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АКЦЕНТИ ИЗ РЕЧТА НА СТАНЕ ДОЛАНЦ В ОПУЗЕН

ССРН ПРЕД 

КОНКРЕТНИ 

АКЦИИ
ЮГОСЛАВИЯ ОСТАВА ТАКАВА КАКВАТО Е: 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА, САМОУПРАВИТЕЛНА, 
НЕОБВЪРЗАНА И НЕЗАВИСИМАСоциалистическият съюз.

като най-шерок фронт на ор 
ганизираните 
ски сили в нашето общество, 
все по-ярко се потвърждава ка 
то истински демократически 
съюз на трудещите се и граж 
даните, начело

социалистичс-

нашата самоуправителна и 
делегатска система. Юго
славия през последните 
народи. Такава принципа вън- 

отделно не 
уморимата държавническа ак 
тивност на президента Тито— 
донесе на Югославия голям 
авторитет в света. С всички 
държави, без оглед на обще
ствения им строй, Югославия 
винаги желаеше и днес желае 
добри отношения и сътрудни 
чество върху принципите на 
известните принципи. При 
това ние и днес на всички 
предявяваме, че няма да 
търпим и да позволим който 
и да било и от коя да е стра 
на да заплашва нашата неза
висима, суверенна и необвър
зана позиция. Не го изтък
ваме това без причина, зая
ви Доланц. В много чужде
странни кръгове вече по-дълго 
време проявяват „загриже
ност'1 за бъдещето на Юго
славия.

Ние в Югославия не об
съждаме този въпрос. Поне 
не по такъв начин както това 
в чужбина понякога се комен 
тира, да не привеждам зло- 
намерните отделни хора, кои 
то вече десетилетия постоян
но „виждат” и разискват как 
у нас за едни уж владее здра 
ва ръка" а отслабва демокра 
цията, а за другите пак ук
репват либералистическите 

тенденции и отслабва класова 
та ориентация:. а след това 
как Югославия напуска, или 
още по-голямата глупост, час 
отива в обятията на Москва, 
час се обръща към Вашинг
тон и Запад.

Секретарят на Председателството на ЦК 
СЮК Стане Доланц откри монументален паметник 
па славния борец, народния герой Степан Филипович.

В неделя, на 29 октомври т.г. населението от по
речието на Неретва с откриване на монументален па-

Филипович и с

на
със Съюза

на коунистите като аванград 
на работническата класа. То
ва бе изтъкнато на проведе 
ното тези дни изборно засе 
дание на РК на ССРН.

В доклада си за предстоя : 
щите задачи на организация 
та новоизбарният председа- | 
тел на РК на ССРН Драго- | 
мир Милоевич между дру- | 
гото каза:

шна политика

на народния герой Стеванметник
голям народен митинг в Опузен населението от по
речието на Неретва ознаменува 34-годишшшата 
своето освобождение от фашизма.

Пред няколко десетки хиляди трудещи се и 
граждани от тази част на Херцеговина па митинга го 
вори председателят на Председателството па ЦК па 
СЮК Стане Доланц, който между другото каза:

на

— Решенията на конгреси
те и конференциите на Съ*о 
за на комунистите ясно по
сочиха по кои пътища тряб I подобните на псго навред из 
ва да се върви нататък в ак , нашата страна 
циите и как трябва да се бо- ! лото на речта си Стане До-

изразяват решитсл- 
отношения ! ността на нашите хора и в 

бъдеще като зеницата на око 
то си пазят светлите завоюва 
ния на революцията и по-на 
татък под ръководство на 
СЮК и другаря Тито непоко 
лебимо да отбраняват незави
симостта и интегритета на 
страната.

краища на страната.
Сте

— Това тържество, както и други
Така и народният герои 
ван Филипович 
днес в родния Опузен откри- 

беше един

комутоказа в нача

хме паметникрим за социалистическите са- ; ланц 
моуправителни

всички области на об-
от организаторите на въстани 
ето във валевския край. Той 
беше боец, десетник, взводен 
и командир на Колубарската 

Мачвански 
коман-

ВЪВ
ществено-икономическия, по- 

културен живот, 
пред задачата 

работа да 
покажем, че тези решения 

сме приели и

литически. 
Намираме се 
с по-конкретна

чета, комисар на 
партизански отряд и 
дир на баталион. Заловен от 
врага, зверски бе мъчен, по 
геройски се държа. Неговия 
образ на юнак е известен нав 

Неговото

и становища 
че сме в състояние да ги пре 
творяваме в самоуправителна 
практика, като отстраняваме 
всички
ни колебания» недоразумения 

Само по този 
по-нататък ще се

Стане Доланцред из страната, 
безстрашно държание и днес 
представлява 
роизъм.

Синовете и дъщерите на Не 
ретва взеха участие във всич 
ки велики

ният фронт — трябва да бъде 
главната моторна сила на ця
лото ни вътрешно развитие 
и на социалистическото из
граждане. Той трябва да се 
намери навсякъде там, където 
се работи и решава, където 
се разрешават обществените, 
а също и трудови и жизнени 
всекидневни проблеми на хо
рата. Незаменима е ролята 
на Социалистическия съюз в 
мобилизацията на трудовите 
хора и гражданите в 
бата за функционизанс на

дилеми или евентуал символ на ге-битки в нашата
революция, като сс включат и 
славните епопеи на четвърта
та п

или отпори.
Няма да позволим койго да 

нашата
начин
афирмира Социалистическият
съюз и ще укрепва доверието

се и граж да- ретва и
собствената им сила ; иха и на своята родна земя 

насоката на действуваме

било да застрашава 
независима позиция

Г1о нататък Доланц заяви, 
чс Социалистическият 
днес — като продължител на 
светлите традиции на Народ-

петата офанзива на Нс- 
Сутйсска. Тс сс бона трудещите 

ните в СъЮЗ
и навред из страната както 

правеха и бойците
и в
за която се определихме. огтова

А председателят на Скуищи- 
Сърбия Душанната на СР 

Чкребич между другото под- ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА бор-в ПАРТИЙНИТЕ 
ОБЩИНАчерта

Акцията за Кумровец 

продължава
— ССРН представлява из 

важна сила НАШИЯТ ПЪТ Е ЯСЕНвключително 
осъществяването на целите и 

на нашето социали 
преобразование. В 

найразли 
на нашите

бъдеще ние се изяснихме и през 
1948 година с решителната си отбрана от Сталиновия 
натиск. Изяснихме се и през 1958 година с пркема- 

Програмата на СЮК, която творчески раз
работвахме на всички следващи конгреси на Съюза 
па комунистите, и сега на XI конгрес на СЮК. И 
в Конституцията на СФРЮ ясно пише какво сме 
днес и какво ще бъдем утре, къде и към какво иде 
Югославия.

За своето
задачите 
етическо
него са застъпени 
чните интереси 
трудови хора и граждани и
на самоуправителните им 

Чрез активното 
тази най-широка

орга

11СТО наОК на СКС, в Босилсградска 
община с планирано да сс 
съберат 86 хиляди динара за 
изграждане 
школа н Кумровец. Досега с 
внсееиа половината от записа
ната сума. Причината с, чс мпо 
зинството членове от първични 
тс партийни организации в 
селата отсъстпунават 

строителна

ВСИЧКИ членове па Съюза 
на комунистите в Босилеград 

община са записали внос 
ки за изграждане иа сградата 
на Политическата школа иа 

Броз Тито' в

( к 11 на Политическатаасоциации, 
действуване в
обществено-политическа

трудещите г.
своите конститу- 

други самоуправи-

Настоящите усилия на организираните социа- 
Съюза на комунистите.СЮК „Йосип 

Кумровец.
Тук акцията 

но не с еднакъв
всички партийни оргаии- 

В някои организации 
членове са изцяло за 
вноските си, обаче в 

по-бавно те
че Членовете от първичните 

в Сск-

се осъ-низация» 
ществяват 
ционни и 
телни права.

листичсски сили начело със 
насочени към по-нататъшното развитие на политичес- 

систсма на социалистическата самоуправителна
продължава,

интензитет ката
демокрация и укрепване на братството и единството 
на породите и народностите представляват континуи- 
раио продължение на всичко онова, за което се оп
ределихме в Иародоосвободителпа война, след 
ната, на онова което приехме и на Единадесетия 

СЮК, който, както знаете, откри пови

поради
работа.въ» 

зации. 
всички

__ Хук сс утвтфждават про
грамите на обществено-ноли 
тичсската дейност, разд*** ' 
ват различни инициативи 
жизнен интерес за условия 
та иа живот и труд на тру
дещите сс и гражданите, ид 

до израз различните
се и до

сезонна
Очаква сс, че записания внос 
ще заплатят през ноември и 
декември.

вон-
плагили
други акцията

конгрес на
перспективи, подтикна нови насоки в акциите ни.За отбелязване е, чс за из

граждане на политическата 
школа в Кумровец, в Босилс- 
градска община доброволен 
прилог дават трудещи се и 
граждани, които не са члено 

СК. В с. Долно Тълми 
вноски са дали 9 гражда 

такива примери има и

партийни организации

гоадня" И още някои дру™.
заплатили впоски-

ин Нашето бъдеще на вътре
шен и международен план е 
написано още отдавна, в те
чение на тежката 
дишна
военна епопея, в течение 
войната срещу фашизма, п те
чение на въоръжената част на 

(На стр. 3.)

ват
тереси, споразумява

разрсшванс на
провеж-три десетилетия 

дайки последоватлно полити
ката на необвързване и на 
активна миролюбива коегзис-

говари за 
проблемите.

изпяло са 
тс. От първичните партийни 

местните общ-
четириго- 

Народоосвободителиавс маССРН СС организации в 
пости 
селата:
ио, Браиковици 

Според информация 
НЕ ГРИГОРОВ, секретар

начин 
като най-широка 
самоуправлението
среди иа нашето

По този 
обособява 
форма иа 
във всички 
общество.

наноса заплатили от сс затенция съвместно 
стъпваше за мир в света, за 
обществен прогрес, свобода л 
по-щастлив живот на всички

първи 
Плоча, Долно Тълми- 

и Райчиловци 
на ГО

ни, а 
в други села.

В. В.на
Ст. Ст.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 
ПРИЕ МУБАРДК

Ш

Ш5- крмзата и Близкия Изток црсд- 
станяват реална основа, за цяло
стно, правдиво и трайно решение 
па кризата в този чувствителен 
регион, а с това и същинско пре
махване па опасността за мира, 
която тя съдържа. Президентът о- 
собеио подчерта, че Югославия 
дава пълна подкрепа на упорити
те усилия, коиго реално водят 
към 
зата, 
ствявано
премахване на опасността от нови 
агресии в този регион.

Изразено бе удоволствието от 
развитие на югославско-египетско
то приятелско сътрудничество, на 
чието развитие двете страни по
свещават постянно внимание.

На разговорите присъствува- 
ха: съюзният секретар на външни
те .работи Йосип Връховец, ше
фът на Кабинета на Президента 
на Републиката Берислав Бадури- 
на, посланикът на Египет в Бел
град Гамал Елине Мансур и дру-

(Танюг)

президента на Арапска република 
Египет вицепрезидента Хосни Му- 
барак, с когото води по-дълг при 
ятелски разговор.

Вицепрезидентът Мубарак 
този повод предаде на президента 
Тито поръчение от президента Са- 
дат и[ го осведоми за египетски
те гледища на най-новата обста
новка във връзка с активностите 
насочени към търсене на решения 
за кризата в Близкия Изток.

Разгледани бяха най-важните 
аспекти на актуалиата обстанов
ка. Президентът Тито каза, че 
Югославия с голямо внимание сле
ди настоящите процеси и пастоя- 
ваиията в новосъздадената обста
новка да се намери най-широко 
приемливо решение за близкоиз
точната криза. Президентът във 
връзка с това изтъкна, че прида
ва изключително значение 
възстановяването на солидарността 
на арабските страни.

Президентът Тито изрази у- 
беждението си, че известните 
принципни становища на необвър 
заните страни за решаване на

А
. ".V

ПОАи

цялостно решаване на кри- 
което може да бъде осъще- 

,постепенно и подразбира

На президента на Република
та връчено поръчение от Садат. 
— Тито изрази уверението си че 
известните принципни станови
ща на необвързаните, представя- 
ват реална основа за цялостно, 
правдиво и трайно решение на 
кризата в Близкия Изток.

па

Президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито |прие на 26 ок
томври специалния пратеник на

ги.

ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
НА СЪРБИЯ НОВ. Техният принос се оча 

кпа в това с ангажирането 
рането си в Социалистическия 
съюз да осигурят в работата 
му повече да идват до израз 
становищата на работниче
ската класа и да се осъще 
ствяьа нейното влияние как 
то и по голямо присъствие 
на младите сили там където 
се договаря, води акция и при 
емат решения по всички съ
ществени въпроси за живота 
и труда на трудовите хора.

ствено-политическото органи
зиране на трудовите хора и 
граждани и за ускоряване на 
процеса на осъществяване 
на конституционната му роля.С ЛИЦЕ КЪМ ИНТЕРЕСИТЕ ИА 

ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В осъществяването на кон 
ституционната роля на Социа
листическия съюз решаваща 
роля има Съюзът на кому 
нистите — неговите организа
ции, органи и членове. В Ре 
золюцията на XI конгрес на 
СЮК се подчертава, че „ко 
му нистите трябва да бъдат 
съзнателни, че динамичната 
активност на Съюза на юго 
славските комунисти като ця 
ло и на всеки комунист от 
делно в целокупната демо 
кратична дейност на Социали 
етическия съюз, представля 
ва най-важната обласг на тях 
ната политическа активност 
и свързване с широките маси 
на трудещите се и граждани 
те, с всичките им всекиднев
ни проблеми”.

Това

Републиканската конферен
ция на ССРН на Сърбия на 
25 октомври т.г. проведе пър 
в ото 
брания 
избраха 
формираха нови работни те
ла, секции, съвети и коорди
национни комитети. Конферен 
цидта изтъкна основните за
дачи на Социалистическия 
съюз в предстоящия четириго 
дишен период.

На заседанието бе подчер 
тана готовостта и необходи
мостта Социалистическият съ 
юз по най-непосредствен на
чин да се занимава с реша
ване на практически и жиз 
нени въпроси, които се на
мират в центъра на внимани 
сто на трудовите хора и граж 
даните, техните самоуправител 
ни и делегатски организации 
и учреждения.

Подчертано бе, че са съз 
дадени всичките необходими 
условия за действуване на 
Социалистическия съюз по 
нов начин. Предстои с кон
кретна работа да се покаже, 
че милионната организация 
на ССРН е способна докрай 
да претвори в дело решенията

вършенствуването на делегат
ската система е една от основ 
нитс и неотложни задачи на 
ССРН в предстоящия период.

Социалистическият съюз по 
следователно ще се бори за 
пълноценно развитие на соци 
алистическото 
ние като дава подтик „иници

си заседание в новоиз 
оьстав. Делегатите 

ново ръководство.
Социалистическият съюз ка

то фронт, начело със Съю 
за на комунистите, ще се бо 
ри в редовете си да обедини 
най-широките маси на труде 
щите се и гражданите, кои 
то дават подкрепа на изгра 
ждането на системата на со 
циалистическото самоуправле
ние, без оглед на различията 
з техните

самоуправле-

От заседанието бе изпратена поздравителна те
леграма до другаря Тито, в която между другото се 
казва:

„Убедени сме другарю Тито, че в периода, на
миращ се пред нас, ще дадем нов принос в разви
тието на социалистическата 
крациЯ( 
ваме

погледи и опреде 
ления. ССРН трябва най-широ 
ко да 
на всички 
дани.

самоуправителна демо- 
че нашата делегатска система ще изпълпя- 

с реално съдържанце, че ще дадем нов принос 
на правото на публична 
трудещи се и граждани. Това е пътят, по който най- 
успешно ще се върви по следата на твоето велико 
дело: задълбочаване на революцията, 
ботническата класа

отваря вратите си и 
трудещи се и граж 

Вярващият 
свещеникът,

който има по-инакво 
разбиране за някои общсстве 

впроси от политиката на 
нашето общество, 
трябва да бъдат
Социалистическия

значи, че Съюзът на 
комунистите трябва да се про 
тивопоставя

не схващат ролята на Со 
циалистическия
политическа основа на наша
та обществено-политическа си 
стема...

критическа дума на всички
в богана всички, кои и и гражда-то

КЧНЪТкоято води ра- 
в най-широк социалистическо-де 

мократичен съюз с всички трудови хора и гражда-
съюз като

нини.ШтстВо могат и 
членове на 
съюз и да 

в демократичното

На нас делегатите мобилизаторски влият твои
те думи от трибуната «а Единадесетия конгрес 
СЮК, че същността на социалистическото 
вление

В действуването на Социали 
етическия съюз важна 
имат

на
роля 

синдикати- 
социалистиче 
и Съюзът на 

на бойците от

самоупра-
е в оживената и постоянна дейност на трудо

вите хора, а не в празната система на норми и ин
ституции вън от тази активност.

Другарю Тито, отделно ни задължават

участвуват
обсъждане

Съюзът на 
те. Съюзът на 
ската
сдруженията

метни на кългар- и в самоуправител
СПАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ
младеж ното решаване и разрешава-

задачи-
те за които ти неотдавна говори, в Словения, войво- 
дина, Сърбия и Македония. Твоятг! вдъхновяваща 
реч пред конгреса на Съюза на бойците на Юго
славия за това как се пази, защищава и развива 
нищожимата революция, ще наредим 
нните

на проблемите.. .
■•тъй

неу- 
в първостепе-юЙГнЛчи задачи на нашата организация”.

П
ОТвД*ОТАННО*

_ «ОТМИ в
4В4В4

на партийните конгреси и кон 
ференции. ативата на милиони 

се изяви хора да 
като творческа об 

ществена сила”, както 
другарят Тито пред XI 
грес

В доклада на Драгомир Ми 
ударение бе 

сложено на задачите на ССРН 
в укрепването на делегатска 
та система. Делегатската си 

изминалия отно- 
кратък период пус

на дълбоки корени 
то общество.

каза
кон-лоевич силно

на СЮК, като 
своите задачи от

М-731 
акт М, 1черпае 

жизнената 
самоуправителна практика.

С творческото
I 11«9 стема през 

сително Новоизбрани 
конференция
вич е 
1924

прилагане на 
прогрзмнкте цели и Устава на 
ССРН, както и аа ССРнРеДСеДаТСЛ на Републиканската

«сивата е бил един от 3 СЮК е от 1944 Г°Д- пРез 
Ниш, сетне комисар на воет“°ДПТяеЛИТе ,,а СКОЮ Б 
СлеД пойната работи п к^5ННа болница на Озреи. 
и на много друп, отгоппг.иЛГ,>адСК11я зав°Д ..21 май"
Ществено политически ткГ" п0С1ове в трудови и об 
^1^Редседа:ГствГоаГаГИ . П°»астоЯЩ

68500-603-9325 в наше- 
Тази година 

бяха избрани или образува- 
63 хиляди делегации с 

над 720 хиляди 
коло 120 хиляди делегати. Но, 
трудностите и лутанията в та 
зи област още не са 
лени. Доизграждането и

на приети
те насоки в развитието на
политическата система _
Милоевич каза 

са създадени ос 
политически и

ни
членове и о- новните

низационни предпоставки °Рза 
функциониране
Сърбия по нов 
най-широка основа

на ССРН на 
начин, като 

- на обще-
преодо 

усъ-
ем е
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ОЩЕ ВЕДНАЖ ЗА ОТГОВОРНОСТТА
СЪВСЕМ Е ИЗВЕСТНО, Стара истина е, че човек дотолковд ио-мал- 

доколкото е по-способеи бързо да 
Югослав- 

винаги на ум Лени-

поведение се отнася за някой друг, но не и 
за нас. Често не сме готови и ние комунисти 
откровено да погледнем истината в очите, кому 
иистически и че винаги носим своя Дял на от- 
говорност за строеното, или нестроеното, а ко
ето е трябвало да се изпълни.

А комунистът — пише и в Програмата на 
СЮК — ако иска да не изостава, трябва непре
къснато да работи, да не допуска да го разяж
да ръждата на бюрократизма, да не 
да плива по течението на еснафските стремежи 
и схващания, винаги да бъде борец, имащ от
ношение към своите слабости и към всяко 
социалистическо 
живее. Комунистите, да не забравим, са непре
къснато под лупата на обществеността в сво
ята среда, влияейки същевременно върху тази 
среда. А как ще влияят ако не със своя пример, 
със своето отговорно поведение в изпълнение
то на задачите и задълженията. Това, впрочем, 
е и мерило на стойността на всеки член, орга
низация и ръководещо на Съюза на комунис
тите.

че самоу прав пе
нието трябва да почива .в по-голяма степен вър
ху отговорността, от която и да било друга си
стема на обществените отношения. Все 
яма роля на отделните хора' в изпълнението на 
всички обществени работи, особено в по-ната
тъшното развитие на политическата система и 
непрекъснатата демократизация на нашето об
щество изискват още по-голяма морална отго
ворност и още по-високо съзнание на всеки 
неин член.

ко греши,
открива и премахва грешките си. 
ските комунисти имаха 
новия принцип, че вече и самата готовност да 
се говори за грешките, същите да се анализи
рат, значи половината от успеха 
по време на нелегалната борба и военното вре
ме, но и особено в следвоенното социалистичес
ко изграждане и полагане на основите на са
моуправлението, винаги бяха критични 
сами себе си и към онова, което работят, из
вличайки по този начин, поука за по-нататъш
на работа. Още повече е необходимо за ио-на- 
татъшното укрепване и развитие на 
отговорност, като твърде важно оръжие в бор
бата против субективните слабости, каквмто й 

време в нашето общество има все

по-гол-

не само

къмзапочне

Оттам е и разбираемо защо на личната 
отговорност, а с това и на критика и самокри
тика като съществени принципи на своята ра
бота, югославските комунисти винаги придава
ха изключително внимание. Дотолкова е по-нс 
обходимо така да постъпват и днес. когато се 
правят решителни крачки по посока на по-па- 
татъшното развитие на системата на социалис
тическата демокрация със стремеж да се осъ
ществи целта — „лично щастие на човека”.

пе
ли чнатаявление в средата, в която

последно
повече, а които твърде често се опитват да се 
прикриват зад „обективни обстоятелства”. Така,
нерядко, за жалост, правят и комунистите.

на койПред нас сега се поставя въпроса:
да се обезпечат обществени, политичес- 

по-нататък
значи да бъдешДа бъдеш отговорен 

свободен. А отговорността, в най-широкия сми
съл, значи да се понасят последствията от сво
ите постъпки. Дали обаче в живота, във все- 
кидневнието, винаги бива така? Готови ли сме 
като отделни индивиди, самоуправители, носи
тели на определени функции, да понесем бре
мето на лична отговорност за стореното или 
неизпълненото, за грешките или пропуските, за 
слабостите чиято причина е у нас, които значи 
от личен, нравствен характер. Струва ни се, че 
често пъти не сме. У нас сега съществува 
го силно изявена тенденция отделният индивид 
да се скрива зад колективната отговорност, зад 
самоуправителните органи, колективните 
ния, закони, прикривайки така същевременно 

безсилие или неспособност да изпъл- 
Задачите, които е поел. Склонни сме

мислим как критиката на безотговорно

начин
ки и психологически предусловияПровеждането на становищата изисква, ес 

тествено, не само дисциплинирано, но и разви
то Съзнание, увереност в тяхната оправдапост.
А за да се успее в това нещо е нужна и по- 
голяма отговорност на комунистите пред сами 
себе си и пред обществото в идейното и

действуване, необходимо е при 
изнасянето на аргументи в средата, в която ра- следователно и съзнателно да изпълняват пое- 
боти да работи в интерес на политиката, която 
се води. Необходимо е значи, да се водят по
вече другарски, демократически разисквания 
организациите на Съюза на комунистите. Необ
ходимо е при това да сд постигне и по-висока 

отговорност. А за да се развие наистина 
възможност

-да се развива чувството на лична отговорност 
— от „обикновения'’ гражданин, все до носи- 

стопанските и обществени функции — 
за активности, които изпълняват в обществото
теля на

по-
така че постоянно да бъдат в положение политическото

тите задължения, което ще правят малко или 
повече, безпредметно позоваването на отговор
ност. Защото това 
колкото и да е оправдателно, винаги е само по-

мио- в
позование и „прозиване”.

реше-
следствие от определени явления, а не и тях
ната причина, корена. А на комунистите е при 
също слабостите да подсичат в корена им.

лична
същата — това трябва да даде 
системата и начина на обществена критика. Но 
за критиката ще говорим друг път.

и своето честони
пъти да

Прибирането к->ш Ф"
на
царевицата а в 

закъснение
Царевицата закъсня с уз

на много парцели 
върви беритби
те останат не

ряването 
и така, както 
та, много ниви 
обрани.

Необходимо е да се вкл)о- 
технически сред

на селско
А-

• -44чат всички 
ства умение трудът
стопанските производители 

пропадне на подето 
завари зимата.

На снимката: Беритба 
царевица на стопанството на 
ПИК „Нова Градишка .

(Сн.: Глигор' Куджерски)

4-
, „ .-дида не 

да го на



2 Комунист
СЪЮЗЪТ ИА КОМУНИСТИТЕ В ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА

ДУШАН ПОПОВИЧ — 60 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ

УСПЕХИТЕ НА 

ЕДНИ, ПРИМЕР 

ЗА ДРУГИТЕ

МАРКСИСТ
РЕВОЛЮЦИОНЕР

Д-р Вичентие Джорджевич

шест десетилетия от 
на социалистическото

В началото на този месец (8 ноември) навършват кръгли 
смъртта на брилятнин публицист и марксист и пръвоборец 
движение в Сърбия — Душан Попович.

Активите на СК и делегациите и скунщинитс считат, 
че биха

приемането на несамоуправителни
партия и в 

работнически съюз.
демократическа 
Главния

помогнали още в зачатъка да се осуети 
решения.

Роден е в село Воляк на 
25 декември 1884 година, къ- 
дето завършава основно учи 
лище. Гимназия учи в Ужи 
це, а право следва на Ве
ликата школа в Белград. У- 
чейки се от произведенията 
на Светозар Маркович, Васа
Пелагич, Фридрих Хегел, Карл се отнеме, като що не им е 
Маркс, Фидрих Енгелс, Ав- и даден, който е тяхното би-
густ Бебел и другите творци тие — битието на социалната
на научния социализъм, той демокрация. И как Душан По
израства з публицист-револю- пович
ционер, който за идеите на ствие
социализма 
ничке 
ето 
ската 
партия.
статии и обзори се проявява 
неговият талант на марсист- 
ки теоретик, който се бори 
за творческо приложение на 
марксистката теория. За това 
допринася марксисткото му 
образование, чистият му и 
блестящ стил, смелото му и 
остро перо, дълбочината на 
обществено-икономическите му 
и исторически анализи, сми 
сълът и талантът за правене 
на синтези на обществените' 
процеси и явления. Всичко 
това го постави в редицата на 
нашите най-изтъкнати рево 
люционери, мислители и мар 
ксистки творци на социали 
етическото дело. За неговия 
талант и дело най-добра о-

щото от местното и спсци 
фичното, но в самото социали 
етическо създаване на обще 
ството и в развитието му, то 
принципите и практиката дой 
доха на своето право място, на, 
получиха характера, който 
имат, който не може да им

на партията сга зи организации са формира 
координационни отбори 

на делегациите за договор по 
общите интереси на всички 
трудови хора и по насоките 
за споразумяване на техните 
делегати е делегатите на дру 
ги основни организации на 
сдружения труд.

Секретар 
ва в съдбоносната 1914 годи

ло времето когато Туцо 
вич е мобилизиран 
ската и изпратен на фронта. 
Той

Велимир Филипович ни
ВъП ВОИ в о-иататъшното развитие 

на делегатската система, 
нейното съществено до 

изграждане съгласно конгрес 
иитс документи, промяната 
на методите и обогатяването 
на съдържанието на работата 
на делегациите и самоуправи 
телците общности, иай-чесго 
са тема на многобройии съ 
брания па Съюза 
пистите, 
провеждат 
Тук се преценява, че е могло 
да се върви и по-бързо, осо 
бено след пролетните из 
бори, когато в 4097 дслега 
ции са избрани 67 хиляди чле 
иове (повече от половината са 
работници от сдружения труд).

Обаче сами бройките не 
говорят за съдържането м 
качеството на дейността на де
легациите и самоуправителии 
те скупщини, а това е истин 
ската призма, 
следва да се оценява тяхната 
работа.

партиятапредвожда 
войната и ръководи бор 

социали-
през
бата на сръбските 
сти, като при това развива 

с особено удовол- значителна .политическа ак- 
до тивност (особено по време на 

пребиването му в Ниш и в 
жаност и колебание, то съ- емиграция вън от страната) 
ществените работи на социал на международен план. То

гава той пише брошурата 
„Апел до цивилизованите на
роди", описва австроуогар 
ската и българска окупацио 
ина власт и нейните злодея
II Ия В СъРбИЯ. ТОЙ СЪЩО
така критикува социалнатри 
отичните течения в своето 
движение, обяснява антивое 
нната политика на ср7,бските 
социалисти и остро осъжда 

събра-
Втория социалисти- 

Той

Практика на отделни деле;’
общности 

на свои заседания

развива нещата
се бори в „Рад крайни предели, без въздър- 

новине", и в слисани 
„Борба", органи на сръб 

Социалдемократическа 
В многобройните си

гации в местните 
от Ниш 
навикът и членовете на де
легации от сдружения труд, 
които живеят на тази тери 
тория, срещна пълно одобре 
ние. Споменава се примерът 
на местната общност от Жит

на кому 
които тези дни се 

в Нишки регион.
ната демокрация, принципна 
та и практичната, рсволюци 
онната и реформата, са из 
ведени ясно, твърде добре. 
„От тази оценка на Туцович 
ясно проличава, че Душан 
Попович е възприел методи
те и принципите на най-съвре

ковац, която е развила мно 
гостранни облици на сдружа 
ване и на средствата със 
своя медецински център. 
Подобни облици на свързва 
не и сдружаване се осъще 
ствяват още в някои местни, 
общности, когато става въ 
прос за общи комунални, 

през която образователни, рекрсационни 
иви културни проблеми.

менното марксистко 
Той се застъпва социлдемокра 
тическата партия (в ръковод
ството на същата влиза през 
май 1909) да запази характе
ра на същинска 
волюционна пролетарска пар
тия, и което е най-главното.

учение.
социал-шовинистите, 
ни във
чески интернационал, 
предвижда бързия крах на 
Втория интернационал и се 
определя за създаване на нов

класово-ре
Всичко това, все още еди 

лични явления. са ценен 
опит за Съюза на комуни- ^ 

на стите. Дилеми още има. Да
ли ще се формират коорди 
национни отбори или конфе 
ренции на делегатите, обще
ствени съвети или секции, то 
ва всяка среда трябва да 
проучи и се определи за оне
зи форми, които й отговар-

иитернационал върху нови мар 
ксистки основи, като се из
яснява в полза на Октом
врийската революция и уче
нието на Ленин.

На неотдавнашното заседа
ние на Междуобщинската 
конференция на Съюза 
комунистите е оценено, че 
делегатската система успешно 
се развива. Центровете на ре 
шаване все повече се пре 
селяват от държавните й об 
ществените органи, все по- 
голямо е влиянието на работни 
ците от сдружения труд вър ят. 
ху формирането на обществе 
на 'политика и решаване и 
все по-богати са облиците на 

.установяване на нови отноше 
ния в свободната размяна на 
труда.

съвременните марксистки у- 
чения успява творчески да 
приложи, в своята страна и 
на условията и отношенията 
в нея. Това можеше да на
прави, защото към тези въ
проси пристъпи от позиции
те на творческия маркси
зъм и допринесе за теорети
чната и практична разработ-

Починал е в Лондон на 8 
ноември 1918 година и погре 
бан край гроба на Карл 
Маркс. Тленните му останки 
през 1949 година биват пре 
несени в Югославия и с го
леми почести погребани в 
Белград.

ценка даде неговият другар 
и съратник Димитрие Туцо 
еич в обзора на студията 
му „Акция и тактика", със сле 
дните думи: „Душан Попо
вич твърде ясно, а това е ка 
отлика на неговото писане, 
изтъкна от една страна кла 
совия характер и принцип 
ността на социалната демо- в печата и устно, като препо 
крация, а от друга страна, давател 
необходимостта и способно
стта със своята акция да 
се приспособи към всички 
обстоятелства и всичко да из 
ползува за себе. А понеже 
той, по същото време, при 
обсъждането на този въпрос, 
вървеше по самостоятелен 
път, понеже решението на въ 
проса търсеше не в разнооб 
разната практика на чуж
дите партии, в която не 
може лесно да се отдели об

Особено задължение 
комунистите е по-бързо да се 
менят
тиката в работата на общин 
ските и регионалните самоу 
правителни общности на инте

за

отношенията и прак
В своята партийна дейност 

той действува с писана реч. Идеите и достиженията на
Но още има случаи, че не 

са изкорени „отборнически- 
те'' посредствени отношения. 
Някои решения се натрапват 
отстрани, все още не се чу
ва достатъчно гласът на сдру 
жените производители и граж 
дани от местните общности. 
Като най-честа причина се 
споменава „формалната демо 
крация”, ниското обществено 
съзнание или.

теоретичната мисъл на По- 
в партийната школа, пович намериха

ресите, техните скупщини и 
изпълнителните органи. До
сега са създадени, се оценя
ва тук, само предпоставки 
за свободна размяна на тру 
да и решаващо влияние на 
непосредствените производи 
тели върху разпределение на 
значителни средства,
СИО все 
мерки и начин 
разпределят,

липсата на по- кратен начин,
самоуправителната база.

отзвук в 
работническата класа на Сър 
бия и по-широко. Те са за
легнали в революционните 
цели и в програмните 
менти

и с непосредствен 
и речи пред различни събра 
ния
са организирали 
му и синдикатът, 
от Карл Маркс, Август Бебел, 
Карл Кауцки, Жил Геде и дру 
ги теоретици на 
Пълна
Димитрие Туцович в борба
та му срещу 
азиите
менти в Сръбската

разговор

и конференции, които 
приятелите 

Превежда до ку-
на авангарда на юго 

работническа кла 
са —' Югославската комуни- 

в чийто 
влезе и Социалдемо-

славската
които 

още е фиксирани 
събират и 

често и по съ- 
отминавайки

марксизма, 
подкрепа оказва на

етическа 
състав
кратическата партия на Сър 
бия, чийто един от идейните 
й водачи беше и Душан По
пович.

партия.
което е най-

дребнобуржо- 
и опортюнистки еле

чест . случай, 
стоянна и организирана акция 
на Съюза на комунистите.социал-

Дадено е предложение при
Комунистите делегациите и самоуправител 

пите скупщиниКомунист в региона не
са се спрели само върху оцен 
ката

да ее офор 
активи на комунистите, 
акциони облици на дей 

В делегациите 
активи ще се формират 

от основните организации*на 
СК,

на практиката, 
сят пътища тя да се 
ни. Преди всичко

мят 
като 
ствуване. 
кива

но тър 
: изме- 
делега-Председател на Издателския съвет за 

всички издания на вестник „Комутаст“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист" 
за Сърбия: д-р Жарко Папич.

Изпълняващ длъжността директор и 
главен и отговорен редактор 
дания на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

та-Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефош»: циите трябва по-добре, 

ясно
ведомяват

по-цен
трала 335-061, секретариат 330 184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

и по-прецизно да се ос
а в общините 

това биха
за всички пробле 

от обсега на тяхната дей 
В местните

и регио 
направили об-ми на

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
на хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски 
език.

ност. щинските комитети и Между 
общинската конференция. По 
този начин, се оценява тук, 
Съюзът , на комунистите ще 
осъществи пряко влияние 
върху

общности 
колективи тряб 

създават по-добри 
за тяхната работа 

(помещения, документация, по 
мощ на професионалните 
жби и подобно).

и трудовите 
ва да се 
условия

на всички из

Редакция на изданието на „Комунист" 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже
вич, Велимир Филипович, Растко Йове- 
тич, Слободан Клвкич, Ммхайло Ковач, 
ОВрад Кович, Йово Маркович, Бранжслав 
Мнлошевжч н Милежтийе Вуксановяч.

Секретар на редакцията Бояна Анту-

слуи русински процесите на решава 
е- ще влияе по съласуване 

то на множеството 
вителни

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
братство и единство със

Примерите 
трудничество на 
и техните основни самоупра- 
вителни общности (най-че
сто се споменават МИН и Еи) 
трябва и занапред да се 
ДДържат и обогатяват, в те

самоупра- 
интереси и може о- 

организира- 
но Да действува и против ре 

които не се обосно- 
върху Конституцията 

и политиката на Съюза на ко 
мунистите.

на добро съ- 
делегациите ще в зачатъка

шения,
ваватзлатен венец.новия.

по-



задание на секретариата на междуобщинската конференция на скс Югославия остана такава каквато •: 

Социалистическа, самоуправитвлна, 
необвързана и независимаРАБОТНИЧЕСКОТО БОЛШИНСТВО В СН 

ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА трайната основа на нашата 
политика в международните 
отношения. Необвързаната по 
литика е израз на автентично 
то вътрешно битие на нашето 
общество и е в интерес на 
всички народи и народности 
на Югославия. Самоуправле
нието и необвързването пред
ставляват органическа ця
лост на нашата политика и 
израстнаха от автохтои и 
оригиналността на нашата На 
родоосвободителна война и 
социалистическа революция. 
Тази политика е съставна част 
от съзнанието на гражданите 
на Югославия. Не е вече 
възможно да сс заличи това, 
дори и ако би някой искал 
това. Защото нашите хора 
схванаха и почувствуваха с 
цялото си битие, че самоуп
равлението и необвързаност- 
та са единствената гаранция на 
съществуванието им, на каци 
оналната им и социална сво
бода, на бъдещето им.

По-нататък Стане Доланц 
заяви, че СФРЮ като самоуп 
равителна общност на равно 
правни народи и народности 
днес е по-сплотена откогато и 
да било. Нейната сила израс- 
ва от основните самоуправни 
телни клетки на нашето об

(От 1 стр.)
нашата социалистическа ре
волюция, през годините на 
борбата за свобода иа социа
листическа Югославия. Напи
сахме го на бойното поле пи
саха го с кръвта си най-доб- 
рите синове и дъщери на на
шата страна, писаха го пред
ставителите на народа, съвет
ниците на Първото и Второ
то заседание на АВНОЮ.

НАШИТЕ НАРОДИ И НА 
РОДНОСТИ ВЗЕХА СЪДБА 
ТА СИ В СОБСТВЕНИ РЪЦЕ 
ОЩЕ ПРЕЗ ВОЙНАТА

~ Да девет месеца в СК приети 3 249 нови членове. В региона в момента има 
2/6 членове на Съюза на комунистите. Към работниците и селските стопани 

в голям брой първични организации са по-строги критериите при приемане и 
прилагане на идейно-политически мерки. Акция за подобряване на класово-соци
алната структура на членовете в региона.

В петнадесетте общини 
територията на Междуобщин 
ската конференция на Съю 
за на комунистите в Ниш 
първите девет месеца 
зи година в СК са 
3 249 нови членове, от 
829 са работници, 
дежи и 1140 жени. 
на комунисте днес 
на в своите редове 
54 276 членове, организира
ни в 1578 първични органи 
зации на СК. В изминалия де
ветмесечен период са форми 
рани 44 първични организа
ции на Съюза на комунисти
те. Това са най-основните 
характерности за движение
то на членуващите в Съю 
за на комунистите в регион 
Ниш за които по-подробно 
се говори на заседанието на 
Секретариата на МОК на СК 
в Ниш (30 октомври).

заседанието на Секретариата 
и самата численост на работ 
ническата класа още нс е 
достатъчна основа на някои 
първични организации на СК 
в общия брой на приетите 
да се осъществи по-голямо 
участие на работници пре 
ки производители. На за
седанието бе посочено, че 
някои първични организации 
при приемането на работни
ците прилагат по-строги кри 
терии отколкото към някои 
други социални структури.

иа ганизации на СК. Например, 
867 първични организации 
през деветмесечния период 
не са вършили приемане. 
Тук са гланите причини за 
стихване на акцията по орга 
низирано и систематично при 
емане на работници, жени 
и млади хора в редовете на 
авангарда на работническата 
класа.

в
на та- 

приети 
които

Още тогава казахме, че за 
съдбата и бъдещето на Юго 
славия народите и народнос 
тите на Югославия решават 
те сами, със собствената си 
воля, че не ни интересуват 
чуждите сметки, както това 
се казва в нашия народ „смет 
ка без кръчмар". Казахме, че 
не признаваме никакви спо- 
готби и интересни сфери и 
подобно.

Другарят Тито ясно изнесе 
това и при първите си срещи 
с Чърчил и Сталин през лято 
то на 1944 година. Ясно и ре
шително им каза това и след 
войната, когато беше застра
шена нашата независимост.

2305 мла- 
Оьюзът 
в регио 

има

МАЛЪК БРОЙ НА НАПУСНА
ЛИТЕ СК

Успоредно с ангажирането 
за приемане на нови члено
ве, СК в региона се е осво
бождават и от членовете кои 
то поради идейно-политиче
ско, субективно поведение 
и пасивност, не заслужават 
да останат в редовете му. 
От СК са изключени 92, от 
отчислени от евиденция — 
93, докато самоволно са на
пуснали СК — 42 членове, сле 
дователно 227 или 0,4 на сто 
от общия брой на членове
те на СК. Това не е голям 
процент. Обаче между из
ключените и отчислените най* 
голям брой са работници и 
селскостопански производите 
ли, което води към извода, 
че един брой първични ор 
ганизации както и при прие 
мането има по-строги крите 
рии към тази социално класо 
ва структура и при прилага
нето на идейно-политически
те мерки.

И при приемането иа част
ните селскостопански произ
водители в СК (в посочения 
период са приети 352 селско 
стопански труженици) не са 
постигнати задоволяващи ре 
зултати. Почти всички общин 
ски организации имат неиро 
менен процент на селските 
стопани в юбщия брой на 
новоприетите членове, с кое 
то никой не може да бъде 
доволен, особено ако сс и- 
мат пред вид общите ак 
ции на обществото в самоу 
правителното преобразование 
на селското стопанство и се
лото.

щество, основните организа
ции на сдружения труд 
местните

когато също така се правеха 
различни комбинации с нас, 
атакуваше, щурмуваше се на
шия суверенитет и независи
мост.

Нашата стабилност и бъде
ще се намират в стабилното 
стопанство, в самоуправление 
то, братството и единството, 
всенародната отбрана, в идеи 
но и акционно способния Съ
юз на комунистите, в нашата 

в непрестанното

и
общности, израства 

от равноправието на народи 
те и народностите и несъкру 
шимото

Както бе изтъкнато в ди
скусията, съвкупният брой 
на новоприетите членове не 
е незадоволяващ. но същестзу 
ват факти, че в година на 
проведените 
продължила 
активност 
стематическа подготовка за 
приемане в СК.

братство и единство, 
демократичнитеизраства от

отношения и свободата 
трудовия човек, от високото 
съзнание на 
класа и решаващата й пози
ция в обществото, тази сила 
израства от широкия фронт 
на борците за социализъм на
чело със Съюза на комунис
тите и другаря Тито.

Такова общество никой ве
че не може да отклони 
пътя на развитието му — ка 
за накрая на речта си дру
гарят Стане Доланц.

на
конгреси не е 

предконгресната 
и извършена си-

работкическата

Нито числото на приетите 
работници и селски 

на приетите
младеж
движение напред. Но изходна 

движение
жени
Малък е броят 
жени работнически и селски та основа на това 

се намира в основата на ре
волюцията и нейните придо
бивки.

РАБОТНИЦИТЕ В СК стопани.
от

специално се отнасяТова
да приемане на работници в 
редовете на СК, където 
осъществени незадоволяващ” 
резултати, особено в индустри 
алните среди, 
ството на заетите представяя 

работници от непосред
ственото производство. Също 
така както бе подчертано ка

Най-добри резултати в по 
на приемането са 

при младите, така 
през изтеклия период дени

книжки са получили на класово социалния
на Съюза на комунистите в
региона. Преди всички, в пред 
стоящия период всички пъР 
вичии организации на СК 
и общински комитети все
странно и критически тряб 
ва да оценят състоянието в 

изхождайки

Всичко това важи и за на
шата необвързана ориенти- 
ровка която представлява

литиката
отчетени На заседанието бяха утвъР 

задачи в подобряване 
състав

са
че
членски 
2305 младежи и девойки. ПИРОТв които болшин

Участниците в разисквания 
посочиха иа твъР 

отношение 
число първични ор

Започиа да работи регионалната 

политическа школа
та отделно 
де неотговорното 
на едно

ват

своите среди, 
от конгресните 
думите на другаря 
пред Единадесетия конгрес 
иа СЮК, че „в някои органи 
зации още не е преовладяло 
схващането за необходимостта 
за борба за работническо 
болшинство в Първичните ор 
ганизации на СК и че това и 
в бъдеще

становища и 
ТитоНА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД посредствените производите-

С работа започва и Полити
ческата школа при гимнази
ята „Йосип Броз Тито" в Ди 
митровград. В тази Школа 
ще се обсъждат сказки на 
тема ...Социализмът — свето
вен процес и основни харак
терности в развитието на съв
ременния социализъм”. Лек
ции в тази Школа ще из
нася Лука Прошич, препода
вател на философския факул
тет в Ниш, а нея Ще посе
щават 35 ученика от гимна
зията.

СБОР На 2 ноември в Пирот за
почна с работа шестмесечна
та Регионална политическа 
школа на Съюза но комунис
тите.

ли.

Без съществени 

резултати Между посетителите на та
зи школа има и десет души 
от Димитровградска община. 
Листата на кандидатите ут
върди Общинският комитет 
на СКС, а въз основа на пред 
ложенията иа секретариатите 
на първичните организации 
на СКС икадровата комисия 
при ОК на СКС. Седем меж 
ду тях са от редовете на нс-

остава една от 
първостепенни зада- 

Работпичсската класа с
нашите
чи.

иа социалистичсска- 
и затова с псо 

в редовете на аваи 
й в болшинството да-

носитсл 
та революция 
бходимо 
гарда 
бъдат 
изводите ли.”

Целта на проведения сбор, 
в чиято работа .

200 членове на СК бс, 
субективните

БосилеградТЕЗИ ДНИ в 
се състоя сбор иа комунисти, 
които живеят и работят в 
тази общност. Те обсъдиха 
някои от актуалните въпроси, 

до акционното 
на комунистите

участвуваха
около непосредствените прода сс посочат 
слабости, от чисто премахва
не твърде много щс записи по
слсдоватслиото

зрнца Кръстева
приемаАктивността върху 

мето на работниците в СК в 
предстоящия период

организации трябва да 
подят организирано и конкре 
гно във всяка

отнасящи се реализиране
задачите, произтичащи от 

срсдносрочиата развойна про
грама на общината.

във „ЗДРАВЛЬЕ" ОТ ЛЕСКОВАЦ ГОТВИ ПРОЕКТ ЗАединство
вр7>зка с реализирането

Срсдносрочиата
иа общи

първинана
мийте

СУШИЛНЯ В Б1СИЛЕГРАДзадачите от 
развойна програма 
пата до 1980 година.

среда, спсци 
в материалното произ-1ГС ПООбаче, разискванията 

сочиха кои са тези субсктип- 
слабости, което бе и глап 

това заседание. Бе 
че предварително 

извършен подбор на въ- 
по които да се раз- 

Ето защо това партий 
заседание може да 

поучително за бъдеща 
пост. Защото, нужди за про
веждане иа сборове иа кому 
пистите съществуват, 
трябва да стават при съвсем 
определена подготовка.

алко
подето. А кандидатите за при 
емане в СК иа село трябва да 
се търсят и намират между 

на село,

Републиканския фонд за разви 
тис на недостатъчно развитите 
краища и от банкови кредити.

Според последните информа- 
ции от фабриката „Здравльс", 
в момента сс търсят произведи 
толи на най-подходящи техни
чески съоръжения за цоха в 
Босилеград, в който ще работ
ят повече от 200 работници. 
Инак, окончателно решение за 
изгражданото 
Босилеград трябва да бъде взе 
то до края на тази година.

В. В.

целВ изготвения за тази 
анализ, който бс 
на заседанието, бяха изтъкна 

кон-

В програмата за перспектив
но развитие, фабриката 
производство 
„Здравльс" от Лссковац е за
планувала в Босилеград да но 
строи цех за сушене на леко
вити билки, горски плодово и 
някои видове зеленчук.

За построяването на такъ“ 
цех в Босилеград, вече е изгот
вен идеен слаборат. Според не 
го необходими са капиталовло 
жения от 30 милиона динара, 
които що бъдат обезпечени от

ниразгледан за
на цел иа 
изтъкнато, 
нс е

на лекарствакоитоживущите 
сс занимават 
папско

ти, обаче без достатъчна 
крстиост и показател мост, 
кои от субективните 
ти, спъваш” по-ускореното об
ществсно-икономичсско

Босилеградска общи

СъС сслскосто 
производство. Също 

предстоящия 
бъде щС сс обърне по-голямо вни- 
дей- млнис ма дейността и форми 

те са идейно-политическо ос 
и подготовка иа 

за постъпването им в

пя-
нросите,
говаря-

слабос- периодтак в
нораз

витие наИай-очсбисшо сс закъсня- 
иланираиитс меронрия- 

на селско-
пособявансна.

но тева е
тия за развитието 
то стопанство и с изграждане 

обск

на този обокт вхората 
Съюза иа комунистите.

то на нови промишлени С. КьрстичВ. I*.
'ГИ.
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БАБУШНИЦАЗАСЕДАНИЕТО НА ОВЩИМСКЛТАЕАБУШШ1ЦА1 ОТ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС Заемането на стажанти 

постоянна задача
С ЛИЦЕ КЪМ ЖИЗНЕНИТЕ 

ПРОБЛЕМИ
чсско издигане Томислао Ан- 
дреенич посочи, че съществс- 
па предпоставка за 
действуваме на 
е марксичсското им образо
вание.

Три въпроса доминираха па 
завчера проведеното заседа
нието на Общинската конфе
ренция на Съюза на комунис 
титс в Бабушница: програмата 
за работа на конференция и 
комитета от септември 1978 
до септември 1979 година, 
програмата по идейно-полити
ческо издигане на комунисти 
те и хода на акцията но Съби 
ране на средства за изгражда 
не на политическата школа 
„Йосип Броз Тито” в Кум- 
ровец.

Давайки обоснованис на 
програмата за работа на Об
щинската конференция на 
ОК СКС в предстоящия пе
риод, секретарят на ОК на 
СКС в Бабушница Миодраг 
Панчич като посочи, че тя е 
обхванала всички по-важни 
въпроси от конгресните реше 
ния и е получила поздрава 
от първичните организации, 
между другото изтъкна:

—- Намираме се пред твъР 
де важна и отговорна задача 
— остава само още един 
месец до последния срок за 
съгласуване на самоуправк- 
телните нормативни актове на 
организациите на сдружения 
ТРУД със Закона за сдруже
ния труд, и явно е, че не 
сме направили всичко нсобхо 
димо, качествено да изпъл
ним тази задача. Членовете 
на Съюза иа комунистите и 
синдикатите, в известни слу
чаи, се държат интерно и не 
действуват в съзвучисс роля 
та си като водеща сила в об 
ществото, —
добави, че в предстоящите 
дни в тази насока трябва да 
се ангажират всички сили за 
успешно изпълнение на въз
ложената задача.

Спирайки се върху актив
ността на Съюза на комунис
тите в Социалистическия съ
юз, Панчич каза, че е необ
ходимо по-пълно ангажиране 
на комунистите в местните 
общности, където се разре
шават живототрептящи проб
леми.
ПОСТОЯННО ВЪОРЪЖАВА 

НЕ СЪС ЗНАНИЯ
Обосновайки програмата по 

идейно-политическо издигане 
на членовете на Съюза на по

следващия 
на ко 

идейно-полити-

успешно сгюразумс-самоуправитслни 
ния — трябва да се внесе, че 
могат да се приемат стажан
ти и на определено 
което не е в разрез и с об
ществения договор по настан 
япанс на работа.

Трудовите организации, под 
писали договора, могат да сс 
възползват от случая и 
преразгледат основно полити
ката по настаняване на рабо-

сд ру исе ниянаПрез изтеклата година в организациите 
труд е трябвало да бъдат приети 62 стажанти, заявени са 
обаче 35 — а приети само 18 души

комунистите

Той посочи, че са време,
напредвидени девет вида 

идейно-политическа работа, 
предвидени са и конкретни 
теми и лектори. За улеснение, 
сказките ще се провеждат но 
райони и по основни органи
зации на сдружения труд.

самоуправителни 
актове трябва да сс внесе, че 
приемането на стажанти 
дългосрочна постоянна задача.

Само по такъв начин ши
роко ще се отворят вратата 
на младите специалисти.

От друга страна— в орга
низациите на сдружения труд 
ясно ще сс знае какви са им 
потребите за кадри, като то
зи въпрос 
сериозно се обсъди и набеле
жат конкретни мероприятия.

13 новитеИ ЕОТДАВ Н А съдията 
нарушения и Бабушница има 
шс да разясни невсекиднсвеи 
случай: да разгледа заявления 
въз връзка с незачитането на 
Закона за приемане на ста
жанти в „Таламбас", електри 
чното предприятие, „Комуна- 
лац" и земеделската коопера
ция „Ерма’* в Звонци.

Случаят наистина заслужа
ва внимание.

Повече от организациите иа 
сдружения труд в Бабушниш 
ка община все още неохот
но отварят вратата на млади 
те хора. Някои 
това с неблагоприятното ма
териално-финансово 
ние, други зарад недефинира 
ни развойни програми и т.и. 
Както и да е, явно е, че ста 
ва въпрос за неспазване 
Закона за приемането на ста
жанти, приет още през 1974 
година. И в Обществения до 
говор по настаняване на ра
бота, който са подписали всич 
ки трудови организации в об

за

е

да

та и специално на приемането 
на млади специалисти и сред 
ни технически кадри.

Необходимо е също, общин
ската скупщина, инспекцион
ните служби и комисията за 
провеждане на обществения 
договор да упражняват посто
янен контрол над прилагане 
то на Закона и договора ка 
то срещу нарушителите при
лагат съответни наказания-

М. А.

по-основно и по-
д

-4*:
1: КАКВО ПРЕДСТОИ?•I» оправдават

1 Сега по време на съгласува 
нето на основните самоуправи 
телни актове със Закона за 
сдружения труд'

положе

М. Панчич
1Щ в новите

па /В Бабушиишка община ще 
съществуват 12 пункта, на ко
ито активът от преподаватели 
при ОК на СКС ще оказва 
нужната помощ в изпълнение 
то на предвидената програма.

Освен комунистите с програ 
мата ще бъдат обхванати и 
останалите желаещи труде
щи се и членовете на Съюза 
на социалистическата младеж. 
АКЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ УСПЕШ 
НА

ПРОБЛЕМИ В 

ГРАДОУСТРОЙСТВОТО 

НА БОСИЛЕГРАД
щината, също е внесена али
нея. която говори, че посто
янно трябва да се приемат на 
работа стажанти.

Може би поради недоста
тъчност на обществения до
говор, в който не е пределно 
ясно посочено

Съветът на местната об
щност в Босилеград търси да 
се зачитат решенията на гра 

на доустройствения план, които 
в някои случаи са нарушени, 

споразуме- а същевременно да се отпо- 
чне с продажба на национа 
лизиране строителна парцели.

Поради застой в продаж 
бата на национализираните 
парцели, частното жилищно 
строителство се пренася на 
периферията на града, къде 
то се създават наградоустрой 
ствени

да се стигне до 
на града. По-

предлагат 
районизация 
точно да се определи на кои 
периферни части от града 
ще може да се отглежда до
битък тъй като на някои 
жители в града този отрасъл 
изключително им обезпечава

Поради редица обективни 
обстоятелства, доброволната 
акция по събиране на сред
ства за изграждане на поли
тическата школа,, Йосип Броз 
Тито” в Кумровец в Бабуш- 
нишка община не вървеше от 
начало с предвидения теми.

Акцията беше раздвижена 
към средата на юни

Но от известно време на-

могат ли да 
се приемат стажанти и 
определено време — в много 
самоуправителни 
ния тази възможност не е по 
сочена.

каза Панчич и

поминъка.
По всички тези 

наскоро 
местната 
град с непосредствено участву 
ване на трудещите се и гра
жданите, а също така и в 
компетентните служби и ор 
гани на Общинската скуп
щина.

НЕ СЕ ЗАЧИТА ДОГОВОРЕ 
НОТО въпроси 

ще се разисква в 
общност в Босиле-

Според официални данни, 
в Бабушнишка община през 
настоящата година е трябва 
ло да бъдат приети 62 ста
жанти.

Организациите на сдруже
ния труд са заявили 35 — а вета 
приети са само 18 души!

И квалификационната струк 
тура на приетите не задовол
ява. От тези 18 стажанти — 
само един е с виеше образо
вание, з с полувисше, 6 със 
средно образование и 8 са 

М. А. клавифицирани работници.
Не е изяснено докрай дали 

и квалифицираните работни
ци трябва да се числят към 
стажанти.

Основна причина за извест 
но незачитане на Закона за 
приемане на стажанти и об
ществения договор е опитът 
на известни организации на 
сдружения ТРУД да избегнат 
задължението да приемат ста 
жанти като търсят такъв про
фил на специалисти, каквито 
липсват към Клона по настан
яване на работа в Бабушница.

сам
зивно. От планираните 
хиляди динара вече са внесе 
ни над 100 хиляди и до края 
на ноември — планът сигур
но ще бъде преизпълнен.

Заслужава да се изтъкне 
примера на ООСТ „Тигър” къ 
дето освен членовете на СК 
и 145 безпартийни са внесли 
средства за изграждане на 
политическата школа „Йо
сип Броз Тито'' в Кумровец.

тя върви все по-интен 
130 квартали с редица не

разрешени комунално-битови 
въпроси.

Също така членовете на Съ 
на местната общност В. В.

ВИДЯНО тгпГй1топ
мунистите през 
период председателят 
мисията по

ЛЪГА БАБА, ДОЛЪГА...ВСЕНАРОДНА ОТБРАНА

Цопшителни обучения за жителите 

в Димитровградска община
КОЛКОТО по-набллжава 11 декември толкоз 

по-студно ми става около сърцето. Като гледам как 
Някои отговорни хора в известни организации на 
сдружения труд се отнасят към съгласуването на сз- 
моуправителните нормативни актове със Закона за 
сдружения труд. до този срок остават броени дни
, има време''СЛИ "С С* Трев°жат л1НОГО: ™ казват

И миналата година, когато трябваше 
върши устройване на организациите според изисква 
нията на Закона, приемането на правилници за съз 
даване и разпределение на дохода те очакваха
бреаДн™Я„Гт„А П°СЛе “а бъРЗа рЪ“а “ проведоха съ- на тРУдещите се, референдуми 
се стигна да се задоволи законната форма
граждаванетоГО„акР™Н,ос™И °63Че- 33 жалост- «ъзна-
™„~НаТеасГ^СРеДН"0=Яд“'
думи^—ЧзаплащатНсеН^>^^^^^^^аЯв3а^™ЯВв ^Р^п 
от труда, качество, производителност...3 "" резултати 

■Но лъга баба, долъга.
„е ,,Маого се лъжат такива 1е този виц и сега 
хората са

В рамките на 
подготовки от областта 
обществената защита 
народна отбрана 
местни общности 
градска община са в ход до 
пьлнителни обучения на насе 
лекието.

Обученията се 
на тема „Невъоръжената съ
протива”, която обработва въ 
проси от областта на невъоръ 
жената съпротива на жители
те във военни положения.

Сказките на тази

редовните В този период 
те общности, 
те ка сдружения 
ществено-политическите орга
низации се публично обсъж 
да и проекторешението за оп 
ределяне на срокове 
димство при снабдяване със 
средства

в местни-на организации- 
труд и об-и все- 

във всички да сс из-
Димитров

по-и пре
СЕГА Е МОМЕНТ и някак сипровеждат за лична и колек 

РБХ защита от военнитивна 
действия.

Характерно за" това 
торешение.

Сега е момент да се разре
шат много от Съществуващи 
те слабости във връзка с при 
емането на стажанти.

проек 
което трябва да 

приме Общинската скупщина 
на една от предстоящите се

че в него се задължа
ват жителите на общината да 

снабдят с необходимите 
средства за лична РБХ защи-

тема са 
а посети- 

се запознават как без 
оръжие може да се окаже 
съпротива на агресора.

Освен запасните военни 
старшини в разработката на 
темата оказват значителна 
помощ и бойците, участници 
в Народоосвободителната бор 
ба, които в бройни случаи 
са наблюдавали и участвува
ли в борби, в които народът, 
без оръжие, е оказвал твър 
де успешна съпрбтива на не
приятеля.

Именно до И януари 
ящата година, когато е и 
следния срок за 
на самоуправителните 
в трудовите организации 
Закона за

посетени масово, 
телите

сии. наето
по-

съгласуванесе
недоволшГотТаадна ТТ3 “р°а™ааа»«

и сега при изготвянето м РПал На ВъЗНагРа>кдапанс
моУпР^Ге = - ~

самоуправителни6 суПекти"за° ”ира,1е на
леЧеГеВзем„„гоРа60тааНе На пРа*илшСеР еНН° 

сле без много трудности ще се прилагат.

актове
та. сьс

Предложеният 
снабдяване е до края на 1963 
година,

сдружения труд, 
трябва да сс внесат необходи 
мите поправки и в самоупра 
вителните споразумения за 
приемането на стажанти. На 
първо място — трябва да сс 
премахне

срок за

относно от 197<1 го
дина нататък всяка година за 
по един

всички
член на семейство. 

На проекторешението 
подкрепа във

и
които по-е да 

всички ОСНОВНИЯТдена
среди, в които досега е обсъ
дено.

засега
критерии — броя на заетите, 
който изглежда е бил 

А. д. таме и единственият.
тук—

СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО 3 НОЕМВРИ 1978



Провеждане на Закона за сдружения труд
Димитровград: Босилеград:

ПО-ИНТЕНЗИВНА ДЕЙНОСТТА В ПРИЛАГАНЕ 

НА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
КРАТЪК СРОК 
МНОГО ЗАДАЧИ

Ако до 11 декември тази година основните, трудови 
и други организации не се съгласуват със Закона за 

сдружения труд, ще престапат да съществуват.

кументи учреждаващи общес
твено-икономическите отноше 
ния и на средствата за лични до 
ходи съгласно резултатите ог 
труда. За сега, с изключе 
ние на само няколко орга
низации, които правят иър 
ви положителни опити, при 
останалите все още се за 
плащат трудовите местта, 
дипломите и стажа.

Общинската 
на Съюза 
Общинския 
вет в Димитровград, на съ 
стоялото сс на 27 октомври Съ 
вместно заседание, 
ха досегашната дейност и 
приеха оценки и изводи във 
връзка с по-нататъшните зада 
чи на Съюза 
те и Съюза
в провеждане на дело на 
Закона за сдружения труд. 
Освен членовете на ОК на 
СКС и на ОСС в работата на 
заседанието взеха участие 
представителите на останали- 

обществено-политически 
организации и Общинската 
скупщина, представителите на 
отделни комисии, секретари
те на първичните организа
ции, директорите на трудо 
вите колективи, секретарите 
на самоуправителните общно 
сти на интересите и членът 
на Секретариата на Между 
общинската конференция за 
СКС в Ниш ЖИВОТА МАРКО 
ВИЧ

конференция 
на комунистите и 

синдикален съ

ОК на СКС и ОСС осъдиха 
и явленията, че към самоу- 
правителните споразумения 
и обществени договори, кои
то са подписали ОСТ, се от
насят като към документи, 
които не ги задължават.

статъчно и неадекватно вклю 
чване и ангажиране на всич 
ки субективни сили в изнами- 
рането на най-подходящи ре 
шения и т.н.

С оглед на това положение 
ОК на СКС и ОСС задължават 
членовете на СК и на Съюза 
на синдикатите да предприе
мат мерки вече приетите са- 
моуправителни актове крити 
чески да се преразгледат, с 
цел да се изменяват, допъл 
няват и съгласуват със Зако-

По инициатива на Предсе 
дателството на Общинския 
синдикален съвет, тези дни 
в Босилеград се проведе засе 
дание, на което бе обстойно 
анализирано провеждането на 
Закона за сдружения труд 
в областта на съгласуване и 
съобразяване на самоуправи 
вителиите общи акти с този 
докуемнт. В разговорите уча 
ствуваха: ръководителите на
основните и трудови организа
ции, председателите на са
моуправителните органи и на 
първичните профсъюзни ор 

Ръководителите

обсъди-

закъснение и с про 
веждането на Закона • в обла
стта на развитието на самоу 
правителните отношения 
селското стопанство и на се- 

когато става ду 
ма за сдружаването на част
ните
водители. Но също и за сдру 
жаването в репродукционните
ЦЯЛОСТИ.

Има
на комуиисти- 

на синдикатите
в

ло, особено
на. В правилниците се говори 

за измерване на труда, оба
че на практика това не се 
прави.

В някои организации, как 
то училищата, правилниците 
са преписани.

От това, до коя степен ще 
се реализират изискванията 
от Закона за сдружен труд 
да се заплащат 
от труда,
водителността на труда, а то
ва големината на новосъзда 
дения доход.

Всички слабости от тази 
област изискват да се ана- 

труд. В някои организации то лизира качеството на реше- 
ва дори и формално-правно нидта съдържани в правил 
не е сторено, тъй като не са циците за разпределение на 
изготвени всички самоупра средствата за лични доходи, 
вителнн общи документи — при това трябва да се пре- 
каза Златанович. махват всички видове опо

ри, за което най-голяма от
говорност имат първичните 
партийни и синдикални орга 
низации — бе изтъкнато на 
заседанието.

Изхождайки от твърде кра 
ткия срок, който преостава 
за изготвяне, съобразяване и 
съгласуване на редица самоу 
правителни документи, без 
които нито една организа- 

да бъде пререги 
Окръжния сто 

съд, на заседапието 
всички актив 

на компетентните да 
се съсредоточат върху тази 
дейност. При това най-гол- 

документи яма отговорност 
най-важнн ге ре еодните 

за сдруже органи.
недостатъчно ясни 
непосредствена помощ на 
основните, трудови и други ор 
ганизации ще оказва Окръж
ния стопански съд-

Също се констатира, че ра
зпоредбите на известни са- 
моуправителнн актове, осо 
бено от областта на създа
ването и разпределението на 
дохода и разпределението на 
средствата за лични доходи, 
не се прилагат цялостно и 
последователно.

Задача на членовете на СК 
и на синдиката в това отно
шение е да се изисква пълна 
последователност и търси от 
говорност от онези лица, 
конто са отговорни за провеж

селскостопански произ-

те
ганизации, 
на обществено-политическите 
организации и на Общинска
та скупщина, съдии от Окръ 
жния стопански съд ЖИКА 
ЗЛАТАНОВИЧ и ДРАГОЛЮБ 
ИВАНОВ и Други.

— Според евиденция на 
Окръжния стопански съд, ни 
то една основна и трудова 
организация в Босилеградска 
община до сега не е съгласу 
вана със Закона за сдружения

Неприемливи са и тенден- 
на някои организа- 

е из- 
че не могат

циитс
ции, чието седалище 
л*ън общината, 
да се организират като ООСТ, 

че Общинската конмакар
ференция на СКС е приела 
такова становище.

резултатите 
ще зависи произ

Необходимо е и по-нататъ 
шното развитие на самоупра

Въз основа на анализа за по
стигнатите, резултати в прове
ждането на Закона, уводното 
изложение на КРУМ ВЕЛИЧ
КОВ и разискванията на за
седанието се оцени, че до
сегашната активност и про
веждането на Закона за сдру 
жения труд е била с разли
чен интензитет. Най-добри

В информацията, предоста 
вена на участниците в засе 
данието- бе изтъкнато, че про 
веждането на Закона за сдру 
жен труд означава създава 
не на нови самоуправителни 
и промишлени отношения. Тук 
готови решения няма и това 
изисква непрекъснат труд.

резултати са осъществени на 
плана на формално-правното 
и нормативно регулиране на 
поотделил • отношения от раз 
поредбите на Закона, че са 
приети
съществуващите 
телни актове.

има обаче

нови и съгласувани
самоуправи- 

И в това отно
В редица организации в Бо- 

община самоу 
документи не 

на практика, 
всичко после

силеградска 
правителните 
се и прилагат 
Това е преди 
дица на факта, че в приема 

им не са непосредстве 
трудещите 

в някои

организа ция няма 
стрирана в 
пански 
бе заключено 
но сти

шение
ции, в които не са приети или 
съгласувани голям брой до- 

което изисква Зако- 
за тяхното

кументи, 
нът, а времето нето

е относително къ- 
че поелдният

приемане но участвували 
се. С други думи, 
самоуправителни

с оглед 
срок за приемането им, как- 
то е определено в Закона, е 
12 декември.

со. имат ръко 
и самоуправителни 

По ВСИЧКИ спорни II 
въпроси

неотложна задача са преписани 
шения от Закона 
ния труд, без да бъдат съ- 

с конкретната об

според трудаВъзнаграждаване го 
на СК и синдиката

дане на приетите самоуправи 
телни актове.

делегатска практи 
всички области и 

но този

задачаЗатова най-важна 
предстоящия период е ак

тивността в провеждане 
за сдружения

вителната 
ка във гласувани 

становка във всяка органнза-в на среди, понеже само 
начин решаващата роля па 
работническата класа 
успешно да се осъществява.

труд 
и всички

ЦИЯ.Закона
да се интензивира 
субективни сили в организа
циите на сдружения труд да 
се ангажират неприетите и 
несъгласувани досега самоу
правителни нормативни

приемат до края на

Най-очебисща непоследова
телност съществува с прилага- 

Д. Д. | пето на самоуправителните до

можеПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКО 
НА ИМА И ЯВЛЕНИЯ НА 
СЪПРОТИВА

В
В. В.

В ежедневната практика 
на различни ви Сурдулица:

РАБОТА МНОГО - ВРЕМЕ МАЛКО
ОСТ „Пети

актове има явления 
дове съпротива, в дадени срс 

на Закона.да се 
предвидения срок. ди в прилагането

Те сс манифестират по ра-
та скупщина и 
септември”, а правилник за 
работата на самоуправителния 
рабоатнически контрол — 
само кариерата „Варденик”.

С оглед на факта, че съгла
суването на повечето норма
тивни актове според изисква
нията на Закона за сдруже
ния труд е необходимо орга 
низирано действуване 
бективните сили, на първо мя
сто на синдиката, за да сс 
създаде преглед на 
което е направено като му 
сс даде съответна политичее 
ка и професионална помощ.

стихийността в

НОРМА 
- НЕДО-

иия труд е забелязано, че и 
ония организации, които фор
мално са изпълнили тази за
дача 
пили 
яаа

начин.СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ
ТИВНИ АКТОВЕ — 
СТАТЪЧНО КАЧЕСТВЕНИ

зличен
Неприемливи 

новища, като например — че 
още назрели усло- 

за изменение на самоу

заседаниеНа разширено 
съвета па синдикатите в 

Сурдулишка

са някои ста
на

община, състоя 
ма 25 октомври, дсле- — съвсем нс са напра 

това така както повсл- 
Законът. Нито една ООСТ 

е изготвила правилник за 
информирането, а малък с 
броят па основните организа
ции. имащи правилници за 
избиране и отзоваване на де
легати в органите на самоуп
равление. И по този случай 
бс подчертано, че, все 
липсват кадри в 
нито една ООСТ не са регули 
рали този въпрос със самоуп- 

споразумсние. Ос- 
това органа на управле 

ние при Общинската скупщи 
на нито една организация не 
е изготвила правилник за 
приемане на стажанти. Пра
вилник ио охрана на труда 
имат само строителното пред
приятие „Зидар” и детската 
градина „Наша радост”. Пра
вилник за провссиоиално из
дигаме на кадри имат органа 

управление при Общинска

нс са всс ло се
гатитс бяха запознати с хода 
на практическото 
на Закона за сдружения труд 
в основните организации на 
сдружения труд и трудовите 
общности, приети бяха зада
чите на синдикатите във връз 
ка с провеждането на тази ва 
жпа задача.

В информацията, която из- 
дссимир

Констатира сс, също така, 
че качеството на отделни нор 
мативни актове не е на нуж
ното равнище и по този на
чин не обезпечава цялостно 
и последователно прилагане 
на някои разпоредби от За-

вията
правителната организираност, 

това би изменило от 
усло

прилагане
понеже 
иошенията; че нямало 

в някои

не
вънстопанскивияи други дейности да сс оцо 

„ява работата и разпрсделс
ДОХОДИ

основа на рс-

на су
па личнитеиието

да бъде въз 
зултатитс от труда; че нс тря 

бърза с прилага- 
актовс

кона. положение онова.Съществуващото
с последица 
колности. Основното 
чс подходът към _ _

без достатъчно задъл 
разпоред

още 
общината,на различни о- 

с обаче, 
задачите

бва да сс
на нормативните Здравко вич,песе

председател на комисията за 
обществено

пето
за разпределение, 
ва нс го нравят и Други; че 

актове нс трябва да 
всс докато не 
най-адекватни 

актове

понеже то
самоуправление, 
договаряне и самоуправитсл- 

споразумяваис, бс изтъкна 
то, че в настоящата година 
е направено в практическото 
приложение на Закона за сдру 

и в съгласуване

за да спре
акцията поради недостиг 
време. Приети бяха и 
чениЯ: да се оцени докъде се 
е стигнало в съгласуването на 
самоуправителните общи ак- 

за сдружс-

е бил
бочаванс в някои 
би на Закона. Всъщност ис 

решения, кои го 
на разпо- 

Закона, на същс 
и нуж

равителпо на
(г ] Iнякои 

се прилагат 
се намерят

заклю-ио
са търсени 
биха 
редбитс
ствуващите условия 
дитс в конкретни среди. И- 
мало с и случаи на 1,С«Р"™И 
ческо приемане на чужди 
решения и опити, повръхно- 
СТПО наблюдаване, недоста
тъчна опитност умение в 
изготвянето на предложения
та на отделни актове, недо-

отговаряли решения; чс някои
трябва да се изменяват, 

изисква широки
на не жсиия труд 

то на нормативните актове 
със Закона. Макар, чс по-гол- 
ям брой основни организа
ции и трудови общности все 

ие са саглъсували всички 
общи

тове със Закона 
ния труд, като прецизно 
утвърдат задачите, които тряб 
ва да се изпълнят до и де
кември настоящата година.

понеже това 
разисквания и т.н.

смес също така да сс 
допусне утвърдените 
опали и критерии за разпре 
явление на личните доходи 
да сс тълкуват, кому как от
говаря.

сс

Мс матс

още
свои самоуправителни 
актове със Закона за здруже-

С. Микич
на
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ОРГАНИЗАЦИИ ПА СДРУЖЕНИЯ ТРУД БОСИЛЕГРАД

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ МА ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА НА 
КАРТОФИ

ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНИТЕИЗ

»Галенина« — качеството иа 

производството задача номер едно Подготовките 

до декември
Напоследъкпроизводството, 

група специалисти от Републи 
канския институт по селско сто 

оглавявани от Д-Р 
МИРОСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ

ството иа ООСТ „На

Подготовката за изгражда 
фабрика за преработка 

на картофи в скорбяла в Бо 
силеград вече приключват. 
Това ще бъде най-значитсл- 
ния промишлен обект в Бо 
силсградска община, в който 

ще се преработват 
хиляди тона картофи, 

количество суровина 
изключително да сс 

в селата на Боси 
С други 

около 2 хиляди селски 
трябва да се 

занимават с производство на 
картофи, чрез което 
обезпечават поминъка, 
е и най-обективна предпостав 
ка за сдружването им

който определя За- 
за сдружения труд, И- 

нак върху преработката на 
картофите ще бъдат ангажи 
рани най-малко 160 работ
ника.

Освен в Германската федерал 
ЧССР се не ианика" работят четири смени, 

така че мощностите се пол- 
рационално. В резултат

Между основните организа
ции на сдружения труд в Сур 
дулишка община за 
„Галеника” напоследък се го
вори като за твърде преуспя
ващ колектив. Откак през 
януари текущата година запо
чна да работи като основна 
организация на сдружения 
труд в състава на сложната 
организация на сдружения 
труд от Белград „Галеника" 
имаща 23 ООСТ, успехите за
почнаха да се множат. От 
дъното на табелката ца сто 
ланските организации, стопа 
нисващи на ръба на рента
билността — ООСТ „Галени
ка" в Сурдулица зае едно от 
челните места.

От натуралните показатели 
личи, че този колектив, на
брояващ около 150 души, на
истина заживя пълноценно 
благодарение на Закона за 
сдружения труд, относно преу 
стройството в ООСТ. Минала
та година целокупното годиш 
но производство достигна 
5900 тона минерална вълна. 
За осемте месеца на текуща
та година са произведени 
5700 тона, което ще рече, че 
заплануваният обем от 10 
хиляди тона напълно ще 
бъде изпълнен и преизпъл
нен.

република,
филц от минерална 
а запланувано с да 

се реализира продукция иа 
от над 240 хиляди

вна
панство,изнася

вълна,ООСТ зват
на това е осъществено и ре
кордно производство за едно 
денонощие — цели 845 тона!

Според средносрочния план, 
годишното производство през 
1980 година трябва да достиг 
не обем от 12 хиляди тона 

вълна. С оглед, 
про-

и
РЪКОВОД
Прсдък"
дейност
веднаж

за селскостопанска 
и изкупуване, още 
преразгледаха реди

ца въпроси, съдържани в 
идейния проект за изгражда 
не на този обект.

ООСТ „Напредък, която ще 
бъде организатор и инвссти 
тор на фабриката, вече търси 
производител на съответни тех 
нически съоръжения за обек

стойност
долари.

Обезпечаването иа валута 
осигурява на този млад ко
лектив още по-добри перспск 
тиви. Вече идната година щс 
сс пристъпи към изграждане

годишно
270
Това 
трябва 
произвежда 
леградска община, 
думи,
домакинства

минерална 
тази година вече ще се

да си 
Това та.

Очаква се тези дни Изпъл
нителният комитет на Репуб 
ликанския фонд за развитие 
на недостатъчно развитите 
краища да вземе решение, 
за отделяне на средства, с 
които ще се финансира изгра 
ждането на първата фабрика 
в Босилеград. Според проекто 
сметната документация необ 
ходими са около 80 милиона 
динара, от които 65 на сто 
ще обезпечи този фонд, а 
останалите „Югобанка".

на
начин,
кома

В досегашните подготовки 
за изграждането на този осо 
бено 
ско
обект са разрешени редица 
технически, технологически и 
икономически детайли от зна 
чение за рентабилността на

значителен за стопан- 
развитие на / общината

В. в.С високо качество и на световния пазар

на нови мощности за произ
водството на плочки. Също 
така ще се модернизират съ 
ществуващите капацитети.

Примерът на ООСТ „Гале
ника" показва, че единстве
но в големите стопански си 
стеми и с пълна мобилизация 
на собствените сили и ресур 
си могат да се постигнат ре 
зултати. А целта е 
стиженията да изравним 
със световните показатели

извеждат 10 хиляди тока, счи
та се, че това производство на 
п-ълно ще се осъществи. Ето 
защо в ООСТ „Галеника" 
лагат изключителни усилия да 
подобрят 
дукцията.

Любатсш графит все още 
никой не експлоатира

Много по-красноречиви оба 
че са финансовите показате
ли : миналата година произ
водството възлезе на стой- 
йност от над 18 милиона 
динара. За осемтте месеца на 
текущата година пък финан 
совият ефект достигна до
ри 27,6 милиона динара!

по

качеството на про
Ръководството на Общинска 

та скупщина в Босилеград 
търси някоя организация от 
областта на минното дело, коя 
то да проявява интерес за ек
сплоатация на графит. Защо- 
то, в околността на Любатска 
река съществува графитно на 
ходище, което за. сега ни
кой не експлоатира.

След минно-геологическите

между „Две реки" и Чурчи- 
ска махала в клисурата на 
Любатска река.Качеството на продукцията 

им обезпечава възможности
Скромните изследвания и 

пробната експлоатация, коя 
то е организирало някогашно
то вранско минно предприя
тие „Грот" посочват, че лю- 
батския графит е подходящ 
за експлоатация 
чаване на графитен 
трат, който 
много 
ба в

по-и за проникване на чуждестра 
нния пазар. На западно- 
германския пазар ще се реа 
лизара продукция на стой-

Такива успехи
да се постигнат благодарение 
на висока 
на труда и което е още по- 
важно : пълна

са могли
като се догони производител
ността на най-развитите стра 
ни. В „Галеника" са на добър 
път това да осъществят.

производителност ност от един милион марки. 
(Месечно се изнасят 240 то
на минерална вълна на стой
ност

натовареност 
на машините. В ООСТ „Гале

и за полу- 
концен- 

е извънредно 
подходящ за употре 

съвкупното металургич- 
С други думи,

изследвания от 1953 до 1960 
година тук са установени по 
вече от 200 хиляди тона кри 
стален графит, чието средно 
съдържание възлиза на 11,17 
на сто. По качеството си на- 

залежи принадле 
на категориите „А" и

от 80 хиляди марки). Ст. Н.

ИНИЦИАТИВИ
но леярство, 
според констатациите на про 
фесионална комисия, прак 
тическа употреба на този гра 
фит, може изцяло 
сти

Чрез сдружаване 

нови жилища
мерените 
жат 
„Б”. да заме- 

вносния графит, за кой 
нашата страна отделя до- 
големи валутни средства.

Специалистите 
установените 
минерал не са и окончателни 
защото тук е изследвана са- 

част от терените

считат, чс 
запаси от този то

ста
мо една в. в.

Изпълнителният
Самоуправителната

съвет на 
общност 

Председа- 
син

съвет и Изпълнител 
съвет на Общинската 

скупщина в Босилеград раз 
гледаха как в общината по 
най-ефикасен начин да се 
\ скори общественото жили
щно строителство. В обсъж 
дакето ка този 
туален въпрос 
тие:

В разискванията бе дадена 
пълна подкрепа на акцията 
за сдружване на средствата за 

.жилищно строителство, на 
начин, на който е предложе 
но в проекта на самоуправи 
телното споразумение

„ЕЛАСИНА-ПРОДУКТ"жилищно строителство. Те 
зи средства засега не се ра
ционално ползват. Единстве
но, ако бъдат сдружени се 
откриват реални възможно 
сти още веднага да почне из 
граждането на повече от пет 
насст двустайни апартамен-

жилищно дело, 
телството на Общинския 
дикален офена фабрика иа Власинско езеро

Плаващите острови — са
атракция на Вла- 

езеро. Тези торфи
ща се формират на дъното 
на езерото, изплават 
върхността и

ният
посадъчен 
спективното развитие на „Бла 
синското 
сина—продукт1' се предвижда 
изграждането на обекти 
преработката на торф. В 
и в оборудването ще 
тират около 30 милиона дина

материал. В пер-все още 
синскотоНа заседанието бе заключе 

но в срок от един месец 
публично

та. развитие на „Вла-
— За ускоряването иа жили 

щното обществено строител да се организира 
ство единствения изход е обсъждане и подписване
сдружаването на средствата. Самоуправителното 
Опитът преди две години 
не успя поради противопоста колективи в общината За та- 
вянето на някои отговорни зи акция са задължени ди

ректорите, председателите на 
самоуправителните

на по- 
плуват по тази сатвърде ак 

взеха учас- 
ръководителите на всич 
основни и трудови орга- 

председателите на 
самоуправителните органи, на- 
първичните синдикални ор 
гаоизации и др.

на тях 
се иивес

голяма акумулация, 
като все до- 

_ привле-
кат към брега, да не нанас- 
ят тиня във Власинските 
доцентрали. Най-често обрас- 
тват с буйна трева, 
брега настъпва 
процес на изгаряне 
жение. Тази „игра" 
дата постоянно се 
с формирането 
леми, или

споразу- 
вечики трудови хората не гимение въвки ра.ппзации. Б0- Ще се произвежда и суп- 

страт от торф, докато суро
вия торф ще се ползва и за 
лечебни и балнеоложки 
ли. Торфа допринася 
кувансто на аритритис, трес
кавата спондилоза, невралгия, 
ревматизъм, стерилитет, гине- 
кологически хронични забол
явалия, простатис, хронични 
инфекции на пикочните пъ
тища... На Власинско езеро 
се планира изграждане на 
стационар, чието строителство 
и оборудване биха стрували 
15 милиона

лица. Сега е съвсем ясно,
че самоуправителната общ- на
ност по жилищно дело със ции.
собствените си средства, кои 
то годишно възлизат на 
850 хиляди динара, не е
в състояние да построи ни- 
го една жилищна сграда — 
изтъкна ИВАН ЛАЗАРОВ, пред 
седател на Изпълнителния съ
вет на Самоуправителната об 
щност по квартируване.

Край 
неминуемия 

и разло- 
на приро 
обновява 

на нови по-го- 
по-малки острови 

Някои по-големи не могат да 
се укротят. Години наред крт, 
стосват езерото във вид РЬ 
стари уморени платноходки. 

Специалистите в този неиз-
нпгтВа„Н торф вижДат възмож
ност за промишлено произ
водство на фиданки и друг

органи и 
организа-синдикалните це-

На това съвместно прове 
дено заседание бе разгледан 
и приет Проекта на самоу- 
правително споразумение за 
сдружаване и насочване на 
средства за жилищно строи
телство.

В момента основните и тру 
дови организации в Босиле- 
г радска община разполагат 
с около 6 милиона динара за

за ле-Също така в срок от един 
месец ще бъде изготвен и 
правилник за разпределение 

Тозина квартири, 
ще бъде обсъден от 
делегации, а окончателно 

от Скупщината на общно 
стта по жилищно дело.

документ 
всички 

при на

В. В. динара.
С. М.
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РАБОТИ СЪС ЗАГУБИ
★ Съществуват ли възможности за преодоляване на 

трудностите в работата?
Както е известно Земедел- икономии в рабо-казаните

ската кооперация „Сточар” 
в Димитровград е единствена

Очаква се кооперациятата.
та да направи специален

организация.та която ра- план за пестене и той да се
боти със загуба за първите провежда във всички орга-шест месеца на тая година. низационни единици.
Очаква се. същото положе- Въпреки увеличението на
ние и след деветмесечието. дохода на кооперацията, ко-
Трудовият колектив на коо не е бил в състоялективът
перацията и всички обществе ние да покрие нарасналите
но-политически организации нужди и затова се явява загу

общината правят ба от 1.065.000 динарав усилия 
на „Сточар” дада помогнат проблемиТези цоворят.

излезе че безот тези затруднения. бързо довършване
Това е нужно обекти, на-още повече. на започнатите

бавка на инвентарзащото същата е носител на и увсли
много инвестиционни влага на производството ичение
ния. които се правят за из реализация на същото коо

на оцефсрматаграждане в няма да може даперацията
Липинско поле и, построява 
нето на подобни овцефер 
ми във Висок.

преодолее сегашните иконо 
мически трудности.

Новият директор на Коо 
перация „Сточар” Димитър 
Славов заяви, че предстоят 
редица организационни проме 
ни в кооперацията с цел да 
се подобри производство и лик 
видират отрицателните явле 
ния, които довеждат до за
губа. Разбира се — каза той 
— до подобрение на работата 
в кооперацията може да сс 
стигне само ако, се ангажи 
рат всички трудови хора в 
колектива. На нас е нужна

Лисинското езеро — изграждането на пътя към Драгойчини кошари спряи
Много са трудностите, кои 

то обременяват работата на 
кооперацията. Покрай нама
ление на реализацията нара
стват и запасите на готови сто 
ки. Докато в края на ми
налата година кооперацията 
е имала готови стоки в из 
нос от 5.419.000 динара, а в 
края 
на тая

ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО

Драгойчини кошари все още 

отсечни от светана първото полугодие 
година износът на го

товите стоки изнася 10.137.000 
динара. Значи увеличението 
е с 87 на сто. Все още са 
високи разходите за работа 
на кооперацията, въпреки по-

по-голяма трудова дисципли
на и отговорност в работа-

Б. Н.
от десния бряг на езерото.

Пробиването на нов път 
към махалата отпочна още 
преди един месец, но но 
неизвестни причини — спря. 
С изграждането на моста все 
още не е отпочнато.

Най-трудно е за учениците 
които през непроходим и 
твърде опасен трябва някол 
ко километри да заобикалят 
езерото, за да излезнат на 
асфалтовото шосе и оттатък 
продължат в Горна Лисина, 
където се учат. Пак и да не 
говорим за трудностите, кои 
то имат и възрастните. Те 
сега са принудени да носят 
всичко на гръба за потребите 
у домовете им.

Жителите от махалата еже 
дневно възразяват. Напо

следък за разрешаването на 
този проблем са поискали 
интервенция от някои Репу 
оликански органи. О Общин 
ската скупщина в Босилеград 
е повече пъти интервенира- 
ла. Компетентните от Власин 
ските водноелектрически цен 
т рали ежедневно 
че ще построят 
с бекти.

С изграждането на акумула 
ционното езеро в Горна Ли
сина, една от по-големите 
махали в това село 
гойчини кошари, в която жи 
веят повече от 30 домакин 
ства, е отсечена от света. Сто 
летният път и мост, които 
се свързвали махалата с цен 
тралното шосе Босилеград 
— Сурдулица, са останали дъл 
боко под водите на новото 
езеро.

Власинските водноелектри
чески централи от Сурдулица, 
чиято собственост е езерото 
са да обезпечат нов път и 
мост на тази махала. Затваря 
нето на езерото бе извърше
но оаце през 
тогава до днес 
дистанца 
изграждането 
Власинските 
чески централи не само да 
изпълнят своята законна, но 
и човешка длъжност към жи
телите от махалата, живеещи
пи111ш11ш1шшпитпш11ш11иишшпт1шш

та.
Дра

обещават, 
посочените 

Обаче, кога? Сега, 
когато наближават зимните 
дни едвам ли ще стигнат да 
построят пътя, и моста.

Ето защо, целия проблем, 
но всичко личи, ще стигне и 
до съда. Ненужният спор ще 
ше да се отмине ако Власин
ските водноелектрически цен 
трали навреме бяха изпълни-пролетта. От 

временната 
е позволявала, с 

на тези обекти,

ли своята дължност.
В. в.

воднослектри-

Започна есенната сектба в 
Димитровградска община

Първи снегове 

в Бошеграцсно
На 27 и 28 октомври в Бо 

силсградска община падна до 
сняг. Снежната покривка 

в Босилеград достигна 10 сан 
тимстра, а в 
иински села много повече.

Тези снегове, които тук дой 
доха доста рано, най-много 
изненадиха животновъдите 
но селата. Те се принудиха 
да приберат стадата овце от 
пасищата и в оборите да ги 
хранят със сенр, чиято ре
колта през топа лято бе до
ста оскъдна.

Първите снегове попречиха
пътно-транспортните връ

Босилеград и Сур 
Повече от

прекъснати 
поради снежни пре 

на Власина.

ста

по-високите пла

Тракторист от Смиловци
снимката с строена преди сто и повело, 

представител на старата архитекту- 
изчезна, собственост на Сара Ива

не жичеят хора. Тя отстоява на пре
са и изброени, В селото има само още 

характерна архитектура. След юассто 
хар Фотографиите ще бъдат

на тази архитек-

„Сточар” и механиза- 
на частните произво

Къщата на/ 
години. Това 
ра в този край, която 
нова. В нея отдавна 
мето, но вече дните 

къщи с тази
напълно ще изчезнат. ___

свидетели за осъщсствуванст 
община.

Есенната сеитба в Димит
ровградска община започна 
след навременото прибиране 
на царевицата, която сс извъР 

благодарение на хубаво- 
времс през октомври. В 

тъзгодишната 
ба се ангажира

ЦИД
циятас къща и на 

зки между 
дулица. 
ден бяха 
щенията 
спи

дители.
За отбелязване е, че този 

чаените земеделски про 
все повече тръ 
от кооперация-

половин 
съоб път 

изводители 
едт помощ

ши
две то

есенна ссит- 
механизация 

та на Земеделската коопера

време те 
единствените та.в. в. Б. Н.в димитровградскатура

Б. Н.
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из нчлтуюа *
Закриване на училището 

в Каменица не е 

възможно
въпросът отучебната година 

ново трябва да сс обсъди и 
намери най-подходящо реше

НЕОТДАВНА Съветът на 
Центъра за предучилищно и 
основно образование, а сетне 
и Председателството на Соци 

' алистическия съюз в Димит- 
ровград, обсъдиха информа- вано-и с факти, Осиовною , 
цията за закриване , на горни . че закриването на У^илищото 
те .класове в Основното учи- би имало многобройни пе>ке 

„лище в Каменица. . . лани последици. То би ока-
В тази инфорйация, подгот зало влияние върху увеличе- 

веца от Общността за пред- ние на миграцията. Също та 
училищно й' основно образо- ка би създало и други проо- 
вание, е изтъкнато че в чс- леми. Родителите на ученици, 
тири класа на училището има които работят в ООСТ „Ниша 
24 ученика, а преподаватели- ва" в Каменица и Изатовци 
те им са седем. Между дру- биха напуснали тези 
гото е изтъкнато че малкият Не по-малък е и пробле-
брой на ученици оказва влия- мът на преподавателите. Об 
ние обученията значително разованието, относно училища 
да са по-скъпи, отколкото е та в общината, не могат да ги 
нормално. Един ученик в то приемат всички. Затова най- 
ва училище „изразходва1' над напред е необходимо и този 
20 хиляди динара, което е че въпрос да се постави на здра 
тири пъти повече от средна ви основи и намери подходящ 
та цена в република Сърбия. начин за решаването му. А 
Обзаведеността на училището един от тях е и изготвяне на 
е на твърде ниско равнище, отделно Обществено споразу- 
помещенията неподходящи, а меиие за тяхното настанява- 
в училището са деца от 8 се не в определени организации, 
ла на Висок. От седем идват Всичко това говори, че ирс 
в Каменица пеша. дложеното закриване на гор-

Имайки предвид посочени- ните класове на училището в 
те факти, както и още много Каменица в 'сегашния момент'-- 

Общността предлага не може да се приеме. Това 
предложение ще се обсъжда 
и по-нататък, но трябва да 
се има предвид и още една 
предпоставка. А това е откри 
ване на някои промишлени

ние.
Това заключение е обосно-

срсди.

п. Пиколо»: Студенина (акварел)

ЗА ВТОРИЯ ЕТАП ПА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКИТЕ ТЪРСЯТ 

СПЕШНОСТ
Средношколския център в Бо
силеград.

На заседанието бе отправе
на сериозна критика до Коор 
динационното тяло за втория 
етап на насоченото образова
ние, което досега не е оказа
ло необходима дейност за раз 
решаване на бройните проб
леми от тази област.

чествено практическо обуче
ние и др.
Стоев каза, че се вършат из
вестни подготовки за премина 
ване на втория етап на средно 
насочено 
те все още не са достатъчни. 
През настоящия период, меж 
ДУ другото, трябва да бъдат 
определени кадровите профи
ли, които ще се обучават в

НА ПРОВЕДЕНОТО през 
миналата седмица заседание 
на Общинската конференция 
на ССРН в Босилеград, делега' 
тите бяха осведомени с поло
жението, проблемите и зада
чите на средното насочено, 
образование в комуната. По- 
подробно бяха осведомени за 
предстоящото преминаване 
към вторид етап на средното 
насочено образование, което 
ще се реализира през идната 
учебна година.

други,
училището да се закрие.

Това мнение не бе обаче 
нито от Центъра,споделено 

нито пък от Председателство 
то на ОК на ССРН. Тяхно за

образование, обаче

капацитети в тези села, което 
би оказало положително вли
яние върху намаляването на 
миграцията.

наключение е, че до края 
учебната година висшите кла 
сове в основното училище в 
Каменица не трябва да се за
криват. След приключване на

В. в.
А. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА:

СТРОЯТ СЕ ЧЕТИРИ УЧИЛИЩНИ СГРАДИПреглед на еп. 

„Мост“ бр. 52
По тези въпроси на заседа

нието говори АСЕН СТОЕВ, 
директор на Средношколския 
образователен център за на
сочено образование „Иван Ка 
раиванов'1 в Босилеград. Той 
изтъкна, че в първия етап на 
средното насочено образова 
ние сега се обучават около 
500 ученика, които се срещат 
с редица проблеми, каквито 
са: липса на учебници, 
ледни средства, учила, поме
щения, възможности за по-ка

В момента в Босилеградска 
община приключва изгражда
нето на четири училищни по 
стройки за потребите на на
чалните училища в селата 
Долно Тлъмино и Карамани- 
ца и в горнолюбеките махали 
Колчина гарина и Явор.

За изграждането на тези 
сгради, които ще започнат да 
се ползват за обучение още 
в течение на тази учебна го

дина, ще се изразходват 2,5 
милиона динара, обезпечени 
от Общинската 
телна общност за основно об 
разование и възпитание.

са.моупраЕи-

С изграждането на 
обекти значително много ще 
бъде подобрено материалното 
положение на учебното дело 
в Босилеградска община 
отношение на училищните по 

В. В.

тези

Най-новият брой ка списание „Мост" донася
материали. Преди всичко дават се извад-интересни

ки от доклада на ЙОСИП БРОЗ ТИТО пред Едина- 
на СЮК — НОВИ ОБЛАСТИ НА

наг- по
десетия конгрес 
СВОБОДА И КУЛТУРНО ТВОРЧЕСТВО.

Специален раздел е посветен на 75-годишнина- 
та на Илинденското въстание: Д-р Манол Пандевски 
— „.ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ В МАКЕДОНИЯ 
ПРЕЗ 1903 ГОДИНА'1 и Д-р Орде Ивановски —„БЪЛ
ГАРСКАТА ПРЕДКОМИНФОРМОВСКА ИСТОРИОГРА
ФИЯ ЗА ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ И КРУШЕВ- 
СКАТА РЕПУБЛИКА (1944

мещения.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

таини
1948).

В раздел: ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО Мио- 
Петрович пише ТАЙНАТА НА- СЕРДАРА АВ- 

ДАГА, Иван Борски (Ванче Богоев) публикува нове
лата „НАШ ЧОВЕК". ПОМЕСТЕНИ СА И СТИХОВЕ 
ОТ ЮГОСЛАВСКИЯ ПОЕТ СТЕВАН РАИЧКОВИЧ. В 
този раздел е и статията на Радослав Раденкович — 

'„МОТИВИ И МИТОЛОГИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ 
В ЛЕГЕНДИТЕ НА ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ1'. 

в Рубриката ДИАЛЕКТОЛОГИЯ е 1 
... !’~г .трудът на Данка Стоянова „НЯКОИ ОБЩИ ХАРАК- 

ТЕРИСТИКИ НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ ГОВОР”.
В раздела ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Симеон Костов 

-.' пише за „ВЛАСИНА И КРАИЩЕ", а в раздел ОБ
ЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ Иван Андонов за „МЕТОД 
В РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В БО
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА1'. В този брой на спесание- 
то са поместени и няколко народни песни, записани 
в нашите краища.

. Списанието е илюстровано с художествени при
ложения от югославските . .художници: АНТУИ АГУ- 
СТИНЧИЧ, ИВАН ШУБИЧ, СЛАВКО ПЕНГОВ, БРАН- 

, КО ШОТРА, ФРАНЬО ШУМАНОВИЧ и МЛАДЕН ЙО
ТОВ. С изключение на М. Йотов, останалите картини 
са от Народоосвободителната борба. Илюстрацията на 
надсловната страна е от ДЖОРДЖе АНДЕЕВИЧ — 
КУН.

Има ли детето свои тайни? 
Какво всъщност представля 
ват те? Как към тях трябва 
да се отнасяме? Ето това са 
въпросите, които специалисти 
с различна професия правят 
опити да дадат отговор.

ДЕТСКАТА ТАЙНА — НЕ 
МИНУЕМ ПРИДРУЖНИК НА 
ЛИЧНОСТТА

менно и да има 
последствия доколкото не са 
държи сметка, детето да има 
възможно по-малко тайни 
периода пред и тръгване на 
училище. Съветският педагог 
Макаренко казва: 
младост колкото детето е по- 
искрено, колкото 
има тайни, това е по-добре за 
неговото възпитание"1.

неприятни то се развива или погрешно, 
или децата се отдалечават от 
средата, която деструктивно и 
не възпитателно оказва вли
яние. Факт е.че 
от раждането си под влияние 
на средата мени своята лич
ност, както в интелектуално, 
така и във физическо, психи 
ческо, физиологическо и дру
го отношение. С други думи 
— то съзрява. Колкото дете
то е по-младо 
бива по-искрено. И обратно— 
колкото е по голямо то бива 
по-дискретно. Това особено е 
видимо в периода на пубер
тета, когато се създава любов, 
като начин на сближаване на 
половете. Тук влиянието 
семейството

Драг

в
детето още

„В ранна

поместен по-малко

Я Напоследък много се 
ри дали детето трябва 
има свои тайни. Разбира се, 
ако тайната е вътрешен израз 
и погълща интимния .живот на 
личността, а в същността си 
тя това представлява, тогава 
никой няма право да твърди, 
че детето трябва да бъде без 
свои тайни, че те оказват от
рицателно влияние върху дет
ското

ДЕТСКИТЕ ТАЙНИ И ТЯХ 
НАТА СРЕДА

гово
толкова тода

Защо децата скриват 
от своите родители?

нещо 
Какво

ги принуждава да пазят нещо 
в тайна от средата, в която 
живеят и работят? Предимно, 
поради това, че във взаимни 
те отношения между родите 
лите -и децата не 
то взаимно доверие и не 
намерен общ език по

на
и средата могат 

роля
развитие на

да изиграят решаваща 
правилното 

личността.
(В следващия брой: Детска

та тайна и възрастните и Пе 
дагогическото правило за тай 
ната на детето)

нразвитие и под. Дет
ската тайна обаче трябва да 
се схване като явление, което 
може да изиграе положител
на роля в менталното разви
тие на индивида, но същевре-

е постигна
е

т различ 
ни въпроси, от една страна, а 
от друга — че приспособява
нето на децата към общество

. Ст. Н.

Д-р Слободан Василев
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шити? ПАЦ11и
НИШКИ РЕГИОН

КОСТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССМ В ДИМИТРОВГРАДИНТЕРВЮ С ЦАНКОВисока степен 

на съвместност Младите — важен субект 

в самоуправителната 

социалистическа системаСЪЮЗЪТ на социалистичес
ката младеж (ССМ), като об
ществено-политическа органи
зация, същевременно

та на марксическото образо
вание и политическото изди
гане на младите. Редица по
литически школи успешно до
принасят за обогатяване на 
знанията сред младите от Ни 
шки регион.

За илюстрация ще посо
чим, че през декември 1976 
година в Съюза на комунисти 
те на територията на региона 
са членували 13 358 млади 
(до 27 години). В съоция ме 
сец през 1977 година са би 
ЛИ 17 454, ОТНОСНО 34,04 На 
сто от общия брой на чле
нуващите в СК в Нишки ре 
гион. През юни текущата го
дина младите в СК наброя
ват 19326 души. Това пред
ставлява една трета от чле
новете на Съюза на социалис 
тическата младеж. Тук след
ва да се отбележи, че на 
идейното поле е осъществена 
висока степен на съвместност 
със СУБНОР по тачене и раз 
витие традициите на Народо 
освободителната война. То 
зи съвместност със СК и СУБ 
НОР извиси доверието у мла 
дите. Съюзът на социалисти
ческата младеж предвижда 
още по-тясно сплотяване и с 
останалите обществено-поли
тически организации.

В заключение с основание 
може да се твърди, че мла
дите от Нишки регион стават 
все по-действен фактор в об 
ществения живот.

пред
ставлява и възпитателна орга 
низация на младите. При то 
ва са създадени ред специа 
лизирани младежки организа 
цци, в които пряко се 
ширяват познанията от даде
на област. Всъщност, тези ор 
ганизации представляват мно
гостранни облици на изява, 
действуващи образователно и 
възпитателно.

Една от възможностите та
зи своя функция ССМ по-ус
пешно да изпълнява и да я 
претворява с последовател
ност — е теоретическата и 
практическата подготовка на 
членуващите в младежката ор 
ганизация за прием в Съюза 
на комунистите.

Изтеклият период (1976— 
1978) в Нишки регион се 
характеризира със забележи
телни резултати в тази насо
ка. Вече стана практика при
емът в СК да не бъде без ста 
новшцата на първичните ор
ганизации на младежта. Това 
от своя страна твърде благо
приятно се отрази върху це
локупната дейност на младеж 
ките първични организации.

С основание се изтъква, че 
вече е намерен пълен син
хрон в дейността между пър
вичните организации на СК и 
първичните организации на 
ССМ. Особено пълно покри
тие на дейностите е в област-

— Кои въпроси са в центъ
ра на сегашната дейност на 
младежта в общината?

— В центъра на сегашната 
дейност са 
активности, 
да кажем, че всичко е под 
знак на подготовката за пред 
стоящите конгреси. В първич 
ните организации се разисква 
върху проектостатута на ССМ 
и акционено-политичсската 

програма, която трябва да се 
приеме на IX конгрес на ССМ 
на Сърбия- Засилена е и отго
ворността на Бсеки младеж, 
подготвят се многобройни 
културно-художествени мани
фестации, провеждат отдел
ни акции и т.н.

младежки конгресиВ навечерието на предстоящите 
председателят на Общинската конференция на Съюза на 
социалистическата младеж в Димитровград Цанко Костов 
за вестник „Братство" отговори на следните въпроси:

предконгресните 
можем свободнораз ствува тази година на Съюз

ната младежка акция „Палич 
78”. Оттам тя се върна с пет 
звания „ударна", с преизпъл 
нена норма с 190 на сто и 
с висока оценка от 9,42 за 
обществена дейност.

С какво се характеризира- 
дсйностше тазгодишната 

на Общинската организация 
на Съюза на социалистическа 
та младеж в Димитровград?

— Основните насоки на таз
годишната дейност на Общин 
ската организация на Съюза 
па социалистическата младеж 
в Димитровград се характери
зират с по-динамична и по-ин 
тензивна активност в ССМ, ка 
кто в изборния, така и в пред 
конгресния период.

Не трябва да забравим, че 
30 от петдесетте бригадири 
завършиха с успех политичес 
ката школа и марксическия 
кръжок на акцията, с което 
се оспособиха за самоуправи 
телно действуванс в ССМ, тру 
довите и в средите, къдсто 
живеят. Освен това и всеки 
от останалите бригадири за
върши някой от кръжоците 
на акцията, а девет души бя
ха предложени за прием в 
редовете на Съюза на кому
нистите.

Изборните активности на 
Общинската и на първични
те организации дадоха въз
можност да се види какво е 
направено в изминалия пери 
од и кои са непосредствени
те задачи.

— Кажете ни нещо за учас 
тието на младите в останали 
те обществепо-политически 
организации и за обществено- 
икономическото им положе
ние?

— Младите са важен субект 
в самоуправителната социалис 
тическа система и те са вклю 
чени в самоуправителните те
ла в трудовите организации, 
скупщините на обществено-по 
литическите и самоуправител- 
ни общности и организации. 
Числеността обаче не е гаран
ция за качество. Съществено 
е как младите се ангажират, 
колко се чува тяхната дума 
и каква е тяхната роля в бор 
бата за приемане на отделни 
решения- - -

Изтъкнал бих, че в течение 
на годината в редовете на СК 
бяха приети 35 млади от об 
щината, което остава постоян 
на и пряка задача и в пред 
стоящия период.

Когато става дума за обще 
ствено-икономическото поло
жение на младите изтъкнал 
бих, че има мнения то да е 
някак си определено. Млади 
те обаче все повече разбират, 
че материалното им положе
ние зависи от тях самите, от 
носно от ангажирането и при 
носа им в процеса на произ
водството и ангажирането на 
работното място. Безспорно, 
че със сегашното положение, 
особено икономическото, не 
можем да бъдем доволни, с 
оглед че има нерешени жи 
пищни въпроси при младите 
но-забавни и спортни цели и 
работници и ученици, недо
стиг на помещения за култура 
още много проблеми, които в 
предстоящия период трябва 
да разрешаваме.

Извънредни резултати в то
зи период бяха осъществени 
в областта на трудовото ан
гажиране на младите, на пла 
ка на
оспособяване и на организаци 
онно-кадровото укрепване на 
организациите.

Младежката трудова брига
да „Братство-единство”, а след 
известен период отвреме, уча

Добри резултати бяха осъ
ществени и в местната трудо 
ва акция „Димитровград 78", 
върху изграждане на регио
налния водопровод и на пъ
тища, но трябва да добавим, 
че резултатите щяха да бъ
дат още по-добри, ако брига
дата бе по-добре подготвена.

— Споменахте идейно-поли 
тическото оспособвяане. Как
ви резултати са постигнати в 
това отношение?

идейно-политическото

Ст. Н.

ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МОК НА ССМ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Доказване с конкретни задачи — Когато става дума 
идейно-политическо и 
сическо
дежта в тази година трябва 
да кажем, че над 300 девой
ки и младежи от общината 
завърши различни школи — 
Младежката политическа шко- 

Школата

за
марк- 

образование на млапрограма -Дт За председател на Конференцията 
Стаменкович Изпратена приветствена телеграма до другаря

Приета
избран
Тито

акционно-политнческа 
Предраг

моуправителии тела и в об
ществените организации, кои 
то са колективни членове 
па ССМ.

На заседанието са усвоени 
и предстоящите задачи, кои 
то изискват по-ангажирано 
отношение на младите в афир 
мацията на младежката ор 
ганизация.

Задачите в развитието на 
самоуправителните, 
етически, 
мичсски отношения, в обла
стта на идсйио-пол.итическото 
и марксисткото образование, 
самоуправитслиото преобразо 
ванис на селското стопан-

среди е оценено, че младеж 
ката организация е станала 
значителна обществена сила, 
организация, която има точ 
но определени цели, утвър 
ден метод на действуваме 
и която постоянно допринася 
за по-бързото развитие на на
шето самоуправитслно обще
ство.

Н територията на Южпомо 
равски регион има около 
120 000 млади, от които 85000 
са членове на ССМ, които са 
обхванати с организирана ра 
бота в много културно-худо
жествени и спортни друже 
ства, комисии и различни са-

На изборното заседание на 
Междуобщинската конферен 
ция на ССМ на Южноморав 
ски регион, състояло се на 
30 октомври т.г. е приет отче 
та за работа през 
лия период 
литическа програма. Уводното 
изложение.

ла при гимназията, 
на вестник „Борба”, семинари.
курсове и т.н.

измина- 
и акционно-по- В предстоящия период тряб 

ва обаче да обърнем по-голя 
мо внимание на качественото 
оспособяване на младите.

Също бих добаЪил, че 
момента 60 души се оспособ 
яват чрез Школата на в. „Бор 
ба’\ а наскоро трябва да за
почне работа и Младежката 
школа при гимназията.

напосветено
задачи на мла 

региона, изнесе Ми-
предстоящите в
дите в 
хайло Митич, досегашен пред 

МОК на ССМ.
Това бе удобен случай да 

резултатите, да

социали 
общсствспо-икоио-

ссдатсл на

се сумират 
сс видят слабостите и да се 

конкретни 
във всички

поставят нови, 
задачи. Почти

Това оказва пряко влияние 
па организационното и кадро 
во укрепване на първичните 
организации, основно преду- 
словис за изпълняване на за
дачите и за увеличена дссспо 
собноетта на младежта.

във вссиарод 
отбрана и обществена- 

самозащита, поддържане 
на революционните традиции 
на НОВ-а, в организирането 
и афирмацидта на добровол 

труд и други изискват

ство и селото, 
Пата
таСУРДУЛИЦА

А. Д.«Инициатива за изграждаме ма 

младежки дом
пия
доказване на младите с кон
кретни дела, 
пълненис на определени кон 
кретни задачи.

За председател на па Конфс 
ренцията на МОК па ССМ в 
Южноморавски регион е из
бран Предраг 
студент 
ничсска 
за подпредседател Славолюб 
Стоянович и за секретар Ми- 
ролюб Николич.

От изборното заседание на 
Конференцията на МОК 
ССМ бе изпратена привстстве 
па телеграма до другаря Ти 
то. Телеграмата 
Селена Ковачсвич,

— Кои са останалите оскои 
ни видово на младежката ден 
пост?

относно С ИЗ

Младежи и 

девойки 

абонирайте се 

«а »Братство« 

за 1979 г.

конференция на Съюза на из 
видниците, а предложени 
и активисти по основните ор
ганизации па ССМ в Сурдули 

община. Извършен

На заседанието на Г1 редее 
дателството на 
конференция на ССМ в Сур 
дулишка община, 
се на 26 октомври т.г., са раз 
гледани кадровите 
на бъдещата Мсждуобщинска 
конференция на ССМ от Юж
номоравски регион. За пред
седател на Конференцията е 
предложен Предраг Стаменко
вич, студент на Полувисшата 

школа в Лссковац.
Членовете на Председател

ството
кович, гимназист от 
Сксрлич” във Владичин хап за 
делегат на Републиканската

редове голям 
брой млади имат обществени 
те организации — Съюзът на 
извидиицитс, горанската орга
низация и т.н. В тези орга
низации младите се възпита
ват и направляват в социалис 
тичсски дух, зачитане на тра 
дициите от Народоосвободи- 
тслиата борба и пр., а всичко 
топа е от голямо значение.

В тази насока има широко 
поле за действуваме и 
предприемаме 
мерки младите да 
в по-голям брой в обществе
ните организации.

В споите: .1Общинската

състояло Стаменковичсшка
анализ и на предконгресната 
активност на младите, па е до 

ускори

на Полувисшата тех 
школа в Лссковац,решения

говорено тя да сс 
още повече.

Младите раздвижиха иии- 
за изграждане нациатииа 

Младежки дом п Сурдулица, 
който трябва да сс построи 
през следващите четири го
дини от средствата на единно 
то местно самооблагане.

на

ниетехническа
необходимите 

сс включат
прочете 

делегатка 
МОК на ССМ от Сурдули- 

С. Микич

избраха Томица Цвст- 
„Йоваи

на
С. Микич ца.
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КАК ДЛ ОПАЗИМ СРЕДАТА/ В КОЯТО ЖИВЕЕМ?

ФУТБОЛ Човенът-приятея или 

враг на природата
РАВНА ИГРАМИНИМАЛНО ПОРАЖЕНИЕ В

пя минимално поражение, 
като гост, от „Борац" (Три- 
яне) е 3:2 (1:2). Мачът не бе 

на високо равнище, а но 
онова което се видя на тере- 

резултат би бил 
Неопитният от-

„БОРАЦ" (ТЪРНЯНЕ) — „А. БАЛКАНСКИ" 3:2 (1:2)

ТъРНяие, 29 октомври. Игрище на „Борац’'. Теренът 
неравен. Времето студено. Зрители около 300. Гол
майстори.- А. Дамйанович в 35, Р. Раденкович в 58 
и* И. Терзич в 76 за „Борац’’, а Н. Алексов в 17 и 
А. Милев в 40 минута за „А. Балкански”
„А. Балкански”: С. Марков, Д. Голубов, М. Тодорович,
3. Марков, С. Миркович. С. Виданович, Д. Ставров,
А. Милев, Д. Каменов, Н. Алексов.

И този път „А. Балкански'’ няколко футболисти от пър 
игра в променен състав, без вата единадесеторка и претъР

шс

фасчста и др. от- 
които разнася вя

на равния 
най-реален, 
бор от Димитровград не успя 

да задържи резултата 
от първото полувреме, когато 
беше и по-добъР, и победа 
спечели „Борац"'.

се видят 
падъци, 
търят.

В обсега на своята работа,

на човешката 
днес е въпрос, който 

се обсъжда у нас 
В Бабушиишка об 

щипа също на този проблем 
се придава голямо значение 
и наскоро ще бъде внесен 
обсъждане в делегатската скуп 
щина. Истина, днес Бабушни 
ца не ,с между оиия общи
ни, в които положението 
с „поврсдсността" 
ката
но има пълно 
разглеждането му и 
белязваисто на съответни ме
роприятия, за да спре проце
са на унищожаването на при

Опазването
среда 
сериозно 
и в света.обаче

компетентните органи при 
Общинската скупщина в Ба- 
бушница ще набелязат и мс 
роприяти, отнасящи се до за
щитата на трудовите помеще- 

като се прилагат лред-

на
С. Маноо

пия,
писанията по опазване на жиз 
йената среда.

ХАНДБАЛ

ПОРАЖЕНИЕ СЛЕД ТРИ ПОРЕДНИ ПОБЕДИ на човеш
среда да е тревожно, 

основание за И ГОРАНИТЕ НА ПОМОЩгола и по този начин„ПИРОТ II" — „А. БАЛКАНС 
КИ" 37:25 (16:9)
Пирот, 29 октомври. Игрище 
на „Пирот". Време студено. 
Зрители 50. Съдии П. Йовано 
вич и Д. Райчич )Пирот).
„А. Балкански": Н. Гюров, С. 
Рангелов 10, Л. Петров 2, Ц. 
Киров 2, Б. Басов 3, Р. Ботев 
1, Т. Тодорович 2, А. Нац- 
ков, С. Димитров.

След три поредни победи 
хаидбалистите на „А. Балкан 
ски’’ заиграха против много 
по-силен противник и висо 
кото поражение беше неми 
нуемо. Поражението щеше

да бъде още по-голямо, но 
димитровградския отбор пред 
края на мача забележи ня

колко
загуби от отбора на „Пирот” 
С 37:25 (16:9). С. МаНОВ

за на-
С нарушаването на жизнена 

се нарушава таката среда, 
нареченото биоложко равно
весие в природата. Движени 
его на гораните е организа- 

която пряко е призвана
Мост на Добродолска долина

ШI }а

родата. 
Конкретно, в Бабушиишка

община беше селище с 
■ло 800 жители, а днес наброя 
-ва над 3 000 жители. Следствие 
[засиленото промишлено раз 
витис 
руши
ровни газове, 
скат промишлените 
|замръсяват въздуха, а непре 

отпадъчни води

око ция,
да се бори за опазване на то
ва равновесие. Със създава
нето на нови площи с гори, 
значително се подобрява „въз 
производствената" 
природата. Гораните и зана 
пред значи трябва да про
дължат с акциите по залеся 
ване и опазване на създадени-

.
• I л — чувствително се на- 

човешката среда. От- 
които изпу- 

обекти

а айжп сила на

чистени
— реките. Днес Мурговица, 
Лужница и др. рекички, пре 
сичащи Лужнишка котлови
на и които доскоро бяха чи
сти, в значителна степен са 
замърсени и животът в тях

те гори при пълна подкрепа 
на всички други обществено- 
политически сили.

И правилното развитие на 
ловното стопанство също мо 
же да бъде от полза. Ловът 
трябва да остане творчески 
спорт, като подпомага размно 
жаването на полезния дивеч. 
В противен случай той мо 
же също да доведе до угро 
зяване на човешката среда. 
Досега не е направено мно
го за подобрението на лов 
ното стопанство в общината 
макар че на няколко пъти 
са пускани фазани, яребици 
и др. полезни птици но 
поради слаба работа на лов 
ното дружество не са пости
гнати задоволителни резул 
тати. Вследствие липсата на 
грижа за тези полезни пти
ци, те са почти изчезнали.

УСПЕХ НА ПИОНЕРС
КИЯ ФУТБОЛЕН ОТБОР

На 29 октомври в Пирот 
играха пионерските футболни 
отбори на „Раднички”, мина- 
голодишен победител, и „А. 
Балкански’’, второкласирал се 
в състезанията на пионерски
те отбори от общините на 
Горно Понишавие. След рав
на игра мачът завърши с ра
вен резултат — 0:0. Отборът 
на ..А. Балкански” играе още 
един мач с „Лужница" (Ба- 
бушница) и ако победи ще 
бъде и победител в тазгодиш 
ните състезания на пионери-

е сириозно угрозен.
В градоустроените, пък и 

в неградоустроените селища 
в общината не е разрешено 
въпроса със съхраняването на 
отпадъците и сметта и това 
също замръсява жизнената 
среда.

Армирането на моста е завършено
В рамките на комунално-битовото изграждаме и уре

ждане на Добродолска долина, в Босилеград се строи о.щс 
един мост, който ще свързващ квартал „Породин” с цен
търа на града.

Дължината на новия мост ще бъде 14, а широчина
та 8 метра. Необходимите средства от 700 хиляди динара 
са обезпечени от Общинския фонд за комунално-битово 
строителство, а изграждането на обекта е доверено на стро- 
телното предприятие „Силекс” от Кратово.

Очаква се, че новия мост ще бъде предаден на упо- 
на Република.

ДЕГРЕДАЦИЯ НА ЗЕМЯТА

Като втора причина за за- 
мръсяването на жизнената сре 
да в Бабушиишка община по
сочихме големия механиче 
ски прилив на населението 
от селото в града. Това не
що доведе до „остаряване’’ 
на селата, много от които след 
[цесетина-двадесет години на
пълно ще изчезнат може би. 
[Напуснати са имотите, горите 
се деградират и по такъв на 
чин се създават благоприят
ни условия за буйстване на 
ерозивните сили.

Прилагането на химически

те, което може да се отчете 
като твърде добър успех. треба до 29; ноември Деня

В. в.с. м.
НА ЗДРАВНИ ТЕМИ МАРОПРИЯТИЯ

ТРАНХЕОБРОНХИТЪТ Човекът като най-важен 
фактор в създаването на 
ибиложко равновесие, есте
ствено, ще трябва да напра
ви всичко възможно също
то да се осъществи. Затуй 
в Бабушнишка община в ско 
ро време ще бъде създа
ден координационен коми
тет по опазване на човешка 
та среда. Той ще има за за
дача да координира действия 
та на всички други фактори 
в намаляването и премахва
нето на замръсяването на чо
вешката среда, 
ля и съответни 
за целта.

Също така комитетът ще 
включи в акцията всички об 
ществено-политически 
Съюза

боляването е повече или по- 
малко нарушено общо състо 
яние, като отмалялост, нераз 
положение, мускулни болки.

Продължителността на тран 
хеобронхита обикновено е 5— 
6 дни, но у стари и изтоще 
ни хора, у деца или хора с 
други страдания може да про 
дължи 10 и повече дни.

В първите дни на заболява 
нето болният трябва да оста
не в стая с топъл, овлажен 
въздух. Препоръчват се инха 
лации с лайка или сода бика 
рабонат, топли течности 
витаминаозна храна.

Добре е да се правят раз
тривки. На практика най-чес 
то е достатъчен ацетизал или

ПРЕЗ влажните и духът е наситен с вредни ве 
щества
на киселина, хлор. Понякога 
инфекционен причинител, но 
ради повишена и променлива 
чувствителност на организма 
към определени вещества т.и. 
алергия- Като предразпола
гащи към заболяването мо
менти могат да се отбележат 
влагата, студът особено у хо 
хора, които пушат цигари 
или консумират системно ал
кохол.

Предшествеващите заболя- 
вания — синуит, ангина, фа
рингит
появата на заболяването. Бо
лестта има различни форми— 
от леки с незначителни ка- 
тарални явления на горните 
дихателни пътища, протича
щи без температура, до теж 
ки, които се проявяват с ви 
сока температура,, силна каш 
лица с отделяне на храчкй и 
силно изразена отпадналост. 
Тези форми на заболяване се 
лекуват по-трудно. Основен бе 
лег на транхеобронхита е ка 
шлицата, отначало суха, дра 
знеща, придружена с парене 
зад гръдната кост, а по-къс- 
но с отделяне на слузи или 
слузно-гнойни храчки.

Друг признак е температу
рата, която може да се по
виши за 2—3 дни, най-често 
в невисоки стойности. При 
тежко протичащите транхеоб 
ронхити може да достигне до 
39 градуса. Характерно за за

студени
есенни и пролетни дни лекар
ските кабинети обикновено са 
пълни с болни и оплакващи 
се от кашлица, общо нераз
положение, хрема, пресипна- 
лост на гласа, понякога и по 
вишена температура, 
болни с подобни оплаквания 
прекарват заболяването 
крак и не търсят 
помощ, като подпомагат оз
дравяването си с 
медикаменти. Тези 
ния в същност са характерни 
за острия транхеобронхит. То 
ва заболяване е често и зас
яга всички възрасти, но по- 
уязвими, са старите хора 
децата, у които протича по- 
тежко поради по-слабите съп
ротивителни сили на организ-

серовъглерод, сол
средства в селското стопанство 
от своя 
нася
мръсяване

страна също допри- 
също допринася за за

на въздуха, вода- 
което най-злета и почвата, 

се отразява 
го на ловното стопанство, за 
което в

Много върху развитие-
на Бабушнишка община 

добри условия.лекарска съществуват 
Деградирането на 

и засилването на ерозията до
вежда до свличания

което в последните ня- 
години (а особено през 

нанесе на Бабу 
шнишка община големи

горите като опреде- 
мероириятия

наличните
оплаква на земя,

колкои
могат да улеснят настоящата) сили:

ще- на комунистите. Со
циалистическия съюз. Съюза 
на синдикатите и преди всич 
ко Съюза на социалистическа 
та младеж, 
низация

и ти.

пирамидон, евентуално 
нин. Също така е уместно да 
се взимат по лекарско пред
писание. Протичането на за
боляването е

ДА НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ ТЮ
ТЮНОПУШЕНЕТО

X1:

към която орга 
действува и Движе 

Занапред в 
общината ще се подемат обем 

акции по залесяване и 
затревяване на 
площи.

ма.
Голям проблем за човека

и неговата среда е и тютю
нопушенето. Отдавна 
е доказано от каква 
то за

нието гораните.Причинители на заболяване 
то най-често са вируси, които 
нарушават цялостта на диха
телните пътища. Освен виру
си причинители могат да бъ
дат и различни бактерии, най- 
вече стафилококи, като кок
люш морбили и др., също мо 
гат да бъдат придружени от 
остър транхеобронхит.

благоприятно, 
но понякога води до услож
нения
или хроничен бронхит 
то предимно у хора с намале
ни защитни сили. Затова на 
първо място през летния се
зон трябва да извършим за
каляване на организма.

В тази насока подпомагат 
физкултурата, спортът и ра
ционалното използване 
чист въздух, слънцето и вода

научно нибронхопневмония вреда е
пушещия, но също и 

за околните. Помещения, в 
които се работи, не трябва да 
се вие

ерозивнитеи
Ще се 

акции по уреждане 
щата,
отстраняване 
като

организират 
на сели

акции по събиране и 
на отпадъците, 

на целта се определят 
места-депонии за същите. Ще 
се набелязат

тютюнев дим. Всред 
трудещите се трябва да се съ 
здава

т;за правилен
навик за спортуване и 

отдих и почив- специални мер 
за опазване на водата. 

Борбата за
ка.Съществуват таканаречените 

промишлени бронхити, явно 
свързани с 
причини, като силна запраше 
ност, на въздуха, работа във 
влажни помещения с промен 
лива температура, където въз

ки
Освен че нарушават здра

вето си, пушачите замръся 
ват и жизнената среда, отра 
вяики въздуха и правищи 
[отпадъци. Дори и на улица- 

_та, макар че има кошнички 
за отпадъци, често могат да

на
чиста и здрава 

човешка среда е от обществе 
значение

'ЩС бъде включена 
те за работа на обществено- 

трудовите
М. А.

професионални та.
Трябва да се пазим от прос 

туди и да избягваме пушене 
то и употребата на алкохол.

Д-Р С.Х.

по и като такава 
в планове

политическите и 
организации.
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ЦЕНТЪР УСЛОВИЯ ДА СТАНЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ТУРИСТИ ЧКИ БОСИЛЕГРАД

В6Е ПО-ГОЛМИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ТУРИЗМА
По- организираното и по- лчина, има около 140 

та. В почивните станции на 
Фериалпия съюз от Враня и 

Вларинските водоцентрали 
има 176 легла. Недалеч 
хотела на Власина са 
ни 50 бунгала.

Нов магазин 

за хляб
бързото развитие на крева ти, в които до 1980 

ще се инвестират 44 милиона 
динара, на терените на Власи
на трябва да се построи Па
метник—дом и Парк на брат
ството и единството „Йосип 
Броз Тито". Проектосметната 
стойност възлиза на 13 мили 
она динара, а ,ще ги обезпе
чи Общинската скупщина, об 
щесгвено-политическите и ор
ганизации 
труд от СР Сърбия, СР Маке 
дония и САП Косово.

годинатурис
тическото стопанство па Вла- 
синско езеро — основа на 
нататъшното 
Сурдулица. Запланувано

по-
укрепване на отс до

1980 година в хотелско-турис 
тически обекти да се 
тират 44 милиона динара.

построе
инвес След известни передности с 

хлебоснабдяването на Босиле
град и намесата на Изпълни
телния съвет на Общинската 
скупщина, в срок от една сед 
мица твърде успешно са раз
решени почти всички въпроси 
от тази област.

на бурек, кифли, банички и 
други изделия.

От особено значение, че на
последък е разрешен и про 
дажния въпрос. Сега в цен
търа на града е открит спе
циален магазин, който работи 
през цял ден. Освен хляб, 
тук се върши продажба и па 
всички други изделия от браш 
но. В състава на магазина 
съществува и помещение, в 
което ще се организират за
куски.

В плана 
се обнови и

се предвижда да 
мотел 

на стаите 
сто.

разшири
„Промая”, а броят 
ще се увеличи с 50 на 
Инвестициите се

По-бързото и организирано 
туризма на Вла- 

синско езеро, едно от най-кра 
сивите в Сърбия, с основа на 
обществено- икономическото 

укрепване на Сурдулишка об 
щина. Туристическите 
можности обаче все още ни 
приблизително не се използ
ват. Причината за това 
достатък на 
кадри, след това слаба мате-

развитие на
на сдружения

преценяват 
на около 5 милиона динара. 
Хотелско-туристическата 
дова организация „Балкан 
Лесковац също предвижда ре
конструкция на хотела и из
граждането на дспаданс с око 
ло 200 легла, докато 
рангът ще бъде разширен за 
още около 100 места. Също 
така се

тру-
В състава на дома и ком

плекса на площ от 16 хекта
ра, Скупщината на Общност
та по физическа култура на 
СР Сърбия започна изгражда 
нето на спортно-рекреационси 
център, който трябва да бъде 
готов през пролетта 
година. Неговото изграждане 
ще струва около 5 милиона 
динара.

отвъз-
В парната хлебопекарница 

сега се произвежда достатъч
но количество хляб, а също 
така започна и производство

е не
професионални рссто-

в. в.риална основа и разсдинсност 
на организациите, които на 
Власина имат свои

планира уреждането 
на авто-къмппнг в боровата 
гора край брега на Власинско 
езеро. Ще се открие мага-

идната
гостшши- 

чарско-туристични обекти. ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Демографски
прогнози

СПОРЕД прогнозите на 
ООН населението на Европа 
около двехилядата година ще 
достигне 539 мил. души. Най- 
високите годишни показатели 
на демографския растеж — 
3,47 на сто, се падат на най- 
малката държава, намираща 
се между Испания и Фран 
ция — Андора.

сион африкен”, позвавайки се 
на проучванията на специали
зираните органи към ООН, 
съобщава, че след световната 
конференция по прехраната, 
състояла се през 1974 година 
в Рим, 43 държави, в които 
живее половината от населе
нието на развиващите се стра 
ни, са поставени в категори
ята на крайно нуждаещите
се.Околността на Власинско езеро БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Самоуправителната общност 
на интересите за организира 
не на отдих и почивка на 
работниците от Белград е за
планувала изграждане на Дом 
за почивка и рекреация на 
работниците с 600 легла. Капи 
таловложенията в първия етап 
ще възлезат на около 90 ми 
лиона динара.

Очевидно, Власинско езеро 
в предстоящия период трябва 
да станс голям туристически

С. Микич

На страните 
свяТ’ сега не достигат 
10 милиона тона зърнени хра 
ни годишно, за да се изхран
ват. Ако те не вземат спеш 
ни мерки, положението 
ще стане още по-тежко, 
като напоследък развитите за
падни страни все по-често при 
бягават към т.нар. „хранител 
но оръжие” за да диктуват 
волята си.

от „третияС учредяването на Са.моуп- 
равителна общност на инте
ресите по развитие на туриз 
ма на Власина и основна ор
ганизация на сдружения труд 
за гостилничарство и 
зъм „Власина” се създават 
начални условия за по-дина
мично развитие на туристичсс 
кото стопанство.

В мотел „Промая” 
„Власина” и депаданса на Вла 
синско езеро, намиращи се на 
1260 метра надморска

зин за хранителни стоки и 
както се счита в кампа ще 
може да пребиват около 1000 
моторизирани туристи в ед
на смяна.

Надморската височина на 
Власина твърде благоприятно 
влияе па здравословното със
тояние на гостите, па много 
трудови организации са заин 
тересувани за изграждане на 
свои почивни станции.

Освен гостилничарски и хо
тел иерско-туристическиобск-

Според данни на ФАО 
Организацията на ООН 
прехраната и земеделието, се 
га в света 500 милиона души 
редовно не си дояждат, а на 
селението в много страни от 
Африка, Далечния Изток и 
Латинска Америка страда от 
хроничен глад, като в някои 
от тях положението е почти 
бедствено. Списание „Револю-

по
по

тури-
им

тъй

хотел

комплекс.висо
тите част от полезния товар сега ще може да се изпол
зува за товари. На брода на кораба не са нужни кресла, 
пултове за управление, сложното, но главното — тежката 
система за осигуряване на жизнената дейност. Това позволи 
още повече да се увеличи товароподемността на кораба за 
сметка на роплозаицитния екран, парашутните системи, 
двигателите за меко кацане, системите за управление на 
спускането.

| оварен кораб, зареждаш кораб, влекач —
■ функциите на новата рожба на съветската наука и 

техника, предзначена да обслужва орбиталните стан- 
пребиваване п Космоса. Орбита л* 

път на

такива са

ции за продължително 
иитс
човека в Космоса, 
яитс, постоянно усавършснствуващи сс станции от серията 
„Салют''. Създаването на товарния транспортен кораб, кон

на орбиталните станции, с 
От година на година дейността 

Космоса сс активизира. Увеличава сс продължи- 
на активното съществуване на орбиталните стаи-

екипаж са широкиятстанции! със сменяем
В Съветския съюз са създадени иадеж-

инж. н. новиков
„Прогрес” е създаден на базата на „Съюз’*. С цел 

да се спестят средства и да сс} съкратят сроковете за раз
работка са използувани много от систсматите на „Съюз’’, ко
ито сс представиха добре пЦ време на експлоатацията и 
отговарят на новите задачи на кораба. Запазена е и тради
ционната композиция на кораба. „Прогрес" също се състои 
от три камери: за прибори и агрегати, за гориво, разполо
жени там, където преди да сс намираше спускаемият апа
рат, товара, заела мястото на обитаемото помещение в 
„Съюз,,.

да осигурява експлоатацията 
обективна необходимост, 
на човека в 
тслността 
ции.

При експлоатация на ор 
бигалнитс стапци всяко дено
нощие сс изразходват 20-30 
кг различни вещества. Не е 
трудно да се пресметне какви 
огромни запаси щс бъдат нуж 
ни за реботата на станцията 
за една година Без да сс по 
кълнат бордовите запаси по 
време на полета, нейната ра 
бота с практически невъзмо
жна. Освен това по време 

на полета може да възникне 
нсибходимост да се изпълнят 
някакви непредвидени задачи 
п изследванията и наблюдени 

А за целта ще бъДР

»Прогрес« 

автоматичен 

товарен
космически кораб

Главните камери на кораба — за горивото и товар
ната — са съвсем нови. И двете са херметични. Товарната 
носи пъзела за скачване и люка. през който екипажът на 
орбиталната станция може да влезе в кораба. Товарната ка
мера, която има обем 6,6 м. разполага със стелажи за су
хи товари, поставени в опаковка или в контейнери. В нея 
могат да се пренесат на орбита около 1300 различни товари 
— прибори, научна апаратура, пакети с храна и резервоари 
с вода, сменяеми елементи от системата за осигуряване на 
жизнената дейност. От външната страна на камерата са 
разположени антените на радиотехническата система за сбли 
жаване, тслевизиоиитс камери за външен 
от трите светлинни индекси, 
цидта съди за правилното взаимно положение на апаратите 
при скачване (другите да се намират на камерата за гориво 
и окислителят от камерата за гориво на кораба към хидро- 
съсдинитслите на устройството за скачване.

(Следва)

обдор, единият 
по които екипажът на стан-

ята.
нужно ново оборудване, из- 
слсдоателски обекти.

товарния транспотсн 
Корабът „Прогрес" с 

за космонав-

начин появата на 
нужди.

че отделената

По такъ»
насъщните 
Това значи.

кораб от 
безпилотен.
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Пътуват с влака мъж и же 
на. Мъжът 
жената на долното легло. Ко- 

минава през

на горното, а

влакът 
и в купето е станало

гато 
тунел
тъмно, нещо с грохот пада на
пода.

— Какво падна? — нита же
ната. отго-Моята пижама 

мъжът.варя
— А защо така изтрещя? 
— Не успях да изкоча от

ОРМЬЕ пижамата.

о
Без думи души работите

— С майстора — трима.
— А без майстора — :::: .

Колко(Бохснпост — ГДР)
тук?

нито
Обрамо морузат криво лево. Беше убаво време, 

па удари дъж. Са се справямо, че требс да се оре...

Седим сам у собуту и си мислим да орем ли 
за жито туя годину или да га зарежем...

един.

о
си седнал— Съседе, защо 

да режеш
— Ох, съседе, неудобно ми

дървата.

Полани от туя страну поора три н>иве. „Долньн 
луг” даде добро жито, а „Лива^е" не ниче. Задру
гата ни беше дала лошо семе. Мани чцо сам ядувал.

више нема да орем па да се

е лежешката...

о
стаята в хоте- 
двойка, адми-

Показвайки 
ла на млада 
нистраторът нита.

— Желаете ли нещо?
— Не, благодаря — 

варя мъжът.
— А за съпругата ви?
— О, да! Добре, че ми на

помнихте? Донесете 
и марка.

Године си прокле дека 
види жито. Ако не орем я. не оре сват Гога, престану 
да ору сви човеци, с кво че се рани държавата...

Лаш4 пак се мисли кво да прайим. Бейо поза-
Реко

отго
муйете с лошото семе на задругуту. 

нека стая кво че стая. Окну Васила
половин йило ракийку. Пърпча 

Плати си на човека ама ми зп-

боварил 
че орем па 
тракторчето, 
до ручък и готово.

с
изнесо

ми плик
върши работуту..

Дойде тая месен. Вършидба. Де денъска че 
комбайнити, де сютре че дойду — нема 1)и.ДОйДУ

Очи си изгледа. Вие не знайете човеци, кикве су му- 
облак житото зрело, айе (кига од Вър се надвисне КАРЕЛ ЧАПЕК 

(1890—1939)I Има ли бре, у туя нашу за-комбайнити не дооде.
кой Да опрайи работете. Ама ли избирамо по- 

све кажемо, а тця че опрайи
другу
стояно нови човеци и 
работете. Ка дойде жетва и вършидба нема *)и. Те- 
гая, сечам, се, беше на „Голему ниву, закле се дека 
више у мой живот нема да орем жито. Що да се му- 

а после да чекам вършачйе и комбайни. Ако

*
Малки басни♦

чим,
требе на държаву житу 
и бабуту требе половин йило леб на дън, па и толко

ВРАГ
Котката. Моят най-голям враг е 

кучето.
Кучето. И моят — също.

ТУХЛА
Аз по-добре знаем, какви трябва 

да бъдат нещата; правоъгълник.
ОТХОДНА КАНАВКА 
Може да не съм могъща река, 

ала какво съдържание имам.
НАСТОЯЩЕ

Някога и аз ще бъде славно ми
нало.

РЪЖДАВ ПИРОН 
Ура! Прободох му петатал А каз

ват, че не ме бива за нищо.
нека си купи. На ,мене

не требе...
ЛИСИЦА

Всичко живо се дели на три ка
тегории: врагове, конкуренти и
плячка.

Минуше млого дни от тегая- Сега йе време па 
да се оре. Я сам позабоварил муйете. Па се мислим 
кво да прайим 
Да има кой да ми това каже, жълтицу че му зака- 

човек нема.

!
да орем ли жито или да не орем.

г МУХАчим, ама текъл Да, времето е тежко. Момчета, 
ах, колко прекрасни тру 
ше по време на войната!

т пове има-Да отидем У1 задругуту и да питам иовотога ди
ректора кво да прайим да орем ли или да не орем. 
Он.че ми-каже — ори де до и за жетву се не грижи, 
све смю нийе йоще съга предвидели...

I
ТРЕСКА ВЪВ ВОДАТА 
Някаква си пъстърва си позвол

ява да ме учи да плувам. Невежа, 
която плува срещу течението.

СЧУПЕНО ГЪРНЕ 
Всичко на този свят е безсмисле 

но. Всичко е суета на суетите.
ХИЕНА

П-ст! Ние, лъвовете, не обичаме 
сантименталностите.

Знам дека че се излъжем и туя годину да га 
поорем, не! може да остайим това. Повече од педе- 
се године орем туя пустин>у, че поорем и туя годи
ну, че послушам новотога директора дека све че бу- 
де добре, па у вършидбу че видимо...

ШАРАН
Нито едно живо същество не 

може да живее, ако го потопят 
във въздух.

МОКРА ПЕЛЕНА 
Всесветски потоп! Да, това 

го изпитвала.
ЗАВЕТ

Ако не можеш да направиш ни- 
попречиш на

съм

ПЪН
Казват, че аз не се движа? 

сметка не това пък не се препъ
вам.кАихцгик/ За

що сам, гледай да 
друг.

*

Епидемия


