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Нааиоро нова отопаисна организацияСРЕДНОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕ
— В областта на минното

минно-геологически
и кадри

дело са нужни обстойни 
изследвания, финансови средства

Не по-малко значение за 
по-нататъшното икономичес- 

общинатако развитие на 
имат
лежи в с.. Караманица. Всъ 
щност това е едно от най- 
богатите залежи в СР Сър
бия. Макар че изследвания
та все още не са достатъч 
ни счита се, че в това на
ходище има около 5 милио 
ка тона олово-цинкова

Босилеград ока община, 
макар и една от икономиче
ски 
ни в

оловно-цинковите за-изнамира възможности за 
експлоатация и преработка 
на тази суровина.най-изостаналите общи 

Южноморавски реоги- 
I он, с богатите си и разнооб 
I разни рудни заледен е една 

от най-перспективните в 
Южна Сърбия. Затова и 
обществено - политическите 
структури в общината сто
ят на становището, че пер
спективата на развитие на 
общината е в рудното бога
тство. За тази цел в насто
ящата година ще се вършат 
подготовки за формиране на 
отделна организация за ек
сплоатиране на рудното бо 
гатство.

В проведените през мина
лата седмица разговори, в 
ИС на ОС в Босилеград, на 
което взеха участие и Си
меон Захариев, председател 

> на Общинската скупщина и 
Драган Мицов, директор на 
Горската секция от Босилег
рад, в чийто състав работи 
и трудовата единица за ек
сплоатация на кварц, бе из
тъкнато, че за формирането 
на една такава стопанска ор 
ганизция съществуват и ну 
жди, и условия. Имайки пре 
двид, че минното дело тър- 
си специални усилия, които 
Горската секция не може да 
обезпечи, на заседанието бе 
взето решение за формира 
не на една работна група, 
която по-обстойно да анали
зира състоянието и да уто- 
чи възможностите за фор
миране на отделна минна ор 
ганизация-

СЪЩЕСТВУВАТ ЗАПАСИ 
НА РЕДКИ МИНЕРАЛИ
Но не само кварцовите су

ровини са перспективата на 
по-нататъшното икономиче
ско развитие на общината. 
И при недостатъчно минно- 
геологическо изследване, на 
територията на 
са намерени извънредно бо

РУ-да.
Волфрамът-рядък в стра

ната минерал също така съ 
ществува на територията на 
общината, особено в Буца- 
лево и Брестница.

В Долна Лисина е иткрито 
второ по големина находи
ще на титан в страната. Смя 
та се, че това е единстве
но находище в света, от ко 
ето титана се получава на 
право от стените, 
лага се, че тук и в околи 
ята на Босилеград на площ 
от 50 квадратни 
ра има около милион тона

общината
РЕДОМ С провеждане на икономическата стабили-

се говори за уско- 
на акциите по средносрочното планиране. При 

това се изтъква, че стабилизацията ще трябва да залегне 
в основата на всяко планиране.

Известно е, че планирането е отговорна задача, тъй 
като за предстоящите пет години трябва да определи на
соките на развитието на всяка трудова организация и об
щност. Да се постигне това, налага се предварително да 
бъде извършена обстойна и задълбочена изследовател
ско-аналитична работа.

Има и обективни трудности: при неустойчив 
зар и ежегодно нарастване и изостряне на енергийната 

! криза, необузданото увеличение цените на суровините. 
Особено на вносните, трудно може да се каже кое през 
коя година ще бъде най-доходно. С други думи, проуч
ването на пазарните условия е доста неподатливо, тъй 
като те постоянно се изменят.

Това обаче никак не означава, че развитието тряб
ва да се препусне на приумиците на пазара. У нас е 
създадена относително стабилна система с подвижни 
икономически лостове, които гарантират на нашето сто
панство сравнително високи темпове на развитие. Чрез 
обществени договори и самоуправителни споразумения 
за колективи, които желаят да произвеждат и които се 
вслушват в изискванията на времето, са обезпечени ста
билни и устойчиви възможности.

Основното, което се изтъква в надлежащия мо
мент, е да се ангажират всички трудещи се в плани
рането. Непосредствените производители, като създа
тели на материалните блага , най-добре знаят дали една I 
продукция се произвежда за пазара или за складовете. * 
От тях зависи дали ще има брак, или продукцията, - 
която произвеждат, ще има високо качество. От тях съ- | 
що зависи какви ще бъдат разходите на производство- | 
то. Именно затова са и заинтересовани как ще вървят 
напред, с какви темпове ще се развиват. Оттук и зак
лючението, че всяко пренебрегване на 
те производители и планирането в тесни кръгове 
специалисти, води

зация все по-често и на повече места 
ряване

гати залежи на редки мине
рали.

В Лисински район са ут
върдени около 100 милиона 
тона фосфати единствени по 
количество в страната. Как 
то незаменима суровина за 
химическата промишленост, 
преди всичко за производ
ство на фосфорна киселина 
и минерални торове, 
залежи

Предпо

километ-
тези

търсят експлоата-па-
от тази суровина.

Имайки предвид всичко 
необходимо е по-об 

стотно геологическо 
дване на всички минерали, 
разбира се и начин на ек 
сплоатиране.

ция.
Графитът, също така 

един дефицитен минерал, съ 
ществува в Любатски район 
и залежите му се проценя- 
ват на около 260 хиляди то-

това
изсле-

на. В. Божилов

ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И 

СПОРТЪТ - СЪСТАВНА Ч«СТ 

НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО
ДЖАБИР ДЖАБИРИ, председател на Секцията за 

физическа култура спорт и рекреацня при Републнкан 
ската конференция на ССТН Милован Церовия, секре
тар на секцията, Мнодраг Станковнч, секретар на Са- 
моуправнтелната общност за физкултура и спорт в Ниш 
и Смиля Марчетич, член на Конференцията за обществе
на дейност на жената в Нищ посетиха тези 
телство „Братство”, където споделиха свои 
връзка с развитието на физическата култура и спорта.

ПРОИЗВЕДЕНИ 18 ТОНА 
КВАРЦОВА СУРОВИНА

Според думите на Мицов, 
трудовата единица за експло 
атация на кварц през изте
клата година е произвела 18 
тона суров кварц. С оглед 
на това, че все още липс
ват машини и други съоръ
жения, постигнатите резул
тати са значителни. Суро
вия кварц Горската секция 
засега предава ма преработ
ка на „Електробосна” от Яй“ 
це, „Рушс” от Словения, 
„Югохром” от Йегупювци и 
„Силеке” от Кратово.

Според досегашните изсле 
двания, които все още не са 
завършени, на около 20 ме
ста в общината са утвърде
ни 15 милиона тона кварцо
ви залежи, най-качествени в 
стра!гата, по-качествени 
же и от вносния кварц. За
това становището на обще
ствено-политическите струк
тури и Общинската скуп
щина е, в Босилеград да бъ 
де открита мина с цех за 
Дробене и миене на кварца. 
Това ще бъде само начален 
етап в работата на органи
зацията, която трябва да 
се формира. Но за всичко 
това са нужни 
ми средства, програми, 
циалисти и пр. Макар и 

I всички трудности, Босилег- 
радска община е готова да

неетосредствени-
на

дни года-повече към несполука, отколкото
мнения въвкъм успех.

планиранетомясто се изтъква, че 
трябва да бъде отражение на действителните възможно
сти и условия, а не на желанията, които често са ме
галомански. „ г

Нашите общини — Димитровградска, Босилсград- 
ска, Сурдулишка и Бабушнишка — спадат към стопан
ски недостатъчно развитите краища в републиката. 
Следващият средносрочен план е шанс да излезат ог 
изостаналостта и да се приобщят към развитите крал- 

повече. Следва обаче да се

Не на едно

— Преди всичко — изтъ
кна Джабирн — физическа 
та култура, спортуването и 
рекреацията

драстващите поколения — 
подчерта Джабирн. Затуй 
ние правим всичко възмож
но чрез нашата секция в 
Социалистическия

трябва да 
станат грижа па всеки наш 
трудещ се и гражданин. Те 
трябва да станат напълно 
съставна част на нашия са- 
моуправителеи организъм. 
Затуй като постоянна зада
ча па всички самоуправител 
ни субекти днес е да се 
отделя повече внимание за 
внедряването и развитието 
на физическата култура и 
спорта. В това 
отделна роля имат органи
зациите на сдружения труд 
и местните общности, в ко- 
"ТО трябва да се създават 
по-добри условия за масово 
спортуване, за по-пълно из
ползуване на съществуващи 
те и за изграждането на по
би обекти за масово спор
туване — подчерта Джаби-

съю3» Да 
раздвижваме инициативи в 
училищата да се 
условия за качествено про
веждане на физическата кул 
тура. Там е базата 
ване на първоразрядни спор 
тисти по-късно.

саздаватша. Условия за това има 
търсят пътища как по-големиге колективи да намерят 
интерес за капиталовложения в тях. А това означава: 
да се намери общ интерес, като се предложат най-из- 

условия и се гарантира стабилно стопанисване. 
Предстоящите средносрочни програми именно по

вече от досега трябва икономически да са обосновани и 
убедителни, да почиват, върху реални преценки на соб
ствените възможности и условия. Това не е изливню 
скромничене, но реалност иа дадената епоха.

Досега немалки средства са вложени в различни 
изследвалия — на метали, неметали и прочие. Пред сел
ското стопанство съш» се откриват добри възможности, 
тъй като в общите програми по развитие иа регионите, 
републиката и страната, полупланинските райони по
лучават специален третман в производството на храна. 
Само онези, които се обосновават на резултатите от 

които предложат добри програми, мо- 
и подкрепа на обществото.

за нзник
годни

да-
ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА 
И ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАотношение
НА

Поговорката в ..здраво тя- 
— здрав дух"ло получава 

пълното си превъплъщение 
ако във всяка среда се съ- 
здадат най-похдящи усло
вия за развитие на физиче
ската култура. Това нещо 
ме може да се постигне без 
системна работа. За целта 
са необходими специалисти.

изследванията и 
гат да очакват

Именно затова към изготвянето на средносрочни те 
развойни програми трябва да се прояви особен интерес 
и отговорност. Ст. Н.

материал- 
сие- ри.

— Закалката па здравето 
о от огромно значение па 
хората, преди всичко на (Ни 10-та стр.)ПО



ОТ 22 ДО 23 АПРИЛ В БЕЛГРАД ЩЕ СЕ ПРОВЕ 
ДЕ СВЕТОВНА СИНДИКАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Принос нъм успешната подготовка 

на глобалните преговори
Заключителният

В1-РХУ който ще разисад^' 
участниците на конферешш 
ята, изтъкна в - - - 
ка Шпиляк, има

Ог 22 до 25 април тг. в белградския конгре
сен център „Сава" ше се проведе Световна син
дикална конференция за равзигието. По този по
вод Мнка Шпиляк, председател на Съвета на Съ 

югославските синдикати и Йосин Франич, 
Председателството на Съвета на Съюза 

па синдикатите водиха разговор с журналисти за 
значението на предстоящата конференция.

разговора Ми 
За нел лл 

меж-Юза на 
член на

раздвижи преговорите 
ду развитите и развива 
те се страни, които все 
стоят на мъртва точка и 
да даде принос към успеш 
пата подготовка на глоба I 
ните преговори. В него оссь 
беио е подчертана социална 
та димензид на проблема на 
развитието.

щи-
още

В едпочасовпия разговор 
с журналистите Мика Шпи
ляк изтъкна, че участието 
см ма Световната синдикал
на конференция в Белград 
досега са потвърдили 135 
синдикални организации от 
93 страни. Той напомни, че 
инициативата за свикване 
па тази конференция е била 
раздвижена на Четвъртата 

необвързаните

дат високи синдикални ръ
ководители, а ще присъс- 
твуват и представители на 
ЮНЕСКО, ФАО и УНИДО.

Владимир Илич — Ленин

ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЛАДИМИР 
ИЛИЧ ЛЕНИН
110

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ИТАЛИАНСКАТА КП В ПОСЕЩЕН 
ИЕ НА НР КИТАЙВелик мислител и 

революцианер ЯКП и КИП нормализираха 

отношенията м
среща
страни в Алжир. От идеята 

'до нейното осъществяване 
обаче измина доста време.

на

наглавно поради отпори 
някои синдикални организа
ции, които тази конферен
ция схващаха като стремеж 
за съЗДаване на нова све
товна синдикална централа. 
Председателят на Съвета на 
Съюза на синдикатите спо
дели, че още от начало ос
новна идея за свикване на 
конференцията е да се ра
зисква по проблемите на ра
звитието, които по-дълго вре 
•ме са тема на разговори в 
повече международни фору
ми и тела.

На последния, Осми кон
грес на Съюза на югослав
ските синдикати, на който 
присъствуваха представите
ли на множество синдикал-

Тези дни в официално по 
сещелие на НР Китай ггре 
бивава делегация на Итали

те комунисти винаги са съз 
навали историческата роля 
на китайската революция и 
значението на Китай в све 
та и винаги са настоявали 
реалните 
ческите и идеологически ра 
злики в международното ра 
ботническо движение да се 
решават по 
начин, в интерес на мира и 
намаляването на налрежени 
сто, същевременно и в ин 
терес на единството на всич 
ки сили, боренш се за про 
треса. Италианските комуни 
сти отиват в Китай и с убе 
исдени е, че запознаването с 
действителността и условия 
та, в които действуват две 

партии е необходимо и

През 1870 година, точно преди НО години, е 
роден вождът на Октомврийската социалистичес
ка революция Владимир Илич (Улянов) Ленин. Ро
ден е в Симбнрск (Уляновск) на Волга в прогре
сивно семейство.

Първото си образование получава в семей- 
петата година знае да чете, а в гимна-

яноката комунистическа пар 
тия оглавявана от генерал
НИЯ „ _
Еирико Берлингуер, В Пе
кин, тя разговоря с офици 
ална

проблеми, политисекретар на партията
ството: в
зия тръгва в девета година. Още като средношко
лец чете Марксовня „Капитал" и останалите марк- длегация на Китайска

конструктивента комунистичска партия, 
която оглавява генралният 

ККП Ху Яо
систки произведения

Като студент по право бива отстранен от Пра
вния факултет в Казан, а поради участие в сту
дентски вълнения арестуван и изгнан в Кокуш- 
кино, където още по-интензивно се занимава с 
марксическата литература.

След заминаването му в Петроград 
твърде интензивна дейност: в своите трудове се 
отличава по принципност и широта на погледите. 
В Шушенское сключва много познанства с изтък
нати революционери, които също като него били 
изгнани.

От мислител, Ленин израства в предан рево
люционер и теоретик, който с много борби и по 
цената на лични жертви се издига и застава на
чело на руския пролетариат. Неговата борба се 
увенчава с успех: през 1917 година под негово ли
чно ръководство започва и победоносно завършва 
Октомврийската революция, изиграла твърде ва
жна роля в революционизирането на пролетари
ите в много европейски и извъневропейски страни.

И днес поръките и мислите на Ленин са 
урок за комунистите и по това е велик: напипал 
е пулса на бъдещето, общува с визията на идния 
свят и вижда, че само работническата класа на 
дадена страна е в състояние да прави револю* 
ционни промени.____________________________________

секртар на 
Банг. Двете делегации пости 
птаха договор за пълно нор 
малнзиране на отношенията- 

отноНормализиранто на 
тенията между най-голяма 

комунистическа партия 
в Азия и най-голямата КП 
в Западна Европа след, 20 
години, без съмнение е съ 
битие на седмицата в меж 

работшгческо

започва

тани организации от целя 
свят, бе организирана „кръ
гла маса”, на която присъс
тващите 74 делегации дадо
ха подкрепа на предложе
нието за провеждане на Све
товна синдикална конферен 
ция-

те
полезно.

От дргга пък страна в по 
следно време в Китайската

дународното 
движение. Затова пребива
ването на италианските ко 
мунисти в НР Китай ттреди 
звиква голям интерес в све 
товната общественост.

екомцннстическа партия 
очевиден стремежът за доб 
лижаване на ККП до меж 

работническо
На прес-конференцията е 

изтъкнато, че самият факт, 
че на конференцията ще уча 
ствуват голям брой синди
кални организации показва 
колко голям интерес съще
ствува за проблемите на ра
звитието на развиващите се 
страни. Както бе изтъкнато 
в разговора, делегациите на 
конференцията ще предвож-

дународното 
движение. В китайските кръ 
гове се подчертава, че сът 
рудничеството и развитието 

ИКП

Защо италианските кому
нисти отидоха в НР Китай?

Отговарайки на този въ
прос. генералният секретар 
на ИКЛ и шеф на делега 
цията Енрико Берлингуер 
е подчертал, че италиански

6на отношенията с
желателно,

между
възможно 
въпреки разликите 
двете партии по редица ме

и

ждународни въпроси.

квяване на мерките за вза
имопомощ в областта ва 
промишлеността, електрифи
кацията, минното дело, селс 
кото стопанство, транспорта 
и външната тъРговия- 

3. Да установят чрез 
циално споразумение, 
режим за двувластните 
ти по протежение на цяла
та югославско-българска гр‘ 

споразумение
ще замести съществуващата 
от 1939 година конвенция-

паспортните Ф°- 
населението

обле

1Ш1111ШШ11ШШШИШШПП

сдободан ТИТО-ДИМИТРОВ 1947г.

Б1Е1СКИ СПОРАЗУМЕНИЯ 7 еле
нов
иможицавпшпииюшниия

Протокол за решенията на Блед ница, което

ПРОТОКОЛЪТ за решения 
та, осъществени на бледоки- 
те преговори между делега
ции на правителството на 
ФНР Югославия и правител
ството на НР България гла
си така:

^Правителствата на Феде
ративна народна република 
Югославия и Народна ре
публика България констати
райки, че с победата на на
родите на Федеративна на
родна република Югославия 
в освободителната война 
против германските фашист
ки империашисти, техните 
сътрудници и домашните 
предатели, със свалянето от

власт на българските фаши
стки и реакционни клики 
начело с кобурготоката ди
настия и с победата на Оте 
чествения фронт, която да
де възможност за активно 
участие на българския на
род в освободителната вой
на против германския завое 
вател.

За съвместно пролята 
«Ръв в борба против общия 
враг — 
ватели,

те делегации единодушно са 
договорени неговите основ
ни разпоредби, съставили 
следния текст на Договора.

2. Да развиват до крайни 
възможности размяна на 
стоки и стопанско сътрудии 
чество между двете страни 
като утвърдят определен 
курс на своите монети, под 
готвят митническа уния ме 
жду Федеративна народна 
република Югославия и На
родна република България и 
все повече да съгласуват 
своите стопански планове. 
Двете правителства приели 
редица конкретни заключе
ния за съгласуване и уедна

с премахването на всички 
препятствия и че са се съз
дали широки възможности 
за осъществяване на веков
ните стремежи на техните 
народи, за съвместна акция, 
за защита на интересите на 
•двете страни, както и 
разрешаването на открити 
въпроси с цел на тяхно по
литическо, стопанско и кул
турно сътРУДничество/ реши 
ха следното:

1. Югославското и българ 
окото правителство, считай
ки за необходимо да склю
чат Договор за приятелство, 
сътрудничество и взаимопо
мощ и понеже между две

да упростят 
рмалности за 
на двете страни, да му 
кчат преминаването на ю 
славско-българската гранил, 
както за първо вРел’,е„..п. 
премахнат входните и из- 
дните визи и като се Р 
Дят всички открити въпрт 
си отнасящи се до п°д 
ството между федеР?”Д,а- 
народна република Югосл 
вия и Народна републик 
България.

4. Да минат към Рад„ , 
ряване на железопътни 
пътните съобщения 
двете страни, като сп

за

германските завое-

с установяването на народ 
на демокрация и републи
кански порядък в тези стра
ни,

АПРИЛ I»80БРАТСТВО * 18СТРАНИЦА 2



СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА НА 
КЕДОНИЯ И КОСОВО МЛАДОСТТА МИНА ПО МА

ИНИЦИАТИВИТЕ ИЗВИРАТ 

0 БАЗАТАИзраз на иерушимато 

братство и одиаство През изтеклите шест го
дини от въвеждането на де
легатската система у нас са 
постигнати наистина хубави 
резултати. Делегатските от 
ношения и покрай известни 
слабости ,са станали осно
вен лост в развитието 
самоуправлението. В работа
та на общинокнте дощщй 
ни не . участвуват само де
легатите

— Делегатската система все повече укрепва. 
— За повече отчетност в работата

среща във връзка с.осъще 
ствяването на конституцион
ната роля на съветите в об
щинските скупщини, орга
низирана по, почин на Об- изтеклата делова година, 
щността на общините в Со 
циалистическа република 
Сърбия.

тивност .и при. приемането 
на санационни програми, 
или при приемането и съгла 
суването на анализите за

на
макар- че в тях са изнесени 
въпроси, които-са от витал - 

• но значение' за по-нататъш
ното укрепване * на • сдруже
ния труд и материалната ба 
за в дадена община.

а целокупната 
база,, о.т която извират вси 
чки инициативи.

На срещата, председател- 
ствувана от Добросав Пет- 
рович, в която участвуваха 
Божидар Филипович и . д-р-.
Милош Йосипович, секретар ЗА ПООЩРЕНИЕ НА ЛИЧ 

- секретар в Общ- НАТА ОТГОВОРНОСТ 
иостта на общините в СъР- . . . . .,
бия, председателствуващи .на . .. Р въвеждането н 
делегации в някои основни тивната работа и ртговор- 
организации на сдружения пост се разкриват огромни 
труд. председатели ма Съ- . възможности за по-пълна из 
вета на сдружения труд в ява на всеки трудещ се и 
15-те общини в региона, гражданин. Членовете на де 
представители на Междуоб легациите, 
щинската регионална скуп
щина и-др. обществено-поли получават нови задачи, 
тически дейци в региона, 
беше направен анализ на 
опита от действуваието на 
делегатската система досе
га и набелязани някои ме
роприятия за по-нататъшно- 
то й доизграждане и уСъ©ъР 
шенствуване.

Делегатската система все 
повече се изявява като най- 
изгодна форма на развитие 
на политическата система 
на социалистическото самоуп 
равлеиие у нас. При това, 
все повече се дава простор 
на колективната работа и 
отговорност, като най-пряк 
израз па делегатския прин
цип на решаване Във всич
ки пори на живота.’ Това 
бяха само най-основпите ак
центи, които се чуха па не 
отдавна проведената в Ниш 
регионална консултативна

и зам.

а колек

делегатите в
Сладжана Иовановск.н ученичка от Скопие преда- 

а щафетата палка на Добривое Ацич, работник в ко- 
моипат „Трепва”, който пръв понесе Съюзната шафе- 
та на младостта по ггьтя и из Косово

скупщините, по този начин

В този обсег, както изтъ
кнаха мнозина дискутанти, 
се поощрява отговорността 
и на предлагащите На раз
ни решения, 
налото понякога са се скри 
вали зад разни авторитети. 
Предлагащият на някакво ре 
шение ще трябва да носи 
и съответна отговорност за 
изпълнението на същото ка 
то се тръгне от базата до 
скупщината —и назад, об
ратно в базата.

По своя 
Тито,
наши републики и покрай- 
нини, Съюзната щафета на 
младоста през миналата и 
тази седмица мина из СР 
Македония и САО Косово.

Младежите и девойките, 
трудещите 'се и гражданите 
на всички села и градове, 
в Македония и Косово през 
които мина Щафетата, по
срещнаха този своеобразен 
символ на любов 
изкл ю чителна 
пламенна обич към нашия 
президент и нашата родина. 
Посрещенето и изпращане
то на Щафетата, което на
всякъде беше най-тържестве 
но и което представляваше 
всенароден празник, беше и 
израз на сплотеността, брат
ството и единството на ма
кедонския народ и народно 
стите в Македония и на на 
рода и народностите на Косо
во и тяхната всеотдайност 
на самоуправителния 
ализъм и необвързаната вън 
шна политика, израз на ре 
иштелността им непоколеби
мо да вървят по пътя, по 
който ни водят Тито и Съю 
зът на комунистите на Юго 
славия, по пъ-тя към светло 
то бъдеще.

път до другаря 
минаваща из всички които в ми-

НА 18 МАИ КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО

Традиционна среща N 

запасните военни иомиидири от 

Македония, Косове и Южна Сърбия

ЗАСИЛВА И УКРЕПВА РО 
ЛЯТА НА СЪВЕТИТЕ

В предстоящите конститу- 
ще бъдециошти промени 

удобен момент да се внесат 
и някои подобрения в дей
ствува пето на делегатската 
система. Такива преди вси
чко ще бъдат внесени в ра
зграничаването на компетен
циите на съветите на

НепрекъснатотЬ укрепва
не и развитие на връзката 
между делегатите, 
циите и базата е необходимо 
за най-пълна и най-пояка 
изява на делегатската база.

с делега-Десетите традиционни сре 
щи на запасните военни ко
мандири от Македония, Ко 
сово и Южна Сърбия ще се 
състоят на 18 май т.г. край 
Власинско езеро. Договор за 
това е приет на неотдавнаш 
ното заседание на МОК 
ССТН в Южно.моравски ре
гион в Лесковац.

части в тази част на стра
ната, където на дело се 
кова братството и единство
то и са полагани общите ос
нови на бъдещото самоуп- 
равително развитие на наша 
та страна.

радост и

об
щинската скупщина, както 
и в подобрението на мето
да и съДЪРжание На рабо
та на същите. Изтъкнато бе 
ше, че изпълнителните 
вети недостатъчно изпълня 
ват ролята на изпълнителен 
орган, а все повече се изяв
яват като орган, който пред 
лага решения, или участву
ва в подготовката им.

М. А.

СЪ-на
За това тържество, което 

вече се наложи като тради
ция, се подготвят културно- 
художествени програми, а 
младите (извидници, фериал 
ци и в други организации) 
предприемат походи по пар
тизанските пътища.

По този повод всяка годи
на тук се организира тър
жество, в което участници 
в НОВ-а и младежта от Сур 
дулишка обжина. Южномо- 
равски регион и Косово и 
Македония, възкресяват спо- 

общата борба сре
щу фашизма и победонос
ния поход на партизанските

соци- Изтъкнато беше и това, че 
в Съвета на сдружения труд 
например делегатите не про
явяват по-широк интерес 
за сдружения труд в цялата 
община, а в повечето случаи 
само бегло отминават таки
ва въпроси. Забелязана 

Ст. Н. също и недостатъчната ак-

На заседанието па МОК 
на ССТН в Лесковац бяха
разгледани и някои други 
въпроси.

мени за
.

а) Съгласувал-текст па До 
говора за приятелство, сът
рудничество и взаимопомощ 
между Федеративна народ
на република Югославия и 
Народна република Бълга
рия-

б) Споразумение за стонап 
СКОТО сътруд! 1ИЧССТВО 
ду Федеративна народна ре
публика Югославия и Наро
дна република . България.

в) Споразумение за митии 
облекчения и за йод

митническа

Станойе Симич, с.р.

На нашите читатели преда 
дохме някои извадки 
книгата „БЛЕДСКИТЕ 
РАЗУ М Е Н И Я ” (Т11 то—Д\ шит 
ров .1947) от Слободан Не- 
шовпч, в която до най-голе- 
мч подробности са изнесени 
събитията преди срещите на 
Блед и Евскнноград. както 
и но-къено реагирането на 
световната 
във връзка с подписването 
на тези документи.

на настоящия протокол.
Документът 

на Блед на сърбохърватски 
и на български език на 1 
август 1947 година, в по два 
екземпляра за всяка страна 
като всеки от тях има рав
носилна стойност.

За правителството на На 
родна република България 
подпредседателят па прави
телството и министър 
външните работи:

Кимон Георгиев, с.р.
За правителството на
СФРЮ

то цел ще се предприемат мс 
рки за облекчение на всич 

полезни инициативи, как 
то и за размяната на лите
ратурни произведения, 
самия и вестници.

на смесена комисия, опреде 
лена за целта, да и абе л яза 
насоките и пунктовете, 
ито трябва да се свържат, 
зарад което ще трябва да 
се извършзт строителни ра
боти.

е изработен
ко ки

от
СПО-сн и-

7. Да се публикува специ
ална декларация за братския 
жест, с който правителство 
го на Федеративна народна 
република Югославия, вдъх
новена от вече създаденото 
братство на народите 
Югославия и българския на
род, проверено в борбата 
против общия враг, за да 
облекчи стопанския напре
дък на братска Република 
България, имайки предвид 
особено тясното стопанско 
сътрудничество и съгласува- 

стопа! юкгите 1 шап юве

5. Да се установи тесен 
договорна работа 

правителства 
честите

меж-
контакт и
между двете 
по отношение на 
гранични провокации па гръ
цките монархофашисти, във 

с Анкетната нодкоми-

на
общественостна

чсски
гогонката на
уния между Федеративна на
родна република Югославия . министърът на външните ра- 
и Народна република Бъл- боти:

връзка
сия, установена от Съвета на 
сигурността спрямо нейната 
досегашна необективна ра
бота, както и по отношение 
на всички други по-важни ме 

проблеми, ко- 
техиите инте- 

въпроса

(КРАЙ)

гария/
г) Споразумение за двувла 

стпите имоти край ю,’0с-пап 
око-българоката грамада, а 
облекчения при преминаване 
па границата, за минаваме т
ма границата от страна на Ц
крайграничното население 2®
и за ноданстмотб — между Щ
Федеративна народна репу- §§
блика Югославия и Народ-1 
и& република България.

Горните прилржепия пред
ставляват неразделна част

ждународни 
ито засягат 
реси, особено по 
за режима на река Дунав, 
за, която считат, че оправда 
но принадлежи • 
па лодунавските държави.

В следващия брой: йпето ма 
ма двете страни — се отказ
ва, в името ма народите ма 
Югославия, репарациите, ко 
ито са й наложени настой 
мост от 25 милиона долара, 
според Мирния договор с 
България,

а
1

ПРИНОСЪТ НА ЮГОСЛАВИЯ 

ЗА РАЗГРОМА НА 

ФАШИЗМА

ч-единствено ш !
6 Да развият наи-големи 

възможности културното съ
трудничество между наро
дите на Федеративна наро
дна република Югославия и 

народ, за коя-

!8. Настоящият протокол 
има четири приложения, и
то:българския
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В БОСИЛЕГРАД
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА

Г БЕЛЕЖКА

Ангажирано в изготвяните 

на новите средосрочии 

програми
ОПАСНО ПЪТУВАНЕ

АУТОБУСЪТ ни „Ннш-експрсс”, който под
държа линията Димитровград — Сенокос, в неделя 
на 13 април, пристигна в Димитровград с над сто 
пътника. Това е най-късо съобщение за пътуване
то, което не представява всъщност никакво вни
мание за печат'.

Обаче. ако се знае състоянието на пътя 
през Видлич, огромното претоваряне на колите и 
други обстоятелства около тази автобусна линия, 
тогава не само пътуването от 13 април, но и дру
ги подобни пътування представяват по-голямо 
внимание за нашата общественост.

Да тръгнем по ред.
Пътят през Видлич, започнат през 1928 го

дина никога не е бил завършен. Най-малко за ав
тобусно движение. Най-сетне преди две годи не 
той бе напуснат и започна строежът му през Вид
лич над село Мошщи—Вълковия. Работите започ
наха и спряха. Понеже вече не се поддържа от 
пътната служба, пътят през Видлич Смнлопцн — 
Братковци става все по-лош и неподходящ за дви
жение.

Икономическата стабили
зация, всенародната отбра
на и обществената самоза
щита и делегатската систе
ма и занапред стоят като 
дългосрочна задача на сдру 
жения труд и всички обще 
ствеио-лолитически структу
ри. Стабилното икономичес
ко развитие е едно от усло
вията за по-успешно плани
ране, следователно и за осъ
ществяване на запланирано-

анализ на досегашнаравят
та реализация на настоящи
те средносрочни програми и 
точно да утвърдят реализм

ие реализираното и 
един месец да 

проекто-

На проведеното в миналия 
заседание на Общин 
конференция на ОКС

петък 
ската
в Босилеград, на което при 

Миленисо Стоил ко ра мото, 
в срок от 
изготвят първите 
решения на новите гпххгра-

съ отпуша 
внч, изпълнителен сокре- 

МОК ма СКС в Юж-тар в
номоравски 
и преставители па общес
твено-политическите органи 
зацин и ОС, секретари 
първичните партийни ор
ганизации и директори 
основните и трудови орга
низации, платна тома за об
съждане бе планирането на 
общественог ико1 юмичеокото 
развитие ма общината в пре 
дстоящия средносрочен пе
риод.

регион, както
ми.

ма пе-— През предстоящата 
тилетка трябва Да се осъШе 
стаи ускорено обществено- 
икономическо развитие на 
общината

МП
то.

И покрай досегашните 
постигнати резултати, поли
тиката за ускорено иконо
мическо развитие на сто
пански неразвитите общи
ни, отделно пограничните, 
каквато е Босилеградска, 
недостатъчно се реализира. 
Затова всички сили, наче 
ло със СК трябва да се за 
стъпват за ускорено разви 
гие на земеделието, рудар 
ството, за откриване на про 
мишлени , мощности, подо
брение на инфраструктура
та и гн. Именно затова 
пред комунистите стои за 
дача да се изборят за изгот 
вяване на програмите в сво 
ите среди, които ще се съг- 
ласуват на общинско рав 
нище, а сетне на региона, 
републиката и Федерацията, 
бе изтъкнато на заседание-

Автобусното предприятие „Ннш-експрес” пра 
ви усилия Да поддържа линията до Сенокос, ко
ято значи много за хора7а от Висок. Дори през 
зимните месеци когато Видлич е непроходим ав
тобусът минава през Пирот. При това предприя
тието задържа цената на билетите. Макар че има 
по-големн материални загуби, то поддържа лини
ята.

Изхождайки ог това, чс 
Босилеградска община все 
още икономически е изосга 
нала, в средносрочния пери
од е нужно сдружаването 
на груд и средства, както 
и свободната размяна на 
труд и средства да получат 
пълна изява. Затова и новите 
средносрочни програми тря
бва да бъдат договор на тру
дещите се и гражданите в 
сдружения трМЛ) и местни
те общности. В случай на 
съвместното им изготвяне от

Имайки предвид, че с из
готвянето на средносрочни 
те развойни програми се 
закъснява, членовете на 
Конференцията се застъпи
ха всички обществеиснполи 
тически организации в ме
стните и трудовите общно
сти, самоуправителните об
щности на интересите, ор
ганизациите на сдружения 
труд и делегатските скуп- 
щини, начело със Съюза 
на комунистите, да се зае
мат за възможно по-спеш- 
но и срочно осъществява
не на тази обществена за
дача. Именно, до края на 
•месеца всички обществе- 
I ю-политически 
в общината трябва да

Същото може да се каже и за шофьорите, 
които работят на тази линия. Те са внимателни 
към тъницнте, а особено внимателни при каране 
на колата.

И все пак не може да се оправдае претовар
ването на колата и пътниците да се излагат на 
жизнена опасност. В миналото по пътя през Вид
лич е имало доста катастрофи. Имаше и жертви, 
а това е достатъчно за предупреждение. Нужно 
е веднаж завинаги да се прекъсне с това ОПАСНО 
ПЪТУВАНЕ, да се подържа пътят и спазват път
ните предписания. Затова компетентние на мили 
цнята по контрола на автотранспорта трябва да 
бъдат по-дейни в изпълнение на своите задачи

непосредствени самоуправи 
тезители и производители, 

програми могат да бъдат а.м 
бициозни и реални, за раз
лика от досегашните, които 
в повече случаи са били мне 
ние на малък брой хора.

то.
Пътуващите с този автобус най-добре знадт 

пред какви опасности са изправени, затова е ну
жно да се предприемат мерки картината от 13 ап
рил да не се повтаря.

структури 
нап- В. Б

Б.Н

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В ДИМИТРОВГРАД

Успешно изпълнена 

задача Намалява етопанената престъпиш
Оценявайки едногодишна

та си дейност през изтекла
та (1979) година. Общински
ят съД в Димитровград кон 
статира, че сред трудещите 
се и гражданите е нарасна
ло съзнанието и отговорно
стта за защита на обществе 
ното имущество. Същевреме 
нно обаче се посочва, че за
напред трябва да нараства 
ангажираността на общест
вено-политическите 
зации върху развитието на 
социалистическия 
сред гражданите и да 
премахва еснафския 
на незасягане, безразличие 
към общественото.

иа нецелесъобразнаплод,
делова организация, и че не 
всичко е устроено според 
закон опредп исан ията. 
случаи на неподходящо ус
троено стопанисване с обще 
стаените средства, недоста
тъчна отчетност, 
мост, ненавременен контрол, 
така че отделни лица при-

ганизациите на 
труд и останалите организа 
Ции, при които са формира
ни са постигнали известни 
резултати. Безспорно, те все 
още обаче не са заели оно
ва място, което им принад
лежи, понеже обсегът на тя 
хната дейност наистина е

сдружения

Тези дни в Босилеград 
Председателството на ОК 
на ССТН, а в Димитровград 
и Звонци (Бабушнишка об
щина) комисиите за инфор
миране, обсъдиха отчета на 
издателство „Братство” за 
работата през изтеклата го
дина.

устрем на днешното поколе 
ние в изграждането на со
циалистическото самоуправ
ление и всестранен разцвет 
на страната.

На страниците на „Другар 
че” се печатат материали ко 
ито са от полза на ученици 
те от основните училища, а 
„Мост” дава простор за из 
ява на младите творци.

Изданията на „Братство” 
както е изтъкнато и в три
те общини — успешно изпъл 
няват ролята си. Занапред 
както е подчертано, издател 
ството ще трябва да полага 
още по-големи усили# за 
още потПълно информиране 
на читател#.

Има

небдител-

свояват и злоупотребяват с 
обществени средства. Таки- 
ва примери е 
ОСТ ,, У слуга” и земеделска
та кооперация „Видлич”.

твърде широк и практичес
ки трябва да 
бариера срещу всякакъв 
злоупотреби, без 
ли се касае за 
нето, развитието 
правителните

органи прерасне в 
вид

Отчетеш) беше, че седмич
никът „Братство”, двуседми 
чникът „Другарче” и двуме 
сечното списание „Мост' ус 
пешно изпълняват задачата 
си. „Братство” все 
става информатор, 
предлага на читателите си 
навременна, вярна и обек
тивна информация за живо
та и дейността на българ
ската народност, както и ос 
тзналите народи и народно
сти в нашата спирана. Освен 
това „Братство", като сред
ство за масова информация 
играе важна роля в подои- 
чането на корените на раз
ни отрицателни прояви, ка
кто и на разбулването на 
нападки срещу нашата стра
на, идващи от чужбина. На 
своите страници „Братство" 
афирмира придобивките от 
Народоосвободителната вой 
на и социалистическото из 
граждане и отразява трудов

имало при
морал

оглед
стопанисва

на самоу- 
отношения 

или за останалите жизнено- 
грептящи проблеми 
довите организации.

да-се
морал

Въпреки това, общото 
ложение е по-добро в срав- 
неие с предишната (1978) го 
Дина. През 1978

по-повече
който

Особено следва постоянно 
да се проверяват, оценяват 
и преразглеждат облиците, 
мерките, и защитата и 
чина на организацията на 
работа в организациите на 
сдружения труд. Целта

на тру-година
имало 11 дела и 15 обвине
ни лица за

е
на-В този смисъл издател

ството ще трябва да уста
новява и развива 
тясно сътрудничество с ба 
зата, кряло информира 
отразява. Необходимо 
включване 
кръг хора, които да взимат 
участие в описването на ве

стопанска пре- Общинският
необходимостта
равигелните

съд изтъква 
на самоул- 

работничеоки 
насока цен

стъпност. Миналата година
е имало 9 дела и 10 обвине
ни лица. Очевидно е, 
паноката ; 
лява Прибавим

още по- „ е да
се утвърди дали всичко е 

така, че навре
ме да могат да се забеле-
установено че сто 

престъпност нама
ли към то- 

се касае за 
стопанисване 

нанесе- 
щети, очеви- 

тази област са 
резултати.

контроли в тази 
на помощ да оказват обще
ствено-политическите 
низации.

и
е и

жат, открият и предприемат 
съответни мерки, съответно 
и да се приложат правилни 
санкции, срещу явилите се 
нарушения или опити

на по-широк
орга- 

Общниската скуп
ва, че главно 
несъзнателно щина. съДът истниците и списанието, ка

то по такъв 
превръщат в силно оръжие 
на гражданите и трудещите 
се в борбата за гто-уокорено 
развитие.

останалите 
институти, 

или косвено

с не особено високи
самоуправителни 
които пряко 
имат отношение

начин те се ни материални 
Д«о е, че в

да се
нанесе вреда срещу общес
твеното имущество. във връзкапостигнати добри

с правораздаването.Общинският съд е дошъл 
Да извода, че редица 
лански

Тук трябва Да се отбеле-сто-
престъпления са(М. А.)

Ст. Н.
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■шиш
! ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

■'Щ^уПОРТОВКАГражданинът 

пред гишето ЗА
ЧЕБТВУВАЙЕ 

НА В-ти МАК
Може би и ““ вас драга читателю, ви се е 

случило да отидете за някакво удостоверение в 
на У^авлениг и тъкмо пред «оса ви да се 

затвори пипето. Ако попитате сеещия, зашо, 
ще ви отговори: „Имаме пауза. Закуока". И си о- 
тива без да остави заместник.

„„ отго«?Ра не би трябвало да има нищо чу
дно, нищо обиждащо, ако не се затваряше шше- 

МвННО' служещият си отива «а закуска, а 
гражданите-страни остават да чакат...

Този Въпрос

В

В Босилегр адска община интен
зивно започнаха подготовките за таз
годишното чесгвуване на 6-ти май — 
Деня на битката на Църноок. Тоя ден 
на местността Кин-стан, където е пов
дигнат паметник на загиналите парти
зани, по повод боевете и победата на 
Трета македонска бригада, Косовски 
партизански отряд и Трънски отряд— 
формиран в Църна трава от български 
партизани, срещу българската фашист
ка войска и полиция, ще се С7,стои на
родно тържество.

Въз основа на решението, взето на 
проведеното през миналата седмица за

седание на Председателството на Об
щинската организация на СУБНОР в 
Босилеград, ученици и младежи от Бо
силеград и околните села съвместно с 
населението от тоя край по повод 36-го- 
дишнината на борбата и в чест на пад
налите в боевете партизани ще поло
жат свежи цветя.

За още по-масово чествуване, бе 
изтъкнато на заседанието, трябва да се 
извърши поправка и разширение на 
пътя Босилеград — Кин-стан, за която 
цел решение ще вземат обществено-по
литическите организации и Общинска
та скупщина в Босилеград.

то.

е регулиран с член 184 на За
кона за сдружени^ труд и гласи така: „Почивка по 
време на работа трябва да се организира така, 
че работата да не се прекъсва в течение на вре 
мето, определено за работа с гражданите-страни'’.

Касае
|

се значи за неспазване и на предпи
санията на Закона за сдружения труд.

Тук, в организацията на работата значи, се 
големи, неизползвани

половин час може да бъде вина пред гишето да 
се създаде опашка от чакащи хора, които губят 
ценно време.

От друга страна в някои общини в Нишки 
регион например, както се 
проведеното заседание на Междуобщинската 
ференция на Социалистическия 
ганите^ на управление са устроили някои служби 
да работят и след обед, 
нинът, в тези часове са слабо посетени.

И в работните съботи (една в месеца), пред 
гишетата няма много чакащи за разни удостове
рения и др. документи.

Значи, касае се и за все още непроменения 
стар навик да си свършваме работата в предобе- 
дните часове.

крият ■ресурси. Пауза от

В. Б.

изтъкна на неотдавна 
кои- ИЗБОРИ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

БЕЛЕЖКАсъюз, където ор-

НОЙО КАЧЕСТВО В РАБОТАТАза да се улесни гражда- »Попътни«
интереси

В Бабушнишка община са 
в ход изборите за нови Ску- 
Пщини на местните общно
сти. От 53 нови скупщини 
са избрани в 35 местни об
щности.

Скупщините на местните 
общности се избират на нов 
начин по делегатски прин
цип.

местните общности, а обра
зувани са и нови помирител 
ни съвети и други комисии 
и тела.

На изборните събрания в 
местните общности критиче 
ски са обсъдени резултати
те от досегашната работа, 
приети програми за работа' 
в следващите четири годи-

Недосгатъчно си даваме 
отсъствуване от работа представлява по-малко про
изводство, по-малко свършена работа.

Общинските органи на управление от своя 
страна биха могли да уведомяват организациите 
на сдружения труд в кои дни и кога гражданите 
и трудещите се могат и в следобедните часове или 
в събота да си свършат работата.

Чрез взаимно информиране и договаряне 
ще се спестят много трудочасове, няма да се на
рушава ритъмът на производството, а от друта 
страна и гражданите ще бъдат улеснени.

отчет колко това
Не така отдавна, на едно 

регионално събрание, пред
седателят на Междуобщин
ската конференция на Соци
алистическия съюз Десимир 
Йович изнесе интересна за
бележка: „Мнозина делега
ти от нашите общини — ка
за той — когато идват на 
разни регионални или репу
бликански срещи и събра
ния — пътуват с обществе
ни кола по един или най- 
много по двама: Преследват 
някакви си „попътни" ин
тереси. Много по-износно би 
било преди тръгване да се 
договорят вместо с две — 
да се пътува с една кола. 
По такъв начин биха се осъ 
ществили значителни спес
тявания” ...

На изборните скупщини 
са приети и нови устави на

ни.
М. А

КРАТКИ НОВИНИ ОТ 
БОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНА

* *
М. А.

С цел да се съгласуват интересите на по
требителите с организациите на сдружения труд, 
занимаващи се с търговия, а с това да се подобри 
и снабдяването, в най-скоро време в местните об
щности в Босилеградска община ще бъдат форми
рани съвети на потребителите. Засега в повече | 
местни общности не съществуват съвети на по
требителите.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ВО
ЕННИТЕ КОМАНДИРИ ОТ ЗАПАСА В БОСИЛЕГРАД

Признания за уепешиа
дейност

*
И навярно, все още 

случаи на неизползване 
всички възможности за пе
стене.

има
Горската секция от Босилеград в настояща 

та година е запланувала в повече местни общно
сти да залеси 300 ха ерозивни терени. За тази цел 
ще бъдат изразходвани 4,5 милиона динара, от 
които 10 на сто ще обезпечи Горската секция, а 
останалите Републиканската и Регионалната СИО 
но горско стопанство. Понастоящем в ход е зале
сяването в Мусул и Бистър*

на

Посочената възможност е 
само една от тях.

Защо хората по-обичат да 
си пътуват по саме, откол- 
кото да пътуват групово, 
или понякога и с рейс?

Преди всичко, с колата 
могат да се поразходят, къ
дето си щат, да си свършат 
и някоя частна работа. То
ва нещо не би било възмо
жно ако се пътува групово.

„Попътните" интереси, в 
такъв случай значи идват 
ПОД Въпрос.

Не ще и съмнение, днес 
когато провеждаме стабили
зационни мерки във всяка 
област.

мандири. Наред с това, уча
стието им в подготвянето 
на населението от своите 
среди във всенародната от
брана, укпреване на делегат 
ските отношения, тачене на 
революционните традиции и 
то поколение и занапред ще 
пренасяне опита на младо- 
бъдат в центъра на 
нието на организацията.

Общинската 
на запасните военни коман
дири в Босилеградска общи
на все ло-ангажирано изпъл
нява своята роля и задачи 
в системата на всенародна
та отбрана и обществената 
самозащита. Именно това е 
заключението от проведено
то в събота заседание 
Председателството на Общи 

конференция

организация

*
За изграждане на далекопровода за махала 

Драгойчепи кошари (Г. Лнсина), ВЕЦ „Власнна” е 
обезпечила 300 хиляди динара, а Общинската скуп
щина от Босилеград 20 хиляди динара. Прокарва
нето на далекопровода трябва наскоро да запо
чне, а ще приключи К/,м края на юни т. г.

впима-на

панската
СЗВК в Босилеград, на ко
ето бе обсъдено реализира
нето на задачите от програ- 

работа на организа
цията, нейните органи и те
ла за периода януари — 

т,г. При това бе взето

За проявената съдържател 
на дейност, Съюзът на за
пасните военни 
на СР Сърбия е присъдил 
Грамота на Общинската ор
ганизация, както и на пъР- 

организация

*
командири

Г>(Съгласно инициативата на другаря Тито за 
въвеждане на колективното ръководство, работа и 
отговорност, Председателството на ОК на ССТН 
в Босилеград повдигна шшцнатнвл за изменение 
и допълнение на устава на Общинската скупщина.

* * *
Общинската организации па Червения кръст 

от Босилеград па всички местни общности в об
щината ще даде ло 3 чнвта женски обувки, ко
ито ще бъдат раздадени на иай-бедните. Обув
ките, като помощ на орппшзпцнита от Босилеград, 
е дала Организацията на Чернения кръст от Враня-

В. Б

! !мата за

навичната 
СЗВК в с. Долно Тлъмиио. 
Съюзът на запасните воени 
командири ма Югославия е 
присъдил емблема на Цоне 
Тодоров,
Председателството на 
щинската организация на 
запасните командири за из
вънреден принос в развитие
то ,афирмацията и успешно 
осъществяване на задачите 
в тази област.

март
и решението за по-нататъш
ното осъществяване на пред 
стоящите задачи.

I!
■

...мапредседателИдейно-политическото из
дигане, общото военно усъ-

Об-

вършеиствуване и всенарод- 
отбрана и обществена

та самозащита са едни 
най-важните задачи, 
успешно досега са реализи- 

запасните военни ко-

Това значи, че и в 
отношение може да се пес
ти VI трябва да се пести.

тованата
о)

които

■В. Б. М. А.рали

БРАТСТВО * 1* АПРИЛ 1980 СТРАНИЦА 5



стабилизация — практика-
И КО1) ОМ И ЧЕСКАТА 1РЛЯ" •
ГД НА „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД

■яка“СТОПАНИСВАНЕ
При ползуването на мощ 

постите се предвижда уве
личение на продукцията на 

1985 тона, с общ 
около 13 милиона

ПРОГРАМАТА по иконом”
ческа стабилизация Б 
„Тш-ур — Димитровград се 
провежда в няколко насоки- 

направление е бор 
увеличение «а дохода, 

може да се уве

смес за
ефект от _ _
динара за лотреоите на „Вул 
кан" и „М. Закич".

С предприемане па съот
ветни мерки трябва да се ус 
кори пускането на 
мощности, като се лроизве- 

50 хиляди чифта платне-

I лайното
ба за
А ДОХОДЪТ различни мерки,личи чрез
залегнали в програмата. новите

Преди всичко запланувано 
с да се увеличи физически 
ят обем па производството, 

това по-добре

дат
обувки на стойност отни

се 13,7 милиона динара и шприкато при
цовани стоки в размер отМОползуват разполагаемите
300 хиляди тона и стойност 
от 18 милиона динара, кое
то общо достига около 334 

и къ-м 32 милиона ли

повитеактивират 
извърши подбор 
ло-доходен асор

1ЦНОСТИ, ̂■ мощности,
Iи осигури 
тимонт, Преразглеждат тру
довите норми, унлътяза ра 
ботиото време, намалят отсъ 
ствията от работа, премах 

ненужните застои

Пови производствени помещения иа „Циле"'

ОТ РАЗГОВОРА С МИЛИЯ МЕРДАРОВИЧ. СЕКРЕТАР ИА ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙ 
НА ОРГАНИЗАЦИЯ В „ЦИЛЕ”

тона 
нара.

Счита се, че увеличението 
на общия доход .може да 
се постигне с корекции и на 
трудовите норми: при шпри
цованите стоки за около 
400 хиляди динара, при ме
талния цех чрез изменение 
на продукцията в по-големи 
серии за над 1,1 милиона ди
нара, при обувките 
400 хиляди динара, при плат 
ната и фолиите за 112 хиля
ди и при пресованите тех
нически стоки около 70 хи
ляди динара. Общо чрез нор 
мативите на труда биха се 
постигнали ефекти на стой
ност от над два .милиона

Стабилизацията изисква 
конкретни акции

ии ат 
ДР-

Предвижда се също така 
(намаляване на разходите по 
стопанисването с ревизия 
з,а техническо-технологиче
ската документация и пре
минаване къ-м по-евтини и 
по-благоприятни аспекти за 
иабавка на суровини. Не по- 
малко значение се придава 
и на нормативите за разпил 
яване, чупене, брак и отпа
дъци, както и нормативите 
за качеството на продукци

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА на ЦК 
на СЮК, отнасящи се до 
актуалните въпроси в осъ
ществяването на икономиче 
ската и социалната поли
тика през настоящата годи
на, както и за задачите на 
Комунистите и останалите су 
бективни сили в тези облас
ти, с успех се реализират в 
Димитровградска община. 
Какви мероприятия 
жа стабилизационната про
грама и до къде се е стиг
нало в акцията за икономи
ческа стабилизация в мебел 
на фабрика „Васил Иванов 
— Циле" в Димитровград? 
Отговор на този и други въ 
проси потърсихме от Ми
лия Мерданович, секретар 
на първичната организация 
на СК в тази стопанска ор
ганизация.

— Основно звено в бор
бата за икономическа ста 
билизация е по-нататъшното 
развитие на самоуправите 
лните отношения в нашата 
трудова организация. На то 
зи план акцията сме насо
чили към цялостно и навре- 
<мено информиране на всич 
ки работници по всички въ 
проси на стопанисване, ка
чествена подготовка и орга
низираност на заседанията 
на самоуправителните орга
ни и тела и към последова
телно провеждане на взети
те решения — каза другарят 
Мердарович.

Кои са другите насоки в 
акцията на вашия трудов ко 
лектив за стабилно и устой
чиво стопанисване в насто
ящата година и предстоя
щия период?

— Преди всичко това е 
борбата за доход. Осъщес
твяване на висок доход е ос-

лерспективни договори с 
потребителите и доставчици 
те на материали, спазване на 
нормите, цената и качество 
то на репроматсриалите, при 
обезпечаването им целесъо
бразно ползуваме на складо
вете, премахване на ненуж
ни командировки и намале
но изразходване на горива
та. В производствения сек
тор акцията е насочена към 
подобряване на кадровата 
основа, навременна изработ
ка на производствени прог
рами, рационално изразхо
дване на материалите, сък
ращаване на производстве
ния цикъл, извисяване каче
ството на произведенията, на 
маление на отсъствията по 
болест, подобряване на си
стематизацията на работни
те места и друго, в общия 
сектор ще се води решител
на борба за намаление на 
пощенските и представител
ните разноски, командиров
ките, полголяма бдителност

програма на акции и меро
приятия 
стабилизация, в която са на 
белязани и конкретни 
дачи и задължения на ко-

в икономическата за
за-

ята. динара.
Съгласуването на цените 

също се предвижда да да
де определени ефекти, ко
ито в крайна сметка тряб
ва да обезпечат общ доход 
от над 33 милиона динара.

Тук следва да се посочи, 
че и чрез намаляване на 
отсъствията по болест могат 
да се постигнат добри ефе
кти, тъй като в някои дни 
тези отсъствия достигат и 
до 15 на сто от наличния 
състав, което парализира и 
пресича поточния начин на 
производство.

В първия етап тези отсъ
ствия пРн конфекцията на 
обувки
надминават 10 на сто от 
заетите, в останалите произ 
водствени

съДъР- Икономиите на всички ви 
дове разходи (енергия» вода, 

спомагателнипара, въздух, 
материали), пестене на трай 
спортните разходи, както и
намаляването на непроизвод 
отвените разходи (реклами, 
пропаганда, представителни 
разходи, дневни, пътни, ра 
зходи за превоз до работно
то място и обратно и пр., 
също трябва положително 
да повлияе за иконмическа
та стабилизация-

Обективно: все още цена 
та на определена продукция 
е доста ниска 
нието между кожните и гу
мените обувки преди е би
ло 1:5, а сега е достигнало 
1:10, което безспорно свиде- 
телствува за несъответствие, 
за което трябва да се анга
жират службите и да проя
вят по-голяма настоятелност 
при поднасянето на искове 
за уреждането на въпроса 

за цените.

Милия Мердарович
съотноше-мунистите, 

ните
самоуправител- 

органи и трудещите 
се. Кажете нещо по-конкре
тно за нея.

— Нашата фабрика 
три сектора: 
производствен и общ. Все
ки сектор има изготвена ста 
билизационна пограма. В ко 
мерческия сектор се предви 
жда планово сключване на

на лицата, стараещи се за 
охраната по труда 
черта Милия Мердарович.

Накрая Мердарович изтък 
на, че комунистите и труде 
Щите се в „Циле” са проя 
вили решителност да отсто 
ят на пътя на стабилизация 
та и съзнателно носят отго 
ворността.

под биване да

има ^ цехове до 7 на 
сто, а в общите служби до 
5 на сто, което в * крайна 
сметка трябва да даде ефек
ти от около 80 милиона 
нара.

комерчески.

ди-
Т. Петров Ст. Н.

ООСТ „ГАЛЕНИКА" В СУРДУЛИЦА

Положително
Фабриката за химически 

произведения „Галеника” в 
Сурдулица в обединението 
на Фабриката за химическа 
промишленост в Земун през 
изтеклата 1979 година е про
извела 9 хиляди тона минера 
лна вълна „Вунизол”, а то
ва е за 640 
предишната (1978) година. 
Въпреки че това производ
ство е за около хиляда то
на по-малко от запланувано 
то, голямо внимание е от
делено за качеството на про 
изведенията, което тук е 
първично, па и финансовите 
резултати са добри.

Стойността на осъществе
ното производство 
на 58,4 милиона - 
това е за около 14 милиона 
повече по отношение на пре
дишната година. Стойността

на реализацията иа домаш
ния пазар възлиза на 46,8 
милиона и на износа 8,4 ми
лиона динара. Най-добри са 
потребителите от Германска
та федерална република, в 

били

татък — заяви инж. Мило- 
рад Стайкович, директор на 
ООСТ „Галеника — химия” 
в Сурдулица. — Ще се об
хване възнаграждаването по 
омени, което редом с оста
налите мероприятия, ще до
принесе

увеличат за 25—30 
ще се подобрят и условията 
на труда. Ще се г~ 
две нови куполни пещи за 
съществуващите линии, а 
капиталовложенията от 5 ми 
лиона динара ще дадат въз- 
можноет да се приемат нови 
30 работници.

Според средносрочната 
програма на развитие в тре
тия квартал на текущата го 
дина ще започне строител
ството на нова фабрика за 
производство на термоизола 
ционни плочи върху нова ло 
кация в Сурдулица. Мощно
стите на новия обект, който 
ще струва около 250 мили 
°на динара, ще бъдат 15 
ляди тона 
Броят на

на сто, а

построятновната цел на всяка стопан
ска организация, а това зна
чи и на нашата. Тази цел
изисква повишаване на про 
изводителността на

коят,о са 
1848 тона.

Проблем, с който се сре 
щат във фабриката 
съствията по болест. През 
септември миналата година 
започна да се прилага нов 
Правилник за стимулативно 
възнаграждаване, който да
де добри резултати. Отсъс
твията по болест, които 
тогава средно възлизаха 1950 
часа месечно, са 
на половината.

— Понастоящем Правилни 
ка за възнаграждаване спо
ред труда и резултатите иа 
труда разработваме

изнесени
за .реализация 

сложните задачи на стабили 
зацията. С правилно степе
нуване на волжения труд 
очакваме да се подобри про 
изводителността на труда и 
икономичността, трудовата и 
технологическата

Да се намалят бракува
ните стоки.

С програмата на развитие- 
™ ООСТ се предвижда 
реконструкция и строител
ството на фабрика за изо
лационно-акустични плочи С 
реконструкцията на фабри
ката мощностите ще се

труда,
намаляване на всички ви
дове разходи, самоуправите 
лно
хода, и от особено значение

тона повече от на
са от-

разпределение на до-

възможно по-голямо спе
стяване на материал и сред
ства. Ще настояваме да из- 
намериме и активираме вси 
чки вътрешни ресурси, да 
прилагаме мерки за подо
брение на процеса на цршз 
водството — изтъква

дисциплина.
до-

намаленивъзлиза
парти

йният секретар на „Циле".
Във вашата трудова орга

низация сигурно съществува

динара, а хи
годишно плочи 

заетите ще се уве 
личи за нови 140 работници

С. Микич
по-на-

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО * 18 АПРИЛ 1980



*■+*
Бр. 1205 

Год. XXX УШ 
18 опрял 

1980 
Болгряд

В този брой:

гш7?К"ЕАА С ГЕНЕРАЛ ПОЛКОВНИК 
БРУНО ВУЛЕТИЧ, ПОМОЩНИК НА
ОТБРАНАЯ СЕКРЕТАР НА НАРОДНАТА

Все по-значителна 

роля на граждан
ската защита

Стр. 2

Комунистите и 

организацията
Стр. 3

Успешното стопанисване вече не може да се 
замисли без разбиране (и уважение) на усло
вията, които налага все по-взискателният све
товен пазар.
Товарене на стоки в барското пристанище 
(Снимка от Гл. Куджерски)

Сълщостта на новото поръчение на
Председателството на ЦК на СЮК, което се 
вижда и от съобщението за последното за
седание, се състои в това, да отстоим в осъ
ществяване на започнатото, т.е. на ноемврий
ските Заключени^ и своите програми за ак
тивност, а в крайна линия — на политиката 
«а стабилизиране на стопанството и реше
нията на Единадесетия конгрес на СЮК.пост това бе момент (и необходимост) да сс 

види какво е направело в организациите и 
ръководствата на Съюза на комунистите н

звестните положителни характеристики
Ина стопанисването и разполагането е 
^дохода миналата година и в началото 

на тази година във всеки случай заслужават 
вниманието на аналитиците, ако не със сим
воличните математически изрази, а то сигур
но като доказателство за нашите възможно 

да произвеждаме и стопанисваме по-до
бре и по-успешно. Такова впечатление лреди- 

например, Службата на общественото 
счетоводство, намирайки в заключителните 
баланси на организациите 
труд, че миналата година, все лък, малко е 
увеличено участието на стопанството в струк 
турата на разпределения доход и че средства- 
та за лични доходи и съвместно потребление 

увеличавали по-бавно от увеличението 
на сумите, доито се отделят за разширеното 
възпроизводство и резервите. Промените на 
истина са символични, както в началото на 
1980 година вносът в символично по-гол яма 

износа, така че об- 
процеита,

СЮК.Председателството на ЦК на 
очевидно е имало убедителни причини за 
1НОВМ сигнали и насърчения. Покрай изве
стните, положителни х ар а ктериегшш на сто-

в сдружения труд по осъществяване на иое- 
Заключения за политическитемврииските

задачи в стабилизиране на стопанството. А- пзшюването и поведението в разпределение
то, още твърде изпъкват, тук таме дори и 
повече изпъкват отрицателните тенденции в 
настоящата година. При нормалното,

задоволително увеличение на производ
ството (7,6 на сто), несразмерно пак се уве
личават

ко и останалите ръководства, организации и 
органи на СК се бъдат отнасяли така към 
своите заключения и от време на време а- 
натвизирали изпълняването им, положителии- 

характеристики ма нашето стопанство и 
стопанисване, без съмнение, ще бъдат и по
чести и по-оч свидни.

сти
глав-

звгика, по
те

сдружения инвестициите (35 на сто), общото 
и съвместното потребление (26), цените (6,1) 
и жизнените разходи 8,3 на сто)... Ако бъдем 
продължили така, крайният годишен резул
тат ще бъде по-неблагоприятен от миналого
дишния, които ли насочи към предприемане 
не само па политически (Заключенията, про 
громите за дейност, активността...), но и на 
някои адмннистратпвни мерки.

От време на време в разискванията се 
чуват мнения (или убеждения), че има съз
нателни

на

Ноемврийскитс Заключени# на Предсе
дателството па ЦК па СЮК за икономическа
та стабилизация подтикнаха и комунисти
те, и партийните организации, и колективи
те в сдружения труд ма поч>рга визирана ра
бота и по-рационално стопанисване. Бол
шинството организации и ръкводства на СК 
благовремелио съчиниха програми за акти
вност, които вече и дават първите резул
тати. Всекидневно четем вести за отказ
ване ог засега нереалните и непотребни ка
питаловложения, за изобретенията, конто 
спомага увеличението на производителността 
и -намаляват зависимостта на стопанството 
от вносната технология и суровините, за ме

са се

стфрм се „покриваше с 
щото „покритие” възлиза на 53 
коото разбира се, е сдае далече от рационал
ното и реалното. По важно е в настоящия 
момент, че все пък нещр се променя 
добро. Като охрабрение и като потвържде
ние па реалните възможности, за чисто 
използуване ще бъдат необходими още мно
го труд, умелост и отказваме от краткосроч
ните частични интереси и полза.

или несъзнателни отпори срещу 
политиката на стабилизираме на стопанство
то. Вероятно, в такива мнения има доста ис
тина. Но каква е ползатана ог такива обобще- 

мнения и забележки, без „допиране" на 
отпорите и макар бегло посочване на тех
ните .носители?

ми

ролриятията по тпкопомнаваието и спестено
то... Това са все Надяваме се, че в бъдеще всс по-малко 

ще има обобщени забележки 
е отпорите, а с това по-малко — и отпори. 
Нашата икономическа обстановка 
възможности по-бързо да я подобряваме не 

позволяват
чрез езоновоки език и да се колебаем при 
изпълняването па договореното.

още илюстрации «а но- 
активиост и готовност да се от-голя-матта

стои върху линията па Заключенията 
Председателството на ЦК на СЮК и поли
тиката на стабилизацията, а действителните 
резултати тепърва ще дойдат, толкова ш>- 
ОКОрО И ПО-ОЧвВИДНО, КШК0ГГО всички бъдем

за отпорите, а
нашата готовност наТъкмо за това, за

С'ь&месрю да се хванем с не- н нашитеорганизирано 
волите и трудностите,, които с години ш съ~ 
пътствуват в стопанисването, отново стана 
дума на неотдавна проводеното заседание на 
Председатеяството Иа ДК на СЮК. ВсъЩ*

шп I км и т 1-чеокй I р азвелечет ш я
още ло-активни.



2 Комунист
ПОЛКОВНИК БРУНО ВУЛЕТИЧ, ПОМОЩНИК СЪЮЗЕН СЕ-БЕСЕДЛ С ГЕНЕРАЛ 

КРЕТАР НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

роля на
_ ОСНОВА НА 

АКТИВНОСТТА
ПЛАНЪТ

Към края на миналата и 
в началото на настоящата 
година в социалистическите 
републики и области се про 
ведоха повече различни уче 
иия, в конто съдейегвуваха 
всички отбранителни струк
тури на обществото. Това 
и беше повод за беседа с 
генерал полковник Бруно Ву 
летим, помощник съюзен се 
кретар на народната отбра
на за постигнатата степен 
на развитието на граждан
ската защита у нас.

Какво значение придавате 
благовремеисвоитета защита показват 

постижения в осуетяването 
и премахването 
цито, щкодизаик а! ш 
ешш и други 
Такъв вид практическо обу 

всички

на /доброто и 1 
ното планиране?

днес има конкретно-МТ/С70
то оспособяване и подготов 
ката на нашите трудещи се 
н граждани за задачите от 
тази област?

иа последи-
от во- 

катастрофи.
Добрата защита се пости- 

с масо-га, покрай другото,
обучение на населението, 

неговата яс,,а представа за 
бъдещата вои

иа знания и 
как всеки ж-и- 

нашата самоуправи- 
социалистичсска об

може да се за- 
от различните Дея

на съвременното оръ

но
чегше провеждат и 
оста пали републ ики и 
помни области.

имаме точно 
планове за това 

и какво обучение е

Ние диес авто- картината на 
па, спечелване 
опит за това

утвърдени
колко
необходимо на всеки граж- 

да бъде способен
Благодарение иа едно та- 

действувапе на Съюза 
ком уи и кгште, Социштс ги 

ческня съюз, Съюза па си и 
дикатите и другите органи- 

всички об- 
по-до-

тел на 
тел н адамин за

да окаже на себе ои и на 
другите първа медицинска 

да знае да потуши

кова
сектор може да намери пъл 
но приложение. Как да се 
направи това?

па щност сам 
щитиГоворейки за необходимо 

стта от постоянно оспособ- помощ,
яване на гражданите за избухващия пожар в ги - зации, днес във 
отбрана н защита, генерал лото му, да действува ществени структури

Бруно Вулетич противложарните апарати, брв с |разбраиа исобходимо- 
приломни, че живеем по активно да съдействува в стта от 1ЮДготовка на цело- 
време на много чести протшшожарната преваапп кулното ни общество за лла 
земетресения с катастро- ва и подобно. Не може, раз ломе,рна я организирана за- 

.размери, след бира се, да се счита подго- шита и спасяване на хора- 
това наводнения, произше- твен и достатъчно оспосо- та> материалните и култур- 
ствия в движението и по- беи онзи граждашш, които ните блага. Увеличени са и 
добно. Все още всички юго' сал1° дойде и изслуша ед с уошшята на всички субек- 
славяни добре помнят ми- лекция- Той тряова да оъ- ти за самоарганиздрало иа 
налогодшнното разрушител- Де активен участник в изу- гражданската защита, с по- 
но земетресение в Черногор- чаването на материята, Т0‘ \ добруване на организира! ю- 
ското крайбрежие, което е01, по време на часовете да стта в организациите на 
салю за няколко десетина работи практически праг ела 
секунди напълно унищожи гането на първия бшп\за 
повече селища и отнесе над щитната маска, да д и У 
сто човешки животи, дока-' ва с противпожарния апа 
то около 1000 граждани рат, да спира кървотеченне 
бяха ранени. В сблъскване- то, имобшшзира пречупва 
то на влаковете край Ста- нията на костите и друго.

ствия
жие, как трябва да се орга- 

в семейството, В конгресните документи, 
както е известно, се подчер 
тава особеното значение на 
гражданската защита в спас 
дването и защитата на хора
та и тяхното имущество. 
По-нататъншото оспособява- 
гге и съоРъ-жаване на части
те и щабовете на граждан
ската защита изисква още 
по-гол ям а грижа на всички 
обществени субекти, специ
ално в организациите на 
сдружения труд, местните 
общности и общините. С 
това всъщност се означава 
основната насока на дейс- 
твузане на органите и орга 
низаните на Съюза на ко
мунистите, обшествено-поли 
тическите организации и 
всички други фактори на 
социалистическото самоуп
равление в сферата на за
щитата на хората и имуще 
ствата от природни бедст
вия, пожари, наводнения и 
други разрушения. Тежище- 
то. във всеки случай, е въР 
XV действуването в базата 
на обществото — основната 
организация на сдружения 
труд и местната общност 
— там където хората жи
веят и работят.

пизираме: 
жилищната сграда, улицата, 
селището. Оо това произти 
ча и искането,

полковник

че всички
организации на 

мести об- 
имат 

ни пл съ

основи и
сдружегшя труд, 
шпости и общини да 
подробно разработе 
нове по отбрана и защита.

фални

без съмнение, 
основата на 

активност. В него

Планът, 
представлява 
всяка
прецизно се предвижда кой 
какво задължение 
как се същото 
в извънредна 
За качеството иа тези лла-

строител-сдружегшя труд, 
мите, комуналните, здравни
те и другите дейности, ко
ито по естеството на осггов

има и 
изпълнява 

обстановка.
ните си активности са в не
посредствена функция 
защита на хората и имуще
ството.

да се уверим 
на работата

кове може 
при следенето 
на многобройните упражне
ния проведени в страната 
ни миналата година. Тези

па
лач загинаха повече десетки 
пътници, а няколко стотици 
потърсиха лекарска помощ. 
Почти всяка година ни спо
лети по едно или повече на
воднения, които също така 
отнасят човешки животи и 
създават огромни материал
ни щети. Освен това, стати
стическите данни предупре
ждават, че в произшествия
та в движението всеки ден 
загиват средно по 15 ю го- 
славяни. Пожарите годиш
но ни причиняват толкова 
материални щети, че с тези 
пари могат да се построят 
на хиляди комфортни жили 
ща или зпради авто път по 
дълъг от 250 километра.

Това значи, че тежището 
на работата и занапред тря
бва да бъде върху самоза
щитата, относно въ.рху ос- 
поообяването на цялото на
селение за защита и спася
ване в случай иа природни 
бедствие и други по-големи 
нещастия в мира и от вое
нни разрушения-

От година в година се по- 
добрява оборудваването на 
частите и щабовете на граж
данската защита с матери
ално-технически 
ния, по-добре се организира 
научно-изследователската ра 
бота в служба иа защитата, 
проектира се и произвеждат 
по-качествени защитни съо
ръжения, а и нормативно 
по-добре се регулират опре
делените въпроси от тази 
област.

упражнения показаха че 
трудещите се и гражданите 
са способни реално да пре
ценяват евентуалните опас
ности в собствената среда 
и ефикасно да им се гтроти 
вопоставят. Повече отколко 
то когато да било по-рано 
се изяви и тяхната творче
ска ролЯ- Твърде находчи
во и остроумно в много сре 
ди бяха съчинени оператив
ните планове. Това се отра
зяваше и в обстоятелството, 
че плановиците в трудови
те организации и местните 
общности, където това бе
ше възможно, своите актив 
наети правеха многократно, 
полезни. Така например, в 
множество местни общнос
ти по време на провеждане 
на упражненията са попра
вяни пътища, мостове, бен
тове и извършвани 
полезни работи.

съ.оръже-

В миналото на полето на 
садюзащаггата на населени
ето у нас е направен зна
чителен напредък, 
по отношение на организи
рането и подготовката 
частите и щабовете на ци
вилната защита.

особено

на
Особено повече т.Рябва Да 

се работи по правантивното 
действуване в областта на

Резултат на тази актив
ност на Съюза на комуни
стите и другите субекти в 
обществото е и това, че 
през изтеклите три годиш! 
по осъществяване на сред- 
носрочиия план в съоръжа
ването на частите и щабо
вете на гражданската за
щита са вложени три пъти 
повече средства, отколкото 
в периода от 1971 до 1975 
година. Също така в специ
ализираните части на граж
данската защита 
15 на сто повече трудещи 

граждани отколкото 
през 1975 година. С 21 
сто са повече и в частите за 
общи задачи. Системата 
гражданската защита вече е 
толкова разклонена, 
съществува нито една осно 
ви а организация на' сдруже 
ния труд, местна общност 
без организирани 
защита и спасяване: рт от
говорниците до частите 
определени специалности и 
за общи задачи. Освен 
и оборудеността ,на 
ните екипи е нараснала за 
повече от 33 на 
неиие с 1975 година.

противпожарката защита. 
Все още има общини, които 
нямат професионални 
тивпожарни части. Не вся- 
къде, във всички местни об 
щности сме създали добро
волни пожарникарни друже 
ства, а има и‘жилищни сгра 
ди в големите градски 
Ди които нямат достатъчно

И точно затова, че неща
стията от този вид не мо
гат да се предвидят, нито 
могат да се избягат от ико 
номическите и другите не
воли, които причиняват те, 
заявява Вулетич, трябва 
подготвени да ги посреща
ме и колкото е най-възмо- 
жно благовременно да ги 
смекчаваме. Затова преди 
всичко, тРябва да допринесе 
н авременното 
на всички обществени фак
тори. На първо място, ло- 
уокорено трябва да се рабо
ти на регулирането на во- 
дотоковете, защитата на 
ерозивните пространства, на 
построяването на бентове и

Моля, кажете нещо и за 
това, как в настоЯщия мо
мент и на този план на 
дейността виждате ролята 
на Съюза на комунистите?

гтро

С решенията и становища 
та на Десетия и Единадесе
тия конгрес на Съюза на

други
сре-

Ученията проведени 
лата и в началото на тази 
година, откриха

минакомунистите, с приемането 
действуване на Конституцията и Закона

противложарни апарати. То 
ва изтъквам защото пожа-възможно-

стта какво е направено до- рите всяка година ни причи
няват

за сдружения труд, прециз
но са утвърдени ролята и 
отговорността на организи
раните социалистически 
ли, начело със Съюза на ко

сега и към какво в бъдеще 
трябва да 
шето на работата. Не би 
трябвало да има нито една

големи материални 
и не рядко отнасят 

човешки животи. Когато би 
хме били в 
потушаваме в самото им на 
чало, вредите би били несра

днес има
се насочи тежи- щети

си- се и
на състояние да гиосновна организация, 

на общност и общеовено-по- 
литичеока общност без

мест-мунистите, по отношение иа 
така нататък. Трябва да се ^нататъшното 
проведе още по-широка ак- развитие на 

цивилната защита, кат о на ре- внително псьмалки.'ална преценка на възможна 
та застрашеност.

ция по залесяване на голи- 
ние,които все още са го
леми, и да се предприемат 
други необходими преванти
вни мерки.

един от стратегическите ко 
мпоненти на всенародната 
отбрана. Делотворната ,роля 
на СЮК

че не Защото Всичко, което може да ни 
наложи стихията на пожара 
в мира, а още повече в евен 
туалната война, възлага ос
новно да се позанимаем с

това 
планово 
граждането на 
та система на

е основата за всяко 
в из- 

съвременна- 
самозащита.

действуванесе почувствува и 
при организирането на ма- оили за
сови упражнения. В СР Хр- 
ватокоОСПОСОБЯВАНЕ НА 

ГРАЖДАНИТЕ организацията на противпо- 
жарната защита във всички
организации

вече години наред 
се организират масови упра 
жнения под название „Ни
що не бива да ни изнеанда” 
в които трудещите се и гра
жданите, числящите се към 
поделенията на гражданска

по
ПРАВАНТИВНО
ДЕЙСТВУВАНЕ на сдруркения

жилищни 
сгради, апарта-

това, 
спасителДругарю генерал, в об

щите усилия по подготовка
та и оспособяването на гра
жданската защита какво

ТРУЛ, ведомства, 
известната народна комплекси, 

поговорка „По — лесно е даЧ -менти. 
се спре отколкото 
кува” —

Добре

сто в срав- да се ле- 
сигурно и на този Разговора води: 

Борисав Вучетнч



Комунист 3
™ГцАи„СРЕЩА сюк и СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

КОМУНИСТИТЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯТА
ЙОВАН РАИЧЕВИЧ Този описан процес 

действуването върху разви
тието на класовото 
в действителността

съществува посредством 
^ъюза на

на

Съюзът 
като идеен и 
авангард на работническата 
класа и на трудещите 
като фактор на 
циалистическо съзнание в ус 
ловията на развитието 
самоуправлението, трябваше 
и по-нататък в организацио
нен смисъл да одстои 
организация, то ест да оста
не малцинство. Това е и ес
тествено, защото ако не би 
бил отделна 
значи не би имало причини 
за неговото

на комунистите 
политически

съзнание
наистина

комунистите, но 
своята авангардна роля — без 
оглед на обстоятелството, че 
марксизмът представлява ос 
новата на неговата идейна 
и теоретическа дейност — 
той не може да основава са
мо върху това пряко звено 
имайки знанията за научния 
социализъм, защото само с 
помощта на това звено не 
може да се изложи съвкуп 
ната генеза на познанието 
на конкретно-историческата 
икономическата структура и 
вътрешната логика на ней
ните облици и отношения и 
облиците на действителното 
Съзнание. Не може, първо, 
поради това защото 
га се поставя въпросът: кой 
и какъв е този марксизъм, 
как се разбира той, интер
претира, развива. За кому
нистите е приемлив само он
зи марксизъм, къ-м който 
те се „отнасят активно и 
творчески, като към наука, 
която постоянно се развива 
и обогатява със съвременна 
та обществена практика и 
новите познания на човеш
ката .мисъл” (Статутът на 
СЮК). И, второ, тогава би 
се стигнало до остро деле
ние между партийното и 
класовото съзнание, а това 

Съюза

се и 
тяхното со-

на

като

организация
ществен коиституеит, извли
ча и към него приспосо
бява своята идейна и поли
тическа роля. Класовото съ
знание тук не е трансце- 
дентен етически императив, 
което би изхождало от то
ва, че революционната ак
ция е добра само ако е 
морално мотивирана. Класо 
вото съзнание възниква въз 
основа на свързаността па 
икономически те опреде л е н и я 
на облиците и отношенията, 
в които класата действува 
и облиците на действително 
то съзнание, защото „лесно 
е да се открие необходи
мостта от това, че целокуп
ното революционно движе
ние намира както своята 
емшгрична, така и теорети
ческа база .. само в проце
сите 
(Маркс).

чин, който „издига револю
цията”. Но Съюзът 
пистите тогава трябва да 
върви към компромиси, на
правлението на акцията му 
не може да бъде насочено 
срещу масите, но към рево
люционизиране на облиците 
и отношенията, които „обек 
тивните възможности” ще 
направят достъпни на маси
те. Също така може да на
стъпи и обратното 
ние: Съюзът ’на комунисти
те, някоя негова част или 
организация, може да бъде 
под своята историческа зада 
ча, относно може да изоста
не революционната акция 
точно тогава, кога го се пре
длагат обективните възмож
ности, защото комунистите 
поради едни или други при
чини бло1сират акцията на 
трудещите се

Общо взето, авангардната 
роля на Съюза на комунис
тите и в смисъл на идейно- 
теоретическата преднина и 
в смисъл на практично-по
литическото ангажиране, не 
е дадена но е възложена от 
самия революционен процес, 
за пея комунистите трябва 
да се изборят в революцио
нната практика на работни
ческата класа п трудовите 
маси.

то е способен неговите иде
йни и политическо-практиче
ски становища действително 
да стават становища на мно 
жеството самостоятелни об
щности на самоуправителни 
те интереси” (Кардел), защо 
то се намира под силния 
натиск на инерцията на ста
рите, отживели статистичес
ки интереси и различните 
облици на консервативното 
съзнание. Тези натисци не 
идват само от вън, но и от 
неговите редове. Не се ка
сае само за различните „из
ми”, като облици на отпора 
срещу социално-самоуправи- 
телния курс на развитието, 
макар че никак не трябва 
да ги подценяваме, но и за 
обективните и субективни 
трудности в преминаването 
на качествено нови отноше
ния и система в основи ина- 
угурирана с новата Консти
туция и Закона за сдруже
ния труд, обаче със систе
ма която още не е закръг
лена, която относително ба
вно се приспособявя и с тру 
дности ттробпва в икономи
ческите и политическите от
ношения.

Всичко това. както и мно
го други моменти, предиз
виква определени колебания 
в самия Съюз на комунис
тите. пък и съмнения във 
възможността за осъществя 
ване па ролята му как съ
щата е концнгшрана в Про
грамата на СЮК, от Десе
тия и Единадесетия конгрес. 
Определени сили го теглят 
назад, към класическите по
зиции на комунистическата 
партия на власт; Съюзът на 
комунистите се противопос
тавя на такива натисци и ис 
капия, обаче понякога пада 
под влиянието им. било за
ради това че неговите въ
трешни сили го карат към 
стария начин на работа, би
ло че поради обективни тру 
дности (а често и отноше
нието на политическите си
ли) е принуден на определе 
11И компромиси.

Във всеки случай не тряб 
ва да се живее с илюзията, 
че Съюзът на комунистите 
като „малцинство” така ле
сно и просто ще става със
тавна част на ..болшинство
то в обществото”, в смисъла 
за който говорихме преди. 
Това е сложен дналектичее- 
ктг процес. Неговото разре
шавана, впрочем, и не зави
си само от субективна воля 
на Съюза па комунистите, 
но и от дадените конкрет
но-исторически 
ства, в които тоц действу
ва, въпреки че той е най- 
отговорен тези обстоятел 
ства възможно по-скоро да 
се променят, обаче в смисъл 
па пнтензпвпрапе на борба
та на самата класа и трудс 
щнте се.

на комусъществуване, 
а нашата историческа обета 
новка е такава, че необхо
димостта за него още дълго 
ще съществува. Но обстоя
телството, че е малцинство 
никак не значи че Съюзът 
на комунистите трябва изо
лирано да се бори вместо 
самата класа, да бъде арби 
трарен тълкувател на нейни- 

, те интереси, относно със со 
. бствената си малцинствена 

политическа власт :на работ 
ническата класа

ведна-

положе-

и на трудо
вите маси да налага или да
ва възможност зз „идейно 

.V познание кое и какво соци
алистическо общество най- 
много отговаря ла интере
сите им”.

икономиката”наПО КАКВО СЪЮЗЪТ НА 
КОМУНИСТИТЕ Е 
АВАНГАРД Следователно, ролята на 

на Съюза на комунистите мо
же да се учреди и разбере

и до отделяне на 
комунистите от работничес
ката класа. Когато на раз
витието на класовото съзна 
ние и на партийното съзна-

Какво по-право значат син 
татмите: Съюзът на комуни
стите е „идеен и политичес
ки авангард на работничес
ката класа и на трудещите ние се гледа като на два 
се”, или „Съюзът на кому- отделни процеса, а не като 
ниехите е фактор на тяхно
то социалистическо

възражениесамо
на революцията в дадения 
етап и като процес съпът- 
ствуван от развитието па 
работническата класа, която 
се създава с мисълта и пра
ктиката на възникващите 
облици и отношения на со-

като

на един и - съш конкретно- 
исторически процес, тогава 
може да се изпадне в изку
шение, че „съзнанието мо
же да се еманципира от 
света и да мине към създа
ване на „чиста” теория” 
(Маркс). Тогава партията е 
хипостизиран субект, който 
в идеологическата сфера дей 
ств\гва от позициите на го- 
сподствуващия над чистото 
съзнание, а в обществената 
сфера като политическо съ
знание, което се намира над 
действителния свят, като но 
сител па абсолютното зна
ние. Човекът и класата са 
обект на това политическо 
съзнание, било по това че 
същото се опредметява в 
тях, било с това чс съшито

съзна
ние в условията на разви
тието на .самоуправлението” 
Какво, отново, значат тези 
синтагми в своето единство,

циалистическото самоуправ
ление. Съю3ът на комунис
тите, впрочем, не може да 
се развива независимо и изо 
лирано от общото движение 
и развитие на самата класа, 
защото работничеството, по
неже има съзнание и по се
бе и за себе, с способно да 
схваща процеса па самоуп
равлението в който само 
участвува и го развива, без 
оглед па това, че своевремен 
по идеята за него е миаугу- 
рирана отгоре, тоест от 
ЮКП. Ако от тези икономи
чески облици и отношения 
ма самоуправлението израсг 
ва и изкривеното съзнание 
на отделни части .Да работ
ническата класа, която мм 
се представлява в някака» 
„обективен” вид, нима това 
не важи и за „научното по
знание” като Партийно сьз 

за 1У7,Грешната стру! 
тура на тези отношения? И 
развитието на съзнанието 
на работническата класа п 
развитието на съзнанието па 
Съюза на комунистите и в 
условията на 'възникване на 
самоуправлението са момей*

ОТ МАЛЦИНСТВО” КЪМ 
БОЛШИНСТВО”

,,далц авангардът, тъй как
то познава пътищата и ус- 
лрвията на развитието на 
обществото, се обособява ка 
то фактор на съзнанието, 
което априори или пост 
фестум внася в работничес
ката класа и трудещите се.
Дали, най-сетне, Съю3ът на 
комунистите и съществува 
само затова да внася съзна
ние в работническата класа, 
защото нейното съзнание с 
още „принципно ограниче
но” (Лукач), защото проце
сът на преобразявана на лро 
детариата в работническа са неговите непосредствени

то ест от класа по изпълнители, чиято свобода
себе в класа за себе, още се движи в рамките па ра-
продължава в условията на ционалното, като дадена цел
преходния период, пък и в и ангажимент въз основа на
условията на обществото, ко съзнатата пужиост. И в пъп
ето се развива въР*У осно- вия и в другия случай,

социалистическото траисцедентното съзнание не 
поставя под въпрос само се
бе си, своят валидност и 
мериториост, защото също
то се представя като мисъл 
на революцията, неин доми- 
ург, а действителният емни 
ричеи процес се схваща са
мо като функционална реа
лизация на това „чисто" или 
политическото съзнание.

Тук се и намира ключн- 
вият проблем: как Съю3ът 
на комунистите като аван
гардна организация на ра
ботническата класа да оста
не малцинство, по малцин
ство, което не се на
лага мито 
пито

на класата 
на обществото ка- 

външиа политическато
власт, мито пък като идео
логически монопол, в името 
па това че той с дефиници
ята си е предопределен да 
бъде водеща идейно-полити
ческа сила. С други думи, 
как Съюзът па комунистите 
— такъв какъвто с и какъп 
то бихме желали да бъде — 
от „малцинство" като орга
низации да стане съставна 
част на „болшинството” в 
обществото, тоест •интегриран 
в целокупната социалистиче 
ска самоуправителни струк
тура па обществото?

В това

напие <
вите на 
самоуправление?

Ако се върви по поставе
ния ред, ше последва въпро 
сът: но какво Съюзът на ко
мунистите е идейен и поли
тически авангард? Дали с 
това, че тОц по себе, спо
ред дефиницията, е носител 
на марксизма, относно 
научния социализъм, госпо
дар на абсолютното знание 
въобще и чрез това знание 
като чисто теоретическо по
знание като необходимо ко
свено зВено, действува 
класата, относно на разви
тието на класовото 
ние па непосредствените про 
изводители и като самоупра

,, се съдържа реал-
ти па едни и същ препее, пото противоречие па общо 
защото двете но принцип стаената позиции и ролята 
еа подложим па същите ус- ца Съюза па 
ЛОШ1Я и предпоставки. Мо- д„ес: той се стреми оргаии- 
же, разбира сс, съзнанието чеоки да се развива в-, а ос 
па класата понякога, да изо- нова па самото развитие на 
сгава, но дали поради това сдружения труд и самоупра 

си Съюзът ма комунистите мй вленнето. въз основи на тео 
жс да приеме становище ,|}ртче<жите и практически- 
против класата и трудовщ*;. те'познания. До конто етиг- 
маси, та напрежението меж 
ду възможностите и дей
ствителното състояние на 
съзнанието да реши по па

на комунистите

КЛАСАТА И СЪЗНАНИЕТО
Съюзът на комунистите, 

принципно, себе 
счита за организиран облик, 
създаден в резултат на ра
звитието на революцията и 
класовото съзнание на ра
ботническата класа, пък от 
този резултат като негов съ

обстоятел-
поне

па

па нашето
движение, но в 
частично успява, 
само в онази стенен, в коя

съзна революционно 
това само

относно.
яители.



4 Комунист
СТАТУТ АРИИТЕ ПРОМЕНИ

РАБОТА ПО Ш НАЧИН
за съвместните проблеми, да 

акции и търсят 
ако нс

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

Разшмиия за „Комунист“ в 

първичните организации иа СН
ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ раздвижват 

рошения, които 
са в унисон със съвместните 
интереси — допълнително 
се съгвасуват.

— С внедряването на този 
метод на работа зяви Дра 
гиша Маичич, председател

ка последната тема 
конференция в Елек-

миналияКъм средата на
комунистите от първи 
организация иа ск 

Металург” в „Джуро 
лай" изпратиха призив до 
всички първични ирпшиза- 

на СК да се събера 1 
и съвместно 

проблема, възии- 
поскъ-

месец
чната Са*

организации иа СъПредседателството на ЦК 
на СК на Сърбия прие (на 
7 април) отчета за работа
та на Марксисткия център 
към ЦК на СКС за 1979 и 
прие Ориентациоината про- 
грама за работа на Центъра 
в 1980 година. Покрай това 
Председателството обсъжда 
и въпроса за осъществяване 
на редакторската политика 
«а „Комунистиздание
то за СР Сърбия, в 1979 го
дина
програма на редакторската 
политика за 1980.

вичиите 
юза иа комунистите, местни 
те общности и сдружения

па осведомяване, в по-често
то реагиране срещу идейни
те явлеашя, в по-актуалните 
коментари, все 
публикуване иа статии 
работници от всички среди 
и творци от всички области 
на живота, в чувствително
то разширяване на кръга па 
външните сътрудници.

ствуващ 
гичиа
тронната промишленост 
ние премахнахме всяка въз
можност нашите акциошш 
конференции да станат дс- 
багни клубове, а нашите пре 

незадължителни

дни 
час по-скоротруд.по-честото

на да решат
кал след драстичното

суровия алумипии 
на световния и домашния па 
зар. Тази ООСТ КУЛУ™^' 
МИ1ШЙ за всички оосг в 
трудовата организация/ 
то го преработват. Тъй като 
в колектива не са установе- 

доходпи отношения. Ш*ла 
та сума на поскъпването на 
суровия алуминий трябваше 
да поеме „Металург" защо- 
то другите ООСТ не приема 

в цената. Та

паосъществяването 
Ориентациоината програма 
особено бе указано па необ
ходимостта от непосрсдствс 
по и постоянно следене на 

па полиги-

В
нваие на

поръки
хубаво съчинени документи. 
Конференциите са място за 

на съвместни

осъществяването 
ката на Съюза иа комунис
тите в обществото, колек
тивната работа и 
пост, участието иа комупис 
тите в стабилизацията, при 
подти к ва не развитието 
марксистката мисъл, обеди
няване па по-широк 
научни и други творци.

кои-
И покрай това, чс в реа

лизацията на редакторската 
политика иа вестника е иа- 

напред, в 
посочено 
слабости,

раздвижване 
акции.

В Електронната лромишле 
все по-честа е практи

отговор-и Ориентациоината ниправена крачка 
разискванията бе 
и на определени 
които трябва да се премах
нат в предстоящия период. 
В унисон с това .изнесени 
бяха повече забележки, сюг

па пост
ката иа провеждане на съв
местни заседания на двете 

които се
Председателството оцени, 

че Марксисткият център е 
дал виден принос към раз
витието на теоретичната ра
бота, идейната борба и марк 
систкото образование. Под
чертана бе необходимостта, 
Марксисткият център и за
напред да организира още 
по-качествени теоретични об 
съждания и дебати върху 
идейните въпроси, да допри 
нася за идейната борба в 
нашето самоуправително об
щество. Дадена бе сюгжес- 
тия да продължи с обединя
ването на всички творци на 
марксистката теория и об
ществена практика.

Необходимо е да продъл
жи сътрудничеството с мар
ксистките центрове в репуб 
ликите и да се развива твор 
ческо сътрудничество с мар 
ксистките центрове в общи
ните и регионите и универ
ситетите в СР Сърбия. Не
обходимо е и в бъдеще да 
се обезпечава т#с&а връзка 
с научноизследователските 
институции, професионални
те сдружения, издателства
та, печата и други.

кръг
ха разликата 
ка нуждата накара комуни
стите от „Джуро Салай да 
свикат пърлото заседание на 
Акционната конференция и 
на същата да се опитат да 
намерят решение.

Този пример потвърждава 
известната истина, че в ак-

организации на 
решават съвместните проб
леми. Тъй като първите съ
вместни заседания вече да
доха положителни резулта- 

набляга на по- 
като

Имайки всичко това пред 
заключено бе че „Ко-жестин и предложения за 

подобрение физиономията иа 
вестника и по отношение па

вид,
мунист" — действувайки в

ти, тук се 
честото им свикване 
твърде изгодна форма 
по-широко договаряне на ко 
мунистите и установяване на 
единение между ООСТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на
— Приема се отчетът и анализът за осъще-

на „Кому национното организиране 
комунистите в трудовите и 
сложните организации са по 
стигнати по-добри резултати 
там където се е отишло по- 
далече в установяването на 
единение и доходни отноше
ния. Противоположно на та 
кива примери, в колективи
те където ООСТ са само „за 
кръглени 
икономически цялости" дос
татъчни сами за себе си, ко 
мунистите не чувствуват по 
требата да променят какво- 
то и да било в своята рабо
та, с някого да се сдружа
ват и свързват. Състоянието 
в такива ООСТ и първични 
организации на СК трае все 
докато нуждата не ги при 
нуди всички да се съберат 
и договорят къкво и как да 
работят. Както в „Джуро 
Салай"-

Трябвало би веднага да се 
каже, че комунистите в Еле 
ктронната и Машинната про 
мишленост най-много са на
правили по отношение на 
акционното свързване и до
говаряне, но и да се добави 
— че тези два колектива 
най-успешно 
миналата година в Нишка 
община.

Понастоящем в Еликтрон- 
ната промишленост действу 
ват 44 първични организа
ции на СК, седем делегат
ски конференции в седем 
(ло-големи) ООСТ, три акци- 
онни конференции в три тру 
дови организации и една те 
матична конференция, която 
представлява място за акци- 
онно договаряне на всички 
комунисти от нишката част 
на Електронната 
ност.

В Машинната 
ност са формирани

политикаствяване на редакторската 
нист" изданието за СР Сърбия, в 1979 г.

— Приема се Ориентациоината програма 
редакторската политика за 1980 година с допъл
ненията, измененията и сюгжестиите, предложени 
от Издателския съвет на вестника. Комисията към 
Председателството на ГК на СКС за информиране 
и пропаганда и които са дадени на заседанието 
на Председателството на ЦК на СК на Сърбия-

— Да се разгледа политиката на тиража иа 
вестника и критериите иа продажбата и абонира
нето и да се приемат решения за това на едно 
от предстоящите заседания на Председателството.

— В първичните и общинските организации на 
СК на Сърбия да се организират разисквания за 
концепта и редакторската политика на „Комунист" 
като орган на СЮК и на СК на Сърбия.

на Установените досега нови 
облици на действуване на 
първичните организации на 
СК ни най-малко не изчерпа 
ват всички статутарни въз
можности за акционното ор 
ганизира не на първичните 
организации на Съюза на 
комунистите. Така, напри
мер, в нито една нишка 
ООСТ още не са установе
ни акционни облици на свъ 
рзване и по-широко догова
ряне на първичните органи
зации. Липсват и акционни 
съвещания на ко.\гунистите, 
които работят в повече 
ООСТ на същи работи. Още 
няма нито тематични нито 
други — предвидени в Ста
тута — събрания.

технологически

съдържанието и на графиче 
ските решения, да се обсъ
ди проблемът с тиража на 
вестника и обезпечи по-голя- 
ма достъпност на вестника 
във всички среди, да се осъ 
ществи по-голямо сътрудни 
чество с редакциите на об
ластните вестници и редак
циите в останалите републи
ки и да се обезпечи по-голя- 
ма застъпеност на всеки ре 
гион във вестника.

унисон със становищата на 
Председателството на ЦК на 
Съю3а на югославските ко
мунисти във връзка със за
дачите на вестника в на
стоящата година — трябва 
Да бъде по-храбър и по-ан- 
гажиран, с по-голям брой 
аналитически задълбочени 
статии и по-голямо число 
сътрудници от редовете на 
политичеоки, научни 
други обществени работни-

Въз основа на критичес
ките анализи и изнесените 
на заседанието на Издател
ския съвет на вестника ста
новища и мненията, изнесе
ни на заседанието на Коми
сията за информиране и про 
пагнада, Председателството 
оцени, че „Комунист", общо 
гледано, е успял да постиг
не напредък по отношение 
на качеството на текстове
те. Напредък се вижда, пре 
ди всичко, в актуалността 
на статиите, по-ангажирано- 
то реагиране на явленията 
и процесите в развитието на 
обществото, в преодолява
нето на бюлетинния начин

— Обаче онова, което до
сега направиха колгунистите 
в Електронната промишле
ност. Машинната промшпле 
ност. пък и в „Ниш-експрес" 
и Тютюневата промишле
ност — заявява Раде Джор- 
джевич, секретар в ОК на 
СКС в Ниш — 
в тези организации най-мно 
го се е отишло напред в 
акционното оспособяване на 
първичните организации на 
СК за работа по новия на
чин. Тук се обогатяват ме
тодите на работа на първич 
ните организации, а това е 
пътят и начинът за органи
зиране на комунистите и в 
другите трудови организа
ции в нашата община като 
развиват и останалите обли
ци на свързване, които оп
ределя Статутът.

и

ци.Председателството посочи 
на необходимостта „Комуни 
ст" все повече да се освобо 
ждава от повръхностно осве 
домяване за явленията ивме 
сто това същите да анализи 
ра и идейно -опл и тич еоки 
тълкува. От друга страна, 
според оценката на Предсе 
дателството, необходимо е 
в „Комунист” повече да се 
съобщава за акциите в пър

стопанисвахаПредседателството разгле 
да и начина за ознаменува
ме 100-годишнината от рож
дението на Димитрие Туцо- 
вич. Най-важни елементи в 
деловото и творческо озна- 
менуване на 
на Туцович представлява пе 
чатането на неговите събра 
ни съчинения и организира
нето на научна среща.

показва, че

годишнината

Комунист промишле-

промншле- Очевидно е, 
организация на СК още се 
изостава в прилагането на 
Статута на СК, 
промяната на метода и 
Държанието на работата на 
първичните организации на 
СК. Закъсняват в ГИК „Гра- 
джевинар", „Вулкан", „Джу
ро Салай" ... В течение на 
миналия месец в тези орга- 
низаци са проведени разис
квания на секретарите на 
първичните организации 

за прилагането на Ста
тута и за установяването на 
новите облици на акционно 
организиране. В Ниш преби 
аваше и работна група нп 

Централния комитет на СК 
на Сърбия, 
помощ на
почголемите 
ефикасно

че в нишкатапет ак
ционни конференции и вся
ка от тях е провела по 
заседания. На същите 
зибквано по 
блеми:

Председател на Издателския съвет на 
НИРО „Комунист": Доброслав Чулафич.

На Издателския съвет (редакционния 
отбор) на всички издания на вестник 
„Комунист": д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на всички 
издания на „Комунист" за СР Сърбия: 
Мария Тодорович.

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

Редакция на изданието на „Кому
нист” за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), Бояна Акгу- 
нович, Велимир Филипович, Растко Йо 
вегич, Слюбодан Клдкич, Мирко Арсич, 
Михайло Ковач, Обрад Ковач, Йово Ма- 
ркович, Зорица Станимирович и Ми- 
лентие Вуксанович.

Секретар на редакцията: Споменка 
Топалович.________________ _____

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 
Площад Маркс и Енгелс 11, телефони: 
централа 335-061, секретариат 330-184, 
ИОВИ БЕЛГРАД Булевар Ленин 6, те
лефон 627-793.

Издава: Издателска трудова 
зация „Комунист".

три 
е ра

съвместните про 
капиталовложения 

разпределение и снабдяване’ 
Съгласно разпоредбите на 
Статута на СК, всички кон
ференции — след разисква
ния в първичните 
Ции на СК

относно в
СЪ-

органи-

Печата се на сърбохърватски, отно
сно хърватскосръбски (кирилица и ла
тиница), на словенски, македонски и 
албански и в съкратени издания 
български, унгарски, словашки, 
ски и русински език.

Излиза в петък.
С указ на президента на Републи

ката от 22 декември 1964 година „Ко
мунист ' е отличен с Орден народно 
освобождение, а с указ от 22 декември 
1974 година с Орден братство 
ство със златен венец._________

организа- 
приемат пре 

поръки за съвместни акции 
които стават задължителни 
за всички само когато ги 
приемат всички 
организации на СК.

Макар че препоръките 
ащионинхе конференции 
„нямат силата на решение" 
—Т" ПЪРВИЧНИ ^ани:

СъщИте представляват задължение да

на
румън- на

Първични

на

която оказваше 
комунистите в 

колективи по- 
Да се организират.

и един-

разискват
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НАШИ СЕЛА: СЛАВИНЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ 

ФРОНТ ИА АНЦМИ Всички като одкн
В нашето село живеят хора от българската народ 

нсст, както и от сърбския народ. Еднакво се борим 
сРеШУ всички проблеми, които засягат всички ни, ре
шаваме ги винаги заедно, а така ще бъде и по нататък 

изтъкна в самото начало на нашия разговор, пред 
седателят на МО на село Славиня, другарят Давидко 
Делчев.

На 4 април т.г. в Божица 
се състоя събрание на мест
ната конференция на Соци
алистическия съюз. На съб
ранието 
членовете на

какви възможности дава 
комбинатът за сътрудничес
тво с частните селскостопан 
ски производители. Гражда
ните от Божица проявиха 
интерес за коопериране в 
животновъдството, отглежда 
нето на картофи и създава
нето на изкуствени

Договорът, който бе пости
гнат, дава гаранции, че в 
тази насока ще бъдат на
правени начални резултати. 
Безспорно те занапред ще 
се задълбочават, ако се про 
яви по-голяма взаимна заии 
тересованост и сътрудничес 

С. Ми кич

присъствуваха и 
делегацията на 

местната общност. На също 
то бяха определени 
ящите задачи на Социалис
тическия съюз, а също се 
водиха и разговори 
ботата на делегациите и де 
легатите и за възможности
те за сътрудничество 
звитие на

За другаря ДАВИДКО ДЕ
ЛЧЕВ, чухме само хубави 
думи и похвали, а най-мно
го епитети, чухме от млади
те хора, които казаха, че 
„той е човек, който в пос
ледно време преобрази ку
лтурния живот в селото, за- 
щото залата, която по-раио 
не служеше за нищо, сега 
се използува постоянно за 
организиране на забави и 
програми".

За активността на славин- 
чани може да се посочи и 
факта, че през тази пролет 
са запланували построяване 
на два моста в селото, кои 
то ще премостват река Ви- 
сочица, а с които те трай
но ще решат проблема отна 
сящ се до свързване с пътя 
към Димитровград относно 
Пирот. Тези планове, не са 
само мечти, а са близка ре
алност, защото желязото и 
цимента, наокоро ще заменят 
дървените талпаои които са 
тук в селото. Това всъщно
ст е помощта която оказа 
Общинската скупщина от 
Пирот, към която се числи 
Слаазиня.

ТОДОР НАЙДЕНОВ, един 
от най-добрите стоковъди в 
Славиня, изтъкна, че в село 
то няма къща, която да не 
отглежда поне 2—3 крави 
и повечко овце.

И наистина в Славиня вси 
чки са доволни (което не 
може да се каже за всички 
села), когато се касае до 
изкупуването на млякото и 
млечните произведения. Съ
що така доволни са и от 
изкупуването на добитъка, 
защото — 
славинчани 
„Осми септември", от Пи
рот най-редов но изпраща 
и изкупвачи за добитък и 
тракторите си, които всяка 
сутрин откарват млякото в 
Пирот.

Да добавим, че в Славиня 
съществува и овцеферма, в 
която се отглеждат над 600 
овце, която е собственост 
на споменатата кооперация 
ог Пирот.

Както ни осведоми един 
от най-старите и най-актив
ните членове на СЮК от 
Славиня, другарят ЙОВАН 
Г А И ДА Ш Е В И Ч, партийната 
оргапнзация 13 това село е 
главна водеща сила, която

' У-

предсто
ливади.

за ра- 4

и ра- 
кооперативните 

отношения с комбинат „Вла 
сина-продукт" в Сурдулица.

Осъществявайки 
тивата на другаря Тито за 
колективна работа, решава
не и отговорност, за пръв 
председател с едногодишен 
мандат в местната конферен 
ция на ССТН е избран Лю
бен Михайлов, директор 

училище
май", който и досега е пз-

инициа-

на
„25основно

пълнявал тази длъжност.
В програмата за работа 

за настоящата година, по 
която по-широко се изказа 
Любен Михайлов, се посоч
ва, че местната конферен
ция на ССТН в Божица ще 
се занимава с всички въпро 
си, имащи пряко значение 
за гражданите. На първо 
място се изтъква осъщест
вяването политиката на ико 
нолпгческата стабилизация в 
.местната общност и на вси 
чки равнища, след това ра
звитието на делегатската

с. Божица

РАДИЧЕВЦИ

Да са разреви въпросът с напояванетосистема.
Не по-малко значение се 

дава и на въпросите по 
средносрочното планиране 
за период 1981—1985 годи
на, след това на сдружава 
нето на селскостопанските 
производители, основното об 
разование и възпитание, ог
рамотяването на възрастни
те, както и на 
по стабилното

На няколко 
югоизточно от Босилеград, 
от двете страни на асфалто
вото шосе Босилеград — Ри 
барци, са разположени до
мовете на радичевчани. Ме
жду шосето и реката, като 
на длан се откриват равни
те ниви, ливади, градини ...

По тези землени пло

ното езеро в Лисина, на
маля- Все още нямаме ясни 
становища за решаваме на 
гоя проблем. Намираме се 
в неизвестност по въпроса 
за бъдещето на земеделието 
и считаме, че е крайно вре
ме да знаем положението, 
за да организираме произво
дството според условията, а 
не да работим, а да не зна
ем сметката 
Христов.

Според Христов, от разре 
шаването на този проблем 
зависи и по-нататъшното ра 
звитие на животновъдство
то. Макар че повече от 57-те 
домакинства са

километра

Йован Гандашевич

както изтъкнаха 
— Кооперация

въпросите
снабдяване, полето.

ши в тези пролетни дни ки
пи от работа — за радичев
чани отдавна вече започна 
новата земеделска година. 
Работа има за всички — и 
за онези, които изключител
но живеят от земеделието, 
и за тези, на които тази дей 
лост е допълнителен изгоч-

културата, 
защита и още

развитието на 
здравната 
много други въпроси.

Отделно се посочват зада 
чите на идейно-политическо 
то поле и работата на чле
новете на ССТН, функциони 

информирането.

подчертава

рането на 
организирането на обществе 
ните организации и сдруже 
ния на гражданите, разви
тието и таченето на револю 
ционните традиции (органи
зиране на чествуваиията на 
държавните празници), под- 

на паметници от

старчески, 
засега почти всяко отшежда 
от 5 до 15 овци и но 2—3 
говеда. Всъщност покрай зе

ник на доход.
— Така е в тези дни — 

казва Никола Христов, пред 
седател на Съвета на мест
ната общност и добавя, чс 
това е само начало на къРС 
■ката работа. Полето е пло
дородно, но все още не са 
използувани неговите в/,змо- 
жности. Почти всяка година 
едни и същи земеделски кул 
тури засяваме на едни и съ* 
щи площи, 
не е най-реитабилно и гово
ри за нсизследсни ресурси.

Радичевчани се надяват, 
че наесен усилената работа 
и полето, както и досега ще 
дадат очакваната реколта и 
че ще имат възможност да 
отделят нещо и за пазара. 
А радичесвските ябълки, 

чутшш, домати и

Давидко Делчевмеделието и животновъд
ството им е добър източник сплотява и която играе важ 

на роля в живота на всич-на доход.
държане 
НОВ-а, присъствието на тър 

повод освобожде 
(общини),

ки.
жества по 
нието на места 
посещения на граничните за 
стави и прочие.

Доколкото 
функционирането на делегат 

система, (работата па де 
легациите и делегатите, как
то бе изтъкнато на съ^мест 

по-добра

— Силата на нашата пър
вична организация, се със
тои в единството и едино
действието ни, а то тук съ
ществува от винаги. Нашето 
братство и единство 
тю тук творим и укрепва- 
ме, може да послужи 
пример на всички в което 
живеят хора от две народно 
стн каза с воля и възхище 
тю другарят Гайдашевич.

което сигурносе касае за
коетоската

за
ното събрание, е 
от предишния състав, по 
всички скупщински матери- 

се води разискване, да- 
и изнасятали

ват предложения 
забележки.

В предстоящия период, се 
подчерта на събранието, де
легациите трябва да имат 

програми на работа и 
програмирано да изпълняват 
задачите от своята комлетен

Слашшчанн-хора. българи 
и сърбп, 
сплотени и единни, творят 
и живеят заедно, още един 
път показват, че братство-

круши,
друг зеленчук са известни 
в цялата община ...

— Сега обаче това е съ»- 
неизвестно. Наистина ра

братскикоито

сем
'ботата в полето върви с ин
тензивен темп, по напоя-иа- 
пето все още е под въпрос. 

Драголюб Николич, ниже- Водата, която 
„ер по агрономия в ПТК Любатска река, сега е отве- 
^Власина-яфодукт", обясни ждаието й » «умулацион-

свои
то и единството е тяхното 
пай-гол ямо оръжие, с кос 
то те се борят за още по- 
добро днес и утре,

взимаме от

Изглед от Радичешш Т. Петров
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репертоар на днинтров- 

градското кше
КУЛТУРАТА И СДРУЖЕНИЯТ ТРУД

За по-гъвкави облици иа
взаимопроиикване

19 АПРИЛ: „ЮЛИЯ"СЪШ° ф СЪБОТА,
ф ВТОРНИК, 22 АПРИЛ: „ТРЕСКА 

НОЩ"

Съюза на младежта 
трябва да търсят пснгьвкави 
форми за сътрудничество с 
културните институти.

Досегашното участие »« 
някои организации, като 
„Тигър" — Димитровград ,
'в гумиадите, срещите иа 
ко! 1фокциопиите работници 
и други, потвърждават че 
между работниците има до
ста таланти, които могат да 
допринесат 
обогатяването на културния 
живот иа града.

В тази насока забележите 
лен принос да дадат и рабо
тническо-спортните игри, в 
които освен спортни състе
зания да се предвидят и ку
лтурни срещи. Обогатяване
то иа същите с културно- 
художествени програми ще 
предизвика още по-жив ин
терес. А тук поле за дей
ност има и Съюзът на син 
дикатите.

Приключилите „Срещи на 
селата" потврдиха, че когато 

силите и ако

ПРЕЗ ЛЯТНАТА
_ В самодейните колективи към културния център

„25 май” в Димитровград работят няколко десетки са 
модейчи, но все още немалък брой работници главно 
са „консуматори" на културните стойности

АПРИЛ: „СБОГОМ И ГОТОВО" Иф ЧЕТВЪРТЪК, 24
СЪБОТА, 26 АПРИЛ: „РОКИ”

реси на трудещите се, те 
все още играят роля па 
„координатори" и още 
вече на „фпнансиери" 
определени културни прог 
рами.

Макар и доста срамежли
во, при организациите на 
сдружения труд се откриват 
клубове: „СЮСТ „Тигър—Д« 
митровград”. конфешеция 
„Свобода”. Зашшнувано е те 
да станат средища не само 
иа общественсъполитичес- 

културио-заба-
11ри „Тигър—Ди

митровград" има малка би 
блнотека с професионална 
литература. Запланувано е 
откриването на подобна и в 
конфекция „Свобода”.

за себе си притежава от 
красотата, на седмото изку
ство, на зрителите лрепоръ- 

английския филм „Ю- 
лия", за който сцеиарито е 
написал известният сцена
рист Алвин Саргент.

Една от целите при съз 
даването на самоуправител 
ните общности по култура 
бе непосредствените произ 
водители на материални бла
га активно да участвуват и 
в създаването на културни
те стойности на дадена сре 
да. Въвеждането на делегат 
ския принцип и начина на 
финансиране на културните 
институти с най-подходящи- 
те облици тази задача ус
пешно да се изпълни.

Колко тази задача е из
пълнена 
анализ, 
лени опити, 
възможност да се 
че бавно се реализира та
зи обществена повеля- Не 
че културните институции 
„са се затворили” и не се 
интересуват от интересите 
на непосредствените произ 
водители за културните сто 
йности. Напротив: в само
дейните колективи (театъра 
„Христо Ботев” и културно- 
художественото дружество 
„Георги Димитров") при ку
лтурния център „25 .май” ра
ботят няколко десетина са
модейци — непосредствени 
производители, чиито успе
хи заслужават всестранни 
признания.

Огромното мнозинство не 
посредствени производите
ли обаче и занапред си 
остават „консуматори”, на 
които се предлагат културни 
програми. Всъщност, вме 
сто самоуправителната об 
щност на интересите да 
стане място, където ще се 
изявяват културните инте-
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

Ч/Т5МЛ Ш-Мпо
па чвамезначително за

на филма е 
Фред Зинеман, а артистите, 
които играят в този филм 
са известни на всички 
Джейн Фонда, Ванеса Во- 

и Джоне Роберте.

Режисьор

дграв
Филмът заснет 1977 година..ки, но и на 

вен живот.— все още няма 
Има обаче опреде- 

които дават 
оцени.

Ето накратко съДъРжание- 
то му:

Действието на филма се 
преди и по време 

световна свойна. Го-
случва 
втората 
вори за приятелството на 
две жени. И двете са при- 

една към друга, 
различни

се раздвижат 
се ангажират повече души, 
талантите сами 
Трябва да посочим, че в тях 
именно

Кадър от филма „Юлия"Културният център, с ог
лед че разполага със съотве 
гни кадри може и трябва 
да окаже помощ, работниче 
ските клубове да се устро- 

че да станат дей- 
средища иа ии- 

културно-забавен 
живот. Един от начините 
е чрез договоп да се наме- 
рят такива облици, които 
ще привлекат непосредстве 

производители, на 
младите, към

се явяват. вържени 
макар че са от 
континенти — Америка и Ев 
ропа. Едната от приятелки
те загива от фашистка ръка 
и тук филмът получава сво
ята завързка ...

И четирите филма, които 
димитровградчани ще видят 
в киното в Димитровград са 
от т.н. филми за по-широка 
аудитория. Не пренебрегвай 
ки качеството на останали
те три филма, които всеки

непосредствените 
бяха почтипроизводители 

главни носители на програ
мите. Оттук може да се на
прави извод, че евентуалните 
„срещи на трудовите орга
низации” също биха били ус 
лешни, а на работническо- 

игри биха дали

ят така,
ствително
тензивен

Т. Петров

спортните 
ново съдържание.ните

първо място 
творчески културни изяви. В крайна сметка: една от 

постоянните задачи на вси 
чки организирани социали
стически сили е да съДей-

Естествено, не само Кул
турният център е призван 
да привлича непосредстве
ните производители да уча 
ствуват в създаването на 
културните стойности. Обще 
ствено-лолитическите орга
низации, преди всичко пър
вичните организации на

ствуват трудещите се от 
„културен обект” да прера- 
стнат в „културен субект”, 
който активно ще влияе 
върху културната полити
ка на своята среда. ПТОТпДШСт. Н.

♦ т
Организираният домашен живот и труд-най важното

условие за трудовото възпитание
:♦

На въпроса: „Съществува ли във ва- 
я дом организиран дневен режим на жи

вот?”, родителите в центъра на града отго
вориха: 77,40 на сто с „да”, 18,90 с „не ' а 3,60 
не дадоха никакъв отговор. На периферията 
на града съотношението е следното: 72 
сто с ,да”. 24,80 на сто с „не”, докато не от
говориха 3,20 на сто от родителите. За двете 
среди, взети заедно с „да” отговориха 74,57, с 
„не” 22,80 и 3,20 на сто от родителите не да-

ши

(продъ лжение)
на В много семейства се знае кой какво трябва 

да работи през деня и кой кому ,докладва” 
за извършеното.

От казаното досега за ролята на семей
ството в процеса на трудовото възпитание 
на децата, може да се направи следното за
ключение:

Първо, семейството като най-малка, 
но затова пък най-важна организационна фор
ма и основна клетка, в кодто децата при
добиват елементарни навици и знания за 
всичко, което ги обкръжва, е и ще остане 
най-важният фактор във възпитанието. Зато
ва неговата родя нито за момент не бива да 
секне, а напротив да се извесява. Общество
то трябва да му отдели ггсьголямо 
и организирано да му помага в правилното 
възпитание на децата, 
потвърждава, че то по малко губи 
влияние и контрол над тях.

Второ, резултатите на

и образование трябва да се намери пра
вият .„модус вивенди" т.е. да се работи с 
тях на по-широк план организирано, а не 
без ред н план.

Трето, трудовото възпитание може да 
постигне целта си и да осъществи първосте
пенна роля в отглеждането на децата, като 
Цялостни личности, 
основна категория и средство на трудовото 
възпитание, бъде схванагг от всеки 
като извор на живота и основен критерий 
на човешката стойност и неговото поведение.

Четвърто, ако родителите, без оглед 
на пола, своите деца от най-ранна възраст 
възпитават да обичат, упражняват, и фи
зическия, и умствения труд (понеже трудо
вите навици се придобиват с активно уча
стие на лицето в самия процес на 
труда, а не чрез пасивно наблюдаване 
другите работят, както 
шиите работи), Ше имат

не

доха никакъв отговор.
За да се провери пълната искреност 

на родителите, ня някои от тях (случайно 
взети) бе зададен допълнителен въпрос да 
опишат как изглежда трудовият ден на 
детето — от неговото ставане сутрин до ля
гане вечер. Отговорите на родителите наи
стина потвърдиха, че родителите доста ус
пешно са организирали дневният режим иа 
детето.

само ако трудът, като

индивид

От посочените отговори обаче се виж
да, че при известен брой родители не съ
ществува дневен режим за организирана 
работа на децата. Безспорно това е отрица
телно явление, тъй като детето е предоста
вено само на себе си да организира всеки
дневния живот и работа. Това говори, че 
трябва да се обърне по-голямо внимание на 
организираната работа в къщи. Впрочем, 
това е едно от условията за правилното въз
питание и образование «а децата.

Действително, в семейството не съще
ствува стоироцентна планова и систематична 
активност. В немалка степен обаче родите
лите правилно разпределят задълженията.

внимание

понеже практиката 
своето как

и да помагат в дома- 
пенкъсно правилно 

отношение и уважение и към физическите 
работници и Към онези, 
с умствена работа. Впрочем, това е една от 
задачите за възпитанието 
ското младо поколение.

изследванията 
потвърдиха хипотезата, че на трудовото въз
питание «а учениците в семейството се отде- 

внимание, но недостатъчно комплексно, 
организирано и систематически и че следова- 
телно трябва планово да се работи с ро
дителите върху възпитанието изобщо — и 
за трудовото възпитание по-специално.

С други думи, за работата

които се занимаватЛя

на социалистиче-

: КРАЙ
с родители

те върху тяхното педагогическо просвещава-♦
А

Слободан ВАСИЛЕВ 
доктор по педагогическите науки

♦
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ПРОГРАМИРАНАТА ДЕЙНОСТ 

ВСЕОБХВАТНА ДЕЙНОСТ
Приетата в началото 

годината програма за рабо 
та от Общинската конферен
ция на Съюза на социалис
тическата младеж в Сурду 
лишка община 
изпълня®а.
лежитеушите акции 
дежта.

из ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СУРДУЛИЦА В БАБУЩННЦА СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪСТЕ 
ЗАНИЕ В ШАМПИОНАТА ПО ЗНАНИЕ ТИТО — РЕ 
ВОЛЮЦИя — МИР”

Добра шдготмамт п 

състезателят»
ТАЗГОДИШНОТО региона 

лно състезание в шампиона
та по знание „Тито 

— Мир”

„Иван Горан Ковачич" в Ни 
шка баня. На второ място 
се класира Драган Попович, 
ученик в основно училище 
„Бранко Милькович” в Ниш, 
а на трето Бобан Стойкович, 
ученик в същото училище.

Соня Милованович, учени 
чка от I курс в образовате-

ия център ,,Вук Карад- 
жич" в Бабушница е побе
дителка на регионалното съ
стезание в конкуренция на 
средношколците. Второ мя
сто завоюва Драголюб Джо- 
кич, ученик в медицинския 
образователен център „Ми- 
ленко Хаджич” в Ниш, а 
трето място — Оливера Ко- 
стадйнович, ученичка в Об 
разователния център в Ба
бушница.

На общинската конфе
ренция на ССМ в Ниш бе 
присъдена диплома за от
борна победа в конкуренция 
на учениците от основните 
училища. Същото призна
ние получи и Общинската 
конференция на ССМ в Ба
бушница за отборна победа 
в състезанието на средно
школците. ОК на ССМ в 
Бабушница се сдоби с още 
едно признание 
за твърде успешно ор
ганизиране на регионалното 
състезание в шампионата 
„Тито 
Мир”.

От регионалното състеза
ние бе изпратена привет
ствена телеграма до прези
дента Тито с пожелания за 
скорото му оздравяване, ко 
ято прочете Мимица Павло- 
вич.

на ко важни акции: чествува- 
нето Деня на младостта, в 
рамките на което 
вява
ки ГЬрОДрами, спортни СъСТе 
за)ния и гимнастически уп 
ражнения- Запланувани 
и няколко похода. Един от 
тя* под название „По пътц 
Шата гга Народоосвободител 
ната

мисията по информиране и 
останалите комисии.

Очевидно, само програми 
раната дейност може да 
бъде всеобхватна дейност. 
Именно затова успехите на 
сурдулишката младежка ор 
ганизация не изостават. Е- 
стествеио, за всестранната 
реализация на запланувано 
то немалък принос дават и 
останалите обществено-по
литически организации, пре 
ДИ ВСИЧКО СъДОЗъТ на кому 
пистите, които към младе 
жката организация и младе 
жката дейност изобщо, се

Ре-се подгот 
културно-художестве ВОЛЮЦИя 

„Тридесет години социалис
тическо

на тема

самоупр
Югославия" се състоя 
12 април в Бабушница. На 
състезанието взеха участие 
състезатели от 15 общини 
на Нишки регион.

Състезанието се проведе 
в изпълнената до последно 
място зала на Общинската 
скупщина, където състеза
телите и гостите привегству 
ва ДЖОРДЖЕ СИМИЧ, 
председател на Общинския 
синдикален Съвет. На тази 
значителна младежка мани
фестация, покрай изтъкна 
тите общеетвено-политичес- 

дейци от Бабушнишка 
община, присъствуваха и 
представители ма редакци- 

• ите ма вестниците „Кекец” 
и „Младост” и миналогоди
шният съюзен победител на 
това състезание МИМИЦА 
ПАВЛОВИЧ от Велико Бо- 
пинци.

авление вуспешно се 
Между по-забе насана мла

които досега пости 
гнаха добри резултати са 
„Срещите на селата”, цодго 
товката на трудовите брига 
Ди и младежката у; 
акция „Сурдулица 80 ’, 
щане на Щафетата 
достта и прочие.

Црез април и май т.г. мла 
дежката дейност се характе 
ризира главно с редица ак 
шти, които имат подготвите 
лен

лн

война” е заплануван
за май, а се предвижда и 
създаването на „Отряд 
скоевците”, който ще има 
за цел да поддържа револю 
нионните,

трудова 
, пооре 

на мла-
н а

борчески традн 
иии в този край.

характер за предстоя 
щата местна акция „Сурдули 
ца 80”, съюзна акция 
залесяване „Власика 80”, как 
го и подготовката 
дежката
,Д1ера Мачкатовац” 
тието й на една от съюзни 
ге акции. Младите от Сурду 
лица от първи април до днес 
дадоха няколко хиляди часа 
доброволен труд в залесител 
ните акции, уреждането на

км
по

на мла 
бригадатрудова
за учас

Резултатите които на ре
гионалното състезание пое 
пипаха състезателите по
казват, че учениците от ос 
новните и средните училища 
отделят изключително впи 
манме на този шампионат. 
Състезателите са вложили 
големи усилия и труд наред 
:ъс задълженията в обра
зователно-възпитателния про 
цес в училището да се под
готвят за успешно участие 
в шампионата.

В конкуренция на учени
ците от основните училища 
най-добри знания показа Ни 
шавка Раиджелович, учени- 

Ст. Н. чка в основно училище

жизнената среда в местните 
общности и града.

Не по-малко значение се 
отделя и на акцията „Мла 
дият работник — самоупра 
вител”

диплома

Революция
в организациите на 

сдружения труд. С оглед 
че се намираме в годината 
на всеобща икономическа 
стабилизация, няколко сто
тни души млади, заети в 
сурдулишкото стопанство, ак 
тивно съдействуват за ггро 
веждането на дело на това 
важно мероприятие, за кое 
то са приети програми във 
всички ООСТ.

Младите в Сгрдулишка об 
шина редовно участвуват в 
политическата школа на в-к
„Борба”----„Душан Петро-
Вгпч — Шане” а в поредния 
цикъл са включени няколко 
десетки млади от ООСТ и 
образователните центрова.

През май се очаква още 
по-интензивна дейност, 
вен
ването на 
празник на труда 
запланувани са още някол

Младите са добри производители но и дейни строи/е
ли на новите отношения

Младите от Сурдулишка 
община през май ще прове 
дат всестранни подготовки 
и за акцията на младите из 
следователи „Градище 80”. 
с която се включват в тазго

отнасят с необходимата ан
гажираност и заинтересова 
пост.

Д. Глигориевич

ПО ВЪПРОСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ИЗДАНИЯТА НА „БРАТСТВО”
дишните акции на младите 
изследователи в Република- ПОВЕЧЕ ШТАНТН МЕЖДУ РЕДАКЦИИТЕ И СЪТРУДНИЦИТЕта.

Една от редовните дейно
сти на младежката организа 
ЦИя 
ните
ССМ, П редседателството I! а 
фериалния съюз, комиситс 
за доброволните трудови ак 
ции и всенародната отбра
на и самозаисита, дружсст 
вото на изследователите, ко

В своята плодовита дваде
сетгодишна 
ска и журналистическа дей 
мост, Издателство „Брат
ство” в Ниш винаги с да
вало широки възможности 
за изява ма талантливите за 
литература и журналистика 
българи в Югославия- Бла
годарение ма тези възмож
ности мнозина литературни 
творци от Босмлеградска и 
Димитровградска 
от които повече са млади, 
вече се афмрмираха като 
признати имена м младата 

гература 
родност. Числото па сътруд
ниците в изданията на Из
дателството от ден па ден се 
увеличава, а сред тях им а 
много ученици от основните 
и средните училища. Сътруд 
личи също и известен брой 
студенти,

то заминат на висшите уче
бни заведения, някак „замлъ 
кват”, видно секва „излиза
нето” им ма страниците на 
изданията.

Това явелчие всякак е по
следица на редица обстоя
телства. Новите, по-големп 
задължения сигурно оставят 
ио-малко време за творено. 
Но талантлив млад творец 
намира п време и ниепнра- 
цня за твочреко пресъзда
ване па своето схващане на 
пашата действителност и 
чувствата си. Това значи, че 
и те продължават да създа
ват. От друга пък страна 
Издателството настоява да 
афирмира възможно по-го- 
ля!М брой млади творци. Слс 
довптелио проблемът тряб
ва да се т-ьрсп па друга 
страна. Г1о мое мнение, ка
сае се за относителна стаг
нация и творчеството па те 
зи млади таланти н липса 

но организиран контакт 
е Издателството. Именно, в 
своето творческо търсене в 
литературното поле, младите 
творци осъществяват дина
мичен начален възход, 
не със сдобиване на

чение в основното и средно
то училище. Със записване 
на природноматематически 
и обществени науки, далеч
ни от литературното изкус
тво, намалява влиянието на 
съвременните процеси в ли
тературата върху тяхното 
творчество. По този начин 
се създава плато в творене- 
то им. забавящо нататъш
ния напредък.

Решителна роля тук тряб
ва да одшраят редакциите 
ма изданията. Те трябва да 
организират разговори с те
зи творцин и сътрудници — 
журналисти, да ги подтик
ват за нови постижения, да 
нм оказват професионална 
помощ. Това сигурно няма 
да бъде проблем, с оглед на 
факта, че най голямо число 
наши студенти следват в 
Ниш и Скопие и че сред 
тях има голям интерес за 
ио-нлодовито творчество и 
сътрудничество. Може би 
иац-сполучливо решение би 
било ако мри Издателство 
„Братство ’ ще бъде открит 
клуб. в който ще се разгър* 
ща по-резултатна клутурна 
активност на студентите от 
б'ь л гарската »I а родност.

Арсо Тодоров 
студент в Ниш

книгоиздател -се насочва От създаде 
комисии при ОК на

Ос-
подготовка за честву 

Международния 
1 май

общини.
ДИМИТРОВГРАД

Акция за събирана ня 

•торичии суровини
ЛИ па пашата па

стие взеха над 400 ученика 
от центъра за насочено об
разование и възпитание „Йо 
сип Броз — Тито".

стабили-Икономическата
едно от основнитезадия е 

полета, в което през послед- 
ангажиратните месеци се 

всички трудещи се и граж
дани на нашата страна.

С цел да дадат принос ма 
стабилиза-

Няма съмнение, че сътру
дничеството на младите от 
българската на

Те, бяха разпределени в 
града, 

във
различни райони ма 
Акцията бе проведена 
вид на състезание, така че 
класовите общности вложи
ха максимални усилия. И 
разбира се, тя, напълно

народност в 
„Другарче", „Мост" и „Брат 
ство" с отчело и отчита :ша 
читални резултати. Обаче съ 
що така е ясно, че налич
ните възможности не са до 
край използувани. За това 
свидетелствува и фактът, че 
наеюеледък. извее II ю 
младежи и девойки 
тивпи сътрудници от сред
ношколските пейки, след ка-

икономическата
Общинската конференция,

циа на Червения кръст и 
ОК на Съюза на социалис
тическата младеж в Дими
тровград, на 12 април т.г. ор

акция-

успя-
Накрая, да споменем и то

ва, че най-добри резултати 
в събирането па вторични 
суровини, постигна класова
та общност ма 1Уб клас.

К. Андонова

сет*
опит

га визирах а трудова 
В акцията бяха събирани 
вторични суровини 
гид и картонен амбалаж.

В споменатата акция, уча-

творят в-|,в вече овладяни 
форми н стил. Всичко това 
се формира под решително 
влияние на литературата, до
минираща в езиковото обу-

число
ак-хар
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ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТЪТ 

СЪСТАВНА ЧАСТ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО
по-лесно и с ио-бързп крач- 

се 07,рои напред. А сек
цията за физическа култура, 
спорт и рекреация къ'м 1>с 
иублшеаиоката конференция 
па Социалистическия съ1о:1 с 
винаги готова да окаже по
мощ, да излезе па среща на 

каза

род неизползуван и гге ресурс! I 
•— подчерта Джабири. А та
кива н ма.

Джабнр Джабири също 
изтъква, че всред младите 
хора трябва да се насажда 
схващането, че физическата 
култура и спортът са необ
ходимост, а не обременява
не. Там, където това схва
щане по-скоро преобладас,

ки
— Основните училища са 

разсадник на бъдещи спор
тисти. Оттам те отиват по 
по-висшите учебни заведе
ния, в организациите на 
сдружени# труд, местните 
общности. Всяка местна об
щност трябва да има спорт
ни терени, на които да се 
тачи спортуването като ма
сова изява — каза Джабири. 
Това, естествено, трябва да 
става на самодейни начала. 
ТОва е основно — изтъкна

такива инициативи 
между другото Джабири.

М. А.

Младост - Раднички (Враня) 3:3
ло използуваха и изравни
ха резултата.

Играта и а „Младост' в па 
по сезона получи по- 

оцонка, но тря 
, че па бо 

футболисти

той- В първия кръг от пролет 
футболнотоЪез обезпечаване на най- 

широка и богата база 
спбртуване — не могат да 
се очакват и високи спорт-

пата част на 
првенсвво във Врат ска гру 
па в Босилеград в неделя» 
се срещнаха отборите на до 
маинщ „Младост" и „Радий 
чкн" от Враня. В интересна 
н оспорвана борба, 
задоволи над 200 любители 
на футбола, двата отбора 
вкараха по три гола и спече 
Лиха по една точка.

Трябва да се изтъкне, че 
от резултата много по-довол 
ни останаха гостите от Вра 
ня, понеже домашните фут 
болисти в по-гол яма част на 
мача бяха подобър отбор 
и имаха резултатно преим-у 
шество от 3:1. Във финиша 
на мача обаче се изяви 
по-добрата физическа под- 
готвеност на враиските фут

за
чадото 
ложителша 
бва да се изтъ1К1ИС7
оплоградскиггс 
предстои сериозна трепиров 

да поправят фи

ни постижения.
— Физическата култура и 

спортуването играят важна 
роля и във всенародната от
брана и обществената само
защита. Волево твърди и 
здрави личности са най-год- 
ни за включване във все
народната отбрана — каза 
Джабири.

При това — физическата 
култура играе голяма роля 
и в подобрението на произ
водителността на труда. За
туй от ден на ден в органи
зациите на сдружения труд 
посвещават все по-голямо 
значение на този въпрос.

която
ка, в която 
зичеоката си подготвеност и 
I подобрят функ,1 «тира! »ето 
па линиите в отбора.

„Младост" игра в следния 
състав:

М. Чипев — Евтимов, И- 
— Владимиров, Гсор 

пиев, Йовчев — Венков, Б. 
Тасев, В. Чипев, В. Тасев и 
Цветков.

Голмайстори за домашния 
отбор: Миле Цветков в 20 
и 29 и Владимир Чипев в 
65 .мин.

Ма лост: готови за отбрана

„НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА”

ОТКЛИКГОЛЯМианов

акциятаВ много среди 
„Нищо не бива да ни из
ненада” се провежда съвме- 

поделенията на Юго-
армия.

В АКЦИЯТА „Нищо не 
бива да ни изненада”, коя
то се провежда у нас, до 
края на март в Нишки ре 
гион са постигнати завидни 
резултати. В над 1 300 орга
низации ма сдружения труд, 
местните общности, учили
ща и учреждения, акцията 
взема все по-широк размах, 
така че се очаква в нея до 
края на годината да учас
твуват над 250 000 души, или 
всеки втори жител в регио-

стно с
славската народна 
териториалната отбрана и 
гражданската защита.болисти, което -меЗА РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛ

ЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
гостите

В програмите за акцията 
са внесени редица меропри
ятия, отнасящи се до осъ
ществяване на противопо
жарната защита, разни уче
ния на частите на територи
алната отбрана, с екипите 
по бърза помощ и пр.

Изтъкнато беше, че в Ни
шки регион акцията е прие 
та хшого добре и още в на
чалото си отчита добри ре
зултати. Макар че акцията 
започна неотдавна — тя бъР 
зо взе широк размах, раз- 
растна се и все повече се 
разширява.

Във връзка с отделянето 
на средства за развитие на 
физическата култура и спор
та в стопански изостанали
те краища Джабцр Джаби
ри подчерта, че и там, както 
в цялото ни общество, се 
полагат усилия за развитие
то им. Разбира се, налага се 
все повече да се държи сме 
тка за изразходването на 
всеки динар, даден за тази 
цел, съгласно изискванията 
на мерките по стопанска ста 
билизация, както и в други
те области.

— В никакъв случай това 
не значи, че на този въпрос 
не ще се посвещава дължи
мото внимание. Напротив. 
Само трябва да се използува1"

на.

Досега най-хубави резул
тати в тази акция са пости
гнати в Димитровградска, 
Куршумлийска и Свърлиж- 
ка общини.

Както неотдавна на засе
данието на Междуобщин- 
ската конференция на Со 
циалистическия съюз в Ниш 
изтъкна Светомир Николич, 
от съдържанието на акция 
та „Нищо не бива да ни 
изненада” се вижда, че към 
нея се е пристъпило твър
де сериозно и отговорно. То 
ва е още едно звено към 
развитието и внедряването 
на всенародната отбрана и 
обществената 
— каза Николич.

Това нещо е яРко свиде
телство за огромното жела
ние на гражданите и труде
щите се масово и най-пря- 
ко да се изявяват по въпро 
си, отнасящи се до укреп
ването и внедряването 
всенародната отбрана и об
ществената самозащита/ Тя

Отборът на „Младост’ — Босилеград

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ на

Зъбният камък става дълг и чест на всеки 
наш гражданин и трудещЗЪБНИЯТ КАМЪК е широко раз

пространен всред населението. Той се 
среща по-често всред възрастните, от- 
колкото у децата и юношите. Хора от 
една и съща възраст имат различна 
склонност към образуване на зъбен ка
мък. V някои независимо от щателните 
грижи за зъбите се образува извънред
но много зъбен камък.

Има данни, че три такива хора е 
повишено съдържанието на калций и 
фосфор и слюнката и в кръвта. Зъ
бен камък: се наблюдава обикновено 
та!м, където зъбите се обливат със слюн
ка: на езичната повръхност на долни
те резци и на външната повръхност на 
горните големи кътници.

реята. Особено опасно е наличието на 
микроорганизми в Зъбния камък, 
създават услови^ за постоянна токсич
на инфекция в тази област.

Разпространеното мнение всред ня
кои среди на населението че зъбният 
камък укрепвал зъбите и че неговото 
премахване води до повреждането им, 
не почива на никаква научна основа.

Зъбният камък трябва Периодично 
да се отсранява.

Това се налага особено при заболя
ване на венците. Почистването

самозащита се.Те
М. А.

ДИМИТРОВГРАД

Работническо-спортните 

■грм - могат да започнатму ста
ва със специални инструменти' и то са
мо от зъболекар-стоматолог.

Като предпазно мероприятие срещу 
образуването на зъбен камък се' препо
ръчва редовното поддържане на хигие
ната на устата, изразяващо се поне във 
вечерцо почистване на зъбите с четка и 
паста за зъби.

И тази година, - 
зацията на Общинския 
дикален съвет в Димитров
град ще бъдат проведени 
традиционните

Участниците 
зават в повече спортни дис
циплини и то: малък фут
бол, волейбол, 
са, шах?мат, спортна стрел
ба -и- атлетика. Що 
до атлетиката работниците, 
които се занимават със 
спорт в свободното си вре- 
ме» • ще имат възможност да 
се прояват в бягане,
100 и 60 метра, хвърляне на 
гюле, скачане в дължина и 
претегляне на въже.

Накрая да споменем, че 
всички трудови организации, 
чиито представители ще уча 
ствупват в работническо-спор 
тните игри, трябва да дадат 
заЯвки най-късно до 14 ап
рил.

в органи- 
син- ще се състе-

тенис на ма-Различава се надвенечно и подвене- 
чно образуване на зъбен. камък. Той 
се отлага около корена на зъба при 
наличие на болестни прояви на венеца. 
Подвенечният зъбен камък се отличава

работничес
ко-спортни игри.

За организирането 
вежда мето на

се касае
и про- 

споменатите 
специал-НайЧДобре е това да става след 

от надвенечния по тъмния си цвят и вечеря, преди лягане. По този начин 
по твърдостта си. се отсраняват остатъците

ИТ° П° Вр6Ме на СъНя налшРат най-бла- лно действие върху венеца гоприятни условия за гниене и създават
Венечните ръбове набъбват, зачер- предпоставки, както за отлагане^на зъ-

вяват се, кръвят. Наличието му по зъ- беи камък, така и за други заболява-
оите води до усложняване на същес- ния в устната кухина Освен това през
вТДе?/™,, 3,аб°ЛяВания на «енците. 6 месеца трябва да се посещава лекар
Впоследствие зъбите се оголват поради ят за профилактичен преглед на уста-
стопяване на костта от възпалителния та и зъбите и отстраняване на евен^-
•лроцес, разклащат се и се извеждат. ално появилия се зъбен камък
Тои допринася и за развитието на пио- ДфЛ С

игри е задължена 
на комисия към Общинския 
синдикален съвет. Комисия
та вече е изготвила правил
ника

от храна, ко- и на

и пропозшдиите за 
предстоящите състезания.

В тазгодишните работни
ческо-спортни игри, и тази 
година ще вземат участие 
голям брой работници от ор 
ганизациите на 
Труд и трудовите общности 
в общината.

сдружения

Т. Петров
СТРАНИЦА 10
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НЕВЕРОЯТНА ДРАМА НА ДВАМА СТРОИТЕЛИ ОТ БОЖИЦА

Календар на съботната Паднали от четвърти
останали живиНа 12 април 1941 година от направлението 

на Ниш германските части с един танк влезнали 
в Лесковац и без съпротива окупирали града.

— Ех, този о'сми май’.- Па 
днах от 16 метра височина, 
един месец след това „леб 
дях" между живота и смъР 
тта и просто да не вярваш 
— останах жив.

А всичко се случи така 
ненадейно, за само някол 
ко секунди. По това време, 
преди единадесет години, ра 
ботех в строително предпри 
ятие „Граджевинар” в Ниш, 
строехме солитер в улица 
„Братя Таскович”. На 8 май 
1969 година 
четвърти* етаж. Аз и Ми
не, той също е нашенец 
от Божица, приемахме и из 
сипвахме кориите, пълни с 
бетон, които повдигаше и 
спускаше кран. Изсипвахме 
пи на плато, направено от 
дъски, с които бяхме премо 
етили шушшната в солите- 
ра, където по-късно се по
строяват басамаците... Въпре 
км че под мас зя е ше пропа с 
дълбока 16 метра, ние сво 
бодно се движехме по пла 
тото, дъските бяха дебели, 
цвърсти, три етажа постро 
ихме... това само на тоя со 
литер, а колко предни, е-хе... 
И така и този с внимание 
следехме спускането на кор 
пата и вече протегна!Хме р-ь 
пс да я доловим, когато 
тя полетя неудържимо — 
отказаха спирачките на кра 
на... Отекна силен трясък-

дъските под наших? крака 
се счупиха, 
низ отвесни* коридор... Аз 
в началото съм удрил с гла 
ва от стена и нищо повече 
не зная... От 
„излезох" след 31 ден, над 
тежа някак животът.

Когато

до падането в зимника.
— От ужас занемях, 

■можах ни да се 
зна*
опитах и с Ръце и с крака 
да се хвана за нещо, но не 
успях и после потънах в 
мрак...

не полетяхме не
изплаща, 

само толкова, че се
о

На 12 април 1944 година Осма сръбска бри
гада извършва нападение на неприятелската кре
пост в Крива Фея. Гарнизонът на неприятеля е 
имал 350 полицая. Този неприятелски пункт е 
бил от голямо значение за окупатора, защото по 
пътя, който тук водил се снабдявали частите му 
в долината на Южна Морава. Освен това с дър
жането на Крива Фея, неприятелят разкъсвал ця
лостта на свободната територия от Върла до Пчи-

След боевете, които продължили един ден 
неприятелският пункт е ликвидиран. Запленени са 
300 полицаи, а около 30 са ликвидирани по време 
на боевете. Пленени са десет картечници, 20 
томата и коло 300 пушки, 50 пистолета и 40 000 
трона и голямо количество храна, която е разде
лена на народа. От бригадата загинали 8 бойци 
и 17 са ранени.

С унищожаването на неприятелския пункт 
при Крива Фея свободната територия от Върла до 
Куманово представяла една цялост. Тази битка 
е имала добър отзвук всред населението на Юго
източна Сърбия.

безсъзнание

това разказва, 
Станко Миленов, роден през 
1931 година в Божица, пона
стоящем инвалид и пенсио 
«ер в Ниш, не повдига своя 
глас. От време на време пра 
ви къси паузи, но не да си 
припомн *

НЯ. лрмвършв ахме
всичко помни

като че ли; вчера се случи. 
И така приказката тече ка
то монотонно въртене на 
магнетофонна лента, но не- 
може да окрие ужаса на те-- 
зи няколко секунди. Защо 

казва

ав-
па-

да се вълнувам 
■Станко каквото се случи, 
случило се, ще се тър
пи, човешката душа е жи
лава. Няма никого да обви
нявам, нещастие, гдето се 
казва.. Може би нямаше да 
се случи ако охраната по 
труда беше още малко по- 
добра. но. . .

Другият пострадал в то
ва нещастие е Миле Анач 
ков, също роден в Божица 
през 1920 г., сега живущ в 
Ниш. И той също описва 
страхотните моменти, но за 
разлика от своя състрадал- 
ник останал в съзнание все

Миле Аначков

о
'у'.}На 15 април 1944 година в село Църквица 

(Пуста река) в присъствието на членовете на Кра- 
евия комитет на ЮКП за Сърбия Петър Стамбо- 
лич и Неделко Каранчич се състоя партийна кон
ференция на Озренската бригада.

Ь Л;'“

о
штщНа 18 април 1937 година след стачката на 

шивашките работници се състоя скупщина на 
подружницата на шивашките работници за Леско- 
вац, на която е избрано ръководство с председател 
Стаменкович.

Г\ V-;ШГ- %ОТКРИТ МЛАДЕЖКИ КОНКУРС
' ■

; ;
за следните области на младежкото творчество:

Станко Миленов
I. ЖУРНАЛИСТИКА:

1. Репортаж
2. Портрет
3. Статия

Това е първата част от 
приказката за нещастието, 
сполетяло преди И години 
двамата строители Станко и 
Миле. Втората част на дра 
мата е приказката за тежка
та борба за два живота и за 
голямата хуманост на лека 
рите, предприятието и об 
шеството.

Цял месец лекарите во
дят борба да изтръгнат 
Станко издържал 3 опера- 
щш, от които две на левия 
крак. Съкратена му е бедре 
ната кост. Сетне отива на 
реабилитация, здравето по
степенно се възвъРша« н° 
крайният епилог — инвалид 
от I степен. Не можеше по
вече да се стори. Сега ходи 
с помощта на патерици, кол 
ко да се разхожда около 
къщата.

Миле лишава малко по-ле 
сно. Пречупва дясната ръка 
да две места и получава по- 
леки повреди. И за неговия 
живот лекарите водят теж 
ка борба. След четири годи 
ни лечение, Миле остава ин 
валпд от III 
ва — да работи в 
лордгфнятне.

При всичко това предпри 
яшето. ..Граджевинар", е 
проявило изключително гол 
яма грижа за .своите постра
дали работшдХй и техшгге 
семейства. Още веднага е 
отцепило завидна Парична 
помощ на пострадалите, ока 
звало е перманентна помощ 
по време на лечението, не 
е ги, забравило и почкъоно. 
При Станко често идват дру 
гари от предприятието, тру 
допият колектив му е обезп 
41 щ добра пенсия. И на два 
мата помага и сега когато 
трябва да отидат на провер 
ка или да се лекуват от по 
следтщте.

II. ПРОЗА И ПОЕЗИЯ
1. Разказ
2. Стихотворение

III. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
Рисунка

IV. ФОТОГРАФИЯ
1. Снимки из бита и живота на младите
2. Художествена фотография

У.Народно творчество 
Легенда (за имената на селища и местно 

сти от нашите краища).

VI. ХУМОР И САТИРА
1. Карикатура
2. Епиграми
3. Афоризми

За всички горепосочени области ще бъдат
разделени първа, втора и трета награда и специал
ни нас7,рчения вт>в вид на книги.

Публикуваните творби от всички 
се хоноруват и участвуват в конкурса.

Право на участие имат всички младежи и 
девойки до 27-годишиа възраст. Резултатите ще се 
обявяват два пъти годишно: за Деня иа младостта 
и Деня на Републиката.

Формирано Авто-мото дружоотво
и затова че през него ми
нава и международната ма- 
гистрала, по която годишно 
минават и над един'милион 
моторни превозни средства.

облас7и
Вече месец и половина в 

Димитровград работи „Авто- 
мото" дружество, като само
стоятелна обществено-профе-
сионална организация, в чий 

Авто-то състав работи и 
школата, която до 1 марг 
т.г. работеше към ^ 
за култура „25 май' •

Новоформираното „Авто- 
мото" дружество относно 
трудещите се, които раоок 
ят в него, си поставиха за 
задача да се лозанимаят и 
с образованието и В7,зпита- 

и лио-

Рсдакцня „Братство” степен и задоч 
своето

Т. Петров
центъра

След едиа 

година
нието на младежта

в областта на дви-нерите 
жсЯИето.

Освен посоченото, хората 
от дружеството ще оказват 
и различни видове помощ и 
услуги на притежателите на 
моторни превозни средства. 
Тази помощ се състои в 
осигуряване, издаване на ра 
зпични картички, бензинни 
купони, теглене иа аварийни 
моторни возила и друго.

Създаването на едно тако 
ва дружество за Димитров- 

от голямо значение,

Измина една година от зе
метресението в Черна гора. 
Нашите народи и народно
сти показаха п/,лна солидар
ност за помощ на населе
нието.

Кирил Георгиев 
Драган Михайловград е
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л чпЩ '60» докачени©Афоризми1 |:11 ::' * * * ВЪЗДУШНА БАНЯ

^„1-иостта на страната пътува 
Жена от въЧ** в Туристическо бюро

за Звонска баня, Опива се в плуването, 
да се осведоми за услов я" ъ _ давестии

- Да, другарко, отговарят и ‘ ^ е
са качествата на банята, но тя преда 
„„ъадуш^ш,я.^аво, „а мен е нужен чист въз-

ДУХ? Не не въздушна" я наричат, защото до 
„ея «шко да « ™ само чрез въздуха.

!
Думите на истината са 

прости.
ЕСХИЛ

* * *

АимитровгродсПинореком
Няма да чуем истината, 

ако сами не я казваме.

ПУВЛИЙ СИРП1 ВНИМАНИЕ КУЧЕТА!

* * *

на Жолк>”»

„Ниш-ек-
Чека тува онядан автобуса/' за село, ка бай ■ 

Никола ме кара да ндемо у Гацшюто на по чаш- 
ку. Тети га Йордан се надърнднл огоди до коре- 
комът, казали му дека докарали кове работе.

Автобусаг си отиде, я остадо и видо у йед* | Ц 
! | ну продавшщу народ да се помори. Реко требе |
! I това да йе корекомат. Жене се бутаю, не може 

’ да улезну, я сам оди село, по-ячък, побутну нале- 
I во на десно, — и улезо унутра. |

Ш11; Бре еннко — кажем на детето — я ““ Да“
| й^дне обуче... После внднм некакве тенджере суну 

се да узнем ама продавачат Би даде на друго мом
че. Може да му йе роднина, помнели си. После 
видим внлджанье, ама без дършКе. Реко, че Би у- 
зимям па кикво да йе» да не излезнем без нищо.

| Йедна жена ми казуйе дека пръсти че си погорим 
с тия вилцане. После узо чанту на снауту, видим 
жене Би млого грабаю.

Понакупимо йедн^ДРУГ0 и после йедза се 
1 жив извлеко надвор.

Ка стиго у село приказа све на бабучкуту, 
а она се толко зарадува. Каже, те й^ДНУ111 и 171 
нещо да напрайиш добро у Димитровград ка и- 
ттрттт Друг пут само у Гациното висиш. Ка извади 
сви се зарадуваше: на снауту чанта и помаде, на 
бабуту плат за роклу, на синатога обуче, унучето I 
ииштол., свиркало и това све за двайесе ил>адарБе 
старе.

Почти всички религии са 
загинали по милост на сво
ите СВОШ01ВДН-

П. БУЛСТ
ИНДИАНЦИ

* * *
Десетгодишното внуче да дядо Иван, което 

зя т рв път идва в Димитровград вижда димна 
‘зав^а над Коздоица „ с втренчен поглед вика:

-Дядо, виж Колорадо, Тексас, димна завеса
индианци викат на помощ... оапялени-

— Какъв Тексас бе синко, това са запалени 
Комуналното предприятие от Дими-

Поиопасно е да се напада 
суеверието, отюолкото вяра
та.

С. СЕГЮР
те боклуци иа 
тровград...* * *

В МАГАЗИН ЗА ПРЕОЦЕНЕНИ СТОКИ
Човекът е творец на своя

та съдба. Тълпа от народ чака гтред един магазин с 
обувки. Вратата са заключани. ВътреСАЛУСТИЙ преоценени

няколко граждани обръщат стоката наопаки.
— Какви са тия привилегии — обажда се е-

Какви са тия* * * дин от клиентите пред вратите — 
привилегии...

Продавачът спокойно отговаря •’
— Моля, ви граждани това е тъкмо коми

сията за преоценка на стоката. . .

— Те — реко — човеци иду през границуту, Щ! 
марЬе германсБе даваю, а я У Димитровград све , Съдбата дава в излишък, 

но не дава достатъчно.това ви накупи...
Погледаше и одйеднуш сви се намъРщише. 

Они помислише дека и я сам ишъл у корекомат.
— Бре, тате това без паре да су ти давали 

да неси узимал. Теквуя чанту твоя баба йе но
сила, а тая помада йе прайена преди двайесе го- 
дине. А платат може само за дисадзн.

МАРЦИАЛ

| 44'* '• '45У-- - .'* * * Фото-шегаБабата ме па варди:
— Аде, ад е, голема работа, верно оди платат, 

че си напрайимо дисадзи, обучете Манча, че си 
носи,
виме на краву на, вола шия се кабийе, че Би по- 
намажемо с това да поомекне...

Ако искаш да бъдеш пред 
класиците, пиши предговори 
към тях.а помадата нека се найде — подсече се

Е. КРОТКИ

* * *

I .ли Без страсти няма гениал
ност.

Т. МОМЗЕН

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ, ИЗПРАЩАЙТЕ МАТЕРИАЛИ 
ЗА РУБРИКАТА „МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ”.

Той — Какво от това, че яйцата са 3 динара. 
Аз ли съм виновен!ВЕСТНИК НА БЪЛ
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