакъв си к\ п желязо 
наречен автомобил?!
Защо едни очи не гледат вече, 
усмивка не цъфти 
и едни ръпе вече не прегръщат.
Не разбирам какви 
на играта
и кои са законите — 
природни,4хорски или що?
Не разбирам защо...

нощес какво ми шепнат
Ако съдим ио народната по

говорка „Деня се познава по 
утрото" тогава можем да ка
жем, че началото на тази го
дина, отнасящо се до трудо
вите акции, обещава много, 
а резултати, тепърва трябва 
да очакваме.

И. Михайлов — Т. Петров
се заканва на сестрите

Публикуваните творби от всички об
ласти се хоноруват и участвуват в конкур
са.

Право на участие имат всички младе
жи и девойки до 27-годишна възраст.

Резултатите ще се обявяват два пъти 
годишно: за Деня на младостта и Деня на 
Републиката.

са тук правилата

Редакция „Братство”Миодшр Тодоров

*
цендваше Рота, за когото бе
ше събрал сведения от бел
градски търговци. Те двамата 
се срещаха не така, както се 
срещаха с другите хора. Ко- 
гато разговаряха, почти всяко
га си служеха с лек и шего
вит тон, който трябваше да 
изразява безгрижност и пре
небрежение, но зад тях сс 
криеха напрегнато внимание 
и потайни опасения. Те се 
душеха като зверове и се на
блюдаваха, както се наблю
дават двама крадци: и двама
та знадт, че са негодяи, но не 
си познават точно похватите 
и действията.

Тези разговори, които оби
кновено започваха на френ
ски, със светски тон и кон
сулски речник, понякога се 
превръщаха в сочни препир
ни на груб развален вснсциан 
ски диалект, който се гово- 

крайбрежие 
Средиземно море. Тогава 

двамата драгомани смъкваха 
аристократичните си 
бореха сс, атакуваха сс с ду
ми, по левантински, забравяй 
ки напълно фалшивия арис- 
торакратизъм и си служеха с 
най-негфилични изрази, едд/ро 
вожда ни с неописуеми дви
жения и гримаси.

Благослови, многолочи- 
тасми отче, благослови гюкор 
нид раб на 
църква! — 
нично Давна пред Рота, като 
с това искаше да се присмее

на добрите им отношения с 
католишките свещеници.

— Да те благословят всич
ки як°бински дяволи от ада!
— отвъртшаше спокойно Ро
та, като чс ли казваше зауче
ната си роля.

— Е, лижете олтарите на 
поповете, няма що, лижете!
— отговаряше му пак Давна.

— Море, вие сте съгласни
да им лижете и това, дсто 
не сс лиже, стига поповете 
да поискат. Ама не искат! Не 
искат нищо от вас, францу
зите. По чупим, чс щели сте 
да откривате синагога в ед
ното крило на императорско
то френско консулство.

— Не, ням а. За какво ни 
с синагога? По-добре е да 
ходим в Долап на църква и 
да гледаме как негово пре
възходителство императорско 
-кралският генерален консул 
и неговият Драгоман помагат 
на иоп Иво в литургията.

— Защо нс? Аз мога и то
ва да върша.

— Зная, зная. Ти всичко мо 
жсш. Само едно нс можеш
— да пораснеш.

— Е, да доживея да ти ви
дя края, няма да жаля 
труд, ни пари, щс ти намеря 
едно ковчеже. — Давна пока
зваше с ръце дължината 
един аршин.

Към останалите хора в 
Травник, Рота беше същият: 
груб, навъсен, недоверчив, де
лови кратък.

животът на заможните хора 
в големите чисти стаи, жи
вотът на отбрания свят, при 
стабилни и добри условия, 
дсто разговарят тихо и имат 
хубави обноски помежду си, 
дсто изобщо не става въпрос 
за храна, дрехи и други все
кидневни нужди, неща, конто 
от само себе си се разбират. 
Всички мисли и усилия там 
бяха над тези неща, преслед 
ваха други по-далечни и по- 
висши цели. Момчето сравня
ваше в себе си този живот, 
в който имаше възможност 
само да надникне, докато 
нрец деня обикаляше канце
лариите, с мъчнотията, мръсо 
хнята и мизерията -в бащиния 
му дом, с кавгите, лошотия
та и грубостта в неговото 
семейство и у съседите. И то
ва сравнение му причиняваше 
голяма болка. Узнало, че има 
и друг живот, то вече не мо
жеше да се примири с мизе
рията, в която се бе родило 
и в която трябваше да пре
кара живота си. И една нощ, 
преди да зазори,, след дълго 
бдеиис, измъчвано от тези 
мисли, то се измъкна от 
дрипите, в които лежеше и 
които го изпълваха е исопису 
емо отвращение, и коленичи
ло, с лице, обляно в сълзи, 
се закле, без и само да знае 
в какво и кому, че или ще се 
отърве от този живот, в кон
то живеят близките му, или 
изобщо няма да живее.

и и

на
Родом от Триест, Рота беше 

дванадесетото дете на един 
иссретник обущар, който умр
ял от писне, казвал се Джо- 
вани Скарпарота. Това два
надесето дете било дребно, 
уродливо, гърбаво и първи
те месеци толкова слабо, чс 
често му налели свещи, ве
днъж дори го изкъпали и 
приготвили за 
Ала когато дребното бледо
лико и гърбаво момче тръг
на научилите, оказа се, че 
■го е май-остроумпо от всич
ки брдт и от него може да 
станс нещо повече и по-доб
ро от топа, което са били дя
до му и баща му. И докато 
останалите братя, едри и здра 
ни момчета, станаха моряци, 
отидоха на знаят или сс за
ловиха с други неопределени 
професии, от които мнозина 
в Триест живееха също как
то от истински заняти. гърба 
иото момче постъпи на рабо
та в канцеларията и а едно 
корабно дружество.

— А нс! Не! Мен не ми се 
умира. Та и как щс умра, ти 
нс ме лекуваш?

— Кой ли пък теб щс ле
кува, холера да те излекува 
дано!

— Зная, тя ти с колега. Но 
тя попе мори безплатно. Е, 
твоята ръка наистина с по- 
сигурна. При холерата някой 
все усидва да сс измъкне и 
остане жив, а при теб няма 
такива леща.

погребение.

И продължаваха така, дока
то и двамата нс прихнеха в 
смях, гледайки сс дързко и 
проницателно.реше по пялото

на Тези разговори ставаха ви
наги без свидетели, те бяха 
един вид отдих и гимнастика 
за двамата драгомани, а кра
ят па разговора сс водеше 
отново на френски, учтиво и 
тържествено. И травиичани 
си правеха какви ле нс за
ключения от тези приятелски 
и продължителни разговори 
на служителите на двете хри 
стиянски сили, като гледаха 
как те сс поздравяват при 
сбогуване, как дълбоко сва
лят шапки.

маски,

— Е, виж, тук си прав. То
ва, виж, нс мога да направя 
— отвръщаше гърбавият чо
век, без да трепне, — ио вя
рвай, никак не съжлявам, още 
повече, като те видя ти като 
мъртъв. Няма да е лесно да 
се намери ковчег за такава 
М'/,,рша.

Там слабоватото, затворено 
в себе си дете, с големи очи 
и чувствителни устни на бле
дото лице, като разпейте пи
смата и подостряше моливите, 
за пръв П'|,т видя какъв е

светата майка
кланяше сс иро-
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„Сираче, при живи 

родители

ШИЛ СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ТЕМИОчаква се по 

съдържателна 

активност

г
I и

• и т

Обаче малко яма възможност да 
мм се даде социална помощ, тъй като 
тези деца имат живи родители. В са- 
моуирааителиата общност по социална 
защита в Босилеград казват, че ,не 
гат да отпускат помощ на такива деца, 
защото родителите им са живи и здра
ви. Тази общият прави усилия, за да 
„срещне" бившите съпрузи, да ги уве
ри, че издръжката за свое дете е роди
телски дълг.

Съдебните решения, които произна
ся съда, са крайна мерка, а ако и те 
пс се провеждат — тогава се намесва 
прокурорът', който налага и наказател 
ни мерки.

Но дали трябва Да се стига до там? р
Дали е направено всичко възмож

но и дали се действува и по друг на
чин да не се стига до налагане яа за
конни мерки?

„Нашето дете ие е сираче, то има 
живи родители. Създадохме го но вре
ме на голяма любов. После се раздели
хме... Детето ие си давам. То с едни
чката мшшдожда в живота!' — така 
се обърна към своя бивш стдгруг 
ип майка при установяване на разме
ра на алимситацията, която ДД запла
ща бащата за детето си при 
па едно дело в Общинския съд в Бо
силеград.

Има и други случаи: например май
ка на две деца търси от бившия 
съпруг Да дава ло-голяма издръжка за 
децата, защото 1 000 динара са мал
ко, а децата са вече ученици. И 
колко ли такива и подобни случаи, 
защото бракоразводите днес ле са ряд
кост.

ВЪВЕДЕНО КОЛЕКТИВНО РЪКОВОДСТВО, 
РАБОТА И ОТГОВОРНОСТ И ИЗБРАНО ПРЕДСЕ 
ДАТЕЛСТВО ОТ 9 ЧЛЕНОВЕ. ЗА ПРЪВ ПРЕДСЕ 
ДАТЕЛ С ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ Е ИЗБРАН 
ГОН1Е МИТОВ.

мо-
ед-

а с това и териториалното по
деление ще обърне внимание 
на омасовяваието му. Главна 
задача на дружеството е не 
само то да съществува в Боси 
леград, но и във всички мсст 
ни общности, трудови и осно 
ви организации на сдружения 
труд и училища в общината, 
дружеството ще поеме длъ
жността си чрез най-различни 
форми на работа да подготвя 
членовете си за работа. И не 
само гях но и всички труде
щи се и граждани, защото ед
на от целите му в настояща-

доброволното противопожар 
но дружество „Босилеград" от 
Босилеград занапред ще раз 
гърне много по-съДъРжатся" 
на, от колкото досега, дей
ност. Затова ще бъдат вложе
ни всички усилия същото да 
получи мястото си и оправ
дае ролята, която 
обществените изисквания и 
тазгодишната акция „Нищо 
не бива да ни изненада". То
ва е заключението от прове
деното през миналата седми
ца заседание на Скупщината 
на дружеството, на което взе
ха участие и представители на 
обществено-политическите ор-

глсданс

си

1изискват
още

Щ

И наистина съпружинните много не
раздялата,щ лесно се договорят около 

по около издържката па децата, които 
обикновено остават три майката, поч
ти при всички случаи се стига ,.да раз
правии, пък и до съАббни дела. Имен
но, бащите на тези деца

Преди всичко 
предприема почти нищо на работещи
те бащи в техяиге трудови 
ции) да ес поиска сметка за поведе
нието им и като родите/ш. Те са чле
нове на обществено-политически 
гаиизации, които също могат да изиг
раят важна роля. Училищата също мо 
гат да се обърнат за съдействие 
организациите на сдружения труд, в 
които работят децата на разведените 
}Х>дители и също могат да повлияят 
да се намери по-изгодно решение, вме
сто да се стига до съдебни разкарва
ни я-

все още не се

организа.
обикновено

влизат във втория брак, в който си 
израждат и други деца, и постепенно, 
родителската любов към децата 
първия им брак заглъхва... А майки
те, като майки: ле се предават — ония, 
които не са трудоустроени( а те 
иай-чиелените) не избират работа само 
да обезпечат средства за издръжка на 
децата си. Взимат работа от акорд — 
да плетат, шият; какаото и да е — 
само да изкарат средства за препита
ние. Бащите на деца от разведени бра
кове обикновено са заети, но в малко 
случаи е потърсена сметка от тях, за
що постъпват така?

ор

от
на

са

Не се ползват ни помирителните 
съвета, които според новия закон 
получили по-големи компетенции. Съв
сем рядко се случва разведени родите
ли да седнат пред помирителната ко
мисия в дадено място и там да 
Дят въпроса за издръжката на децата 
и др. спорни въпроси.

са

Възниква и въпроса: защо отно
шенията на разведените родители спря 
мо децата не се уреждат навреме, но 
се стига до разпри, които оставят ло
ши последствия и на децата.

От заседанието на хтрогивпожарното дружество в 
Босилеград Значи, има начин и преди Да се сти 

гне до съД, преди децата да почувству 
ват. че са .забравени", Да се намери 
задоволяващо решение.

ганизации и ОС в Босилеград.
Обсъждайки досегашната ра 

бота на дружеството, бе изтък 
нато, че паради оправдателни 
причини, преди всичко на не
достатъчни финансови средс
тва не е било в състояние да 
развива богата дейност. Ако 
се имат предвид, незначител
ните финансови средства и не 
достатъчните съоръжения за 
работа, причините са съвсем 
налице.

та година е дейно да се вклю 
чи в акцията „Нищо не бива 
да ни изненада".

\ Това най-често е причина такива 
деца да станат социални случаи.

»
КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА 
— УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХ

И. Андонов

Делегатите на Скупщината, 
съгласно инициативата на дру 
гаря Тито, взеха решение за 
въвеждане на колективна ра
бота, ръководство и отговор
ност. След изменение и допъл 
пение на устава на дружест
вото, както и приемане на 
другите нормативи актове ка
то изпълнителен орган на 
Скупщината на дружеството 
бе избрано Председателство 
от 9 членове.

За първ председател с едно 
годишен мандат е избран Го- 
ше Митов ,общински съдия 
за нарушения, а за секретар 
с мандат от две години Спа- 
сия Григорова, адмиимстратив 
на работничка в Службата на 
вътрешните работи в Босиле
град.

ш

ДИМИТРОВГРАД СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО СЪВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТА
ВИТЕЛИТЕ НА СОИ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Повече спортни обектиЧленовете на Скупщината 
изтъкнаха, че вече сега кога- 
то в общинския фонд за про- 
тивпожарникарство има око
ло 80 хиляди динара, опреде
лени за работа на дружество
то и когато съществуват и др
уги изгодни мерки за обезпеч 
аване на материални средства, 
то може да започне с по-уско- 
рен темп на работа.

По инициатива на комите 
та за изграждане на спор
тни обекти към Република п 
ската общност за физическа 
култура в Социалистическа 
Република Сърбия, на 23 
март в Димитровград се 
проведе съвещание с пред
ставители на с амоу правител 
ните общности на интереси 
те за физическа култура от 
недостатъчно развитите об
щини на Нишки репион: 
Димитровград, Бела аПлан- 
ка, Бабушшща, Куршум лия, 
Прокупие, Ражан и Жито- 
раджа.

Още в самото начало мо
же да констатираме, че гла 
вна тема на обсъждане ка 
проведеното съвещание, бе
ше изграждането на спор
тни обекти в споменатите 
неразвити общини в Нишки 
регион.

бъдат заети на предстоящо
то заседание на Скупщината 

Републиканската самоу- 
правителна общност на ин
тересите за физическа култу

на

Т. ПетровБе изтъкнато, че покрай 
ангажирането на република 
.нски средства, предназначе 
ни за изграждане на спор
тни обекти, не се ангажират 
достатъчно общинските, та
ка че се стига до закъсне
ние и поокъпване в изгра
ждането «а строежите.

ЩЕ СЕ ФОРМИРА ПРОФЕ
СИОНАЛНО ПРОТИВОПО- 
ПОЖАРНО ПОДЕЛЕНИЕ

Изхождайки от заключения 
та на Изпълнителния съвет на 
ОС от януари т.г. Скупщината 
взе решение да се формира 
професионално териториално 
поделение по противпожарни- 
карство в Босилеград. Също 
ще работи в рамките на дру
жеството и за начало в него 
ще бъдат заети 4 работника.

Въз основа на приетата про 
грама за работа .дружеството

С цел да се осъществи ко
лективна работа, а_с това да 
се реализира и заплануваното 
бяха избрани и комисии за: 
защита от пожар и за общест 
вена самозащита, организаци- 
оно-кадрови въпроси и за про 
фесионално оспособяване 
дружеството.

На съвещанието при 
съствуваха и Храни- 
слав Голубович, пред
седател на комитета 
за изграждане на спо
ртни обекти 
бликанската 
вителна общност на 
интересите за физиче
ска култура и Миодраг 
Петрович, 
дател на съшия коми
тет.

Присъстоуващите на съ®е 
щачгието разискваха и за 
проблемите, които се явяват 
в излр ажд ането натези обе
кти в някои общини.

към репу 
Самоупра

на
подпредсе- На края да добавим, че 

заключителните становища 
по посочените въпроси ще

В. Б.
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От ееич&сзиа страни ф От всички страни
;л-

™,4"’ШИ ИЗГЛЕДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
една стара замисъл НА ЕД

дШ ДОШ от Адриатика
до Черно море

ш

Съществуват изгледи да 
се започне изграждането на 
ЖЛ1. линидта от Адриатика 
До Черно море през 
жюрочиия
до1985 година. Тази ж;п.—ли
ния ите повъ1Рзва Албания 
с нашата страна и НР Бъл
гария- Линията ще 
от пристанището Драч 
Албания ще повързва Аяба 
сан, Тирана и Чафасан с 
Кижева, Скопие, Куманосво 
и Крива паланка 
Гюешеоо, София и Черно 
море на българсжа

щност най-къса връзка ме 
жду Адриатика и Черно мо-РЕ
ре.

Кирил Петров 
РЕПОРТАЖ

оред- 
период от 1981Васил Генов Изграждането на жлг. ли

нията от Адриатика до Чер
но море е от особено иконо 
мичесжо значение за СР Ма
кедония и за повързване на 
югославските железница с 
железницата в Албания и 
НР България. Това ще има 
огромно значение за съкра
щение на пътя за превоз на 
стоките и за по-бързо раз
витие на недостатъчно нера 
звиените краища в републи 
ката.

Васил Христов

Няма трудшти за усърдните 

втрещели
минава

в

у нас и

ДОКАТО СТУДЕНИЯТ 
дъжд замества зимните ва 
лежи
бригада на Кирил Петров, 
която работи върху изгра 
ждакето • на ученическо об
щежитие в с. Долна Люба- 
та остава все по-малко и 
по-малко работа. Само от 
време на време слънчевите 
лъчи измамват радост при 
строителите, които с удавол 
ствие се надяват, че време
то ще им позволи работа 
да тРъгне с още по-ус-корен 
темп.

— Не, не трудности в ра
ботата нямам 
ров и добавя, че осве:: вре 
мето всичко останало въР- 
ви по плана. Обектът запо
чнат през юни миналата го 
дина ще бъД“ готов до края 
на август. Всъщност за на
шата строителна 
ция „Изградня” и за 
строителите е гордост, че 
сме в състояние да постро
им един такъв импозантен 
обект, какъвто е тоя от ко
пка ДО КЛЮЧ и ЧИяТО стой
ност възлиза към 
на динара.

По-рано още със започ
ването на обекта, тук рабо
теха и по 40 работника и 
по-голям брой строителни 
машини и съоръжения — за 
като сега работят само 12 
работника. Не за това, че 
няма ргбота, по все 
времето е една 
трудност. Поради тази тру 
дност До неотдавко гук ра
ботеха по 5—6 работника. 
Вследствие на малкото рабо

тници тук бе закрита и ра
ботническата менза.

— Едва сега един от дру
гарите ни започна да готви 
но трудности има. Ние все 
още нямаме купони за топ 
ла закуска. Все още не по
лучаваме и добавъчни за ко 
мандировка, а в самоуправи 
телните споразумения сме 
начертали и тази възмож
ност — подчертава ГРетрот)

Доката бетонбъркачката в 
приземието на обекта неп
рекъснато обслужват ня
колко работника, високо над 
него под управление на Ва
сил Генов, механик от Гло- 
жие кранът разпределя бе
тона и останалия строите
лен материал на покрова на 
обекта.

— В „Изградня” работя 3 
години, а вече шест месеца 
като манипулатор с кран. 
Работата не е трудна, но е 
много отговорнаи и изис
ква пълно внимание и точ
ност. Тук прибързаност не 
бива да има, а пък и малка 
неотговорност може да пре
дизвика нещастие, злополука 
и пр. Макар че височината 
на която работиме опасна, 
работата ми харесва, а пък 
доволен съм и с лични* до
ход, който е в зависимост 
от вложения труд 
младия Генов.

На покрива на обекта ра
ботят Васил Христов от Му- 
сул, Крум от Дукат, Дойчин 
г>т Босилеград и още ля кол
ко други. Макар и височи
ната и вятъТ>т.т който от 
време за разговор нямат

_ 1^шмимннян

тери
тория- Това ще бъДе всъ-

защо и тези на бетоноб7,р- 
качката и Васил на крана 
ги ускоряват да бъдат то
чни в разпределението на 
бетона. Но не и само в раз 
пределението, но ив прециз 
«остта която изисква рабо
тата.

Петдесет и пет годишният 
Васил Христов е най-стария 
от тях. Но това му не пре
чи, казва той, здравата да 
държи в ръисте вйбраторат 
и да набивабето на. А и ог 
неговата работа в зависи- 
де добре наслоен, набит и 
мост е дали бетонът ще бъ- 
пр.

I-пред строителната

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Учебните 

години в светаказва Пет-
— В сегашната организа

ция работя над 5 години, от 
конто повече на строител
ните обекти в СР Словения- 
На тоя обект тук съм шест 
месеци и считам, че пробле
ми в работата няма и

Знае се, че децата в света не учат по едни 
и съши учебни години. Покрай много разлцчия 
в специфичностите на учебните програми децата 

различни страни прекарват и различно време в 
ученическата скамейка. Тези различия някъдр из
насят и по четири месеца! (Ефективно продълже
ние на обучението в Италия и Турция изнася 180 
дена, а в Япония 305 дена!)

След японските деца най-много време прека
рват в училището децата на Швейцария (260 де
на), СССР и САЩ (250), Холандия и СР Германия 
(245), Белгия (240), Югославия и Австрия (235), Ве
ликобритания, Дания и Полша (225),
Гърция и Румъния (215), Франция, Норвегия и 
Испания (210)и ти.

Лятната ваканция е най-дългата в Гърция 
(210 дена),Италия (105), Норвегия, САЩ, СССР и 
Испания (90), Швеция (80) Франция и Румъния 
(75), Гърция и Полша (70) и тл.

в
организа- 

нас че
всичко върви според плана. 
Макар че съм в години, чув 
ствувам се добре сред дру
гарите, което ми дава и ох- 
рабрение за работа. То и 
нашата работа е таква. ТъР 
си другарство, помощ и раз 
бнрателство. И все така — 
от обект’ на обект. Обекти 
те остават, ние продължава 
ме... подчертава Христов.

Наскоро тук ще пристиг 
па-г повече работници от 
•«а й- р а зл! гали спец и а л пости. 
Както казват строителите 
не е все едно един такъв 
обект да бъДе предаден па 
употреба .За работа има още, 
а време не остава много.

15 милно

Швеция,

казва
ш

Х\още 
обективна Й

п ятВ. Б.
II—ИГ I

телство № 17 от 23 септем
ври 1907. Според това кръ
щелно тя е родена на 10 фе 
вруарн 1889 в соло Райни ло
вци, Чавдаролока махала ?т 
майка Илюнка Николова и 
баща Никола Тошев, а кръ
стеца па 15 февруари 1889
година.

Баба Гюра се движи ле
ко, говори течно и може 
печорпагелио да дава отго
вори на зададени въпроои. 
Помпи много пеша от живо 
та си. Много добре помни и 
свод пръв учител Янко. 
Знае юогато са засаждани 
боровите фиданки в месно- 
отта „Бара” и добре знае 
да каже кои Къщи в Боси
леград били със сламен по
крив.
Баба Гяура е било най-старо 
дете в семейството. Имала 
е още една сестра и трима 
братя- Брат й Пане станал 
лекар, а Вааил Чавдаров

Баба Гюра Цветкова — най-старият 
жител на Босилеград

станал гимназиален учител. 
Те отдавна не са между жи 
вите. От семейството е оста 
пада още тя в живот.

Баба Гк>ра е родила 8 де 
ца, четири женски и чети
ри мъжки. Живи са още 
четирима. Като вдовица са 
ма с отглеждала децата. Ра 
ботила е на нивите, занима
вала се със скотовъдство. 
Въпреки това, че има 90 го 
дини още при лекар не е 
ходила. До сега, по нейна 
изказване, още не е упо
требявала лекарства. В по
следно време пие чаеве. Ка 
зва, че обича да ЯД0 вси
чко, спи спокойно и само 
до преди четири години ка
рала кравата по синьора на 
паша. Живее при син си 
Владимир Цветков и снаха
та Нетка в Босилеград. Те 
се грижат за нея и стараят 
се да има спокоен живот.

Стоян ЕВТИМОВ

свещеник събрал децата и 
тук при козете ги кръстил. 
Затова баба Ана казва: ,,Аз 
С7,м дд а пъ'ги 
Едип пъ'г кога то съм роде
на и по втори път когато 
свещеник ни кръстил при 
козете. Второто кръшение 
си 7Собре помним. ’ Тъй ка
то Бооилеградока община е 
освободена от турчите през 
1878 година баба Ана тога
ва с имала 6 или 8 годили. 
Според тези изследвания тя 
сега има 110 години. Може 
би баба Ана по този начин 
Да 0 най-старата догослалзя- 
нка, защото иай-стария жи 
тел установен от конкурса 

„Политика" преди годи 
на почина.

^ осилеградска общ ина 
има много хора на въз- 

от 90 годи кр'ьстеиа.раст повече
Най-стар жител в общи 

Ана Мила/нова Цеко
ва от село Млекомиици, 
Косте печка махала. Тя е ро
дена още по време на турчи 
те. Според направени лровер 
ки тя е записана в избира- 

списъДи с година 
1976 и гю този 

104 години. Авто

ни.
пата е

телните 
на раждане 
тя е стара 
Рът на тези редове е разго 
варял с баба Ана преди 15 
години и констатирал, 
тя по време на освобожде
нието от турчите била козар 
в Осое. Тя си стгомня, че по 
това време минавайки един

Г. Цветова

Най^тар жител на Боси
леград е Гюра В. Цветкова. 
Тя живее на улица „Маршал 
Тито” № 22. Тя притежава 
официално кръщелно ош-где

че

на
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%— Извинявай* окъпа,
по можа-х да дойда на сват 
бота ти.

— Нищо, щс дойдеш 
следващата ми оватба.

че

Ш оез ДОКАЧОИ110
Пак околии!?

па

★
Пациентът казва ма лекаря*.

— 1Ся1Къв късмет, че с*|,м 
болен от ст^цата болест. За- 

лекарства,пазих всичките 
които вие мм изписахте пър
пият ПЪТ.

★
— Никога не бих позволи

ла ма дъщеРЯ си Аа воои 
такава къса пола!

— Но всички Д-рули и ос-

Ега дойде на ред... ит...
— Да, по без моето съг

ласие.

★
— Мисля, че все пак пъР 

«а на света 
Ева, а по Адам.

— Защо?
— Защого в началото с би 

ло словото.

Вечим две—три године задруЬетс и търгов
ският ОУР „Таламбас" у Бабушиичку опщину св 

1 договараю да прайе обединение. Уз ни требеше 
да се ирнсъедтш и ветеринарната станция-

промените пе

се е появила На фирмата на Здравния дом в Димитров
град е написано „околия Ниш".

Околии няма, това знаем всички, но може 
би Здравния дом в Димитровград се счита по 
ранг на — околийски.

Това вече е друга работа.
Кара—вара, въртеше сукаше, 

колко комнсийе, и преди три месеца задругаре- 
„таламбасовците” некико се договоршис да 

дискусию материял V вреку с обеднне- ★те и 
се даде на 
нието.I! — Харесва ли ви новата 

квартира?
— Възхитителна е! 

жена ми още пито веднъж 
не сме се скарали в нея- 

— Сериозно?
— Разбира се! Никой 

пас не иска стените да се 
стоварят върху главата му.

АКТУАЛНИ РАЗГОВОРИ 
Разговарят двама съседи на село:
— Бре, Перо идва вече време за сеитба, а 

изкуствени торове Няма.
— Море, куме, това и не мислим, иде аби

туриентската вечер на моято Дъшеря и ми пред- 
с/ои пътуване в чужбина за — абитуриентска ро- 
лътуваие в чужбина за — абитуренска рокля, 
кла.

!1
И пак изтече срокат, за който требеше да 

се види кнко че иде работа занапред.
Много пути съм присусгвувал 

ка се дошваращ директорйете на 
„Таламбас", па че ви кажем некойе дискусиие.

Йедън директор каже:
— По-добре че йе Да се уйединимо, та зайе- 

пай че си се карамо, ама да смо 
организация, да ни не растрзаю пре-

Ние с
!;

на 1ъбр»ни„ 
задругете и

ОТ

■ т:. ■ йдзаз
!II I дно да СМ. 

ЩШ бар йедна 
I Я купувачите... ХуЛцфр АФОРИЗМИДруг каже:

Я не могу с нищо да гарашуйем, дека ре
ферендум за обедението че успейе у мОю^У °Р" 
ганизацию- Ако човеци нече — нищо им не могу...

; *
— Докторе, аз съм неспо

койна! Трябва Да психоана- 
лизирате моя син — той Ри 
сува всичко в червено. То 
ва не е нормално.

— Дете мое, защо
в червено?

— Защото загубих други
те си моливи.

Завистниците умират, но завистта — ни-Трети:
— Лъга баба долъга: че мора да се удружу-

смо
| кога.

МОЛИЕРйемо, защо никой ни не дава кредитчък ка
рис упо саме... !;!! *Сви виде йедн0'- све Док си свак шрайе на 

може Да стане. Нити че провър-
ваш всичко:; * исамца: нищо не 

ви на задругете, нити пак „Таламбас” че лроцъв- 
ти. Сви отвараю продавнице, куде йе рентабилно, 

Надлате се ко стари йерБене
Незавидна е участта на този. на кого

то никой не завижда.! ★а куде нейе — нече. 
у оро... ЕСХИЛ— Имате ли си неприят

ности с кредиторите?
— Не. По-просто те си 

имат такива с мене.

И док се они надлате — маграпазйете згьР- \
таю паре.

!И да би некой повел орото — ете, тия дни 
се уйединише търговците оди „Таламбас” и вете- ; 
ринарната станция-

Може и да йе тека най-добре. Първо тъР- 
говците греба да се укроте, а с ония чв буде ]

Склоността към кавга, оскърбление и★ завист е спътник на празните хора.
— Г-жа Дюрак влиза 

дома си, след като е била 
на изпит за любителите—шо 
фьори, и мъжът й я запит

в ПИНДАР
ЛъСНО...

Нели най-после пойде работа... *
ва:

— Издържа ли?
— Не знам.
— Как така не знаеш?
— Ами да, председателят 

на комисията беше още в 
безсъзнание, когато ми раз 
решиха да напусна болница-

Завистливият човек причинява огорчения 
сам на себе си като на свой враг.1 ДЕМОКРИТIIСИ1 *

Ограниченият ум води обикновено към 
нетърпимост.та.

X. МАРИОНче не можах да разбера ни 
що. ★

Дама кавза ва един фило- *— Позволете ми 
варя той — Да ви цитирам 
една стара поговорка: 
кладенецът е дълбок, а въ
жето е късо.”

отго-
ооф:-Ь ко-Природата е била много скромна, 

създавала този най-нескромен човек.
ХАЙНЕ

— Огшта-х се да чета ед
на от вашите ж!нига, но вси
чко беше толкова дълбоко

„Не гато е
ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ
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