
БРЛТбтПпмшш± \иои
С указ на президента 

на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. 
ство 
стоен с

Издател- 
„Братство" е удо- 

Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

ЛГАРСКАТ» ♦«аропност е са>р Югославия -»
ГОДИНА XXII * ВРОЙ 992 * 6 ФЕВРУАРИ 1981 * ЦЕНА 3 ДИН.

АКЦЕНТИ ОТ УВОДНОТО 
ЦК НА СКС ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДУШАН ЧКРЕБИЧ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА

РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПА 

НСТВО - ДЪЛГОСРОЧНА ЗАДАЧА
На проведеното на 2 февру 

ари в Белград заседание на 
Централния комитет на Съюза 
на комунистите

значително 
процеса

допринесе към 
на дестабилизация, 

макар че по своя характер и 
всеобщите свойства предста- 

един от най-важните

ство и хранителна промишле
ност, освен енергията и деви 
зния платежен баланс, стана 
сериозен дестабилизиращ фа
ктор.

Сърбия нав
дневен ред беше развитието 
на селското стопанство. Увод 
но изложение изнесе Душан 
Чкребич, член

влява
фактори на стабилизация. 

Слабостите, .Периодът, в който навлязох 
ме предявява необходимост
та за много по-голямо произ 
водство на селскостопанско- 
хранителни произведения 
домашния пазар и за укреп
ване на износната позиция на 
нашия външнотърговски 
ланс.

които се явя
ваха и които в най-голяма сте 

и сега съществуват, 
манифестират в недостатъчна-

на Председате 
лството и председател на Ску 
пщината
република Сърбия.

пен се
на Социалистическа От заседанието на Председателството 

кия съюз
на Социалистичес-

та конкретизация на мерките 
на аграрната политика, както 
и в отсъствието на мерки, ко 
ито трябва да дадат възмож
ност приетата политика да се 
реализира в практиката. Пора 
ди това постепенно губехме 
крачка
производство и изоставането 
в обезпечаването на нарасна 
лите потреби, с което отно-

за

Крупни задачи пред 

средствата за информации
— И покрай забележителни 

те резултати, които постигнах 
развитето на селското 

стопанство, през последните 
години се чувствува известно 
забавяне в темпото на разви 

изтъкна Чкребич. Не
достатъчното селскостопанско 
производство и производство 
то на храна в най-широкия 
смисъл на думата, затрудни и

ба-
ме в

Трябва предварително да и- 
маме на предвид трудностите, 
които ще трябва да преодо
ляваме в усилията да осъще 
ствяваме по-голяма селскосто
панска продукция за износ. 
Затова всред нашите трудно- 
ви хора след»*: докрай да про 
никне съзнанието, че не е 
просто да се устои на конку
ренцията 
пазар и че трябва последова 
телно да се зачитат техноло- 
жката и трудова дисциплина.

в селскостопанското
тие

На състоялото се на 28 
януари в Белград заседание 
на Председателството на Съ
юзната конференция на Со
циалистическия съюз (пред- 
седателствувано от Тодо Кур- 
тович), бя*а обсъдени някои 
актуални въпроси от действу- 

положението на 
средствата за масова инфор
мация в светлината на за
ключенията на СК на ССТНЮ, 
приети през 1979 година.

В уводното изложение на 
ЯН Ширка, председател на 
Секцията :по информиране 
към Съюзната конференция 
на Социалистическия съю3 се 
изтъква, че настоящето поло
жение в областта на инфор
мирането, следователно в сре 
дствата за информация, както 
и в обществото като цяло, 
търси последователно осъще
ствяване и изграждане на ця
лостна и единна система вър
ху основите на Конституция
та и Закона за сдружения 
чески становища на съюза на 
труд и ясните идейно-полити- 
комунистите. Това са основ
ните предпоставки за по-до
бро информиране.

Подчертавайки 
мостта средствата за масова 
информация да бъдат в още 
по-голяма степен оръжие в 
ръцете на трудовите хора, 
Ян Ширка, се застъпи за още 
по-смело и по-решително из
граждане на нови методи на 
работа, подобрение на дей
ността на редакциите и за по- 
голяма отвореност на извори 
те на информации. Като на
помни, че при търсене на 
новото се срещаме с корави 
отпори на старите схващания 
и по-раншни^ начин на ра
бота, Ширка изтъкна, че от 
всекидневната акция до голя
ма степен зависи как ще пре
одоляваме тези препятствия, 
забавящи самоуправителните 
процеси. В това отношение 
трябва още по-пълно да осъ 
Ществяват своята роля прог

рамните и издателските съ
вети.

Ян Ширка отделно се спря 
върху изключителното значе
ние на ролята на средствата 
за масова информация в осъ 
ществяването на политиката 
на стабилизация, както и за 
необходимостта от развитие и 
афирмация на социалистичес
кото самоуправително общес
твено мнение, при което не
заменима роля играят сред- 
ставата за информация.

сително недостатъчното ниво 
на селскостопанско производ

на чуждестранния

ването

КЛАСОВ ВЪПРОС

По отношение позицията на 
частния сектор в селското сто 
панство, трябва да се разни

щят всички дилеми. Частния* 
производител е наша истори

ческа и социалистическа реал

Пред Социалистическия съ
юз — подчерта Ян Ширка — 
стоят големи задачи във връ
зка с подобрението на обще
ствено-икономическото 
жение и развитието на сред
ствата за информация.

поло-

(На 3-та стр.)
От заседанието В заключенията на Съюзна

та конференция е дадена пъл 
на подкрепа на предложение
то за приемане на Закон за 
основите на системата на пу
блично информиране, който 
да обезпечи най-цялостно ра
зрешаване на редица нераз
решени въпроси, засягащи 
трудещите се и гражданите 
в областта на информирането.

РЕГИОНАЛНИЯ ВОДОПРОВОДПРИКЛЮЧИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА
„ДИМИТРОВГРАД” .А.ШШ1

ВОДАТА ДА СТИГНЕ ДО ВСИЧКИ
на водопровода е 43,93 километра, а за из- 

49 084 810 динара ф ЮНА даде зпа-а Обшв дължина 
граждането му са изразходвани 
чителен принос в акцията

необходи-

А точнофинансови средства, 
те са
имало нито в общинския бюД 

Една от възможностите 
този жизнен

II този бройбеда.
Водопроводът донесе 

Положените

липсвали. Същите не екомунално- нова 
усилия

всички са до-

Най-големият 
бито. обект . историята и» 

Димтровград радост.
не се жалят, а

Просто се гордеят. <-е 
едвам си

жет.крайграничната 
ска община — регионалният 
водопровод „Димитровград 
след няколкогодишна работа е

Същ ият 
снабдява ^

да се разреши
• Да се преодолее 

изостаностте
е била в местното са-волни.

га, като че ли 
спомнят 30 
на 1974 година,

въпрос
мооблагане и в търсенето на 

от общината. И
3

изминалото лято 
било средства вън 

се тръгнало. 
Единственият

завършен. което еуспешно
перспективно ще 
селища, а понастоящвм

започване на 
димитров- 
само в

• Колективната 
бота

решаващо за
подготовките. На 
градчани 
спомен

дипломиран 
инжинер-строител в общината 
Борис Борисов, председател
ят на ОС е запретнал ръка
ви за да изготви 
програма. За дългосрочно ре- 

въпроса с питей-

ра-от не 
осем селище.

тези 
75 на

в общи- 
говОрИМ

интерес 
на трудовия човек 4останаха 

и разговорите в пре- 
от хора канцела- 

Об-

го вода ползват 
Имайки предвид, 
селища живее 
сто от населението

че в
около ПЪЛИЯ»»иата

на председателя «а 
скупщина

търсейки
и като прад-

проектна
• Планът — в зави- 

стимост от маши
ните

рия
щинската 
рис Борисов,

ангажиране

ииж. Бо-е деиата излишно 
за значението «у. С усилния 
си труд и работа, някога, те 
ка да се каже, жадните димл

и населението в
има во-

шаване на 
на вода той се е определил 
за довеждане на вода от бо
гатото Пъртопопинско врело.

него- 7
вот о
седател 
строител. 1

За реализиране

и като специалист
• Кипяща младост в 

снежните пазвм на 
Църноок

тровградчани 
селата, в които сега

изобилие, успях» Д» и3'
на акцията 
значителни (На 7-ма стр.) 9Да в

воюват още една трудо*а
нужниса билипо-



НАС || П □ С В Е Т А И Н
БАЙРАК" НА ПЕТЪР СТАМБОЛИЧОТ РАЗГОВОРИТЕ ЧАУШЕСКУ - МИЯТОВИЧ В ТЕМИШВАР „ЧЕРВЕНИЯТ

Непрекъснато укрепване 

и обогатяване на 

сътрудничеството

Признание за принос във 

войната и мира
Делегатите на всичките съ-

Общинската скупщй-вети на
.на в Крагуе^ац взехд решение 
тези дни повеля с 
„Червеният байрак на самоу- 

кооперацията, съ дот^нт.ьт п Европа трябва да правата" да присъдят на Пе-
вместните капиталовложения'и 'бч.де част и насърчение 'в раз >ьр Стамболич, членена Пред
други; облици, с които,пример оидието .на 'деханта ка^' уни-7' седателствотр ,на СФРЮ и , ^
ните добросъседски отноше- нереален процес в света./ Председателството на -ЦК на

В румънско-югославските ра СЮК.. 
зговори , на най-високо равни, '
що в Трмишалр е изтъкнато, .Признанието се 
че е необходимо кризите и на Стамболич *}3а неговия ре-
споровете в света да се ре- волюционен и творчески при-
шават единствено по миролю- нос в подготовката и органи-
бив начин, прй пълно спазва зирането на югославската со-
не принципте за независи- циалистическа революция, из
мост, суверенитет; ’териториал граждането и развитието на

плакета

включавайкиПО ПОКАНА на президен
та на Социалистическа репуб
лика Румъния и генерален се 
кретар на Румънската комуни
стическа партия Николае Чау- ния между Югославия и Ру- 
шеску, председателят на Пред 
седателството на СФРЮ Цви-

мъния ще получат още 
богато съдържание.

по-
прис'ьжда

Йетин - Миятович направи в
Разменени са и мнения във 

връзка с по-нататъшното сътру 
дничество между Съюза 
югославските комунисти и Ру 
мънската комунистическа Пар
тия. Досегашното сътрудниче- на цялост.; ненамеса и право

началото на седмицата крат
ко официално приятелско по
сещение в' СР Румъния.

В 'румънско-югославските 
разговори на^ най-високо рав
нище, които се водиха в те
мишвар, покрай Чаушеску и 
Миятович, участвуваха и сек
ретарят на ЦК и член на По
литическо-изпълнителния ко
митет на ЦК на: ЛОКП Кон
стантин Даскалеску, минис
търът по външните работи 
Штефан Андрей, първият се
кретар на окръжния комитет 
на РКП в Темишвар Петре 
Дринка и други функционери 
от румънска страна, и членът 
на Председателството на ЦК 
на СЮК Стане Долонц, съю
зният секретар по външните 
работи Йосип Върховец, по
сланикът на СФРЮ в Буку
рещ Трифун Николич и други 
личности, от югославска стра

на

народната власт и пр 
кОто прилагане на марксичес- 
ката мисъл, претворяването е 

самоуправлението 
на трудовите хора като 
раз на революционна после- 
дбвателност и хуманност.

актичес-
ство между двете партии 
оценено като успешно. В раз 
говрите е изразена готовно
стта на двете страни да' дават 
принос за успешно развитие 
на многостранното сътрудниче 
ство на балканските странй.

е на всеки народ сам да реша 
ва за вътрешното си разви
тие и външната политика.

Подчертано е нарастването 
на значението на политиката 
за . необв ьрзаност в съ.времен

П. Стамболичживота на
из-

застава", железолеярната „Бо
рис Кидрич" в Никшич и град

ните световни отношения Белград.
Досега с това високо приз

нание' са удостоени: Йосип Повелята ще бъде връчена
Броз Тито, Едвард Кардеп,

на Петър Стамболич - на пле-д-р Тихомир Влашкалич, Ду-
нарното заседание на 13 сое-шан Петрович — Шане, Спа-
щи на самоуправителите „ЦърЦана Бабович, ЮНА,сения

„Първоборец". вени байрак” на 15 февруариколективът на
в Солин, заводите „Цървена в Крагуевац.

на.

Разговрите в Темишвар, 
ито преминаха в ^сърдечна 
приятелска атмосфера 
ставляват продължение на юго 
славско-румънския диалог, во 
ден през октомври миналата 
година в Белград по време 
на посещението на Чаушеску 
в нашата страна.

Делегациите на двете стра 
яи посветиха голямо внима-

пред-

.. .......Започна подготвителното
то уа -крупните международни ., кЯЙЙ - • . •

лааг лг-ае4& 1ЯГРПЯН11Р в Прпуи
отношения е подчертана необ ската среща,, на - необв^за^ ; '^|| II Ь || Ц Ш1 Л Б 0 ИСЛЛЛ
ходимостта от продължителни, те страни в Делх.и,,; раф^ъ»са> ‘

ването и други въпроси •'о^ме' 
ждународните отношения.

Още веднъж е 
ползата -от

От разговорите Миятович — Чеушеску V: .Я-

което има по-широко значе
ние.

В рамките на разговрите 
ВЪВ връзка с международнитение на по-нататъшното разви 

тие на двустранното сътрудни 
чество не основата на прин- - 
ципите и целите - от съвмест- - 
ното

усилия на всички страни, та 
детантът в Европа, чиито ре
зултати са от огромно значе-

комюнике,
1980 година в Белград. Чауше 
ску и Миятович и -придружа
ващите ги

подписано - В главния град. на- Индия, 
Делхи, завчера започна под
готвителното заседание на 
Министерската среща на необ 
вързаните, страни.

на необвързаните, между ко
ито
злики, но

подчертана 
срещите на 

висшите ръковдни личности 
на Югославия и Румъния, 
ето вече стана

съществуват природни ра- 
още по-природни 

съвместни и общи мотиви за 
-• .4.^3 изграждане -на .споведливи

' .. „ „^..международни отношения.
- Дипломатичната сцена в.Дел

ние не зсамо еза .европейските 
народи, но и за общата об
становка

лица разговаряха
и за пътищата на укрепване 
на -стопанското сътрудничест
во на дългосрочни

в света,, да получи 
насърчения на Мадрид-. 
среща. Изтъкнато е, че

ко
дългогодишна

нови
основи, ската традиции* ;

... “ г.,
Педготввка за извънреден конгрес на ПОРП ‘

«И.де "ГанГо^4 “КОН Щв "С—Р—" ° ПО>П се ' обаче ■ не Лце може да ' се .
40-часова работна "седмиГ Пр°вежда интензивна подго- задмине актуадната обстанов- към афирмацията на коренни-. .
Дотогава -"а това значиТрез Г“ “ К°НГреС « в .страната, кОято напосле,. те принципи Нф.политиката за
цялата настояща голинаР партията. Затова попската Д^к приема драматични тоио- не.обвързаност и
залите попяииЦше: има* то^ -лям^инте-’; ролята на движението
свободни и една работна ~ т ° РазРешаваието на теку- ресование се очакват партии ченето • на най-големите
с.ооодни и една работна съ- щите спорове, а повече вър- , ните оценки на '
бота месечно, относно 42-ча- ху „ъзобноалениего на свои, 'Сбития;.

С°То.Г*в °резулт* Тна *прего.о ™ Р*Д°“ и коиЦипирането • Положението в Полша инак равноправни
рнте амежРдеуЗУЛпТопското Рп;: :: ГеТГТощ ‘ “ХдГ -'V~ икономически отношения=г ^ '
»•»■-..........ат....: “."гг...1.-зчг Прогр.-.г. де6аг.С1щ,
последните седмици сериозно се състои пленум на ЦК. на Р^3: .41:звънредни . мерки, временно-е обемиста и кон-
разтърсваше Полша. ПОРП на който “е бъде ла ред в страната. кретна. На списъка на въпро-

И докато продължават пре- дена оценка на Подготвените «Ж? -те;нс -предимство т са и .от
говорите, споразуменията и - тезиси и насрочен Девети НОЧ?НИЯТ*' »
недоразуменията между пра- извънреден конгрес. . ни -а-Сбли^ноЙ'-"^ ЪР”' ' К°ИТ°
вителството и синдикатите На предстоЯЩня' . .пленум . стря н^" Горни .пр^леТн:

хи иече е в знак 
ността

ОБСТАНОВКАТА В ПОЛША на готос- 
оптимизме! на необ- • 

слож- 
условия .

Тъкмо тазиТ константа без
съмнение трябва да 
традиционната с^- насоченост 
и на делхийската

покаже

конферен- 
илюзииЦия, на която ~ без

ще се повт.орят. и някои 
константи от поведението 
блоковете и

на
великите сили, 
да продт,лжат

укрепването 
в та-

които искат 
правилата си 
ние

за разпределе-■ при
мира, сигурността, 

. независимостта и борбата за 
политич

на сфери напоследните добивки на влияние и 
да замръзнат международни- 
те откошения върху „баланса 

и на страха" и взаимни 
лъци. Повече от , 
човечеството : 
участвуват 140

ески
паз.ар- 

две трети от 
— в Делхи ще

в

участници ; . С 
различен статут — за щастие 

инак са ориентирани и ве-ПО-

че две дестилетия следят ви
зията за равноправие и 
за която трябва

самото. движе- 
също са от

мир, 
да се бо- 

прези-

жиз-
за ефикасност- рим", 

акцйонйата способност
както казваше 

дентът Тито.. гс
.-,тСТРАНИЦА 2 -V- 1
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Развитието на веленото стопанство 

" дългосрочна задача
(От 1-ва стр.)

мите
използват [ 
онално, като се 
различни 
като се 
нето на 
сация, 
ването.

площи трябва да се 
нап7,лно, най-раци

и възпроизводствената спосо 
бност на обществения сектор 
са първоначална и изходна то 
чка в по-нататъшното разви
тие и провеждане на качестве 
ни промени в тази област. В 
този случай, единствено ло
гично, е интервентните мерки 
да се третират като придру
жаващи и допълнителни, а 

основни и единстве-

ност, той е 
циалистическа и

част от нашата со 
самоуправите

има

прилагат най- 
облици,форми илна система и той свое 

на тази 
субект, 

предстаа- 
връзката му 

сектор върху 
обществе-

тръгне от 
земята, чрез 

арондация, до залеся

място в развитието 
система като 
който тази система 
лява и означава 
с обществени^ 
самоуправителни

изкупува- 
кома-активен

Днес на I 
тоР в селското

обществения

стопанство с
сек-

но-икономически 
Това е

не катоотношения, 
влиза

оглед на своето 
слабо

относителноидеен въпрос и 
нашите фундаментални

НИ.
икономическо Подразбира се като основ

но, че сдруженият труд в еел 
ското стопанство и агрепромиш 
ления комплекс неминуемо 
трябва на първо място да 
укрепва собственото матери
ално положение чрез своите 
вътрешни усилия. Но 
материалното положение на 

труд в селското 
посочил сис- 

политиката на це

ните, кредитната политика, си 
стемата на регреси и компен 
сации и пазара на селскосто

панско-хранителни произведе

ния.

в положе
на въз 

способност, 
огра 

в развитието 
връзки и от-

насо ние и малката степен 
производствена

ки вразвитието на 
ма и самоуправлението.

социализ-

се превърна в сериозен 
ничзващ фактор 
на множеството

Учителите, възнаградени в акцията на Културно-про
светната общност на СР Сърбия „Най-мил учител" 
тиха на 27 януари Цветния дом и
гроба на президента Тито. Това е едно от онези посеще
ния, което лауреатите на тази тртдиционна награда имаха 
възможност да направят с удоволствие.

Сдружените селскостопан-
още в 

страни, ко- 
основни

ски производители все 
голяма част са по 
гато се

посе-
положиха цветя наношения по 

сдружаването
отношение на 

с частните про- 
възмо- 

скромни, а нашата 
опора върху него са

върхуразрешават
изводители. Неговите

въпроси, които се установяват 
взаимно. Той

жности са сдружения 
стопанство бих 
темата и

все още се 
чувствува като обект, а не ка
то субект

насока и
Тук, в Цветния дом се срещнаха учители от всич-

много големи. 
Икономическата

ки краища на нашата родина, с желание да почетат па
метта

на една политика.
на най-великия учител на нашите народи и народ

ности, обичания другар Тито. „Най-милите учители” поло- 
цветя и от името на своите ученици и колеги, с 

които дават принос в разширяването на знанията и общия

Когато политика в 
всичко, 

причините, а не 
да лекува последствията. От-

към това се добавят
действуванего агРаРа трябва, преди 

да премахва
слабостите в

жихана делегатската система, то- 
че се на-гава той чувствува, 

мира йзвън- възловите проце
си, които трябва да

напредък на нашето общество.там материалното положение
(Фото Танюг)се раз- 

нашето селско сто-виват в

УТВЪРДЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗАпанство. РАЗВИТИЕ НА НИШКИ РЕГИОН ОТ 1981 ДО 1985 ГОДИНА

ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ИЗОСТАНАЛОСТТАЗа социалистическото прео
бразование на селото, а 
същото време и зарад изди
гане на общото равнище на 
производството необходимо е 
да насърчаваме всички видо 
ве на сдружаване. Нашата цел 
е във всяко домакинство да 
се произвежда за пазара, 
чрез множество връзки с об
ществения сектор. Именно по 
ради това сме против прак
тиката на отделен избор на 
по няколко селски домакин
ства, на които при широка об 
ществена подкрепа се обез
печава да основават произ
водството, докато повечето 
домакинства по правило ос
тават по страни.

8

Скупщината ка Междуобщинската регионална 
общност в Ниш тези дни прие предложенията на 
плановите документи за развитие на Нишки регион 
през настояЩия средносрочен период. През февру
ари по тези предложения ще се изяснят общински
те скупщини и останалите подписници, а крайните 
текстове на Обществения план на региона и обще
ствените договори за ускорено развитие на агропро- 
мйшления комплекс, дребното стопанство, туризма и 
недостатъчно развитите и пограничните общини ще 
приеме съборът на Скупщината на МРО в края на 
месеца.

татъшно динамично развитие 
на социалитсическите самоуп
равителни отношения, ефекти 
вно ползуване на всички съ
ществуващи възможности 
ресурси, нови капиталовложе
ния в приоритетните отрасли и 
мощности, ускорено развитие 
на агропромишлени,я 
плекс, дребното стопанство и 
недостатъчно развити и пог
раничните общини, чрез обез 
печаване на творчески кадри 
и свеждане на потреблението' 
в рамките на материалните въ 
зможности, при спазване 
вече приетите обществени ог

региона (минното дело ина
ДР-)

Политката за насърчаване 
развитието на недостатъчно 
развитите и пограничните об-

и

щини си е намерила съответ
ното място в предложенията 
на документите за развитие 
на Нишки регион в настоящия 
средносрочен период. Солида 
рността и сплотеността на тру 
дещите се и гражданите в

ком-

Обществено-икономическото 
развитие на Нишки 
през настоящи - средносрочен 
период, както се предвижда в 
предложенията на документи 
те, трябва да върви с по-ди-

тив е нужда, понеже само та 
ка може да се преодолее и- 
зостаналостта на региона по 
отношение на развитето в ре 
публиката.

Основната цел и задача —

регион

региона, както и в цялата ре 
публика и страната, си оста

ват и занапред най-силната
на

При това, нашата кредитна 
политика не придружаваха и 
необходимите 
цесът на сдружаване на ча- 

нито

Предлага се динамиката на обществено-економм- 
ческото развитие на Нишки регион до 1985 година да 
се осъществява в следните размери:

Обществен продукт, общо;
— в промишлеността
— в селското стопанство 
Народен доход, общо,
Заемане на работа 
Производителност на труда 
Лично потребление 
Обществен стандарт 
Капиталовложения, общо,
Износ 
Внос

средства про-

стните производители, 
пък действуваше насърчител
но. Ни другите мерки не 
бяха осбено навременни и 
ефикасни. Този критически об 

наблюдава 
цялостта и ако се върви по 
отделни общини, както и ор- 

често е значително

6,9 на сто
8,0
3,8
6,8

зор важи ако се 3,9
3,2
5,9
7,6ганизации,

по-добра. 8,0
7,7

• ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛИТИКА 6,0

раничении на този план.
В осъществяването на общи 

те цели и интереси, особено 
внимание ще се обърне към 
доходното сдружаване. В пре 
дходния период са направени 
само първите крачки, а съще 
ствени постижения се очакват 
в годините пред нас. В тази 
насока се очаква да бъдат 
влагани
региони в републиката и стра 
ната и то в отраслите, чието 
значение излиза от границите

основа за разрешавне на то
зи проблем. Досегашната пра 
ктика показва, бе изтъкнат© 
на заседанието, че е необхо
димо да се усъвършенствува 
методът за насърчаване 
стопански обекти в неразвити 
те общини. Това усъвършен- 
ствуване трябва да стане на 
републиканско равнище, с ко 
ето ще се постигне по-съгла 
сувана и по-целенасочена об
ществена акция с още по-вид 
ни резултати.

важ-Една от стратегически
на агните насоки и мерки

политика в предсто- 
би трябвало да

рарната 
ЯЩия период 
бъде по-определеното дефи-

иа по- 
Положе-

нато средно равнище — ще се 
догони, бе 
заседанието

нираие и провеждане 
землената политика.

област е твър-

изтеклите пет годи 
и по отно

шение на 
ни, а също така 
шение на

наизтъкнато
Скупщина 

на Междуобщинската реги 
общност, чрез по-на-

назаплануваното раз- 
република Сърбия» та

нието в тази
Селскосто- витие на

Това но е бЗГоГовЩО згачснис за развитие на региона:
на Машинната и Електро

де задоволяващо.
онолна

площи, които не се 
чието пред

и средства от другиланските

обработват и ония» 
назначение се

Развойни програми в състав

Агропромишлен° комплекс - „Морава I.", Хладилник 
в Ниш! Фабрика за овощни сокове в Прокупие, сви- 

в Житораджа, птицеферма в Алекси-

меии, лостояи-

увеличават, докато съ~ 
законопредли- 

по-

но се

Според запланувания размер на увеличение в 
заемането на работа, в Нишки регион до 1985 година 
в сдружения труд трябва да постъпят 48 280 работни 
ка, от които 19 658 стажанти.

ществуваЩите 
саиия за наследството и

възможност за

иевъдиа ферма

1=“-.....—
ница както и „Ерма" и „Мъзгош" в Димитровградска

водоцеитрала „Завой" и други.

нататък дават 
раздребияаане на площите. 

Степента на рационално из К. Георгиев
е недо- 

обработвае-
ползване на земята 
статъчма. Обаче

СТРАНИЦА 3
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ВЪРХУ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИБОСИЛЕГРАД: ЗАПОЧВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА-ИНТЕРЕС «А ТРУДОВИЯ Ч0ВЕН
по-нататъшна демократизация 
на обществените отношения и 
влиянието на трудещите 
гражданите върху 
на решаването,

Съществременно с

те и самоуправителни общно
сти, дружества, сдружения и 
обществено-политчески 
низоции в общината ще трае 
до 10 февруари.

След проведените

ИЗХОЖДАЙКИ от значе
нието и становището за по
нататъшното развитие на кон- 
ституционността на социалис
тическото самоуправление и 
развитието на обществоно-по-
литическата и делегатската си дания във всички
стема, Председателството на структури
Общинската конференция на на Социалистическия съюз и
ССТН в Босилеград, на про- Общинския синдикален съвет,
веденото през миналата сед- ще извършат анализ на обсъ-
мица разширено заседание ждането и с резултатите ще
прие решение за провежда- запознаят регионалните и ре-
но на публично обсъждане публикански органи,
върху конституционните про- С тези промени в 
мени. На заседанието освен туциите на
делегатите на Председател- бия, ще се направи крачка
ството присъствуваха и пред- напред към осъществяване
ставители на обществено-по- инициативата на другаря Ти-
литическите организации в об- то за колективната
щината.

Според приетото решение, 
публичното разискване върху 
проектоамандманите на Кон
ституцията на СФРЮ и про
ектоамандманите на СР Сър
бия, в основните организации 
на сдружения труд, местни-

се иорга-
политикат а

тези конобсъж- 
общински 

ПредседателствотоИЗИГРАВАНЕ НА ЗАИ0Н0ЛРЕД- 
ПИСАНИЯТА

ституционни промени се осъ- 
властта на работни-ществява 

ческата 
действуване

класа и ло-голямо 
на самоуправи- 

в трудовитетелния контрол 
организации. Тези промени да 
ват възможност за лоследова- 

на Титовата

Ставаше дума за това дали мнозина комунисти 
чисто местнически и 
към разрешаването на стопанските задачи, че пра 
веха сметки, които не бяха в съзвучие със социалис 
тнческнте отношения в общността и така нататък. Го 
вореше се и за това, че трябва да се борим про 
тив тесните интереси на отделни предприятия, кои 
то работят за сметка на другите, против доходността 
и ст.чмулативността, които се придобиват от нссоци- 
алистически позиции и подобни.

Вместо да се борят против използването на 
разни пукнатини в недозавършената система, някои 
комунисти, изигравайки разни предписания, използва 
ха тези пукнатини за постигане на стопански парти- 
куляристични и егоиситчни интереси.

(Из доклада пред Седмия конгрес на СЮК, 
Любляна, 22 април 1958 година)

СТЯГАНЕ НА РЕМЪКА
С години наред нашата работническа класа съ

знателно стягаше ремъка, произвеждайки и създавай
ки акумулация, за да можем по-бързо да вървим на- 

. пред. Но днес не е необходимо вече работническата 
класа да стяга ремъка и тя вижда това нещо.

(Из отговор на тост, Партизанске воде,
3 май 1972 год.)

НЕДОХОДНИ ФАБРИКИ

практицистически подхождаха

телно прилагане 
инициатива 
работа, отговорност и реша
ване и в организациите и ор
ганите на обществено-полити
ческите

за колективнатаКонсти- 
СФРЮ и СР Сър-

общности от община-

работа,
решавано и отговрност. Сми
сълът на тези промени се 
състои в преодоляването на 
всички остатъци на политиче
ския монополизъм и различ
ни групировки, които са чуж
ди на социалистическото само 
управление. Те допринасят за

та до федерацията.
Затова предстоящото обсъ

ждане върху проектоамандма 
ните, трябва да разглежда 
цялостно нашата обществено- 
политческа и икономическа си
стема.

М. Янев

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Обсъдени редица отчети
■ ПОДКРЕПА НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ АМАНДМАНИ НА 

КОНСТИТУЦИИТЕ НА СФРЮ И СРС И РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕ
НЕНИЕ НА СТАТУТА НА ОБЩИНАТА

На 2 февруари т.г. 
стоя сесия
скупщина в Бабушница, 
която бяха обсъдени реди
ца отчети. Преди всичко об
съден беше отчетът за рабо
тата на Общинската скупщи
на, нейните тела, работни те-

У нас има известни фабрики, които не са 
доходни. След войната ние, водейки сметка за раз-

предложените решения- На- достави в базата на обсъж- 
края бе прието заключение 
решението за изменение и 
допълнение на Статута на об
щината да претърпи редак
ция, като се вземат предвид 
изказаните забележки, 
ложения и сюгжестии, и се

се съ-
Общинскатана дане.

Сесиятани национални и местнически моменти, за издигането 
на изостаналите

на разгледа и нЯкои 
текущи въпроси в компетен
ция на трите съвета на Об
щинската скупщина.

краища и подобни, изградихме мно
жество фабрики, а всред тЯх и някои, които 
слабо работят, — някои едва живуркат. Но със сто
панската реформа ние прекъсваме да 
акумулацията от ония фабрики, които работят добре 

ониЯ, коиго са работили недоходно. Този вид на 
социална помощ трябва да изчезне. Ние сега създа
ваме фондове, за да помогнем на ония, на които 
трябва да се помогне, но само дотолкова, докато

днес

преливаме пред-
Ст, Н.

в ла и органи за период юли 
1979 — декември 1980 годи
на. Също така бяха разгледа- 

Отделението

• ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВАН ВЕЛИЧКОВ

ОК НА СРВС Е ИЗБРАН ЙО-
ни отчетите на 
за общо управление и обще
ствени дейности, Отделение-

станат на свои крака, за своето по-нататъшно 
тие ще трябва да се грижат сами..

Освен това в

разви- Забшштш нзуши 

но шаште юмиши
то за стопанство и финанси 
и Отделението за народната 
отбрана при ОС.

Интерес

нашата страна има много едно
родни предприятия, и за да може този проблем пра 
вилно да се разреши, е необходимо да се извърши 
рационално разделение на труда, а това нещо 
же да се постигне чрез различни форми на интегра
ция. Защото в една индустриализирана страна трябва 
да се осъществи и модерно вътрешно разделение на 
тРУДа, и това нещо се изисква от нас 

..С оглед на

предизвикаха 
отчетите на Службата по об 
оцествени приходи, общинско 
то геодетско управление, об-

имо-

Тези дни в Сурдулица се 
състоя годишна скупщина на 
Общинската конференция на 
Съюза на запасните

изключителни резултати при 
организирането нд традицио
нните срещи на запасните во-

щинският съдия за нарушения 
и професионалната служба на 
ОС.

сега...
днешната свързаност на света, 

много страни в света днес имат подобни проблеми. 
Днес вече нито

военни
командири, на която бе ана
лизирана едногодишната рабо 

1та и определени предстоящи 
те задачи.

командири, бойци, мла
дежи, специализирани и спорт 

организации, които

енниС не по-малкоедна страна не може да каже, че внимание 
отчетите набяха разгледани 

инспекциите: 
инспекция,

сама без други. Малкоможе
ни днес зависят една от друга . ..

(Из речта, произнесена в Кралевица, 
5 септември 1965 година)

или повече, всички стра ни всяка
година се устройват край Вла 
синско

на санитарната 
инспекцията по 

инспекцията по сел- 
стопанство, водното

езеро под 
„Братство-единство", а в 
Деня на

пазара,
ското

название
Продължавайки 

ването 
другаря Тито за 
работа, решаване,

честпретворя-
ЗА ПО-ГОЛЯМА АКТИВНОСТ НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ АКТИВИ младостта и рожде

ния Ден на другаря Тито. Сре 
Щите станаха

стопанство и горското дело, 
ин-

инициативата на

Брошура от траур 
мата книга за Тито

ветеринарната инспекция, 
спекцията по

колективна
отговорност

едногодишен

масова изява
и единството на 

народи и народности 
тЯх участвуват

приходите и 
просветната инспекция-

По дейността и работата на 
посочените 
би и инспекции,

на братството 
нашите

и принципа на 
мандат на 
нов

председателя, заНа проведеното на 28 яну
ари заседание на Общинския 
комитет на СКС в Димитров
град, между другото бяха об
съдени и някои актуални въ
проси свързани с осъществя
ването на статутарните зада
чи на работническия актив —

работа на актива. Същата ще 
бъде обсъдена на заседание
то на ОК на СКС в Димитров 
град, което ще се

и в
председател на Общин- 

конференци^ на СРВС 
в Сурдулица е избран Йован 
Величков, работник в Секре
тарите

ведомства, служ- 
съответ.ните 

секции при ОК на ССТН, са 
заели

няколко 
десетки хиляди граждани от 
Сърбия, Косово и Макдеония.

ската

проведе 
през втората половина на фе
вруари т.г.

На заседанието

становища и решения, 
с които се цели подобряване 
на работата и 
им действуване.

Определяйки 
те задачи

предстоящи- 
военни 

че таз-

народна отбрана.по
запасните 

командири изтъкнаха, 
годишната дейност тярбва да 
бъде
протича в

по-ефикасното
В отчета 

работа се изтъква, че запас
ните 
шка
бележителни

също така 
бе приет план за работа на 
Общинската конференция на 
СКС в Димтровград за 1981

за едногодишната
В разискванията обаче 

лича, че немалЪк брой 
гации в местните общности и 
организациите на
ТРУД не 
и не са 
стойно, 
легати

непосредствените производите 
ли. Беше

про-
деле- по-съдържателна й .командири от Сурдули- 

община са постигнали за
даконстатирано, че 

въпреки и постигнатите поло- духа на ознамену- 
ването на 40-годишнината на 
въстанието на

год, а също така бе прието 
предложението за 
вия план на ОК на СКС за

рзеултати в иде- 
ологическо-политческото

жителни резултати, 
тият актив е показал 
кои слабости, 
да бъдат премахнати в

сдруженияспомена- финансо- народите и на- 
в Югославия. В 
Ще бъде отделе- 
внимание на

об-са заели становища 
ги разгледали об- 

така че 
вместо да 

становищата на 
гация изнесоха

и чя- 
трябза 
пред-

разование на членовете, в об- 
щовоенното

родностите 
тази насока 
но особено 
годишните

които т.г.
усъвършенствува- 

не, всенародната отбрана и 
обществената

немалкоНа заседанието 
на Общинския

де- 
°тразЯват

членоветестоящия и . идващия 
Тъкмо

период.
и заради това бе взе

то решение по този

комитет едно- 
душно приеха предложението 
за издаване на брошура, 
ято ще съдържи текстове, 
сани

таз-самозащита, в 
и акционното

своЯта деле 
мнения, 

разглеж- 
конституционни аман-

кадровото 
собя.ване, а особено, в обла
стта на развитието и задълбо-

единадесетти сре- 
и единство

свои
По отношение на

въпрос оспо
щи на братството 
то, които

ко- 
пи-

смъртта на 
траурната кни 

гражда- 
Димтровградска община.

да се водят разговори и 
работническия актив 
това Статуарната комисия и 
Комисията по 
работа и развитие 
на СКС ще изготвят цялостна 
информация за

в
даните
дмани на конституцията на 
СФРЮ и конституцията на 
СРС, както и решението на 
изменението и допълнението 
на Статута на общината, бе 
дадена пълна подкрепа

а след ще се състоят през 
май. Същевременно

по повод 
другаря Тито в 
га от

чаването на 
традици.

месецреволюционните
идеологическа трудещи се и “<е се проведе и Събор на 

фериалците от
при ОК ни в

На скупщината бе 
особено 
обществена

Югославия-

езеро.
отдадено 
на тази

организация за

край Власинскодосегашната признаниеТ. П.
на

С. Микич
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Почита ги почитат го
„Хубавата дума 

врата отваря" — 
шият народ. И не без

и желязна 
казва на-

изкушения. Често е изминавал 
киломери и километри по 
сняг и преспи. Пеше по изо
станалите терени е бил лекар 
по различни специалности. 
Трябвало е така понеже вре

да знаем проблемите на ра- 
ботницте, на селскостопански
те производители, да 
с тях, - - ’ 
заради тях 
лов.

причи
ни. А хубавата дума на лекар живеем 

понеже ние сме тук 
казва Ранге-

има значителна роля в цело
купното съблюдаване на бол
ния- Ття подпомага, укрепва, 
лекува... Точно така работи 
и с хубава дума започва ле
куването д-р Александър Ран- 
гелов, специалист по вътреш
ни болести в ООСТ Завод за 
лекуване на туберкулозни и 
други професионални забо- 
лявания на 
система при Медицинския цен 
тър „Милентие Попович” 
Сурдулица.

ШШ ШШ.

УСПШНО ИЗПЪЛНЕНА ЗАДАЧА
Средствата

формация на българската 
родност в Югославия 
„Братство”, Радио Ниш

респираторната

за масова ин- седателството на ССТН. 
Констатиранона- беше, също

така, че занапред средствата 
за масова информация на бъл 
гарски език ще трябва 
полагат още

Роден е преди 46 години 
Топли Дол, в бедно селско 
семейство. Основно училище 
е завършил в родното си се
ло, гимназия в Босилеград, а 
медицински факултет в Бел
град.

и ТВ-
журналът през изтеклата го
дина са изпълнили 
своята задача.

Това беше

да
успешно по-големи уси

лия за още по-ангажирано и 
по-всестранноосновна конста-

информиране 
на населението от българска
та народност в Югославия на

тация, изнесна на неотдавна 
проведеното разширено 
дание на 
на Общинската конференция 
на Социалистическия съюз в 
Димитровград, -в работата нз 
което

засе- 
Председателството Д-Р Аца РангеловПървите дни на службуване 

то му са били в Божица, след 
това на. Власина — Округли- 
ца. Работил е във Владичин 
хан, Ражан, а от преди осем 

директорът на Радио Ниш за- години, след специализиране- 
познаха след това присъству- то си е Д°шел в Сурдулица.

И тук остана....

роден език.
Главните 

Братство",
„Другарче" и сп. „Мост" и 
книгоиздателската дейност и

редактори на „в. 
детския вестник

Изхождайки от хумаността 
в работата сигурно е, че тя 
е повлияела и върху обще- 

анга- 
в ОК

ме за чакане в такива момен
ти няма. Така е било в ма
хала Лисац, след това в Бо
жица, когато покрай Влади
мир Радойков два дни е де- 
журал с цел да му възвърне 
съзнанието. Кой знае колко 
такива и подобни случаи е 
имал д-р Ацо. А десетгодиш
ната работа в Ражан е при
казка за себе си. В Сурду
лица също така 
век който да не го знае и 
ко^то в нужда да не е по- 
чувствуал неговата хубава ду
ма.

взеха участие и пред- 
Издателство „Бра ствено-политческата му 

жираност. Бил е член 
на СКС в Ражан, секретар на 
ООСК в сурдулишката ООСТ, 

член

ставители на 
тство", Радио Ниш и ТВ-жур- 
нала. В работата на заседа ващите с плановете за 

стоящата година.
пред-

нието
Стаменкович, секретар и Дра 
голюб Вучкович, член на Пред

участвува и Станимир наа понастоящем е 
Общинската конференция на 
СКС в Сурдулица, председа
тел на Централния работниче
ски съвет в Медицнския цен
тър, председател на Общин

ската лекарска комисия....

Най-скъпото, но и еднстве- 
но засега, е признанието Ме- 
дал за военни заслуги. На

дяваме се, че няма да бъде 
и последно. Но работата, ко

ято обича и благодарността 
от пациентите му е най-скъ

пата награда.

Още от най-рано детство, 
живеейки с несполуките на 
топлодолчани и желайки да 
им помогне определя се да 
следва медицна. Още тогава 
си е казал: ще бъда лекар, 
понеже само така мога да 
се отдължа на хората. Най- 
вероятно и болестта и смърт
та на татко му, макар за то
ва нерадушно говори, когато 
е имал само 13 години са 
оказали влияние и мотивира
ли желанието му.

Д-р Аца намирал се кой 
знае колко пъти в различни

Т. П

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИС НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ
НА В БОСИЛЕГРАД

няма чо-

С ПО-УСКОРЕН ТЕМП НА 

РАЗВИТИЕ Това, ^оето също1 така е 
значително в живота а то

зи съзнателен и хуманнен ле 
кар е и неговата обществено- 
политическа ангажирност.

— Ние в работа си трябва

по снабдяването а Изпълнител 
ният съвет да вземе съответ
ни решения-

Членовете на Изпълнител
ния съвет на Общинската 
скупщина в Босилеград, на 
проведеното на 27 януари за
седание, дадоха пълна под
крепа на предложението, спо
ред което Южноморавски ре 
гион и занапред да се трети
ра като недостатъчно иконо
мически развит. Именно от 10 

икономически

М. Янев С. Микич

Митничарска клетва Кратки новини
СУРДУЛИЦА. — Тридесетте и трима курсанти 

на политическата школа при Общинския комитет на 
КСС в Сурдулица вече приключават третия цикъл на 
лекциите. С тях работят 35 лектори. Както ни осве
доми Костадин Момчилович, председател на ОК на 
СКС в Сурдулица курсантите проявяват голям инте
рес към лекциите, отнасящи се до идейно-политичес
кото и марксическо образование.

изключително 
неразвити общини в СР Сър
бия, 7 са в Южноморавски 
регион. С националния си до- 

който възлиза на 27 наход,
сто от средния в СР Сърбия, 
Босилеградска община е ед
на от тях.

За по-ускореното си разви
тие тези общини, разбира се, 
и Босилеградска 
ще могат да разчитат 
чителна помощ от по-широка 
та общност. т.е. от Републи-

ДОЛНА ЛЮБАТА. — Трудовата общност в ос
новното училище в с. Долна Любата за изпълняващ 
длъжността директор избра Евтим Миленов, препо
давател. В период от една година, след трето неус
пешно гласуване, вместо досегашния изпълняващ 
длъжността директор на училището — колективът до
вери тази длъжност на Миленов.

В скоро време ще бъде публикуван четвърти 
пореден конкурс за директор на училището.

и занапред 
на зна

не-канския фонд за подтик 
достатъчно развитите и край-

„Заивявам, чс доверената ми длъжност ще из- 
съвсстно, чс в своята работа

гранични краища.

Също
членовете

на заседанието п-ьлнявам отговорно и
придържам към Конституцията на СФРЮ, «ъю- 

прсдписания и общи по- 
СФРЮ и Сьюзниц

така
още един път кон* 
че снабдяването

ще се
в закони, останалитезните

становления на Скупщината на 
изпълнителен съвет, че ,цо се боря за осъществява
нето властта на работническата класа и всички тру- 

за развитието на социалистическото ни 
обм,ество, и че в изпълняването на 

изключително от общите

статираха, 
общината не е на онова рав- 

трябва да 
ООСТ

БАБУШНИЦА. — През настоящата зима по пъ
тищата в общината е хвърлена 162 тона сол. Но и 
покрай това пътят Бела паланка — БабушНица и Пи
рот — Своге не винаги беше проходим и годен за 
съобщения поради продължителните снеговалежи.

което 
Отговорните

нище, на 
бъде.

„Слога", която е

в
единствен дови хора и 

самоуправително
задачите ще се ръководя 
интереси на трудовите хора, на народите и народно
стите, републиките и автономните покрайнини.

общината неотго 
към този

снабдител в 
ворио се отнасят

въпрос. Разбира се 
обективни причини, но 

каза Симеон 
на 06-

жизнен
има и
все пак както 
Захариев, председател 
щинската скупщина,

позволи нашият селско

ЗВОНЦИ. — От 350 ученика в края на първо
то полугодие положителен успех са имали 300, или 
85,71%. Отрицателен успех имали 50 ученика, или 
14,29%. По една слаба бележка са имали 23, или 
6,57% ученици; по две 19, или 5,43%>; три или по
вече слаби бележки — 7 ученика.

Отличен успех са имали 63 ученика 
много добър 78, или 22,29%, добър 86 или 24,57% 
и задоволителен — 73, или 20,86%.

които митничарите в димитров- 
изговориха на 30 януари, когато 

клетва, чо доверените

Това са думите, 
градската митница

не може
по тържествен начин дадоха

да се
стопански производител да 

основни хранително-вку 
продукти и селскостолан 

Нужно е, бе взе- 
да се изготви

изпълняват тъкмо така както се казваим задачи ще
Съюзния изпълнителен съвет, ко- 

митни-
и в решението на

прочете управителят на димтровградската
няма 
сови 
ски сечива.

18%,или
иго
ца Томислав Тодорович.

Т. Петровто решение, 
щателен анализ и на съвмесг- 

отговорнитено заседание с
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Законаху Конституцията и 
за сдружен труд.

Електрификацията на

Паскашия 
стир” в Трънски Одоровци съ 
що така ще приклчи през та
зи година, а ще

ДИМИТРОВГРАД 
ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ 
НА СЪВЕТИТЕ КЪМ СЪЩИН
СКАТА СКУПЩИНА В ДИМИ 
ТРОВГРАД Очакват се добри резултата село

и махала „Маиа-

се започне 
на селас електрифицирането 

та Вралча, Искровци, Петачин 
Ци и Драговита, с което и 
Димитровградска община ще 
излезе от ,,семейството на 

електрифицирана

следното: стопанството в об
ществения сектор през изми
налата година и покрай из
вестните трудности осъщест
ви значителни резултати. Ко- 
гато става дума за това, пре
ди всичко се има в предвид, 
че през 1980 година общия1 
доход
1 097 447 000 динара, което пре 
дстевлява увеличение с 34"'„, 
по отношение на 1979 година. 
Също така осъщественият до
ход възлиза на 384 885 000 ди 
нара, или увеличен е с 28%

нови работници е. ре- 
рекон-

струкции в отделни трудови 
организации, същевременно от 
криват и в7,зм6жности за при 

работници. Да

била трудна, но и успешна 
делова година, което не тряб 
ва да означава, че през тази 
година трудности няма да 
има. Напротив,

Недостигът на

Основният въпрос „върху 
който разискваха делегатите 
на Общинската скупщина 
Димитровград, на сесията про
ведена в края ца 
сец беше: какво се предвиж
да в средносрочната програ
ма за обществено-икономи
ческо развитие на общината.

— Тази година капиталовло 
женията за извънстопанските 
обекти са изключени, освен 
обектите по здравна, социал
на, детска и други видове за
щита, а също така и за все
народната отбрана и обще
ствената самозащита. Именно 
с това бяха запознати деле
гатите на трите съвета на Об
щинската скупщина, а според 
програмата за обществено- 
икономическо развитие на Дн 
митровградска община за пе
риод 1981—1985 година. Ос
нови за изработка на програ
мата за общественно-икономи 
ческо развитие са: Законът 
за основната система за об
щественото планиране, Резо
люцията за основните насоки 
на общественно-икономичес- 
кото развитие и основите за 
обществения план.

ОСЪЩЕСТВЕНИ СА ДОБРИ 
РЕЗУЛТАТИ

Все още не са известни 
окончателните резултати, от-

то на
ален. Приключилите

в

не напълно 
община.

В плама за 198) година, кой

миналия ме
оборотни 

средства, които изнасят около 
200 000 000 динара (общо взе
то за всички трудови органи
зации на територията на об
щината), и тази година 
„спъват"
стопанство. Това особено

емане на нови 
напомним, че тази година са
мо в конфекция „Свобода"и 
каучуковата 
„Димитровград" 
приети на работа над 260 но
ви работника (мнозина 
са приети). СъЩО така запла 
нувано е да бъдат приети и

30 цнуари приеха де-то на
легатите на трите съвета на 
Общинската скупщина не е

нараснал промишленост
ще бъдат

е на

жилищнотониизоставено 
строителство, 
други по-малки 
комунални 
че не всички

ще
както и някои 

общесгзнио- 
обекти. Естествено, 

обекти потребни

вечедимитровградското
се

ООСГ „Циле",отнася до 
ООСТ „Димитровград" и тру
довата организация „Услуга",

повече стажанти, отделно в 
промишлените трудови орга
низации. Тази година ограни
чава се ръстът на заетите ад 
министративни работници в 
трудовите организации.

В обществените дейности 
през 1981 година отделно 
ударение ще бъде сложено 
върху развитието на самоуп- 

обществено- 
икономически отношения, а 
въз основа на свободната ра
змяна на труда, основана вър

на трудовите хора и гражда
ните от общината ще могат 
да б*ьДат построени през та
зи година, която година ще 
бъде година на стабили
зация, спестяване, година на 
борба срещу инфлацията.

На края Да споменем, <-:е 
на сесията бе разгледано и 
прието решението отнасящо 
се до бюджета на община 
Димитровград 
1981 година.

по отношение на предишната 
1979 Осъщественатагодина.
производителност на труда е 
нараснала 
413 887 000 динара, 
вен е чист доход за разпре
деление, а пък той възлиза 
288 718 000 динара. Броят 
заетите в стопанството е уве
личен с 6%, което представ
лява висок ръст на заетост.

Общо взето изтеклата годи
на, както бе константирано, е

които през тази година ще 
трябва да вложат максимум 
усилия за преодоляване на 
всички трудности.

с 28,5 и възлиза • 
ОсъШест-

РЕАЛЕН ПЛАН ЗА 1981 ГО
ДИНА

Тази година е заплануван 
висок ръст на новозаети ра
ботници (10 на сто) в срав
нение с републиканския (2,6 
на сто). Планът за приемане-

на

равителните

за текущата
Т. Петров

ЛО СРЕДНОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Среден ръст на заетостта 6,5 на сто
1

■ ЕДНОВРЕМЕННО С РЕКОНСТРУКЦИЯТА И МОДЕРНИ
ЗАЦИЯТА ПРЕДВИЖДА СЕ ДОИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ 
НА МОЩНОСТИТЕ

бен мотив в тази насока пред 
ставлява спестяването на ли
чни средства за решаването 

потребности, 
период

се очаква стремеж към още 
по-голямо спествяване.

насящи се до стопанисване
то в Димитровградска общи
на, обаче за изтеклата годи
на може да се

на жилищните 
През средносрочнияСурдулишка общинаЕдин от централните въпро

си в стопанското развитие на

пред
ставлява увеличаване на зае-

е да се очаква, че броят на 
лицата, които самостоятелно 
упражняват определени сто
пански дейности с лични сре
дства да се увеличи.

константира
тостта. Според средносрочния 
план, през 1985 година броят 

) на заетите в общината тряб
ва да възлезе, на около 6 
хиляди души. Предвижда се 
средно през годината броят

ДИМИТРОВГРАД: НЕОБХОДИМО Е ПО-КАЧЕСТВЕНО 
СНАБДЯВАНЕ С ХЛЯБ НА СТОПАНСКИЯ ТУРИЗЪМ 

— ПРЕДИМСТВО
Благоприятните климатичниПредстои модернизиране 

на хлебопекарницата
ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА АКУМУ- 
ЛАТИВНАТА СПОСОБНОСТ 
НА СТОПАНСТВОТО

и извънредните природни кра 
соти дават възможност туриз
мът да заема по-достойно 
място от досегашното. Доско 
ро считан за второстепенна 
дейност, на стопанския ту
ризъм не е отделяно необхо 

прекра- 
езеро дава 

изключителни възможности за 
организиране и на 
и на зимуване.

на заетите да се увеличава с 
6,5 на сто, като при това за
етостта в материалното про
изводство нараства със 7,8 на 
сто, а в сферата на извънма- 
териалното производство с 2 
на сто.

Основната насока в разви- 
общественото въз- 

пълното ов-
тието на 
производство еФ Понастоящем в ООСТ „Хлебопекарница"

нов начин на организира
на работа ф За модернизиране на хлебопекар

ницата в Димитровград са необходими над 1 
динара ф Изучава се и възможността за снабдяване
то с хляб и в районите Висок, Бурел и Трънски Одо
ровци

Изградената още през 1963 
година хлебопекарница в Ди
митровград все още не дава 
сигурни и качествени услуги 
на населението в града. Днев
ното потребление на хляб е 
на ок©«о 4500 кг. Количество 
то, както казва Ранко Став- 
ров, директор в ОСТ „Услу
га", в чиито рамки работи и 
хлебопекарницата, 
ва. Качеството обаче не вина
ги. Различни видове хляб съ
що така не се произвдежда.
Как да се разреши въпросът?

— Понастоящем затваряме 
финансовия кръг по обезпе
чаване на средства за въвеж-

в
Димитровград се изучава

ладяване на сдружения труд 
с условията, средствата и ре
зултатите

ност
димото внимание. А 
сното Власинско

милион В плановете по развитие на 
организациите

на труда, т.е. със 
отноше-съвкупните доходни 

ния. Това
на сдружения

труд главно се предвижда ре 
конструкция 
на мощностите. Но

са и съществените летуване,
предпоставки за постоянното 
заздравяване на акумулативна 
та и възпроизводствена спосо 
бност

и модернизация 
редица

промишлени организации на 
сдружени^ труд предвиждат 
разширяване и доизграждане 
на сегашните мощно 
манолеярната 
конфекция „Вело поле", хими 

промишленост „Гале- 
и прочие. Това ще да

де възможност да се открият 
нови работни места.

останалите хлебни произведе
на — подчерта Ставров.

Според думите на директо
ра в ход е и изучаването на 
нов начин на организация на 
работата в снабдяването с 
хляб. Именно, на пръв план 
това е изнамиране на възмо
жности за производство на по 
вече видове хляби, откриване 
на повече продажни магази
ни. Обаче не по-маловажен е

През новия 
период общественият 
дукт в тази област трябва да 
расте годишно с около 21 на

средносрочен 
про-на стопанството. Само

финансирането на развойните
програми занапред ще заема 
все по-важно 
необходимостта 
ни облици на

сти: сто сто, доходът с над 20, а заег 
тостта с 4 на сто. Тези„Мачкатица", място. От-тук и

пред 
са скром-

чрез различ- 
сдружаване на 

възпроизвод- 
и доходни обедине-

виждания наистина 
ни, тъй като

ческата
ника" туристическиятсредствата във 

ствени 
ния, което 
ната акумулативна способност.

потенциал наистина е много
по-голям.задоволя- Ще укрепи тях-

На стопанския туризъм тря 
предимство

Не по-малко внимание се 
отделя и за настаняване на 
работа на стажанти, 
регулира и със законопредпи 
сания. Това ще бъде 
жно с
сменна работа 

I низации на 
които имат 
това.

и въпросът по снабдяването 
с хляб на населението от ра
йоните Висок, Бурел и Търн- 
ски Одоровци. За разрешава
нето на

бва да се даде 
и поради обстоятелството, че 
той дава

Предвижда се през настоя-
Щия средносрочен 
(1981—1985 г.) обемът

което се период 
на ка- възможност 

значително да се 
домашното

едно
временно
подобрява

питаловложенията да възлезе 
на 3637,8

ВЪЗМО-
много-

СЪЩИЯ
факт е да се изучат възмо
жностите според които да се

значителен
въвеждане на

в онези орга- 
сдружения труд, 
възможност за

милиона ръко- 
на зана- 

други видове ус-

динара, ко 
да по- 
основи

делие и оказването 
ятнийски и

ето значително трябва 
дебри материалните 
на организациите

дане на парно отопление, ка
кто и за обзавеждане на хле 
бопекарницата е вентилацион- 
ни и климатични уреди.
тази 
над 1

ждането На

види да ли е по-добре, до 
селата в

луги. \тези райони хлябът на сдруже
ния труд в стопанството.

Значително мясго в обез- 
печаването на

Следователно, в тази област 
има възможности 

на заетостта,
в крайна сметка трябва 

да допринесе Сурдулишка об 
Щина час 
не изостаналостта 
път към интензивно

За да се превозва от Димитров
град или пък в същите да се 
и произвежда. Но, преди 
чко, тук се изправя и финан- 
совия проблем. Естествено е, 
че е нужна помощ и от об
щинско равнище.

необходими От друга страна, изтъква се 
необходимостта

също 
увеличаване 
ето

Цел са ни за
а изве-милион динара,

работите трябва 
наскоро да Зап0чне. Считаме, 
че с I— 
хлебопек
РИМ И

„дребното 
занаятчийството

средства за 
отделя на 

населението, 
значителен до 

извор за самофи- 
развитието. Осо

вси- ко-
стопанство", 
и селското стопанство 
мат

акумулация се 
спестяването на 
Това е наистина 
пълнителен 
нансиране на

да пое- 
незаетите в об-пълното обзавеждане на 

арницата ще под об
ществото на хляба и

част от по-скоро да напус-
щината, чийто брой надхвър

ля около 1200 души. Реално
и да поеме 

развитие.
Ст. Н.

В. Б.
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Ч пглтатАгии от ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

^-*яЯу. .кяяВрж *
***

Брой 1247 
Година XXXVIII 
6 февруари 1981 

Белград

Т ворчески
диалог

на ЦентралнияВк^и^еГнаесю°К “естнадес<ГТ0 заседание 
готовката за Дваняпрг-г.™ СЮК '22 янУаРи) започна под-НО сигурно м?жае ДТсеТ^жеОНГРпе^ ~ пРедааРител'
значителна пг.ття ,, 6 каже Ще има еднакво голяма и
класа и няпптта отговорност пред своята работническа 
тическата пабптя критическия анализ на идейната и поли- 
сетия кпнг^Г РПИТа междУ Единадесетия и Дванаде- 
яшите гшти^ И В °ПРеделянето на задачите за предсто- 

„години на социалистическото строителство. Това ще 
ег 1 Рвата повоенна среща на югославските комунисти 

физическото присъствие на вожда на нашата партия 
и революция Иосип Броз Тито, който ни остави в наслед
ство своята мисъл и оогато революционно дело, като път 
на по-нататъшното изграждане на нашето общество.

Спирайки се върху проекта на основните елементи 
за изготвяне на концепта на идейно-политическото съдър
жание и начина на подготовката на Дванадесетия конгрес, 

. председателят на Председателството на ЦК 11а СЮК Ла
зар Мойсов заяви, че „въз основа на открит диалог в 
Съюза на комунистите и всички трудещи се, критическо 
съгледаване на нашата практика и изправяне пред всички 
актуални теми на нашето развитие, в предконгресните ра
зисквания по-всестранно ще бъдат оценени значението и 
съвкупните резултати, постигнати след Единадесетия кон
грес". Вече и самият този призив, от най-висшето ръковод
ство, на открит диалог за нашия опит и задачи, ни задъл
жава не само да кажем своята критическа и самокрти- 
ческа дума за всичко което сме правили или което не смс 
изпълнили, което ни боли, вдъхновява и сплотява, но и да 
потърсим решения, които ще ускорят нашето по-нататъш
но развитие.

Този диалог, който се очаква, има перспектива да 
бъде и открит и делотворен, понеже принципните ни идей
ни и политически определения са отдавна потвърдени от 
практиката и са безспорни. Самоуправлението, равнопра
вието на народите и народностите, братството и единство
то, необвързването и независимостта — 
ние и действителност, което най-успешно ще пазим и обо-

търсим и намираме нови

са наше завоева-

гатяваме доколкото постоянно 
съдържания и методи на действуване и издигане на прак
тиката В открития диалог, на който ни призива Цеитрал- 

Съюза на югославските комуниста, можения комитет на 
да ни изглежда, че покрай безспорните резултати, има не

отделим, съзнателни или несъзнагел- 
генералните идейни и

не би били привиди, но отраже- 
която не винаги и във всичко е 

естествена 
по-добра рабо-

последователности и 
ни, отклонение от 
новища. И това, сигурно, 
ние на действителността,
по принципните определения. Впрочем, тази 
пиегяпмония е и подтик към по-усилена и 
та с цел да се намали диехармонията и по-бързо да се 
осъществяват жизнените тежнения на нашия трудов човек.

политически ста-

който ни подтикват другари- 
не само като об-

евентуалните грешки и потребите, но преди евентуш 1 0ач за ВСИЧКо това да
като възм тия онези наши хора, които инак

стопанисването и самоуправителното узрява- 
обшество. Творческите идеи и реч от сдру- 

делегатската скупщина, местната общност 
жения труд, от далег т У ресите _ ВИиаги щеи самоуправителната общносТеНаопитРс ^ да сс издига
оъдат добре дошли като Д се почне от производствс- 
трудът на всички лопе ’тцсТ01 заседанието на работни- 
ния цех и '"^а[^ет0 „а първичната организация на

с ДИ...ОГ и
дищата за съществени^ ^.целесъобразните решения, 
та по-лесно ще стигаме до » ч 
а с това и до желаните резултати.

те от 
стоятелство

В предконгресния диалог за нашия опит и зада
чите ни ценна ще бъде думата на всеки добър 
работник.

нашия опит,
всичко 
кажат своя 
са челници в 
не на нашето В този брой “

Сдружаване на труда
и средствата
ПЪТ КЪМ ЕДИНЕНИ-

Крагуевашкн теми 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА 
ПОЛИТИЧЕСКАТА ЗР
ЯЛОСТ И ПОСЛЕДО
ВАТЕЛНОСТ

Словения 1981
ОСНОВА НА ПО-БЪР
ЗОТО РАЗВИТИЕ

ЕТО
От инициатива до ак-ческия съвет 

Съюза на комунистите. ция
СЪЩИНСКА НАГРАДА 
ЗА ТВОРЧЕСКА РАБО
ТА

Стр. 3Стр. 2



2 Комунист
Десет ОСТ неот- 

договор за
ния и ™• 
давна сключиха
С'/,вместни
с Железолеяриа

че най-големите организации 
са се намерили а 

суровини 
желязо, 

а но-

СРЕДСТВАСДРУЖАВАНЕ НА ТРУД И
съвместно 
обезпечаването на

капиталовложения
в Никшич,ПЪТ КЪМ ЕДИНЕНИЕ за производство на 

стомана, мед, въглища, 
цимент.

15 организации 
за изгражда.

товаслед
Сисък

фабрика за безсъстав- 
търби. Такъв договор склад 

кабел

вскоро и
Но добрите познаватели на 

стопанските обстоятелства 
Сърбия казват, че общински
те граници занапред не над- 

15 на сто

не на
нип
чиха Фабриката за 
Светозарево, Леярната иа мед

Севойно и „ДжУР° Джако- 
Алуминиевия

в

ПОВЕЧЕ ОТ 40 ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД В СР СЪРБИЯ БЕЗ ПО- 
КРАЙНИНИТЕ ФИНАНСИРАТ ОБЕКТИ В ОСТАНАЛИТЕ РЕПУБЛИКИ И ПОКРАЙНИНИТЕ Вминават повече от 

от целокупните средства, 
ито се отделят за инвестиции.

вич" в Ниш с 
комбинат

ко-
Титоград и т.н.

ТОМА МИЛИЧ те, са подписани около 100 
самоуправителни споразуме
ния за сдружаване на труда 
и средствата. Покрай това, за 
пръв път, почти след две де
сетилетия, участието, на креди 
тите в инвестицийте се на
малява на 46 на сто, а соб
ственото участие на трудови
те организации се увеличава 
с 51 на сто. Охрабряващ фак 
тор, също така е инициати
вата за свързване на „фина
листите и производителите на 
суровини". Повече от вносни
те суровини се заместват с 
домашни, или пък се намаля
ва тяхното участие в нашите 
произведения.

са се след това „Вискоза" от 
Лозница, „Зорка" от Щабац 
и „Първа искра" от Барич и 
т.н. Всичко тооа, разбира се, 
са инициативи да се обезпечи 
по-трапно снабдявано със су
ровини, но и повече от то
ва: по-рационално да се пол
зват финансовите и кадрови 
мощности и съвместно да се 
изнася на пазара.

Мнозина икономисти този 
ускорен процес на сдружава
нето наричат „изнудващо сдру 
жаване", от становищата на 
платежно-балансовите 
ности на Републиката и огра
ничения внос на суровини. 
Вероятно има и това, но ка
зали бихме, че е преоблада- 
ло „отрезняването" на сто
панските труженици, че не 
може дълго да се живее на 
вересия и от внос, пренебре 
гавайки домашните източници 
на суровини. Затова не

Естествено, множество тру- 
от остана-

Състоянието, струва, се, е 
още по-неблагоприятно кога- 
то става въпрос

дови организации
републики и покрайнини, 

съЩо така", отделят част от
за 48 недо- литеОбостоятелствата в нашата 

и световната икономия са та
кива, че никой повече не мо
же да бъде сам, без сдру
жаване с другиго. А 
това сдружаване на труда и 
средствата в нашето 
ство, на което се обосновава 
целокупното развитие, не се 
осъществява 
запланувано, 
сдружените средства в цело
купните инвестиции през из
теклия петгодишен план в СР 
Сърбия, без покрайнините, е 
възлизало на около 5 на сто. 
Че в тази област може пове
че да се постигне показа и 
миналата година, когато към 
края на адли рязко дойде до 
сдружаване между ОСТ, кога
то сдружените средства в це
локупните инвестиции се уве
личиха с 12 на сто.

Касае се, следователно, за 
прелом. Но не само. поради 
увеличените цени на светов
ния пазар (макар че и това 
е причина), но и поради все 
по-големите нужди на сдру
жения труд за по-равномер- 
но регионално развитие. Са
мо през миналата година в 
СР Сърбия, без покрайнини-

развити общини. Тру- 
от Леско-

статъчно
дохода си за други региони 

РИЗ в Загреб,
довите организации
вац, Белград, Крагуевац, Вра- в страната.

„Искра" в Кран и Електрон- 
в Ниш из

ня, Крушевац и 
развити7 среди, 
помощта от

от другите 
наистина с 

Републиканския

тъкмо
на та промишленост 
граждат фабрика 
търби.

за катодни 
„Словин" и „Емона" 

Любляна осъществяват тя-

стопан-
фонд за незравитите, през по 
следните двадесетина години 
в тези общини са изградили 

300 стопански обекти

в
сно сътрудничество с повече 
селскостопански организации

така както е 
Участието на около

(от 1976 до 1980 год. за не
развитите общини Република-

в Сърбия, Македония и 
Косово. „Раде Кончар" в За
греб със своята си дейност 

Скопие и Бито-

на

труд- та е отделила повече от шест 
милиарди динара).

Как доходът минава репуб
ликанските I раници? В Стопан 
ската камара на Сърбия каз
ват, че повече от 40 органи
зации на сдружения труд са 
сдружили труд и средстза 
С7,с стопанството в останалите 
републики и покрайнини: „Го 
ша" от Смедеревска Палан
ка, на пример, вече едно де
сетилетие влага на Косово 
(Подуево, Гнилане, Уроше- 

• вац); „Застава" от Крагуевац 
строи на Косово, Хърватско и 
Македония;
комбинат в Смедерево отде
ля средства на Косово и в 
Босна; Електронната 
леност в Ниш

се намира в
Белградският „Минел" и

Скопската железолеяриа съв_
ла.

местно влагат в производство
то на електростатични филте- 
ри „Енергоинвест" в Сараево, 
„Термик" в Любляна и „Горе
не" във Веленье съществуват 
на Косово и т.н.

КОИ С КОГО СЕ СДРУЖАВА 
И ЗАЩО!

Ето най-пресните примери 
на сдружаването: 46 потреби
тели на произведенията на 
Металургическия комбинат в 
Смедерево са сключили спо
разумение по сдружаване на 
средства, 12 ОСТ са направи
ли също това с Фабриката 
за селскостопански машини 
„Змай" в Земун, 24 органи
зации са се сдружили с Про
мишлеността за търкалести ла 
гери в Белград за реализира
не програмата за новата фа
брика в Бараево, свързали

мо- Имало е тук-таме и натиск 
за сдружаване, а някъде 
несполуки. Затова множество 
организации са на щрек ко
гато влагат вън от своя „си
нор". Но показа се: всякъде 
където трудовите хора и ко
мунистите трезво в сдружава
нето са търсили своя и съв
местен икономически интерес 
— инициативите не 
несполучиви и обратно.

жем да се съгласим, че сдру
жаването на пример, с Же- 
лезолеярната в Смедерево е 
изнудено, както и това с про
грамата „Кривел" за обезпе
чаване

и

на мед, или с проек- Металургичния
та в селското стопанство „Мо
рава II", производството' на 
катодни тръби в Електронна
та промишленост в Ниш ’ и 
т.н. Охрабрява,

промиш- 
има свои це

хове на Косово и в Македо-
са билизначи, това,

ОТ ИНИЦИАТИВИ ДО АКЦИИ

Съответна награда за творша работа о

МИОДРАГ ДЖУРДЖЕВИЧ КОМУНИСТИТЕ В БОР СА 
ДЕЙСТВУВАНЕ НА СЪЮЗА 
ЗКА С ОЦЕНЯВАНЕТО НА 
ТВОРЧЕСТВОТО В РАБОТА

УТВЪРДИЛИ ПЛАТФОРМА ЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ ВЪВ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ТРУД И

ВРЪ
ИЗХОЖДАЙКИ от постигна

тото равнище и досегашната 
дейност- в рамките на оценя
ването на производствената и 
творческа работа в трудови
те колективи в общината, Об 
щинският комитет и Секрета
риатът на актива на СК на 
непосредствените 
тели оцениха, 
ности не са

големи резултати в производ
ството, все повече е на 
це и опасността да се губи 
всяко интересование към про 
изводствените 
Да кажем 
млади работници

Върху вътрешното разпре-
ли- деление в трудовите колекти 

ви трябва да предшествува 
първичното 

доходния 
кръг, който подразбира ясни

ичиста сметка в
специалности. разпределение. В

и това, че няма 
в минно-

производи 
че тези актив- взаимни отношения на 

От жения труд въз основа на 
съвместния

сдру-
то дело и металургията, 
стотина необходими работни
ци от металургичната 
алнст, в Политехническия об
разователен център 
„се школуват" годишно десе-

шения обективно 
нателно

достатъчни, че 
ангажирането на комунистите 
в Синдиката, когато се касае 
за разпределението, е несъот 
ветно. Оттам и заключението, 
че е необходимо Общинската 
конференция да изготви плат
форма за политическа акция. 
Преди общинската конферен
ция да приеме предложение
то на Комитета и Актива на 
комунистите, работни групи 
по-големите трудови колекти
ви в общината въз основа на 
опитите и новите инициативи 
ще допълнят основните ста
новища.

изскват съз 
на обще- 

органи- 
политиче 
на всич-

социалистичес- 
комунис- 

ра-

ственото положение и 
на работническата 
борбата за нейното

ролята
класа, с 

вътрешно 
основава

производствен насочване
специ- план и ственото развитие и 

зирана и осмислена 
ска

съвместния доход, все 
ки „етап" в съвместното 

Бор изводство трябва
про- 

състветно 
да се цени. Това комунистите 
в Бор и
Миннолеарния басейн Бор 
кара да се определят за

организация, за нови об-

единство, което се 
Върху единството на нейните 
основни

в акция от страна 
ки субективни

тина, които по-радушно прие
мат

материални, политиче 
други съществени

ки сили. Съюзът на 
тите, като авангард на 
ботническата класа и 
нейната

трудовите хора в
всяка друга работа от- 

колкото онази за която са 
се специализирали, 
миньорите в Яма или от По-

ски и 
реси и 
управителна

инте-на-
върху нейната само-но- ЯДро на

социалистическа съз- 
на телност, в тази борба 
да върви напред само 
кото

Между ва организираност 
обществени 

Ща. Дори на тези
на всичкиществено-икономически 

шения
отно

трудо-
равниможе

докол
поло-

върхностния коп и също та
къв работник, който 
бил"

в тази сложна 
ва организация.

и предпостав 
Да действува ка- 

ТО съществена, вътрешна, 
гардна сила

ки тя може„догра-
някоя друга работа, ра

зликата в заработката е 
волична. Почти

със своето битие, 
жение, интересите и дейността 
на всичките

аван
на работническа-сим- 

е безпричин ен членове 
и всичките

та класа 
нейните

АКЦЕНТИ е част 
тру- 

около 
исторически- 

работническата

и да

исторически 
и потенциали. Всяка по

е израз на 
стреме-

но да се посочват отношения
та в личните доходи на

трудовите общ- НЕ СЪЩЕСТВУВА СТИХИЙНО 
СДРУЖАВАНЕ

от тази класа
ре дови хора, обединени 

платформата на 
те цели на

жи
ботниците впартийната 

организация в Бор към така
ва акция? Преди всичко, от- 

утвърдените

Какво насочва.
инаква позиция сигурно би гоности или 

служби. Винаги се 
„аргументи", с които да се 
защити позицията на чиновни

ците. Строителството с годи

ни, между другото, е неефи

касно и поради това, че ня

ма трудова ръка, а на пръво 
място е без необходими май

професионалните
водила към действуване 
името на

отнамират класа.стъпването от
В обществено-икономичес

кото развитие на социалисти- 
щество не е въз

можно-стихийно 
на труда и средствата, 
пък самоуправителните 
шения. могат 
извеждат

класата 
към

власт над нея • • .

и в, край- 
монопол и

принципи за възнаграждаване 
то на труда. В някои облас
ти то е даже и 
При това, че трудещите се в 
непосредственото 
ство

Резултатите 
на този

на линия,от своите акции
план той не бива да 

измерва с формални 
рии

ческото об
драстично.

сдружаване 
нито 

отно-
(Лазар Мойсов, 
на Председателството

съвещанието 
център по тео- 

на самоуправ- 
„Едвард Кардел"

крите-
— увеличението броя на 

членовете или с 
нообразнй

председателпроизвод- 
все повече губят инте- на ЦК

броя на раз на сюк на
Югославския

Р«я и практика 
пението , 
Любляна).

да се възпро- 
изключително чрез 

икономически, механизми. Те-

ресованието си чрез по-уве- 
личено ангажиране в работа
та и

в
заседания и 

чени,я — но тъкмо с-
заклю 

със съще- 
обхце-

задачите да постигат по- стори. зи противоречия и те зи отно- ствените промени на . в



Комунист 3
ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

Потвърждение
ДЕ0СТ и носледователностптД^^АТИЧЕСК°ТО
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

на политическата
в

нд ^п^5АНЕ СЕ СТИГНА ПО-ДАЛЕЧЕ 
НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ

Повече от 
ЛЯДИ комунисти

двадесет хи- 
над 540 

минала 
и прин 
инфор 

коми

тено. Един брой функционе- 
намерил съмишленици 
сРеД най-близките 

ТРУДНИЦИ, които

на Съюза на комунистите ре- 
та орбита влизали главно „че
лните" функционери. Узурпи- 
рането на властта довело до 
натрупване на функции, до съ 
здаване на впечатление за не 

Оставайки 
по-дълго на функциите, отдел 
агираха, обаче, 
от работническите среди, ка
то търсеха последователно да 
се преизпита поведението на 
всички онези, които са злоу
потребявали своите служебни 
постове и на онези, които по 
различни начини са ги подър
жали.

в ри е 
само

първични организации 
та седмица критически 
ципиално

съ-
са се отъжде 

стивили С тях. Онези, които 
морално-политчески гре- 

не са наме-

разглеждаха
Общинскиямацията На

са
тет на Съюза 
те в

на комунисти- 
за състояние- 

политическия живот на

шили, за щастие, 
рили съмишленици 
вите

Крагуевац заместимост .. .
вто в 

общината и
трудо-

организации".
за присъдените 
група общински 

поради злоупо-
жилищно-комунална-

комунистите
мерки на 
функционери 
треби в 
та област и 
ка. Публичните

Няма
нистите от 
съждане

съмнение, че кому- 
това публично об-

ще излезнат по-мо- 
защото от- 

критикували опортю- 
- държания. Те 

въпросите, 
да се раз

говаря, да се разшири, идей-

1ЦНИ и по-силни, 
крито са

кадровата полити
разисквания 

Крагуевац 
- изява на идей

на комунистите в 
бе своеобразна 
ното единство 
стаената 
та партийна 
показа на

нистическите
— Който казва, че у нас 
— изврщава истината

вич — „че са се действител
но забравили. Като че ли то
зи град е за тях създаден и 
като че ли ние работниците 
сме за тях създадени..

Кадровата политка била по- 
дълго време частно достоя
ние. Изборът на кадрите бил 
формализиран; в политическа 
ни функционери израствали в 
„лидери". Онези, които идва 
ли след тях — бе изтъкнато 
— „били крайно щастливи 
ако могъщите хора ги и по
здравят". „Лидерите" се отде 
лили от Съюза на комунисти 
те, опитвайки се да манипу

лират с неговите форуми, 
опирайки се върху отделни 
влиятелни хора, а не върху 
членовете и политиката на

няма колективно ръковдетвотърсиха кръгът на 
за които трябвав непосред- 

акция. Крагуевашка- Злоупотребите в жилищно- 
комуналната политика 
подчертавано в развисквания- 

само са последици 
състоянието, което е 
тлеело в тази община. Все 
централен въпрос е — 
шаване на принципите на ка
дровата политика. „С години 
наред един брой хора се

СК. Информацията, която Об 
щинският комитет доставил 

, на първичните организации в 
разискванията е оценена ка
то недостатъчно критическа, 
повръхностна и бегла. „Коми 
тетът", — счита Младен Стой 
кович, секретар на първична
та партийна организация в Па 
лилула
ва фактите от комунистите в 
базата и се солидаризира с 
виновниците". Йован Гойко- 
вич от първичната организа
ция Палилула подчертава, че 
с „описването на успехите, с 
информацията на Общинския 
комитет се искало да се смек 
чи отговорността на другари
те, които са злоупотребявали 
свол пост". Членовете на Съг 
Юза на комунистите в първич 
ните организации, очевидно, 
в демократичното, открито, 
публично обсъждане отишли 
по-далече от заключенията на 
Общинския комитет.

но-политическите мерки да се 
изострят и на идейно-полити

организация се бе
равнището на своя 

та задача. Тя показа ческа 
викат и

отговорност да 
онези, 

същия или подобен 
постъпвали, или 
поведение на 
са се отнасяли

изключи- 
зрялост, си

ла и решимост в акциЯта 
не се
Съмненията, 
между крагуевашките 
сти ще наруши тяхното идей
но и

се по- 
които по 

начин са

та на
телна политическа дълго

пък,да
спре на половин към лошото 

ръководителите 
пасивно. По- 

организациите на

нару-път.
че разискванията 

комуни
право,
органите на скупщината и об
щите служби, в които по име 
и презиме са „посочени" от-

в „като че ли скри-
въртят на отговорните посто
ве"

политическо 
се показаха без 
„В Крагуевац — 
нието на множество 
гари работникът 
застава” Никола

единство
основание. каза работникът Ми-

лое Милосавлевич пред съб
ранието на 
Основната

изрази мне- 
свои дру- 

от ..Цързона 
Мил ослепе

на съвместното събоанче

делни ръковдители, са прео
бладавали обобщени, опортю- 

„принципиални"

комунистите в 
организация на 

сдружения труд Алатница към 
„Цървена застава". Да ли са 
те дадени от бога да водят 
Крагуевац. В този град има 
още способни хора. „Толко
ва дълго са на постове" — 
добавя Димитрие Пръстое-

нистически
разисквани^ и заключения, ка
то е изоставяно присъждане
то на идейно-политически мер 
ки „на своите ръководители". 
Против сантименталното отно
шение на тези

вич

на две първични организации 
на Съюза на комунистите 
единството не само че не е
нарушено, но не е и г.окла- организации

СЛОВЕНИЯ в 1981

ОСНОВА НА ПО-БЪРЗО РАЗВИТИЕ
С оглед на силата и теже

стта на работническата, кому
нистическа дума, която тези 
дни бе казана в Крагуевац, 
може да се каже, че това бе 
същинска крачка към превъз 
могване на настъпилото поло 
жение. Публичното обсъжда
не в крагуевашките организа
ции на Съюза на комунисти
те, по своята организираност 
и политическите си радиуси 
на действие, излиза от мест
ните рамки на общината. От 
една страна, то укрепи иде
йно-политическото единство 
на крагуевашките комунисти 
и по най-демократически, пу
бличен и непосредствен на
чин, каза решително не на 
лидерството, узурпацидта, не- 
самоуправителното поведе
ние. От друга страна, крагуе- 
вашкият пример, по своеобра 
зен начин е достатъчно поу

чителен и за други среди, в 
които самоуправителното, де

легатско решаване е узурпира 
но с властта на отделни хо

ра и по-тесни групи. Победа

та на нашите демократически

МИША СОВДАТ ЩЕ СЕ СЛОЖИ УДАРЕНИЕ НА НОВАТА СТРУКТУРА НА 
СТОПАНСТВОТО И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЛАБОСТИТЕ, 
КОИТО СА ПОВЛИЯЛИ ВЪРХУ ДИНАМИКАТА НА ПРО
ИЗВОДСТВОТО

на материалната основа по ор
ганизациите 
труд. Когато се касае за ли
чните доходи, налага се да 
има повече реалност. Минала 
та година увеличението на 
личните доходи изоставаше с 
25 на сто под увеличението 
на дохода, тази година раз

ликата ще се намали 
възлиза 20 на сто. Това важи 
за стопанството, докато увели 
чението на дохода в обще

ствените дейности би било 
най-много до равнището на 
увеличението на средствата за 
лични доходи в материално

то производство.

на сдружения

Тазгодишната резолюция за
икономическатаобществено

политика и развитието е 
сочена към преодоляване на 
слабостите, които бяха харак- 

пе-

всичко това, изключително е 
важно, че при ограничаването 
на вноса да не определяме 
„мярката" линейно, както че
сто правехме досега, но със 
селекционна политка да се 
нас'ьрчава развитието на стра
тегическите дейности и дру
гите които имат значение за 
износа.

С увеличението на произ
водството и настаняването на 
работа необходимо е да 
увеличи и производителността 
на труда. Последната в

средносрочен период бе~ 
твърде ниска. Макар 

се оценява, че участието 
производителността на труда в 
увеличението на обществения 
продукт 
за с

на-

се

предишния
обстоятелство

втерни 
риод. И 
достатъчно ясно говори пред 

изправени

изтектова
щелия

чешесме
който съвпада с

какви задачи на
в периода, 
началото на реализацията на 

план. Зановия петгодишен в 1980 година в},злиуспешно да ги из- 
се обез

да можем 
пълняваме, трябва да

Отделно място имат инве
стициите. Както и при разпре 
делението за съвместно и об
що потребление, така и тук 
сме „излезонали" от рамките, 
които обезпечават успешност 
та на развитието. През 1981 
година инвостициите в основ
ни средства ще бъдат нама
лени от 30, колкото възлиза
ха миналата година, на 27,5 
на сТо. При това инвестира
нето в жилищното строител
ство ще остане на досегаш
ното равнище. Новите капи
таловложения ще бъдат съ
гласувани със стопанските пла 
нове, в които много се е во
дила сметка за потребата от 
установяване на нова струк
тура на словенското стопан
ство.

около 40 на сто, все пък
настоящата година това уча 

стие трябва значително да се 
увеличи.

в— по-до- 
по-ефи- 

Запланува

печат две условия
бро производство и 
касно стопанисване.

на промиш- 
с 2,5 на 

света,

но е увеличение 
леното производство 

В сравнение със

ната-Най-тру дна задача и
остава подобрението на 

размяна.
С посочените определения 

непосредствено и твърде тя

сно ще бъде съврзано ‘ уси

лието по-пълно и мощно да 
се афирмират изследовател

ската дейност и свързването 
на насоченото образование с 
потребите на 
Без тези две, изключително 
важни условия, не можем да 
замислим, а не само да обез

печаваме новата структура на 
словенското стопанство относ 
но нейното укрепване и по- 
широко включване в между

народното разделение на тру-

тъ«
външнотърговската 
Благоприятните, дори изклЮ- 

добрите резултати в

сто.
ОТНОСНО СЪС 
увеличение 
пейски страни,

заплануваното

в отделни евро- 
заллануваният 

амбициозен. Счи

чително
1980 трябва още да 
добрят. За да осъществим же

стопанско развитие, не

се по-
ръст е доста 
та се, че 
ние можем 
ланските

с такова увеличе- 
сто- ланотода решаваме 

и обществени проб- 
година е лри-

повече да изна-обходимР е
В резолюцията е утвър 
че увеличението 

трябва да възлиза 
на осем на •

стопанството.сямо.
дено,
носа
малко

леми. Така тази
способено и увеличението на

Смята се'

на из- 
най- 

сто. Успо-

отношения може да се из

воюва с организирана идей

на борба. Пред организирана 
направлявана 

— опи-

броя на заетите, 
че този брой ТЦ* св Увели,и 
с 1,2 на сто, относно че 

работни места ще 
да получат работа 
ввт хиляди работници.

Словения

на из-с увеличениеторедно
носа трябва да се намалява 

вносът,
та, съзнателномогат

Тази година 
гледано,

нови вносът- акция на комуниститеоколо де- би трябвалореално
да се увеличи с три 
Заплануваното увеличение

на суровини и ре

тът говори за това — рухват 
тези бариери

Мина на сто.
‘Между най-важните разпо

редби на резолюцията е • и 
онази, която търси укрепване

има- 
без рабо-

об- и по-големи от 
на старото.

лата година в 
ше 12 хиляди души хваща вноса

лроматериали,
О. Ковичсвобдии ра- без нефта. Прита, а 16 хиляди 

ботни места.

да.
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ИТАЛИАНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ60-ГОДИШНИНА НА

От малка група—грандиозна 

сила на работническите маси
вето - на Комунистическата пар- 

4030, от които 
петима на смърт и един на 
доживотен тъмничен 
Членовете на партията 
ки общо били осъдени на 
общо 23 000 години тъмничен 
затвор.

Обаче, създаването на 
ганизирано 
движение в Италия едновре
менно става по времето 
появата на първите знаци на 
настъпление на най-реакцион 
ните сили — на фашизма, ко
йто наскоро Италия за дълги 
десетилетия стегнал в окови
те на диктатурата.

ДРАГО КОШМРЪЛ ор-
комунистическо тия — дори

затвор.
всич-

наП 60 години в Ли- 
ворно се провежда 17-Ид кон
грес на Италианската социали 
етическа партия, 
в историята на 
работническо движение като 
един от значителните прелом 
ни моменти. На този конгрес 
ог Социалистическата партия 
се отделя лявото крило, и

реди

конто влиза По времето, когато с 
по-големите пободи на анти
фашистките сили през Втора
та световна война нацизмът, 
а с него и фашизмът започ- 

все по- 
Италианската

все
италианското

Трябвало е да изминат ня
колко години докато партия
та, в остри вътрешни конфли
кти, се отърсва от „детската 
болест" на левичарските екс 
тремизми и догматизми, и до 
като 1926 година в нея пре
обладава здравото течение, 
което водил Антонио Грамши, 
с тясното сътрудничество на 
сетнешния авторитетен водач 
н.» партията Палмиро Толяти.

нали да .страдат от 
тежките удари, 
комунистическа партия завър
шва значителното дело на 
обединяване и сдружаване на 
всички демократически 
за окончателна разплата с фа
шизма и нацистки^ окупатор 
на страната. Съпротивителното 
движение все повече се раз
ширява, особено в Северна 
Италия, като едновременно 
получава и най-висше ръко
водство, във формата на Ко
митет на народното освобож
дение за Северна Италия. Ко
мунистическата партия 
особено видна роля в подго
товката и провеждането на 
веснародното въстание срещу 
нацизма, на 25 април 1945 го
дина.

— навече на самия конгрес 
21 януари 
оформява в нова политическа 
сила на италианския пролета- 

в Италианската кому-

1921 година, се

сили
риат
нистическа партия, като сек-
ция на Комунистическия ин
тернационал.

Тъкмо в тази 1926 година 
фашизмът докрай отхвърлил 
своята маска и се показва в 
същинския си образ на суро- 
та диктатурк, която за дълъг 
гериод значи край на всяка 
демокрация в Италия. Започ
ва гонене и затваряне на чи
слящите се към всички на
предничави партии, а предим
но към Комунистическата пар 
тия. Това има за последица 
осъждане на множество кому 
нисти, между тях и на самия 
секретар на партията Грамши, 
когото специалният съд осъ
жда на 20 години тъмничен 
затвор. От тъмницата излиза 
смъртно болен, след което 
умира 1937 година. Тежестта 
на действуването на партия

та се преселва в емиграция

та, особено във Франция,къ 
дето избягло болшинството 
партийни кадри.

Новосъздадената 
имала тогава 42581 
Шестдесет години по-късно, в 
края на 1980, нейната числе
на сила е нарастнала на 
1 752153 членове.

партия
членове.

има

компромиси тъкмо за това би
ват означени като дългосроч
на ориентация на партията.

Раждането на Италианската 
комунистическа партия съвпа
да с времето на най-бурния 
период на италианската исто
рия, след Първата световна 

' война. Истичал периодът на 
двете „червени години" 
и 1920, който период се ха- 
оактеризиал с всеобщ рево
люционен кипеж, изпълнени 
с многобройни стачки на ра
ботниците и окупирането на 
фабрики. Това било времето, 
когато един от най-автори- 
гетните теоретици на италиан

ското комунистическо движе

ние, Антонио Грамши, в То

рино започнал да създава 
идеята и да образува работ

нически съвети като зароди

ши на непосредствената власт 
на работническата класа на 
Италия. Революционната въл

на, която също така подтик

нала и създаването на Кому

нистическата партия, се вдъх- 
от Великата октом- 

, врийска революция, под во

дачеството на Ленин.

всички твърди формули, и за
това е винаги настоявала да 
се запази от догматизъм и 
сляпо копиране 
образци и модели. Оттам съ 
що така идва и необходимо
стта от търсене на собствен 
италиански път в социализъм, 
въз основа на наличната ита
лианска действителност.

на чужди
Успоредно с изграждането 

на своята дългосрочна стра
тегия, която във формата на 
исторически компромис, би 
трябвало да открие възмож
ността да се осъществи край 
ната цел на работническата 
класа — общественото преоб 
разование и изграждането на 
социалистическо 
партията, особено на 15-ия 
конгрес и след него, потвър- 

действуване- ждаза своята самостоятел
ност, което се изразява в ней 
ните становища към много 
международни въпроси и ко
мунистически партии и социа 
листически страни. От такивт

В целокупното действуване 
на Комунистическата партия 
след Втората световна война, 
като червена нишка е видимо 
тежнението, че единството на 
демократичните сили да не се 
ограничава само на сътрудни
чество със социалистите или 
с левицата цялостно — макар 
че партиятй никога не се е 
затваряла пред споразумява
не и търсенето на допирни 
точки на сътрудничество съ

що така и с всички други 
демократически партии, всич

ко което би трябвало да да

де възможност за колкото се 
може по-широк съюз на де

мократическите сили.

1919

Периодът на студената вой
на, ИнформбюР0 и Сталино- 
вото нападение на Югославия 
почти за две десетилетия 
спряха започналия процес в 
развитието и 
то на Италианската комунис
тическа партия, какъвто пред
виждаше и застъпваше Толя-

общество,

През целия период на го

сподството на фашизма спе

циалните съдилища осъдили 
общо 4 671 антифашисти, от 
което число на смЪрт — 38, 
а 7 души на доживотен тъм

ничен затвор. Сумата на вси- 
ки наказвания достигнала циф 
рата от 28 115 години. Най- 
много осъдени били от редо

ти.

Едвам Осмият конгрес на 
партията 1956 година отново

изходни точки също така 
оформява и новата

се
същност 

на международната ориента
ция на партията, която се от
разява в така наречения нов 
интернационализъм,

в центъра на вниманието сла
га въпроса за автентичността 
на революционните процеси в 
света, а също така и в Ита
лия- В резултат изпъква ясна
та констатация, че не" съще
ствува, нито може да съще
ствува един единствен модел 
на революцията и 
ма, както и че не 

водеща

Друга характеристика на 
действуването на Италианска

та комунистическа партия се 
изразява в отхвърлянето на

относно
разширяване на сътрудничес
твото с всички

новила
нови сили на

съвременния свят, което 
литиката на 
доближава

по-
партията силно

социализ- 
съществу- 

социалистическа

до принципите, ха 
рактеристични на движението 
на необвързаните, а 
тях особеноКомунист ва

между 
на принципа застрана.

независимостта на народите,
не намеса във вътрешнитеСтатиите, които 
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кратическа сила и
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в Чили, озна-

стратегия 
партия, в обра- 
наречения исто

рически компромис. Въз 
нова на опита на Чили

на демо- 
решител-италианската

ността да се поеме
съдбата на 
ориентация-

за на така цялата
отговорност за 
страната, както и 
та към истинско 
ско

ос- 
и ана-

причините които до 
Тази страна под фащм- 

диктатура, партията като 
действуване 

един-

демократиче- 
преобразование ца ита

лианското общество, 
влява всъщност

лиза на 
педоха 
стка

предста-
пР°ДЪлжава-

не и задълбочаване на про- 
сложиха

основа на своето Цеса,

Грамши и Толяти

чиито основипостави постигането на 
на всички в изграж- 

зна-

на италианската 
класа и италиан

ство главни сил^ 
на италианското общество __

дането на 
чителна

партията като
сила 

работническа 
ския народ.

на комунистите, социалистите 
и католиците.

златен венец.
Историческите
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ПП1Н1Т Гк ДИМИТРОВГРАД ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА

ПМНЬТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МАШИНИТЕ
ООСТ „НИШАВА” * ШШ 9ЯШШ,®ШшЯЯ 1В

Традикчани изневерихаАкони, годниПа^о^и 
ДНИ условия, въпрос е ® ИЗВЪНРеДни приро-
шно ще изпълним плана ! ИЗЦЯЛ° И успе' 
итба —. казва д„г "ЛпНа по пролетната се- 
полевъдство в ООСТ ВцСОВ’ Ръководител по 
град СТ «Нишава в Димитров

НОВИ маши на Ангел Васов, ръководител 
по полевъдство в ООСТ „Ни
шава" в

Както вече писахме минала оправдание. Счита се, че дру 
та седмица в Димитровград- ги: села, например Скървени- 
ска община започнаха , „Оре- ца, имат по-лоши условия 
•Щите на селата". За тази кул работа и 
турна манифестаци,, к оПади
ната се обадиха първоначал
но 7 села, обаче сага се със

Димитровград. 
Според Васов въпросът се за

все пак участвуват 
в състезанията. Градини е се
ло което се намира близко 
до града, сеЛо с много млади 

тезават само шест. Още в хора, с хубава училищна сгра 
началото на състезанията сво да. 
ето участие отказа село Гра
дини. Според думите на пред 
седателя на местната общ
ност те нямали „условия за 
това".

Организаторите обаче не 
приемат тази причина

състои в това, 
цията, с която разполагат не 
е годна за пролетна сеитба. 
Въпросът е по-болезен

че механиза-

Основната организация 
ТРУД

ако се
ра), слънчоглед (на 198 
ра), царевица

на
дека-сдружения 

която работи в 
ОСТ „Сточар"

,.Нишава", има предвид, че дотрялите
за силаж (на 

90 декара), сточен фий (на 
130 декара), 
ме (на 165 декара) и 
тейка (вид 
ва) на 190

вече
работа ако и 
длъжат
валежите. Именно, организа
цията разполага9 с трактори, 
които са повече от 10 години, 
аварийни и подобно. Понасто-

трактори са негодни зарамките на 
Димитров- „Срещите на селата", в Ди

митровградска община пре
дизвикаха голям интерес не

през март прс- 
мразовете и снего-

в
люцерна за се-град е реализирала 

план 
1339

есенния тимо-по сеитба. Засеяни са на изкуствена тре- само всред младежта, но въ
обще всред населението от 
общината.

декара с пшеница и 476 
декара с ечемик. За декара. От цело

купните запланувани за сеит
ба площи една трета са изо
рани през есентта. През март 
трябва да

предсто
ящата пролетна сеитба 
дещите се в тази

тру-
организация

Т. ПетровкатояЩем се предприемат мерки 
за обезпечаване 
за набавка

на средства 
на нови трактори, 

с по-голяма мощност както и

са запланували на 
около 1 430 
различни 
Колко са

площи от 
' Аекара да засеят 
зърнени

ДИМИТРОВГРАДизорем и остана
лите и да ги засеем. Но то- Обучение за жени и девойки 

в Гоиндол
култури, 

за то
ва не значи, че 
позволи няма да започнем и 
по-рано. 
ако

времето ако на верижни трактори за ра
бота и 
Именно,

подготвени
през зимния период, 
от възобновяването 

на машиния парк

ва?
А мразовете пък 

продлъжат и снежната 
покривка се задържи и през 
март е въпрос дали изцяло 
и успешно ще изпълним про
летния сеитбен план — изтък-

в зависи- 
изпълнението на

През идущата ГОИНДОЛ тази година ще 
бъде домакин на акцията за 
обучение на жени-домакини, 
живущи на село в чиято про 
грама е застъпено уреждане

на селското домакинство, ра 
звитие на селския туризъм, 
приготвяване на храна.

Тази твърде полезна акция, 
която се провежда години на 
ред в Димитровградска об
щина организират Републи
канската конференция на Съ 
юза на социалистическата мла 
деж на СР Сърбия, Коопера 
тивният съюз на Сърбия- Кон 
ференцията за сбщестзенз 
дейност на жената от Сърбия 
и Републиканският туристиче 
ски съюз и Висшето педагоги
ческа школа от Земун. Тази 
полезна акция ще бъде изпъп 
нена в съдействие със съот
ветните организации на сдру
жения труд в Димитровград.

Не е случайно че акцията 
тази година ще се проведе в 
село Гоиндол, което през по 
следните години бележи вид 
ни резултати в комунално- 
битовото уреждане на селото. 
Всред жените и девойките в 
селото съществува голям ин
терес за акцията. Тя ще да
де голям принос за култур
ното им издигане и ще им по 
могне да постигнат по-добри 
резултати при разширяването 
на селския туризъм в тяхно 
то село.

пролет
на заплануваните 

площи ще засеем: пролетен 
овес (на площи от 513 дека-

мост е и
на сеитба

сеитбения план.

В. Б.

ВОДАТА ДА СТИГНЕ ДО ВСИЧКИ
(От 1-ва стр.) години строителите от „Гра- 

дня" в Димтровград, специа
листите от „Хидросанитас" в 
Белград, монтьорите от „Лу- 
жница" в БабуШница и 
„Вук Караджич" в Ниш, еле
ктромонтьорите от „Електро- 
механика" в Ниш, производи
телите на помпи от „Ястре- 
бац" в Ниш и мнозина други 
са работили усилено, пръсна
ти по 27,7 километровото тра 
се към Димитровград.

Но не винаги е било леко. 
Трудната работа, 

финансовите 
лошото време са били 
вите неприятели, които са се 

по-ускореното 
изграждане. Тук са и колеба

нията и недоверието от стра
на на отделни хора. Усърдни
те строители обаче

ра... Пак негодувания • • • 
Към края на миналата го

дина водопороводът е стаби
лизиран. Приключи изгражда 
нето и на новия каптаж 
Козарица с обем от 500 ку-

Оттогава всички заинтересова 
ни са живеели с надежди.

1975 година е изминала в 
проектосме- 

на документация, в организи
ране на хидроложки изслед
вания на Забърдието, геодет- 
ски измервания, раздвижване 
на акцията по селата 
изнамиране на нови средства. 
Вече през есента на 1976 го
дина машините на ЮНА с 
мощните си челюсти за поч
ват да копаят твърдата земя 
по Забърдието, 
след себе си десетки, стоти
ци и хиляди метри канали, го 
тови за монтаж .. . Няколко

нищо не
е могло д поколебае.

В чест Деня на Република- 
са включени

от в
та на 1979 год.изготвяне на

Целокупната дължина на водопровода е 43,95 
км, от които 16,52 км. в селищата: Смиловци, Пър- 
топопинци, Бребевница, Одоровци, Гуленовци, Белен: 
и Радейна, изкопани чрез местно самооблагане.
27,70 км., колкото е главния водопровод машините 
на ЮНА са изкопали 21,20 км., младежки трудови 
бригади и бригади от организации на сдружения труд 
4,12 км. Изкопани са 33 150 кубически метра земя-

в

От

недостигът 
средства 

пър-
на

оставяйки

Вьв водопоровода са вградени 16,70 км. азбест- 
циментови тьрби, 27 279 кг. чугунени 
части, 675 кубически метра бетон, 32 695 кг. арма
тура. Петте каптажа имат обем от 830 кубически ме
тра вода, достатъчен резерв за едно денонощие.

' заканвали на
съединителни

N За изграждане на водопоровода са изразход
вани: 49 084 810 дин (валоризирани на цени през 1980 
год), от които 4 922 343 са изразходвани за водопро
водните мрежи о селата, а 38 862 467 дин. за главния 
водопровод. Паричните и други средства за изграж
дано на водопровода са обезпечени от: местно са
мооблагане (парично и с работа) — 17 236 970 дин., 
което представлява 39 на сто от общата сума, Ре
публиканската СОИ по здравна защита — 12 687 00 
дин, Републиканската СОИ по пенсионно осигуряване 
— 4 375 00 дин., Регионалната СОИ по водно стопан
ство в Ниш — 1 587 00 дия., ЮНА (парично и с ра
бота) — 8 285 500 дин., Съюзното управление на мит
ницата и прочие. Всъщност получената помощ е 61 
на сто от целокупната стойност на обекта, а тя до- 
статъчно говори за солидарността в социалистическа
та ни общност.

Обучението на жените ще 
започне в началото на фев- 

15,руари и ще продължи 
дни, а преподаватели ще бъ 
дат студенти от Висшата пе 

Земун.,дагогическа школа 
Посещаването на курса е без-Г.ГАИЦЧ»

платно. Очаква се, че резул
татите ще бъдат добри. Ми- 

селище Бе-налата година в 
леш 30 девойки и жени успе
шно завършиха курса.

Т. Петроз

КРАТНИ НОВИНИ
мошните помпи на Пъртопо- бически метра вода. Всички 

са доволни. И обществено-по 
литическите организации в об 
щината, които са раздвижи
ли инициативата и население
то. Понастоящем има още 
малко работа. Именно, тряб
ва да се включи и каптажът 
в Гуленовци и незабавно да 
се реконструира дистрибутив
ната мрежа през Димитров- 
град.

През година
ООСТ „Нишава" в Димитров
град, от около 6400 овце и 
180 кози е получила над 325

миналата
пинското врело, които изтла
скват 80 литра вода в секун- 

каптажа на Боги дел, 
Радейна към •

да до
а от там през 
Димитровград. Първата ра
дост обаче става и първото 
разочаравание. Аварията на 
водопроводни търба пред 
Радейна е била причина, по-

хиляди литра мляко, употре
бено главно за производство 

От 870на сирене и кашкавал, 
овце, овни и шилета са по- 

18 400 кг. вълна. Налучени
пазара съЩО така е изнесено 
и около 75 хиляди кг. месо, 
от което около 45 хиляди кг.

ради която оодата не о при

стигнала до града. След ед-

В. Б.но поправка явявало со вто- агмешко.
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ВЕ2ЕГЧ§КАрго1в80г|а АN70МА
(1854- 1015),

ОСЕТЛ ЗЕОЧЕМЗКЕ |М ВОЮАЯЗКЕ 8ТЕМ00ЯАРМЕ. 
УЕ11КЕ0А 1М 2АЗШ2МЕ0А К1Д.тиЯМЕ0А ОЕ|.АУСЛ ТЕ 

Р0В1ШМ1КА 2ВУ2АЮА УЗЕН 
Ли1пIН 51оуапоу 

В01_аЛЯ5КА РОЗТА V ШЕООУ ЯР0М1М
I 31_0УЕ№:<1М ЗТЕИООПАРОМ 

'Р0К1.АМА

НОВИНИ ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БИСТЪР

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВОЗА 

ПРОБЛЕМ СА СРЕДСТВАТА ЗЕ 120А1.Л 
Р08ЕВМ0 2МАМК0, К1 Ю

Аг?-ур'ректорът на училището, е ра
зисквано и в Самоуправител- 
ната общност по основно об
разование и е рошено да се 
направи всичко, в рамките на

Ще се возят ли и през 
второто полугодие учениците 
от Горно и Долно Тлъмино, 
Рикачево и Бранковци?

Учениците от тези села и 
родителите* им са на едно 
мнение: превозът е необхо
дим. Преподавателите ги раз 
бират и, естествено, споделят 
тяхното мнение, но засега от
говорът на горния въпрос не 
е известен, защото не е из
вестно може ли училището, 
съвместно със Самоуправи- 
телната общност по основно 
образование, да обезпечи не
обходимите за целта сред
ства. Всъщност, не се касае 
за променени становища по 
този въпрос, а за проблем, 
който възниква от високите 
цени на автобусни билети и 
недостатъчните възможности.

— За превоз на ученици 
през първото полугодие за
плащахме по 40 хиляди ди
нара месечно — казва дирек
торът на училището Васил 
Василев. Родителите участву
ваха само с 20 на сто. Пре
возът най-вероятно отново 
ще поскъпне и ние не мо
жем да обезпечим висички 
необходими средства за за
плащане на разходите при се
гашните условия.

За проблема, както каза ди

дължи и през второто полу- 
годино, а за целта ще се пол
зуват удобствата, които 
съвременно оборуденият уче 
нически стол. Всичко

АУТОЯ КНЛОЕ О АМТОМ11 ВЕ2ЕМ9К11 
СЕШЕ, V ЗЕРТЕМОЯи 1980

дано

обаче

ЮБШ1ЕЙвъзможностите, та учениците 
и занапред да ползуват пре
воз. Според 
ще се обезпечат, но не це- 

ще

ще зависи от разрешаването 
на проблема във връзка със
снабдяването
продукти. Именно, магазините 
в Бистър и Долно Тлъмино, 
а съ'ЩО така и магазините в 
останалите села в този край 
разполагат с ограничен асор
тимент изделия от хранител
но-вкусовата промишленост.

И членовете на колектива, 
работещи в подведомствени
те отделения биха могли да 

закуска, по-

ОРИГИНАЛНО ОТБЕЛЯЗАНнего, средства с хранителни

българите приспособи 
него- 

осноза

то на
стенографията така, че 
вата система, остана 
на б7>лгарската стенография и

Малко са хората, които ло- 
от Алойзий Болхар —

локупния износ. Затова 
трябва да се увеличи учас
тието на родителите, а най-

вече
и етно-стенограф, литератор 

граф допринесоха за полуля 
ризацията на 
тература при 
преки това, че е 
известен като ’ етнограф — 
неговата книга „Словенски на
родни приказки” има 
издания и е
много езици, между тях 
на български — главният ин
терес все пак му е насочен 
към България и българската 
литература. Първите преводи 
от български език той печа- 

1919 го-

отдалечените ученици да квар 
тируват в интерната или пък 
учениците да се возят през 
февруари, март и април, до- 
като дните са по-къси и вре
мето по-студено, 
средства сигурно ще има.

Всичко обаче ще бъде из
вестно след приемането 
финансовия план на Самоуп- 
равигелната общност. Дотога
ва, може би ще се намери и 
по-изгодно

до ден днешен.
Някога, преди войната. Бол 

хар беш и подпредседател на 
югославско-българската 
Любляна, много активно дру
жество, което 
братството между двата 
рода. И днес няма 
да е проява, свързана с Бъл
гария и българите, при коя-'- 
то да не присъствува Алой
зий Болхар. Въпреки

80 години Болхар все

б/,лгарската ли- 
словенците. Въ-

най-много
лига в

за което
вече 10 разширяваше 

на-ползуват топла 
неже и при тези отделения ра 
ботят ученически столове, но

преведена на
каквато иина

и тук се изпречва същият 
проблем.

Ако не се изнамери съот
ветно решние на проблема, 
трудещите се в училището 
отново ще получават бонове.

че вечешение.ре
минаха
още намира начин за популя-* та от изданията от 

дина. От тогава освен редица разпространяванеОт началото на 1981 година 
до началото на зимната ва
канция, членовете на трудо
вия колектив на основно учи
лище „Велко Влахович" в Би
стър, които работят в цен
тралното 
бонове са 
закуска.

С тази практика ще се про-

ризация и 
на приятелството между сло
венците и българите. Бих ис-

* *
та по-къси произведения пре 
веде на словенски и някои 
големи произведения. Между 
тях са и романът „Жетварят” 
(1938 година), сборникът раз 
кази „Шибил” и други раз
кази (1950 г.) от Йордан Йон
ков, сборник народни приказ 
ки, обработка на Ангел Кара 
ийчев „При огнището” (1939 
г.) и Бибиян от Елин Пе
лин (1959 г.). Някои от пре-

Още с първия ден на вто
рото полугодие в училището 
ще започне подготовката 
чествуване на 7 март — па
тронния празник на училище
то. В подготовката ще бъдат 
ангажирани всички преподава
тели и ученически секции.

кал да обърна вниманието на 
една от неговите най-нови 
инициативи.

Голям почитател на Антон 
Безеншек и добър познавач 
на неговия живот и работа 
Болхар се възползува от един 
юбилей за да обърне внима
нието на словенците към Ан
тон Безеншек. По случай 100- 
годишнината от идването на 
Безеншек в България българ
ската поща заедно с много 
други организации в Бълга
рия отбелязва този юбилей с

за

училище, вместо 
получавали топла

К. Г.

ТИР0ВДГРАД«1Т ОБЩИН°И ЗА ПРЕДУЧИЛИ1ЧНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДИМИ-
водите все още са в ръко
пис. Така издателство „Борец" 
— Любляна даде под печат 
сборник разкази с 

въоръжената
СЪОБРАЗЯВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

И ПОТРЕБНОСТИТЕ
тематика

на съпротива 
срещу от фашизма от българ 
ските писатели под название 
„Бадемово клонче”. За изда-

издаването на спомен-марка. 
Болхар на собствени разноски 
печата специална 
със следващия текст:"

„Пол случай 100-годишнина- 
та на идването в България на 
проф Антон Безеншек 1845— 
1915 г. бащата 
и българската 
голям и заслужил 
деец и радетел на сближава-

картичка
■ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ване чакат и някои други пре 

води. Между тях е и един 
сборник от разкази от Елин 
Пелин. Някои от ръкописите 
пък, за съжаление, са изгу
бени завинаги. Веднага след 
началото на Втората световна 
война немците преселват Бол 
хар в Сърбия заедно с мно
го други словенски патриоти, 
а неговата богата библиотека ~

През изтеклия 
чен период (1975—1980), Са- 
моуправителната общност на 
интересите за предучилищно 
и основно образование и въз 

в Димитровградска 
органи и

средносро- зи насока 
е отделно 
условия и

значително място 
за създаването на

образование, са закрити че- 
тирикласовите основни учили
ща в Пъртопопинци, Бребев- 
ница, Радейна, Драговита, Иск 
ровци, Долни Криводол, а по 
ради
1977 година и основното учи
лище в Градини. Също 
през този период са закрити 
осемкласовите основни учили 
Ща в Долна Невля и Погано- 
во, както и горните 
в Каменица.

От друга страна, 
увеличения брой на децата в 
Скървеница е открито четири 
класно основно училище (за
крито през 1970 г.), а минала-

усъвършенствува- 
нето на системата на финан- на словенската 

стенография,сиране, като се прилага при- 
цип на свободнапитание 

община със своите
културенразмяна на земетресението презтруда.

нето между южните славяни, 
българската

тела положи доста усилия и 
добри резултати. Напоследък изработката на 

средносрочна програма по 
развитие на основното обра 
зование и възпитание за пе
риод 1981—1985 
централна тема, погълнало вни 
манието на самоуправителна- 
та общност за основно обра
зование и останалите субек
ти, които се грижат за учеб
ното дело в общината.

такапостигна
Безспорно,

поща в негов по
мен издаде специална 
която на

доминиращ 
прос през този период в ор
ганизациите за основно обра
зование (основните училища) 

общност

въ- марка,
словенските стено

графи подарява Алойзий Бол
на книгата за

заедно с ръкописите е изго
рена. Така пропаднаха и ня
кои преводи, които бяха поч
ти готови за печат.

година е класове хар, автор 
Антон ч Безеншек. Целе, 
тември 1980 г.” 

Картичките

Междусамоуправителната 
и общината е бил 
за рационализация

сеп-тях и преводът на 
„Хайдутин майка не 
от Орлин Василев и „Черните 
не стават бели” от 
Полянов.

ромнапорадивъпросът 
на учили

щната мрежа, продиктуван от 
ежегодно намаляващия брой 
в районните и

храни”
изпрати до вси

чки членове на словенското
стенографско дружество 
този оригинален

Владимир
и по

селските ос- начин отбеля 
зва един юби !еуг. който от-
НОВО

Превеждането обаче "йе ета година е построен нов учи 
лищен обект

новни училища и рязкото по
качване броя на учениците в 
градското основно

БРОЯТ НА УЧИЛИЩАТА — 
СПОРЕД БРОЯ НА УЧЕНИЦИ-

единствения способ, с който 
Алойзий Болхар 
към запознаването и сближе
нието на 
е заслужил, че

Градини ив
да припомни 

крепки връзки 
народа.

за стари 
между двата
МатеиРОДЕ

училището бе отново 
то. Следователно,

допринасяоткри-училище. 
въ

просът за подобряване на ма 
термалните основи на труда в 
образователните 
като необходимост номер 
но за реформата на основно
то образование според 
та учебна програма.

През този период е раз
гъната твърде разнообразна 
дейност за внедряване на са
моуправлението според. Зако

ТЕ
Не по-маловажен е и през изте

клия средносрочен период са 
закрити 7

двата народа. Той 
животът иИзвестно е, че години на

ред броят на децата в села
та на Димитровградска общи 
на постоянно намалява. Вслед 
ствие на това 
обходимостта

четирикласови и
трудът на един от пионерите 
на запознаване между бълга- 

Антон

две осемкласови 
лища, както и

основни учиинституции,
горните класо- 

Каменица, а са открити 
две отделения на 
сови

ед
рите и словенците 
Безеншек

ве в
се наложи не- стана известенчетирикла- инова-

на по-широк кръг 
За този 
ловин век 
рия той написа 
монограма. В

да се рациона
лизира училищната мрежа. В 
резултат

училища. 
Днес на

читатели, 
словенец който потериторията на об

на това през из
теклия период по предложе
ние на основните

Щината има 
сови

преживя в Бълга- 
една хубава

девет четирикла- 
осемкласовии три 

новни училища. От
ос-училища, а 

със съгласие на Общинската
нея подробно 

представи „бащата на българ 
ската

общо 42 
населени места само в 12 имана за сдружения ТРУД- В та- скупщина, СОИ за стенография", както му 

българите,
основно училища. Ст. Н. казватI човек кой- \ \
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Младежка трибуна * Младежка трибуна ««
, :гЗИМАТА — СЕЗОН НА

ОЖИВЕНА МЛАДЕЖКА
ДЕЙНОСТ В НАЗЪРИЦА

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’81Кипяща младост в снажните пазви 

м Църиоок
Стефан МАНАСИЕВ

* *
•' *Там, където почва извора на водата 

Където ръката се завърща на дланта 
Там, където почва хода на реката 
Там зората пада на рамената ...

то НА зиматаЦвА селото1^сеАвърщаИмлЯ: С идване-
ПРЪСНАЛИ СЕ ПРЕЗ ОСТАНАЛДтл^ МЛАД°СТТА. РАЗ- 
НАВРЕД ПО СТРАНАТА - НА ВРЕМЕННА^ ГОДИНАТА 
РАБОТА, ПО УЧИЛИЩАТА и тл.™^ЕННА стрОИТЕЛНА

това село И се прИбират гИТЕ' младежите

ГОВЕ И ТУК, ВИСОКО ПОД ЦЪРНООК в |]ЪРВИТЕ СНЕ- 
СКА ЗИМНА ОБСТАНОВКА ^ОМАНТмии^ НАТА СЕЛ' 
ПОД ДЕБЕЛИЯ СНЯГ И КЪНТстп^т л ™ЧН° СПОК°ЙНА
ращия вятър,, з!почва съвместниятЕН^А НЕСПИ-
ИЗПЪЛНЕН С ОРГАНИЗИРАНА ЗАБАВА И ДРУГАРсГва0''

;«
на малките ученици. Увеселе
нието е продължило почти 

мла
е организирала ново

годишен събор и лотария.

цяла нощ, а на 1 януари 
дежта Там където почва устието на извора 

Където дланките разделят се тихо 
Там сънят убива ...

ОТ

Успешната дейност 
вичната младежка

на пър-.
организа

ция в с Назърица продължа
ва и Радко СТОЯНЧОВ

в тази година. Проведе
но е още едно младежко 
събрание, на което е напра
венИ ТАЗИ зима е 

след
така. Вед- 

ноемврийските 
празници, младежите и девой 

Назърица

цепцията 
разпределили 
а след това 
ванали да ги 
зи активност са 
вали

домственото отделение 
лото.

анализ на дейността във 
връзка с чествуването на Но- Копнежна програмата и 

задълженията, 
сериозно се зах-

нага

ва година и е оценено, 
програмата е била

чеките от са напра- 
договор за организира

на младежка дейност и бога
та забава. Първата

съдържа
телна, а младежите и девой-

изпълнят. В та-вили
им съдейству

ките На това 
младежко събрание са приели 
в ССМ

изпълнителни.и учениците от подве- 
в се-крачка в 

организа- 
пър-

младежка организа
ция. Успешно е организирана 
предизборна активност, в коя
то е направен анализ на ед
ногодишната дейност и кон-

Видях, че се смеш 
— признай!

Зная, че пресни спомени

тази насока е било 
ционното укрепване на 
вичната

два нови члена, така 
че младежката организация в 

село наброява 16 
ве. Младите са

Добре организираната ак- 
тивност е дала очаквания 
зултат. Посетителите от

това члено-
ре-

село-
взели реше

ние в най-къс срок да събе
рат членски^ 
година и същото усърдно ре
ализирали.

те гьделичкатто и съседна Доганица, из
пълнили 
учебна стая в

внос за тази
докрай немалката и оживяват срещата ти

назъришкото 
училище, са прекарали най- 
веселата нощ с богата 
рама. Изнесен е

стантирано, че тя с'оглед на 
обективните с черешовите очи 

и града, който тъй хубав 
в тях изглеждаше.

Смей се, но признай

кого търсиш по широките булеварди

и витрините на златарниците!

... В Назърица сняг е на
валял до пояс, а лудуващият 
вятър закрива небосклона със 
снежни мъгли и отрупва мал
ките селски къЩурки. Но пър 
тина има измежду всеки две 
махали в селото, пъртина во
ди от всяка махала до учи
лището и кооперацията. Мла
дежите и девойките продъл
жават
забави в училището и тради
ционни седянки по махалите, 
събират се, укрепват другар
ството и правят живота си 
по-интересен и по-целесъобра 

К. Георгиев

възможности е
успешна. И изборите 
ведени успешно, а 
сТвото са избрани Винко Мил 
ков, за председател, ‘ Славка 
Накева

прог- 
доклад за 

трудещите се и

са про-
в РЪКОВОД- задачите на 

гражданите в 
през нестъпващата

нашата страна 
година, а 

.младите са се представили с 
успешни изпълнения на наро
дни песни и хора. В това най- 
успешни са били акордеонис- 
тът Стоян Стаменов и солис
тите Радкз Рангелова и Ста- 
нойко Милков, които се изя-

за секретар и Огнян \ 
касиер. За дел- 

гат в Общинската конферен
ция на ССМ в Босилеград е 
избрана Виолка Станчева.

Стаменов за

Мен!
• ' " •• - 3 - , - -• • : ' \-

да устрояват танцови
Наред с подготовката 

провеждането на изборите, 
младите в Назърица са се 
приготвяли за посрещане на 
Нова година. На изборното 
събрание са утвърдили кон- едноактовки

и Ох, прости,
там няма да ме намериш —вяват с голям талант за на

родния мелос. Не 
са били успешни и деветте 

и декламациите

по-малко
аз съм сувенир, отдавна

заточен в твоето сърце!зен ...

СПОРТ Условията ме са достъпни на всичкиФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И

Крижай победи във Венген ОТГОВОР НА СТАТИЯТА „СКУКАТА ИДВА ОТ БЕЗДЕЛИЕТО”

и на Комисията за културна 
самодейност при ОК на ССМ.
Участвувал съм на младежка
та трудова акция ..Подринье 
— Колубара" в Шабац, къде
то получих „Грамота за об
ществени дейности". Участву
вал съм и във всички трудо- 

ча ви и други акции на дими- 
троградската младеж. За вси
чко това авторката на статия
та е могла да се уведоми в 
ОК на ССМ.

Активен съм и в самодей
ността. Тук съм един от ос
нователите на самодойния те
атър и изпълнявал съм роли 
в три пиеси. Един съм от оне
зи които подготвиха хуморис
тичните програми за „Нового
дишна вечер '79", „Прокис.ло 
тяло' 80" и „Новогодишна ве
чер '80". За всички тези ак- 

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА:

Помествайки статиите „Град на скуката" от С. Антов 
и „Скуката идва от безделието" от 3. Тодорова, редакция
та на вестника искаше да даде възможност за конструк
тивен младежки диалог по въпроса за забавния живот в 
Димитровград. В статите си, Тодорова и Антов действител
но изнасят свои мнения за причините за незадоволяващо- 
то състояние, но в тях проличава и субективизъм, който 
намалява приноса им в осветляването на въпроса. Редак
цията и занапред ще публикува мнения и изказвания па 
младежи и девойки по повдигнатия въпрос, но само онези, 
които обективно разглеждат проблема и изнасят конкрет
ни, обществено приемливи, начини за негово преодоляване.

В статията „Скуката идва от 
безделието", печатана в ми
налия броя на в. „Братство", 

ски-сезон. С победа- - като отзив на Зденка Тодоро- 
във Венген и няколко ва по повод моята статия

победата.
Нашите скиори се състеза

ват доста успешно в тазго-

;тивности съществува мнение, 
че са задоволили с качество
то си. Може би това за То
дорова' е безделие. Аз искам 
да попитам обаче дали са 
активни само онези младежи 
и девойки, които имат „свои 
хора" да ги издигат. Благода
рение на тези „свои хора", 
някои младежи и девойки в 
Димитровград са „много ак
тивни" и постигнаха онова, 
което са постигнали. Затова 
на тях не е скучно. Тази ис
тина е известна на всички.

Чудно е как авторката на 
статията търси причината за 
скуката в безделието на мла
дежката организация, когато 
тя съвсем малко се ангажи
ра в младежките активности.

В ПЕТИЯ СЛАЛОМ за све
товната купа, състоял се в 

Венген в Швеспортния център 
Йцария победи нашият скиор 
Боян Крижай, пред 
австриец Марк Зирадели и 

Ингемар 
побе-

дишния 
та си
класирания сред първите де- „Град на скуката", авторката 
сет, Крижай се

младия

е на мнение, че скуката, коя 
тх> изпитват някои младежи в 
Димтровград е резултат 
собственото им безделие.

намира на 
третото място във временно
то класираме в

шведпрославения
Стенмарк. Това е втора

най-добър алпи
състезанието

да на нашия 
Йски скиор

и по сласлом.
На снимката: Победителите 

във Венген — Крижай [в сре
дата), Зирадели |оливо| и 
Стенмарк (вдясно).

във Венген 
победа в борби Считам, . че безделието, за 

което говори . Тодорова не мо 
да бъдо причина за на- 

(Фото-Танщг) задоволяващото състояние в 
културно-забавния 
младежта а нашия град, по
неже има много младежи и 
девойки в Димитровград, ко
ито са твърдо активни и в 
младежката оргтнизация и в 
самодейните активности,

не са доволни от 
положението. Ако пък автор

втора негова 
те за световната купа. „Тръг

ни що" —нах на всичко или 
споделил Крижай след второ- 

което спечели

же

живот на

но

Славчо Антоввсе пак

на статията мисли, че аз 
този, който „упорито тър 

си забава без и сам да
за подобряване на

ката
съм

се

ангажира 
състоянието" в забавния жи
вот на младежта, тогава съв
сем не е улучила целта. Без 
самохвалство, аз съм един от 
по-дейните членове в първи
чната младежко организация 

Общинската конференция 
на ССМ. Член съм на Пред

на ОК на ССМ

и в

седотелството
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ШтшттС трудово-възпитателен 

карактер
изтеклите 40 години. Изхож
дайки от значението на юби
лея, в чието отбелязване ще 
вземат участие всички труде-

Програми изготвят всички 
местни общности и трудови 
колективи, в които посочват 
значението

(ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА годи
на отбелязваме 
юбилей. Чествуваме 40 годи-

значителен

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
на държавните 

(^?
ноА -светли

ни от въстанието и социалис
тическата революция на юго
славските народи и народнос
ти. Тези дни се уточнява про
грама за ознаменуване
бележителния юбилей в Юж- 

която

щи се и граждани, то същият. празници, празниците п 
трябва да има голямо идей- ' Сърбия, както и 
но-политическо, морално, кул дати от историята на регио- 
турно, възпитателно-образо- ните и общините. Програми-
вателно значение за всички то се потвърждават най-ши

роко, а оперативно цяла?1 ак
тивност трябва да водя1- ко
ординационните отбори. При 
това не трябва да липсват и 
откриването на нови обекти, 

отбелязването започването на строежи и пр.
Широтата, характерът и съ

държанието на отбелязването 
на 40-годишнината на социали

2—5 ФЕВРУАРИ 1942 Г.

С цел да овладее свободната територия/
партизански отряд, иепри- 

свободиата терито- 
Жестоки боеве са водени при 

иеп-

ко-
на за- ято е држал Бабишкият 

ятелят извършва нападение на 
рия с големи сили. 
село Биляиица —4 км северно от Лесковац, но 
риятелят не успял да премине Морава.

След като на неприятеля пристигна 
партизаните от Бабишкия партизански 

във въздуха моста на Морава.

народи и народности у нас. 
Затова Социалистическият съ 
юз и всички други организи
рани социалистически сили в 
своята активност особено ще 
се застъпват 
на юбилея да стане чрез най-

вноморавски регион, 
активност ще 
нй всички трудещи се и гра
ждани. Трайните придобивки

бъдат включе-

помощ 
отряд вдиг-от нашата социалистическа ре

волюция, братството и един
ството, равноправието, съвме
стения живот на всички наши 
народи и народности, свобо
дата и независимостта, соци
алистическото самоуправление 
и др. ще дойдат до изява в 
дните на юбилея а Армията, 
териториалната отбрана и на
родът още повече ще укреп
нат своето единство, изковано

нали

В тези боеве загинал Тома Костич, заместник 
командир на Бабишкия отряд.Най-широко участие на всич

ки трудови хора в отбелязва

не на юбилея

етическата революция създа
ва основа за нови инициати
ви, отделно за отбелязване 
името, образа и делото 
на другаря Тито.

/Покрай известните дати и 
значителни събития от дните 
на въстанието, трябва да се 
отбележат и по-важните дати

6—8 ФЕВРУАРИ 1943 Г.
В село Калугерци Светозар Вукманович — Тем

по организирал съвещание с военно-политическите ръ 
ководители и партийните работници.

На съвещанието било взето решение да се 
реорганизира Окръжният комитет иа ЮКП за Лес
ковац, да се формира Околийски комитет на ЮК 
за Лесковац, Пуста река и Ябланица. СъШо така било 
взето решение да се реорганизират партизанските ча 

левия бряг на Южна Морава.

разновидни облици и на вси 
чки равнища, да има предим 
но трудово-възпитателен ха
рактер и всички манифеста
ции да бъдат съпътствувани 
от богато съдържание. Обли
ците на чествуване с идейно- 
политическо, културно и науч 
но съдържание, ще доприне
сат за таченето на револю
ционните традиции, засилза 
нето на революционния кон-
тинуитет и ще подтикват вси
чки обществени субект,» и 

да всички наши трудови хора и 
граждани към конхоетьа ден 
ност и задачи в изграждане
то на нашата самоуправител- 
на братска общност.

в революцията и всекидневно 
потвърждавано през изтекли
те четири десетилетия. от следвоенния период и то

ва дати от отделно значение 
за местните общности, трудо
вите колективи и общините. 
Това всъщност е продълже
ние на въстанието и револю
цията.

При всичко, нужно е да се 
води сметка, при чествуване 
на дати от революцията да 
няма шумни тържества и гу
ляи, а напротив, те да имат 
трудов и идейно-възпитателен 
характер.

Дейността на всички обще
ствени. организирани сили при 
най-широкото участие на вси
чки трудови хора и гражда

ни, в отбелязването на юби
лейната 40-годишнина от со
циалистическата

сти на

4 ФЕВРУАРИ 1944 Г.
По решение на Главния щаб на 

за Сърбия в село Я^уковик била формирана Пета 
бригада. Щабът на бри-

НОВ и ПОЮ

южноморавска партизанска 
гадата съчинявали: комендант Джура Златкович Ми- 
лич, политически комисар Динко Деновски Заре, 

на щаба Милорад Диманич — Милош, за- 
Джуро Цекич —

революция 
на народите и народностите 
в нашата страна трябва 
потвърди единството и сила
та ни последователно да из
траем по пътя, по които Ти- 
то и Партията ни водиха- през

началник
местник — политически комесар 
Ива и заместник — комендант Радосав Митрович —
Шумадинац.

Б. К.

Погготви: Матея АндоновМЪаРД КАРДРЛ _ ЬЕЛИК Д.^ЖАьШК,ТЕОРЕТИК И МИСЛИТЕЛ

"ДО поелвдшя Д6Ш ог твоя 
верек на ядеалжте на нашата

«ват,драги другарю Бавц,остана ство. Неговият баща е бил 
член на Словенската социая 
демократическа партия, а май 
ка му работничка з тютюне
вата фабрика в Любляна и 
синдикален деец. Родителите 
го възпитават отрано да оби
ча работническото движение. 
Още като юноша влиза във 
връзка с работническото кул
турно-просветно 
„Свобода" в Любляна. Като 
ученик в Педагогогического 
уЧилище в Любляна, на 16 
години, става член на Съю
за на комунистическата мла
деж

на тежки мъчения. След се-

рвволюцчя.Дадв огромен прмноо 
социалистическа,оамоупревигвлна, 

яа укрепването на братството и 
егвого на нашите народи и яародноогн.Твоя 
ионуниег и революционер ще бъде

деммесечен разпит през сеп
тември на 1930 година бива 
осъден на тъмничен затвор. 
След излизането от

в изграждането на нашата 
необвързана общност и •днн-

светъд образ на 
пример и подтик на оегаш-

затвора
през 1932 година Кардел тре
скаво се включва в партий
ната дейност. Заедно с Бо
рис Кидрич и още неколци-ните и бъдещите поколения»"
на видни комунисти, възобно
вява Крайовия 
ЮКП за Словения и 
работи върху възобновяване
то на партийните 
ции, които били

1юб*ЯН*,13.02.1979 ГОД.„ ТИ ТО
Воиник на революцията

дружество комитет на 
активно

ТЕЗИ ДНИ 
година от 
години от смъртта на Едвард 
Кардел, един от най-големи- 
те наши революционери и 
държавници, близък сътруд
ник и съратник на др. Тито 
и един от нашите най-голе- 
ми теоретици за развитието 
на социалистическото самоуп
равление.

Говорейки неотдавна при 
откриването на Югославския 
център за теория и практика 
на самоуправлението, който 
носи името „Едвард Кардел" 
на тема: „Мисълта и револю
ционното дело на Едвард Кар 
дел", председателят на Пред
седателството на Централния 
комитет на СЮК Лазар Мой-

навършиха 71 
рождението и 2

необвързана Югославия 
другаря Кардел —

организа- 
разстроени 

след Шестоянуарската дикта
тура. Още оттогава Кардел за 
почва да се

на и 
и без
най-мисления и най-креатив- 
ния теоретик на Титовата стра 
тегия".

ка. В другаря Кардел аз имах 
силна подкрепа още през
ония тежки предвоенни годи
ни на борбата за чистотата и 
консолидацията на Партията, 
както и по-късно в подготоз- 
ката на Народоосвободителна 
та борба. С изключителния си 
талант на революционер, той 
участвуваше в 
на стратегията на нашето дви 
жение, особено в създаването

СКОЮ. Работи неу
морно в нелегалните маркси- 
чески кръжоци в училището 
и с други младежки 
взима участие в акциите 
работническата младеж и ра
боти в нелегалните печатни-

занимава с въ
проса за влиянието на Пар
тията върху 
маси. За целта

ТОПЛИ ДУМИ ЗА ГОЛЕМИЯ 
СЪРАТНИК

Намирайки се в мисия на

групи, работническите
на взима участие 

в издаването на списания и 
вестници 
„Нова книга", 
правица", „Млада книжица" и , 
АР- В

мира по времето когето по
чина
Тито заяви между 
„Дълбоко съм трогнат от тъ 
жната вест за

„Книжевност",
„Люблянска

др. Едвард Кардел, др. катоизграждането ци, където печата афиши и 
други революционно-пропа- 
гандитски материали.

година става 
член на Местния комитет на 
СКОЮ за Любляна, а

другото:

навечерието на Втора
та световна война Кардел

сътрудничи в „Проле- 
тер", „Сподобност", „Вечер- 
ник", „Словенски

смъртта на на- на нашия фронт на всички 
демократически и партиотич-

През 1928
шия скъп другар Едвард Кар 
дел

ак
тивноБевц, която ни зава- ни сили, преди настъпването 

на опасността от 
за която

през 
секретар

ри далеч от родината. Смър- 
другаря Кардел, член 

Председателството 
СФРЮ и СЮК е

фашизма, следващата година 
на Крайови.я комитет 
СКОЮ за' Словения. Като ръ 
ковдител на СКОЮ организи 
ра прогресивната младеж и 
сътрудничи в списание „Мла 
дина". През 1929 година за- 
връшва Педагогическото учи
лище, но веднага след това 
бива

тта на порочева-всички знаехме, че 
не може да се избегне. През 
войната се 
бростта си

лец" ина Другина прогресивнина
вестници и. списания 
време. Взима

огромна и 
незаменима загуба за нашия 
Съюз на комунистите и за 
нашето югославско социалис
тическо общество, за всички 
народи и народности на наша 
та страна, за всички трудови 
хора и граждани на Югосла
вия. Другарят Кардел поло
вин век беше войник 
шето революционно 
ние, непоколебим борец, не 
знаещ за отстъпване и почив-

по това 
активно участие

проявяваше с хра- 
и с активното уча

стие в създаването на 
народна власт и полагане 
основите на новото 
кратично общество

в организирането и провежда 
Четвъртата Крайова 

конференция на ЮКП за Сло 
вения, състояла се

новатасов между другото изтъкна, 
че през изтеклите две годи
ни, за твърде кратък период 
от време останахме без два
ма изключителни великани на 

без дру- 
на наша-

нето на
на

ни демо
на равно

правни народи и народности 
на Югославия" ...
СИН НА РАБОТНИЧЕСКАТА 
КЛАСА

през сеп-
1934тември на година в

Медводе край Любляна, на 
която изнася доклада „За 
дачите на Крайовата

арестуван зарад револю 
дейност. Следващата 

година, след провала в ЦК 
в Белград Кардел 

наново бива арестуван 
лен

ционнанашата история — 
гаРя Тито, стратега 
та революция и на 
наши победи, твореца на со
циалистическа самоуправител-

за- 
органи-

зация на ЮКП за Словения 
във връзка със 
националния въпрос".

на на- 
движе- на СКОЮвсички Едвард Кардел е роден на 

27 януари 1910 година в Лю
бляна, в работническо семей-

и хвър
в прословутата „Главня- 

ча"; където бива

селския и

подложен (Следва)
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ИНТРЕСНО

ДИМИТРОВГРАДнякои географски куриози в
и ЮГОСЛАВИЯ Филми през седмицата

Както и в Други страни, та
ка и в нашта страна, 
ствуват природнй- 
обекти, които 
най-дълги и подобно.

Най-високият

Най-голямата „мъртвея" (ре съща- чно ез?ро) в нашата 
Други

ле (1500 м.) край Никшич.
Най-дълбоката пещера е 

Полошка пещера (514 
край Толмин в Словения. Най-

%
Ж шшВстрана

е Обедската бара. Най-дълъг 
меандър в нашата страна има

ава в Срем Купмнскн кут дългата пещера е Постоинска 
'и км-)- „ яма (19850 м.), а

звор с най-голям габарит Вйетерница в Херцеговина 
е Люта в Бока Которска (170 има най-голЯм брой 
Велика"' 3 Наи'топъл ИЗВ°Р е (130). Най-дълбоката

И

м.)са най-големи,

планински 
Югославия 6. Триглап 

(2863 м.) на Юлийските Алпи. 
Нашата най-дълга 
Велебит (130. км.).

Най-голям.ото езеро 
дарското езеро (391 км!), 
то една част принадлежи на 
Албания. С най-Толйма

връх пещерата

езерцапланина е
Я ма в'

и. . . в-ъв Вранска нашата, страна е Закайна (450
аня ( Целзиусови градуса). ,м.) наг Джиджария в . ИстриЯ. 

аче най-висок извор, е Най-Дългата пясъчна .пус- 
н авина вода (2000 м. надмор- тиня в нашата страна е Ба-

морска височина е Малкетй "и ра8НИЛ(е) на Дурмитор. натска-Делиблатска (60 км). 
Джеравишко. езеро (2360 1 Най-много валежи в наша- Най-старите скали са на пла
не планина Проклетийе н! !! ?Р?Н® Пр®,3 годината са ннна Бабуна (над милиард го- 

.шето най-дълбоко езеро е . мм.) РНай-голяЦ„ЪаРтКаВИЧа <53'7 “ НаЙ'СТарИТе Ф°СЙЛКИ
Цървена езеро (около 300 м.) 
край .Им.отско. . Най-богатото с 

' риба е Дойранското езеро.
• Най-голямо

чешма
е Ска* 

чия

Кадър от филма „Млади и свободни"температу
ра е измерена в Мостар на 
31 юли 1901 година (46,2° Цел
зиусовй), а най-ниската на пура, а са намерени на Ку-

води Бцелашнмца на 17 февруари чай, Рътайь...
1946 година (—41,82 Целзиусо 
ви). Най-слънчевото

остатъци на измрелите грап- 
толити са стари около 450 ми 
лиона години. Датират 7 ФЕВРУАРИ; 

дкес" — американски
„Валентина"

„Апокалипса поради това, че зрителите ще 
могат да наблюдават „изчез
ването" на света, което е пред 
видено и според Библията. 

12 ФЕВРУАРИ; „Млади и сво- Тайният агент от американ- 
бодни" — американски ската войска, Вилиард. {М.

■ ' Шен) . получава, трудното за-
През последно време ре- дължение да намери бившия 

пертоарът на киното в Дими- подполковник Курт (М. Бран- 
тровград значително се по-’ ^цо^л-който в джунглите води 

Австрия Аобри и все по-трудно войн».
ва, когато трябва да се из- Тъй като вреди на достойн 
бере най-добрия от трите ството на САЩ, Курт непре- 
филма, които .....седмично се менно трябва да бъде убит...

_ ; Да добавим, че с този филм 
Така например през след,- .бе открит „ФЕСТ-а" през 1980 

ващата седмица на любители-

от си

количество
Охридското езеро (5о'з

10 ФЕВРУАРИ;. има 
км*). Най-високо градско селище 

ца^иат{а страна е Жабляк 
о-в Хвар с 2749, слънуевд; _ча^ !'(145б' м. надморска височина). 
са пРез годината. Към съседните

к на оча, а най- Нашият най-голям полуос- най-дълга сухоземна граница
Пй з м . река ТаРа ТР°В е Истрия (3160 км’). Най- е кЪм ,Унгария (623 км).

1 6 СеверНИЯТ ОСТР°в е Св‘ Нико ' Най-дългият тунел е изме-
Гердалскате (100 км). па край Пореч, а най-йжни- жду Югославия и

ашата най дълга река е яг Ада при устието на Бояна. Караванкен (7976 м.). Обаче в
Сава (945 км), а най-дългата Обаче нашият нал-отделечон '
„понорница" е Требишница от' б^бра остров е Пала гру- 
!12?.. *»•)■« ;,крято,едноареме- жа. Остров с най-голЯма 

. нно е й -най-дългата „понор- 
ница" в св

италиански
място е

Нац-дълбокият каньон е’'на 
река Коритница (1600 м.), де- 
сен
дълъг каньон има

държави

рана най-дългият ту 
нел (7048 м) е между Гости- 
вгр и Кичево.

нашата ст

предлагат.поГ
върхнина в нашта страна е 
Кърк (409 км2), а с най-голя- 
ма надморска височина о-в 
Брач (778 м.).!_ Нашият 
дълъг остров е Хвар (68 км.), 
а най-големият ненаселен ос

ета- •.
•- Найгголяма;4 речна дълбочи

на; лв_ нашата страна

Най-старият рудник в на
шата страна е бил живачният 

неолит

година и, че същият филм е 
те на седмота изкуство в Ди- получил у,3латна палма" на 
митровград .препоръчваме. фестивала^, в град Кан, а_ съ- 
първият и третият филм. що така „Златен глобус"

Първият филм, който е на . за режисура, 
репертоара в събота — „Ало 
калипса днес”, препоръчваме

най- рудник на Авала 
преди 5000 години. 

Най-големият национален 
нашат-а

и ведно
е Европа има Дунав и Гер- 
дап (82 м.) '-преди построява
нето на Гердапската водоцен- 
трала. Най-голЯма делта има’ 
река Неретва, понеже -се раз ведно и в света, е Ливаньско 
клонЯва в 12 ръкава и се

тров Корнат (32,6 км2). Парк и .резерват 
Нашето най-дълго поле, а страна е Маврово (65 585 хе

ктара).
Най-високия прелез в на

шата страна е Чакор (1649 м.)

Т. Петров

е (64 км.), а нашето най- 
високо поле е Лукавишко по-
пол

Адриатическото.?»* орДвлява в

ЛЕГЕНДА

Смоковата пещера при Погановскн 

манастир
Кига майсторете направили 

Мартин н.им дал йедни дисадзи злато м 
и>им па

това, поп(Легендата е слушана от Петър Милев 
осемдесетгодишен димитровградчании)

върже очити и до Суково н>сго- 
вй човеци ?)и испратили и они си отиш-ПОП МАРТИН, йедъи рт последните 

войводе, щОм йе водил хайдутите по Вла- 
цщу плаиииу й Гребем, ка е решил да се 
прибира из тия краища, решил златото 
що е отел оди турците да съкрие у йе- 
диу пещеру у Гребен. Раслитал се он и 

Паичево. Н»егови

ли.
На поп Мартина писарат Стоян Димит

ров — Али Узун — кико га окали тур
ците, питал войводуту:

„Казаше ли ти, войводо, ко можсмо 
узимамо оди парете!"

СНЯГ И ПОЛЕДИЦА В ЦЯЛАТА СТРАНА

В по-голямата част от страната през изтекли

те няколко дйи имаше големи, снеговалежи, на места • 
придружени с ветрове, които направиха преспи и 
затвруднсния в съобщенията. Дълбокият сняг изгле

жда донася радости на децата, които продължител

ната ваканция използват за игра до насита.

наручи майсторйе из 
повер/ъиви човеци о^иду у 
}еду- майсториите, ама у Суково нима 
вържу очити и с вързани очи дойду Д°
Погаиовски манастир, да не би тия ма
йстори се после въриули и да растуре да се въриу
клопкуту що су направили и узну света тите узну кожи и „

' 5ГЗ «»ЙАУ и ТиНм кажу г се ^
' * щеруту - иалраве три басамака и ка ц»: . ама майсторе то не сокали да со пър^У

• ^АУул.знеРу1пе.Церуту и стане на ч»е-. ..д»Л «айдутите 1)и избили. Йедъи оди мей- 
КОИ улезне , п м н, т „м и сторете се зеел Петър и кажу дока мес-

Петров крс. Сво 
кни!)е що найду при майсторете лоносу 
и даду на войводуту, а парете 
заедно с майсторете.

Поп Мартин ка се върнали хайдутите 
узели оди ни кпи!)ете, улезне у пеще- 
руту и изнесе доста паро и подели на 

си и ттьгай »)и и распущи, а 
намести да тепа и да не

иие да си
„Бре, несу. — рекъл поп Мартин 

народи иа двоица най-добри и най-спрем 
ии хайдутина колко може по-бържо да 
стигиу и върну майсторете, а ако ноче 

да 1)и избик). Тъгай хайду- 
пойду по майсторете.

Паичево и до-

V |
На 8 февруари тази година 

се навършиха 40 тъжни дни 
от смъртта на нашия скъп и ^ 
мил татко, ДЯДО И прадядо.,

ВАСИЛ ИВАНЧЕВ, 95 годи- .V. .
шен от село Ярешеник. В не
деля на 8 февруари ще посе- 

негоеата вечна къща на

г-Ч.Щ

басамак смокат се залети
право у груди та га иа 

убие. Смокат йе направен от

тият
удара човекатога тото и съга се ока

же-место
лезо облепено с. *осън, а очити од дра- 

•1)и камеи що свети у тъвиото. Говори се 
дека до съга у туя пещеру «у изтепаии 
осъм души и иикой ие Йе услеял да из
несе ии йедио зърно од жълтицете. А 
тамо .су оставеие около девет маз))е ие- 
колко дра1)и камеиа и много кпи?)е за 
куде е пол Мартин оставлял йоще зла-

закопаю

тим
гробищата в с. ярошник.

С любов и почит той веч- 
живес в нашите сърца»дружииуту 

смокатога па 
дава никой да улази при злататото.

(Записал: Борис Тодоров)

Iно ще
но семейството ни, 
иамлено с един прекрасен м 
трудолюбив човек.

оставл

Благодарим му за всичко 
СЕМЕЙСТВО — ВАСИЛЕВИ

то.

! ‘
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ХУМОР ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

Вълк се удавил в мляко
млекото, дограбила ву- 

ко та га одиела у бадъньо 
од 9 казна и »ук се удавил.

ра од

Йоваича Велинов — Банкерски, починал преди 
десетина години на 95-годишна възраст, бил известен 
„смешкар" от село Догаиица. За него казват, че бил 
сиромах човек, но умен, находчив и с весела нрав. 
Знаел „безброй" хумористични приказки, закачки, 
шеги, смешни преживелици на свои съселяни, раз
казвал и много свои смешни приключения. Имал ин
тересен начин на разказване и на всеки „сабаат" си 
имал хумористчи точки. Ето една от миогобройните 
му преживелици, за които доганичаии казват, че по
вече са измислени, отколкото действителни.

ама бабата се 
масло. И 

тегай текна како че 
од щетата. Реко

Я ие толко,
лъцна за пустото
мене ми 
се спасимо 
на бабата „Бабо, маслото че

за кесимдадемо на турчино 
(данок)". Тека и напрааимо.Да се малко оплачем — Йованчо, па щом сте 
толко богати защо носиш тол- 

беневреци? — 
прашела га хазайката.

и снегът ни неЗимата ни притиену у Висок 
дава да мърднемо, а и да очемо нема куде да 
идемо. За автобусът — сви знаю дека че дойде с 
ластавицете. Телевизорйе що накупуваше човеци —■ 

знаю стойе си тека. 4

„Отишъл Йованча на косе- 
нье у полье, косил един дън 
и навечер хазайката 
ла да прави качакам за во- 
чера. Турила 
над огньище, 
брашното . .. Арно ама Йо
ванча узвикал „хазайке тека 
се не прави качамак при нас”.

А откаде ви толко ма- ко кърпени
сло?

— Е, хазайке, я сам най- 
сирома у наше село, 
имам 900 музни овци и 300 
ялови, пасът ги 9 овчара, 
имам 40 глави говеда, 9 коня 
и 4 кобили със ждребетия. 
Овчарете музат овците у лла 
нина и млекото е коджа та 
но може да га доносат дома, 
па га сипуйат низ коруби, а 
ние доле, дома, га збирамо 
у бадънь од 9 казана. Тия 
коруби са млого длъги и до- 
дека млекото да дойде у 
бадъньо оно се избийе и 
нийе само збираме маслото. 
Арно ама една година един 
вук прийде на корубата да 
пийе млеко, а овчарете у то
ва време сипали коджа мле
ко низ корубата и се надиг
нала низ корубата толема бу-

почна-

II — Е, хазайке, не е 
нищо чудно. Свак дън ядемо 

се много кидам, 
облажим беневре- 

опере, ама

товаамаи това сви вода у котъл 
после сипала

БреСакам нещо за това да се оплачем.
коджа работе що у весници излезе, а нм-

и на
!деца, има

Йе ова разбирамо. Сакам нещо да прочетим 
моютУ бабу, а она каже дека се заплескуием, кикво 
четимП Е, бабо кво да прайимо, съга е тека модер
но. Децата с нове думе писуйу и зборуйу, а ич 1)и 
нейе грижа дека нийе на село нищо не разбирамо.

Айде реко щом оди весниците нищо не раз
бирамо да пущим радиото. Притиену пулат, ради- 
Йото поче да свири убаве пеене из наше време — 
старовремсЛе. И бабата 
ми каже друг лут да си не давам парицете за вес- 

разбирамо, че си слушамо ради-

масло, и я 
та със све 
ците. Бабата ги 
ели смо си сиромаси немамо

— Е, како се прави 
вас качамак? 
она.

при 
прашала га

си пари да си купимо сапун, 
та ги она пере само у чиста 
вода и после ги простре на 
плот. Блажнината си остана 
по блажнината. Кига се ису- 
дат кучища та ги све сцепат 
по блажнината. Кига се ису- 
шат бабата земе та ги све 
изукръпи и затова са ми та- 
квия беневреците".

доволна иостаде млого
— Место водата ние турамо 

масло, ка га сваримо у ма
слото, измешамо га и после 
пак га напрекамо с масло.

ници щом и не 
ото.

И темън това говоримо ка одйеднуш по ра- 
дийото почеше да псуйу — леле бошЪе. Бабата 
пак поче да сърди — кикво йе това псуваже по 
радио! Я жу казуйем дека това нейе псуване 
нийе ка псуйемо на сред село и у задругуту,

йе културно псуваже. Това су

кико |:на
радиото псуваже това 
певци оди Мораву — Рокери на Мораву.

И слушамо тека, ка се почеше да се заплес
кую с наше и англисЛе думе.

Айде реко че пущим телевизорат.
Афоризми Записал: К. Георгиев

може пак
допадне на бабуту.тамо да има нещо що че се 

Ка оно за несреЪу пак Рокери от Мораву. Нещо Враг, който ви ласкае, въз
намерява да ви навреди. МОЯТА БАБАсе чушкаю, нещо се заплескую.

— Бре Манчо, затвори и телевизорат не могу 
да 1)и гледам кико се заплескую и кико говоре. За
твори телевизорат и узни котлетару па иди у ко- 
шетару и помълзи кравару.

Видим дека на бабуту нема згожда. 
узо котлето и отидо да измълзем кравуту...

То това деца сакам да се оплачем, да се не

А. ВИНИ
Снегът у Висок отдавна пада, 
бабата ми йе много слаба, 
при доктур требе да оди, 
ама автобус одавно не дооди.

Кво да прайим 
бабата не може да оди пешВе, 
търкам Ву с л»уту реВийу, 
найдо се у тешку проклетийу.

Лежи бабата — постоянно пъшка, 
мучи ме мука — голема и тешка, 
ега издържи — да се стопи снегат, 
додека возила некойи стигнат.

Верно

Ако не можеш да получиш 
комплименти от околните, пра 
ви си ги сам.

челите преко весниците, радиото и телевизиюту, оти- 
сви не смо толкова културни да слушамо. Пущете 
нещо и за нас оти и нийе смо давали паре за вес
ници, радио и телевизор.

леле бошЕе,
МАРК ТВЕН

Айде съга лъку ноч 
(На идея на Методи КОСТОВ)

За да се изкачиш високо, 
трябва да си свиеш крилете.

I
СТ. ЛЕЦ

Тегая при доктур че Ву откарам, 
а съга сам морам да се за н>у старам, 
че Ву лекуйем кико знам, 
да не умре и останем сам.Вря-тстКо В следващия брой на „Братство” дава

ме съобщение за резултатите от наградната 
карикатура и обявяваме нова карикатура. 
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