
Ш>штВо С указ па президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство'' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето па братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

,1_вЕСтНИН н* 6ЬЛГ »РСК«ТИ НАРОПНОСТ е СФР ЮГОСЛАВИЯ - »■

8 ДЕКЕМВРИ 1978 * БРОИ 886 ★ ГОДИНА XIX * ЦЕНА 1,20 ДИН.

АКЦЕНТИ ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

РЕШЕНИЯТА НА АВНОЮ-НАШЕТО ЕДИНЕНИЕ И БЪДЕЩЕготови ли
СМЕ ЗА

Президентът на Републиката Йосип Броз Тито на 
молбата на Сарасвския ежедневник „Освобождение” 
— който чествува 35- годишнината от излизането на 
първия си брой — както и на ЗАВНОБИХ, — в на-;с 
черието на 29 носмвриизнссс своите погледи на те
зи исторически събнтня.В изявлението си президентът 
Тито каза:

ЗИМАТА
След 

говалежи
първите сне 

от на
шите краища при 

стигат съобщения кои 
то говорят, че не напъл 
но сме готови за посре 
щане на зимата. Някои 
отдалечени села нямат 
достатъчно хранителни 
припаси. А най-тревож 
но е състоянието на пъ 
тищата. Въпреки това, 
че първият сняг не бе 
ше толкова голям мно 
го пътища в нашия ре 
гион бяха парализира 
ни и прекъснати. Все 
пак интервенцията на 
пътищата за Босиле- 
градска, Сурдулишка и 
Бабушнишка община, 
може да се каже, беше 
успешна. Само с малки 
прекъсвания на движе 
нието, същото отново 
бе въстановено.

Тези дни се навършват 
години от историческото Вто 

заседание на АВНОЮ в 
Яйце и от създаването на но 
ва Югославия- За значението 
на това заседание, за факто 
рите
го и обстановката в която се 
развиваше неговата работа, аз 
говорих 
телства. Този път искам отдел 

трайността 
актуалност

35 вътрешни и външнополитиче
ски обстоятелства, — не са 
мо че не е доведено под въ 
прос, но всеки ден ставаше 
все по-голямо.

Решенията на Второто за 
седание на АВНОЮ получа 
ваха правото си съдържание 
с нашето обществено-икономи 
ческо развитие в изтеклия 
период, с огромните успехи в 
стопанското, културно, поли 
тическо и всеобщото прео 
бразование на нашата страна. 
Колкото повече напредвахме 
и колкото повече изгражда
хме нашето общество, толко 
ва повече се чувствуваше не 
обходимостта от последовател 
ност върху принципите на 
АВНОЮ за самостоятелното 
и независимо развитие, за рав 
ноправието на нашите наро 
ди и народности и осъще 
ствяването на истинска демо 
крация върху властта на ра 
ботническата класа и на всич 
ки трудови хора. Затова през 
изтеклите 35 години ние ви 
маги бяхме отдани на прии 
ципите и решенията на Вто 
рото заседание на АВНОЮ. 
И във всеки етап на нашето 
следвоенно развитие 
осъществявахме колко 
ни позволяваха 
обществени условия- Силното 
развитие на нашето общество 
в материално и всяко друго 
отношение от ден на ден съз 
даваше все по-добри и по
добри предпоставки за тяхно 
то осъществяване и, както вс 
че казах, изпълняваше ги 
с все по-богати съдържания-

ро

които доведоха до не

в различни обстоя

но да подчертая 
и не намалената 
на историческите решения на 
Второто заседание на АВНОЮ 
Колкото повече с времето сс
отдалечаваме от това истори 
ческо дело, неговото значе:
ние изпъква във все по-пъл 

В декларациясветлина.
та на Второто заседание 
АВНОЮ е записано, че наро 
дите на Югославия „с 
ритата си Народоосвободител 

своята
воля и готовност своята обща 
родина да изградят върху но 
ви основи на истинска демо

на
на

! упо-
Положението в Дими 

тровградска община оба 
че не е такова. Прекъ 
сването в движението 
на всички пътища дой 
де още с първия сняг. 
До Смиловци, където 
има асфалтиран път 
прекъсването на рейсо

борба показахана

крация и равноправие на на 
родите”.

Само в това изречение са 
залегнали всички съществени 
принципи, върху които през 
изтеклите три и половина де
сетилетия изграждаме наша
та страна: 
демократичният характер на 
обществения строй и нацио 

Може

вата линия продължи 
два дни а за Висок до 
Криводол и Сенокос ав 
тобусите от Димитров
град и Пирот не отиват 
вече една седмица.

Предприятието за пъ 
ти ща от Ниш. а това 
показва и опитът от ми 
налите години, като че 
ли няма никакво задъл 
жение към регионалния 
път Пирот-Криводол и 
Димитровград —Сенокос. 
Както ни осведоми пред 
седателят на Общинския 
синдикален съвет в Ди 
митровград, Ранко Ста 
врев, сега автобусите 
от Пирот пътуват само 
до Височка Ръжана. По 
този начин хората от 
височките села в Дими 
тровградска община тря 
бва да пътуват или пс 
ша до Височка Р-^жапа 
(десетина километра) 
или до Смиловци през 
Видлич (около 15 кило 
метра) .Ако сс 
предвид, че в тази част 
на общината и телефо 
нните съобщения не ра 
ботят след 14 часа, то 
гава може да се схване 
цялата сериозност в коя 
то сс е намерило населе
нието от осем села в Ди 
митровградска община

Без да преувеличава 
ме положението може 
да сс каже, че ние не 
сме подготвени за зима 
та. За сега само във Ви 
сок. Но ако така небре 
жно се отнасяме към 
тези така важни задачи, 
утре може да се случи 
и в други райони хора 
та да останат без авто 
бус, лекар, хранителни 
продукти и др.

ние ги 
това 

обективнитенезависимостта.
И. Б. Тито

налното равноправие, 
да се каже, че това е пример 

прецедент и че още в 
борба

Второто заседание на АВНОЮ 
живеят
повече от когато да е по-ра 
но. И бъдещето развитие на 
нашето социалистическо само 
управително общество ще по 
твърждава значението на ос 

решения и принципи 
които е изградена на

шата общност на равноправ 
ни народи и народности.

Величието и историческото 
значение на Второто заседа
ние на АВНОЮ се намира и 
далновидността на решенията, 
приети в едно бурно време, 
когато не така близко беше 
разгромът на най-големия 
враг на човечеството — мра 
чния Хитлеров фашизъм.

Какво решенията на Второ 
то заседание на АВНОЮ на
прави така мощни, да бъдат 
трайна основа на ра 
на нашето общество? Тази си 
ла произтича от там, чс те 
зн решения преди всичко бя 
ха истински договор на наши 
те народи и народности по 
отношение на тяхното единс 
ние и бъдоще. По-точно, още 
в началото на Народоосвободи 
телната война, със създава
нето на Народоосвободител на 
та войска и новите органи на 
народната власт, нашите наро 
ди предвождани от Комуни

в нашето съзнание
без
хода на въоръжената 
за освобождението да се при 
сме един такъв документ за 
стратегическото определение, 
чието значение в следвоенно 
то развитие на нашата страна 
— в значително

!

1 повийтеНие и днес с право можем 
да кажем, чс решенията на върхупроменени

звитисто

има

етическата партия ясно по 
казаха полята си и бяха съ 
знатслии за какво се борят. 
На второто заседание на 
АВНОЮ те изразиха волята 
си политически и правно, като 
създадоха пай-висшитс законо 
дателни и изпълнителни орга 
ни на новата власт, слагайки 
основите на нопа Югославия 

федеративна демокра 
общност на равноправ

като 
тична
пи народи и народности, То
ва. впрочем 
на народи, които взеха съд 
бата си в своите ръце.

бдха решения

за Високпрекъснаха движениетоСнеговалежите
(Стр. 2)

Б. Н.



РЕШЕНИЯТА НА АННОЮ 

НАШЕТН ЕДИНЕНИЕ 

И БЪДЕЩЕ

ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ НА СКУПИЗ ДОКЛАДА НА ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ НА 
ЩИНАТА НА СФРЮ

САМОБИТНАТА СИЛА НА 

РЕВОЛЮЦИЯТА
Йосип Броз Тито бе от Съдбоносно значение за интеграция на революци

държава—заяви Драгослав Маркович ноРолята па
опната бороа на масите и създаване на пашата 
повод 35-годшшшпата от Второто заседание на АВНОЮ

докато мюсулманската буржо 
азия искаше пя каква 
М/юсулманска Босна и Херце
говина.
завоевателните 
етични,
сплоататорски позиции и ин 
тсрсси, и затова и не можеше 
да се стигне до никакво спра 
ведливо решение.

(От 1 сгр.)
СВОЯ,

наСилата на решенията 
АВНОЮ произтича от начина 
по който бе създадена паша- 

власт. Но*

Всички изхождаха отзначение на нашата Народоо 
свободителиа борба и Револю
ция. АВНОЮ и Националният 

освобождението 
на Югославия, формиран тога 
ва като първо временно прави 
телство на нова 
бяха единствените 
институции на народна власт 
в окупирана Европа през то 

време.

присъствуваща от първите 
дни на въоръженото въста
ние, преките освободителни 
цели, геройството и големите 
жертви в борбата за незави
симост, свобода и по-добър 
живот. Решенията на Второ
то заседание на АВНОЮ бя
ха изява на победоносния 
ход на огромно нарасналите 
народни сили на Народоосво 
бодителната борба и Револю 
цията. Тези революционно об 
ществени сили и огромното 
мнозинство от народа, здра
во сплотени в народоосвободи 
телния фронт, в ноември 
1943 година в Яйце взеха 
властта и съдбата в свои ръце 
и затова тя е една от най- 
големите дати на Революци 
ята.

На 28 ноември в Белград 
тържествено засе- 

на Скупщината на

хегемони-и
националисти и ексе сстоя 

дание
СФРЮ, посветено на 35-годиш 
нивата на Второто заседание 
на , АВНОЮ. Пред делегатите 
на двата съвета на Скупщина 
та и гостите доклад за значе 
нйето на тази светла дата в 
историята на югославските на 

изнесе

та нова народна
държавна общност мис 

нс от покрива й
вата
изграждахме

от основите. Процесът на 
нейното изграждане вървеше 

нагоре и течеше сс 
Започва сс със съз
иародоосвободител

отбори по селата и мал 
Разширяването

комитет на

но
Югославия,

свободни от долу 
тсствсио. 
даване на

Благодарение на нашата На 
родоосвободителиа борба, на 
чело с Комунистическата пар 
тия, за пръв път в историята 

Босна и Херцеговина яс 
но дойде до израз, онова кое 

беше вековно въжделение 
които живеят

нив ароди и народности 
председателят на Скупщината 
на СФРЮ Драгослав Марко-

китс места, 
па тяхното влияние и па влия 

Иародоосвободител 
водеше към Съ 

око

на
ШИРОКО РЕВОЛЮЦИОННО 
ДВИЖЕНИЕ

нисто на 
пата войскавич. то

на народите,
А това е, че Босна и Хер 

цеговина припадат към тези 
народи и чс те сами трябва 
да решават за своята съдба. 
И когато сърбите, мюсулма- 

и хърватите в Босна и

на общински, 
и окръжни иародо- 

отбори ВСС до 
създаване на главни народоо 
свободитслни отбори в отдел 

краища на страната, ог 
национални антифаши 
съвети в тдх. Да при

здаваие
ЛИЙСКИ 
освободителни

,Той между другото каза:

Докато Цяла Европа бе под 
фашистка окупация, с освобо 
дателната борба на югослав
ските народи, предвождана от 
ЮКП и другаря Тито бяха 
създадеш! условия за учред 
яване на представително тяло 
и формиране ,на орган на ре 
волюционната народна власт 
— АВНОЮ. На Второто си за 
седание АВНОЮ прие Декла
рация и решения, които по
нататъшната история на наро 
дите на Югославия и борбата 
им', за свобода, независимост 
и национално равноправие, 
както" и изграждането на но 

. вбто социалистическо самоу- 
щравително демократично об 
щество напълно потвърдиха 
във;: всичките - им определе
ния? Ясните и здрави опреде 
ления на народоосвободител- 
ното движение отделно изра 
зенй,,в решенията на АВНОЮ 
мотивираха напредничавите и 
патриотични, сили да се бор
ят с непоклатимото доверие, 

.. че . победата във войната и 
Революцията трябва да бъде 
единствено на страната на 
справедливите и освободител- 

_. ни тежнения на всички юго- 
, . славски народи.

Ролята на Йосип Броз Ти 
то като стратег на Народоо- 
овободителната

тук.

борба и Ре- 
Върховен коменволюцията, 

дант на народоосвободитслна 
войска на Югославия и 

като творец на решенията и 
определенията на АВНОЮ бе 
от съдбоносно 
интеграцията 
ината борба на масите, успе 
шното

ните 
носно 
стки
помия, чс главните иародоо- 
свободителни отбори на Сло 
вения и Сърбия бяха форми 
рани 
вече
дина мрежата на органите на 
народната власт покриваше по 
чти цялата страна. Визията 
на бъдещата нова югославска 
федеративна общност на рав 
ноправни народи и народно 
сти доживяваше в практика 
та своето пълно оживотво

ните
Херцеговина в нашата Наро 
доосвободитслна борба — на 

дадоха огромен при- 
решително взеха сво

та

която 
нос -
ята съдба в ръцете си, те яс 
сно показаха и какво бъдеще 

Всичко това

значение заПредседателят Маркович 
изтъкна, че с Народоосвобо- 
дителната борба и Револю
цията са разрешавани основ 
ните обществени и национал 
ни противоречия, които раз
яждаха стара Югославия. 
ЮКП решително влияеше ши 
роко, в съзнанието на масите 
да проникне съзнанието, че 
освободителната война пред
ставлява и борба за ново об 
щество, за нов обществен 
строй, пълно национално рав 
ноправие на югославските на 
роди и на общността на сво
бодни и равноправни наро
ди. Това отговаряше на теж
ненията на широките народ
ни слоеве и затова бе револ
юционно скъсване със стара
та система и общество, в ко 
ето класовите интереси на 
буржоазията бяха поставени 
над и срещу интересите на 
народа.

на революдио
още в 1941 година. А 

към средата на 1942 госъздаване на новата 
държава, насочване хода на 
освободителната борба 
осъществяване на оправдател 
ните тежнения на 
и за укрепването и победата 
на силите на демократична и 
социалистическа революция-

получиискат
най-висшата си изява на пъР 
вата скупщина на народните 
представители на Босна и Хер 

относно на Първо 
заседание на ЗАВНОБИХ.

към

народите
цеговина.
то

На това заседание народите 
и народностите на Босна и 
Херцеговина, през своите ис 
тински представители, решиха 
Босна и Херцеговина да бъде 
равноправен член на бъдеща 
та федеративна общност на 
югославските народи и народ 
ности.

Широкият фронт на все 
народното освободително и 
революционно движение ре 
шително повлия на изхода 
на борбата • и създаването на 
нова държавна общност на 
югославските народи.

рение.

От такава широка мрежа на 
органите на народната власт 
произтече и Антифашисткият 
съвет на народното освобож 
дение на Югославия, като 
върховен политически орган 

Народоосвободителната 
борба. На Второто заседа
ние в Яйце то премина в наш- 
висше законадателно и изл-ьл 
нително тяло на новата дъР 
жава. С една дума, това бе 
ше власт, която не беше на
трапена на народа от горе, 
но която самият народ създа 
ваше. Затова решенията на та 
зи власт издържаха всички 
изпити на времето и си оста 
наха наше трайно вдъхнове 
ние и за сегашните и за бъ 
дещите поколения.

на
ЮКП БЕ ЕДИНСТВЕНАТА 
ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, КОЯ
ТО УСПЯ ДА СПЛОТИ МА
СИТЕ

Решението на националния 
въпрос в Босна и Херцегови 
на и нейната позиция по на
чин, на който 
АВНОЮ И ЗАВНОБИХ. има
ше голямо значение за цяла 
та наша страна, както в по
нататъшния ход на Народоо 
свободителната война, така и

утвърдиха
Широката политическа плат 

форма на борбата за освобож 
дение на поробената страна, 
ясната перспектива за създа 
ване на нова общност на рав 
ноправни народи допринесо 
ха Югославската комунисти 
ческа партия да стане един 
ствената общоюгославска по 
литическа сила, която успя 
да обедини всички обществени 
слоеве и всички народи в 
борбата срещу окупаторите и 
за революционен преврат 
към по-инакъв бъдещ съвме
стен

Демократичния и всенаро 
ден характер на Революци 
ята създаде революционни и 
политически условия на Вто
рото заседание на АВНОЮ 
да се приемат решения, с 
които се заздравяват най-важ 
ните завоювания на борбата 
— революционната народна 
власт и братството и единство 
то на югославските народи.

НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА АВНОЮ БЯХА РЕШЕНИ 

ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ НА 
НОВА ЮГОСЛАВИЯ

нашето следвоеннр социали 
развитие, все до 

на отно
етическо
най-новото уреждане 
тенията 
новата Конституция, в нашата 
югославска федеративна соди 
алистическа общност на рав 
ноправни 
сти.

В основите на нова Юго
славия бяха вградени револю 
ционната визия на бъдещето.

върху основите на

Тези 
значителните 
първите 
ционалните 

националните 
съвети и на 
ши народни 
във всички 
та страна.

дни се навършават и 
годишнини на 

заседания на
антифашистки 
антифашистки 

другите най-вис 
представители 

краища на наша-

народи и народно-на-

Желая да 
вата на Босна и Херцеговина 
политиката на братството 
динството на нашата партия и 
нейните

кажа, че на почНа това заседание бяха ре 
шени основните въпроси за 
общественото, политическото 
и държавното устройство на 
нова Югославия, положени 
правните основи на съвместен 
живот на югославските наро 
ди и народности във феде 
ративна държавна общност. 
В Яйце бе потвърдено, че про 
кламираните принципи за не 
зависимост, държавна цялост 
на Югославия и интегритет 
на нейната територия произ 
тичат от съвместната освобо 
дителна борба на народите.

живот. Комунистическа
та партия от първите дни на 
Народоосвободителната борба 
настояваше да се 
всички сили, готови да се бо 
Рят за освобождение на наро 
да, без оглед "на политически 
те убеждения, верските и 
други разлики.

и е-
ВЕСТНИН НА БЪЛГАР- 
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Адове на иадателетеоте;Чщп. ро

обединят между които и 
Първото заседание на Нацио 
налния антифашистки съвет 
на народното освобождение 
на Босна и Херцеговина. На 
това заседание дефинитивно 
бе решена съдбата на Босна 
и Херцеговина, тоест

принципи за пълна 
свобода и равноправие 
ки народ и народност 
ното

на все
и тях

социалистическо едине- 
Държаха и издържаха из 
Тази

ние
пит. политика и тези

По нататък принципи народите и народно 
стите на Босна и Херцегови 

както и другите наши

Маркович го
вори за безуспешните усилия 
ръководствата на буржоазните 
партии да се включат в бор

бата срещу окупаторите. Ин 
тереоите на буржоазията бяха 
и си останаха противни на ин 
тересите на народа и на поро 
бената страна.

въпро
за нейното бъдеще. Тази 

земя дълго време привличаше 
и апетитите на чуждестранните 
завоеватели.

сът
на
народи и народности 

сърце и с
сЗа Босна и Хер 

цеговина с векове се грабеха 
чужденците, приемаха

на различни конферен 
ции, делеха и заграбваха ней 
ните

все въодушевле 
приеха, като нещо коение

то отговаря на най-дълбоки 
те им чувства и интереси.

решения
Съвместната борба изрази 

решеността на всички народи 
на Югославия 
правни
здраво обединени за отбра 
на на нейния интегритет, не 
признавайки никому 
то да разкъсва Югославия.

територии, а народите 
които тук живеят никой 
кога не е питал 
за това и какво сами

Необходимо бе при обедин 
яването на масите за отпор в 
народоосвободителната борба 
да се внедрява високо съзна
ние и морал на участниците 

движението.

върху равно 
основи да останат ни- На края на изявлението сикакво мислят 

- желаят. другарят Тито сърдечно чести
ти Празника на Републиката 
на всички труде щи се и гра 
ждани на нашата

Разбира се 
Югославия такава 
не получичха, нито

право- в предвоенна
възможноств специално 

комунистите, които сесоед
бореха в първите 
Народоосвободителната
ска.

страна с 
„желание, припомнянето на 
тези

Дотогавашните успехи на 
Народоосвободителната борба 
и силата на НОВЮ създадоха 
международен 
Югославия

можеха
това да очакват. Около Босна 
и Херцеговина

редици на 
вой- велики събитиж винаги 

да бъде подтикпостоянно се 
караха великосръбската 
ликохърватската

за нови уси
лия в по-нататъшното изграж 
дане на нашата общност

авторитет на ( 
и афирмирано и ве 

буржуазии
(На стр. 3-а)
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САМОБИТНАТА СИЛА НА РЕВОЛЮЦИЯТА
(От 2-а стр.)

ИЗПЪЛНЕНИ СА ОСНОВНИ
ТЕ ЦЕЛИ НА РЕВОЛЮЦИЯ-

ва се 
система без

и развива политическа На тази политика на равно ЗДРАВА РЕШЕНОСТ ДА СЕ 
правие, на политиката на ПАЗИ НЕЗАВИСИМОСТТА 
братството и единството дават НА СТРАНАТА 
отпор националистите от все /

относно ки вид. Макар че досегашно Върху основите на политика 
лутания в то развитие до голяма степен та на СЮК, развитието на по 

период, последова подсече корените на национа литическата система на соци 
провежда в цялата си лизма. погрешно би било той алистическото самоуправление 

да се подценява. Защото под и делегатските отношения, 
ценяването на национализма създадени са възможности 
винаги е тясно свързано с за пряко и демократично уча 

беше широката губене на ориентация в осъ стие на широките кръгове 
ществяването на съдържания- трудещи се и граждани в 
та на равноправието на наро утвърждаването и приемането 
дите и народностите. Съще на най-важните обществени 
временно незачитането на ре решения, 
алнитс национални интереси 
и потреби, стесняването на 
възможностите за изява на 
националните творчески по
тенциали, също така подхра 
нява националното тесногръ
дие, повинизма и национа
лизма. А национализмът вина 
ги беше и остава идеологи 
ческата платформа, около 
която най-бързо и най-успеш 
но се групират всички анти 
социалистически и реттроград 
ни сили. Това и нататък ос 
тава белегът за разпознава
не на неприятелските сили и 
тенденции в борбата за само 
управително и социалистиче 

общество.

ката на националното равнопра 
вие имаха като основен белег 
на своята политика и една от 
главните цели на борбата. Та 
зи политика ЮКП,
СЮК, с известни 
началния 
телно

-история- Политиката на брат 
ството и единството в Народо 
освободителната борба и Ре
волюцията 
платформа, върху която се о- 
бединяваха силите на борба
та и отпора.

прецедент в ис 
торията, в условия на недоста 
тъчна икономическа разви- 

бурни проце 
си на социални, материални 

промени. Цело-

ТА тост и често
Всичко това даде -на На-ро- 

доосвободителната борба бс 
лег на всенародно революци 
онно движение и създаде ус 

за формиране на 
на Народоосвободителна

за създаване на 
народоосвободителната войска 
освободителната войска, 
за създаване на народоосвобо 
дителни отбори и други фор 
ми на революционна народ 
на власт, правовременно при 
емане на решение за фор 
миране на Върховен щаб на 
НОВЮ, формиране 
АВНОЮ, все до 
нното решение за провежда 

на Второто заседание на 
29 ноември 1943 година в Яй-

и културни 
купното развитие е съпътству 
вано и от редица субективни 
слабости и от много отпори, 
обаче нашето общество и не 
говите водещи идейно-поли 
тически сили не се примиря 
ват с тях.

ЛОВИя части
та воцска.

за
Днес нашият човек до най- 

гоялма възможна 
днешния етап на развитието, 
е господар на своята съдба.

степен, за
ПОГРЕШНО И ОПАСНО БИ 
БИЛО ДА СЕ ПОДЦЕНИ НА
ЦИОНАЛИЗМЪТ

Обаче, още много трябва 
да се направи та продуктив 
ността на труда да бъде още 
по-висока, ползването на мо 
щностите по-ефикасно, ползва 
нето на обществените сред
ства по-рационално, модерни 
зирането планово и по-ускоре 
но, технологическата дисци 
плина по-висока, включване 
то на професионалните и мла 
ди кадри по-ефикасно и без 
отпори, потреблението в уни 
сон с възможностите, самоу- 
правителното планиране по- 
организирано, най-после възна 
граждаването според труда по 
последователно, а отговорно
стта на всекиго на работното 
му място по-висока.

Борбата за социалистическо 
самоуправление, за 
етическо

Говорейки по-нататък за на 
ционалното равноправие, пред 
седателят Драгослав Марко- 
вич подчерта, че постоянно 
трябва да имаме предвид 
неговото реално съдържание 
и необходимостта трайно да 
бъде един от централните въ
проси на нашия революци

на социали- 
демократично обще 

ство не е завършена. Трябва 
да се преодоляват отпорите на 
старото сазнание и да се рс 
шават

правовреме-
не

це. противоречията, кои 
самото социали 

развитие, да се осу 
дейности

то ражда 
етическоОрганизирането, на държав

на и обществена общност 
на народите върху федера 

принцип, във всички 
етапи на развитието, 
ваше изпълнение на някои от 
основните

етяват подривните 
на вражеските сили от вън и 
вътре.тивен

означа

СЮК ИМА РЕШАВАЩО ВЛИ 
ЯНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТА 
БИЛНО ОБЩЕСТВО

революционни, со 
циалистически и демократиче 
ски цели на Революцията. От 
АВНОЮ до делегатската 
тема

УСПЕХИ, КОИТО ОХРАБРЯ- 
ВАТ И НАСЪРЧАВАТ

сис
това е пътят на ук 

репване решаващата роля и 
позиция на трудовия човек, 
властта на работническата кла

Ролята на Съюза на кому 
нистите, 
съюз, синдикатите и на всич 

други организирани съз 
нателни сили в 
развитие 
влияние в 
единството върху социалисти
ческия и самоуправителен 
курс. Съюзът на комунисти, 
те, като водеща направлява
ща съзнателна сила на цело
купното обществено разви
тие, е незаменим фактор и 
могъщ двигател на постоянно 
критическо съзнание към те 
кущата обществена акция, 
но същевременно и главен ин 
спиратор и организатор 
творческите, 
класови 
лите.

Динамично се променят и 
обогатяват 
културния

Социалистическия съдържанията на 
живот на труде-

ки Председателят на Скупщина 
та на СФРЮ подчерта, че ве 
ликите революционни завою 
вания в следвоенното развитие 
бяха потвърдени с постиже
нията в материалната, социал
ната и политическата сфера. ки пътища на хуманизация 
Те дадоха размах на револю на обществените отношения 
ционното творческо ангажира във всички области4 на живота 
не на трудовия човек днес. и труда.

Афирмирана е международ 
ната политика на Югославия 
на основите на необвързване 
то и се издигна авторитетът 
Й в света. Силно укрепна ре 
шеността да се пази независи 
мостта на нашата страна, ин 
тегритетът на социалистическа 
та самоуправителна обществе 
на система и пътят на сво 
бодното ни развитие. Поли 
тиката на всенародната отбра 
на и обществена самозащита 
като самоуправително право 
и дълг на всички трудещи 
се и граждани, произтича от 
характера на нашата Народоо 
свободителна борба и Рево 
люция и от обществените от 
ношения, които се йзграждат 
върху основите на социалис 
тическото самоуправление. 

Всичко постигнато в наше-

щите се и гражданите, из
ползването на свободното вре 
ме, облиците и пътищата на 
обществените съобщения и 
връзки. Социалистическото 
самоуправление откри широ

са и революционната социали 
етическа демокрация. Ведна 
га бе разбран и осъществен 
политическият принцип наро
дът да вземе съдбата в ръце
те, да стане господар на сво 
ето настояще и бъдеще. Без 
това не можеше да се създа 
де революционното творче 
ство на масите, широчината 
и всеобхватността на Револю
цията.

целокупното 
имаше решаващо 

обезпечаване на

Огромните резултати, които 
през целокупния следвоенен 
период постигнахме в мате
риалното и общественото пре 
образование на страната ни, 
са най-добрата гаранция за 
по-нататъшното самоуправи
телно развитие и стопански по 
дем. Това добре илюстрират 
само няколко данни. в след 
военния период обществе
ният продукт се увеличи 6 
пъти, промишленото производ 
СТВО — 14 ПЪТИ, производство 
то на електроенергия — 
8 пъти. Големи промени на
стъпиха в структурата на насе 
лението. Участието на селско 
стопанското население в об 
щия брой на населението от 
75 на сто пред Втората све 
товна война, намаля на 31 
на сто в 1977 година. Значи
телни резултати са постигна 
ти в селскостопанското произ 
водство и в социалистическо
то преобразование на селото. 
Заетостта сс увеличи 4,4 пъ
ти. Съществено се увеличи 
жизненият стандарт на трудо 
витс хора и се подобриха ус 
ловията на труда. Значител- 

и ни резултати сс постигнаха 
и в издигането на културното 
и образователно равнище на 
населението, както и в подо 
бряпаисто на здравната и со 

е политиката циалната защита.

Драгослав Маркович

онен курс. Националното рав 
на ноправие, което дълбоко из 

работническо- разява позицията на човека, 
определения на си- народите и народностите ви 

наги е пробен камък за со 
циалистическото самоуправле 

Единадесетият конгрес на ние и демократичната практи 
СЮК още един път потвърди ка. 
решаващото значение на Съю 
за на комунистите за съгласу 

и стабилно обществе- 
развитис.

Като революционен аван- тка 
град Съюзът на комунисти- трсбности, така и за интереси 
те е решаващата вътрешна те на общността и което ни- 
субективна сила на социали- кога не може да изхожда от 
етическата обществена прак каквито да било отричания, 
тика, на делегатската систе представлява съществено усло

вие за успешното развитие и 
осъществяване на позицията на 

От социалистическата и са социалистическите републики 
самобитност като държави в югославската 

федерация и съществено съот 
встно с Конституцията утвъР 
депата позиция на автономни 
те области. Това осигурява 
да се изявяват и съгласуват 
автентичните интереси па вси 

както и на съвместните

С изграждането ка социали 
самоуправителни 

отношения
етически
производствени 
бяха разрешавани противоре 
чията в процеса на обоще- 
ствяване на собствеността и 
демократизация на управля
ването в обществото. Бързи
те промени, които съпътству- 
ваха динамичното обществе 
но развитие, се изявяваха и 
в постоянното

Свободното но и отговорно 
и ефикасно договаряне и спо 
разумяванс, което държи сме 

както за собствените по

вано 
но-икономическоразвитие на 

нашата политическа система. 
Впрочем, необходимо бе 
се дават отговори на въпроси
те, които поставяше 
тието, винаги в посоката към 
укрепване на прякото социа
листическо самоуправление и 
господствуващата позиция

класа. Тези

да

разви-

ма. то досегашно развитие откри
ва дългосрочна перспектива 
на по-нататъшното, по-успеш
ното схваяккоре према овом 
ното развитие на наше- 
стично гледаше на в ут
решния ден, думите на дру
гаря Тито, че постоянно тря 
бва да сс стремим да рабо
тим гю-добре и повече и с 
доверие да гледаме в бъдеще 
то. когато имаме такъв народ, 
работническа класа и младеж, 
каквато имаме ние, в Социа
листическа федеративна репу 
блика Югославия.

на
работническата моуправителна 

на нашето общество произти 
ча и външната политика на 

самоуправи 
Югосла-

трябваше и констипроцеси
туционно-правно да сс санкци 

като се изхожда отонират,
достигнатата степен, насоките 
и програмите на обществено
то развитие, 
ят закон от

социалистическа, 
телна, необвързана 
вия- Тя е естествена изява на 
борбата за ново свободно об 
щество, за отношения между 
народите и държавите, изгра 
ждани върху основите
читане на свободата и неза ра срещу 
висимостта, равноправното съ 

бор-

Конституционни 
1953 година, Кон 

СФРЮ от 1963 чки,
потребности и интереси 

на за представлява ефикасна барис 
национализма и 

бюрократичния централизъм.

ституцията на 
година, 
мандмани — 
резултат на 
и дейност на 
ствсни сили.

конституционните а- 
представляват

такива тежнения 
водещите обще 

Конституцията
Законът 33 

сдружения труд, X конгрес 
на СЮК, конгресите на ск 

всички републики пред- 
основата за по-на-

върху
комунисти-

трудничество, 
гард Съюзът на 
бата за мир и освобождение 
от всички облици на доми да се 
нация между народите. В Но решаване 
политиката на исобвързвансто проси по развитието, подтик 
са втъкани същността и сми „аис на развитието на всички 
съла на револк>Цио,шия път с намаляване разликите в ра 
на социалистическа самоупра звитостта, е една от траини 

Югославия- те програми на борбата за
национално

Невъзможно
от 1974 година, равноправиена национално

осъществи без договор 
на главните въ ВЕСНА КОБИЛА 

Е НЕПРОХОДНА
ВЪВ
ставляват 
татъшното социалистическо и 
самоуправително преобразова
ние.
БЕЗ ПРЕЦЕДЕНТ В ИСТОРИ 
ЯТА

вителна Автотранспортното пред
приятие от Босилеград сега 
поддържа рейсова линия са 
мо до Горна Любата.

До това село дневно оти 
три и повече автобу 

са свързвайки по този начин 
най-големия район с центъра 
на общината — Босилеград.

равноправие. Пътно-транспортните връз
ки между Босилеград и Враня 
са прекъонати поради висо
ки снежни преспи.

Весна кобила възлизат

назаседаниеВторото 
АВНОЮ има. историческо зиа 

за решаване на нацио 
ясното

Равноправието на народите 
и народностите даде възмож 

за развитие на нацио 
култури, но и откри

коиточениеМаркович 
върху фун

Председателят 
специално сс спря 
кционирането на делегатската 
система, като основен вид на 
организирането на трудовите 

борбата за развитие 
самоу- 

чс сс

поствъпрос. Без през
на два метра. За сега тук няналиияотношение към националната 

политика и националния въ- 
не можеше да сс осъ

иалиите 
тостта на културите на наро 
лите и народностите за взаим 

обо-
иама условия за очистване 

пътя и за нормализация 
съобщенията, защото силни
те ветрове непрекъснато съз 
дават нови преспи.

ват по
напрос

щсстви революционното 
диняиаис на всички прогресии 
ни сили в различните югослап 
ски среди. Единствено ЮКП 
и нашата Революция полити

коетоно пропиване, 
гатява и националното в кул 

на народите и народ
обс

хора в
на социалистическото 
пра в лени е и припомни, 
касае за процес на крупни и 
дългосрочни промени. Създа

турите
постите и общочовешкото и 
интернационалното в тях.

СТРАНИЦА 3
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РАЗИСКВАШ! ПО ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА НА ОБЩИ 
СТВЕНИЯ ПЛАН НА СРС ЗА 1078 ГОДИНАДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА В ДИМИТРОВГРАДЧКСТВУ НАНЕТО НА

Предаден на употреба 

районен водопровод
ОЩЕ ПО-КОНКРЕТНО 

ЗА ГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ
СЪВЕТ НА ОС ПРИЕ И ДАДЕ 

ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛ МИЯТ 

ШИРОКА ПОДКРЕПА НА 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН НА СРС ЗА 1979 ГОДИНА, 
НО ИАБЛЯГНА ВЪРХУ КОНКРЕТНА РАЗРАБОТКА ПРИ 
ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДИМСТВОТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕТО* НА ТЪРЖЕСТВО КРАЙС. ПЪРТОПОПИНЦИ ПРЕД ОКОЛО 500 ГРАЖДАНИ 

КРАТКИ РЕЧИ ПРОИЗНЕСОХА ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК 
НА ССРН НА СЪРБИЯ БОРИС БОРИСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС В ДИМИТРОВ
ГРАД И СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССРН ДИМИТРОВГРАД 
★ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС БОРИС БОРИСОВ ВРЪЧЕН ОРДЕН НА ТРУДА СЪС 
СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ

смат общи 
се обезпечава 
предпоставка за реализацията 
на ориентациониата програ
ма".

актове, с която 
материалната

РАЗИСКВАЙКИ по Лроек- 
на общество 

пия план на СРС за 1979 го 
дина, Изпълнителният съвет 
при Общинската скупщина и 
Димитровград прие заключе
ние, с което се подкрепят на 
сокитс на общественото и сто 
майско развитие на републи
ка Сърбия през идущата го 
дина. Приемайки я изцяло, 
Изпълнителният съвет изтък
ва, че в нея е отделно доста 
място за развитието па не
развитите общини, а особе
но на крайграничните общи
ни (гл. 12, точ. 39).

Същевременно обаче се по 
сочва, че определени реше
ния и становища в Проскто 
резолюцията следва да бъдат 
по-прецизни и по-конкретни. 
Това ще създаде възможност 
крайграничните неразвити об 
щини да имат 
при получаване на средства, 
насърчаващи развитието им.

Констатира се, че ориента- 
ционната развойна програма 
на крайграничните територии 
не бе осъществявана с пред
видени я темп поради необез- 
исчаване на материални пред
поставки за нейното осъщес 
твяване. Ето защо се предла
га споменатият член да се до 
пълни със следното.-

„Общините, 
общности,
те общности на интересите и 
Републиката веднага ще при

торезолюцияга

Също т^ка се предлага при 
утвърждаването на задълже
нията върху дохода на основ 
иитс организации на сдружс 
ИИЯ Труд и върху 
доходи на работниците за 
задоволяване на общите об
ществени и съвместни потре
бности на републиканско рав 
нище за 1979 година да се 
внесе изменение в точ. 11. 
Именно, да се регулира въ
проса така, че от данъка-обо
рота върху продаден литър 
бензин от 0,49 динара, на 
крайграничните общини. Та
ктов един иск се обоснова вър 
ху обстоятелството, че мест
ната пътна мрежа на край
граничните общини е нераз
вита.

Денят на Републиката — 29 
тази година в Ди

било сдружаването на сред 
ствата от местно самооблага 
не, доброволния труд и оста 
палите средства.

Същевременно той връчи 
на председателя на ОС БО
РИС БОРИСОВ Орден на тру 
да със сребърен венец, с кой 
то го отличи Президентът на

тслството на обекта, като им 
пожела подобни успехи да 
се множат занапред и им 
честити настъпващия Празник 
на Републиката.

Символичното 
па лентата и пускането па 
обекта в употреба направи 
председателят па местната об

ноември, 
митровградска община бе по
срещнат и отпразнуван с о 
ще едно високо трудово за 
воевание: предаден е на уио 
греба районния водопровод 
чието изграждане продължа 
ва вече няколко години.

личните

пресичане

предимство

Изпълнителният съвет пре
длага още: при облагането с 
данък на дохода на трудови 
те организации да се намаля
ва минималния личен доход 
на равнището на Република
та, а не на равнището на 
общината, понеже в неразви 
тите общини 
личен доход е низък. По тоя 
начин трудовите организации 
от неразвитите райони са об 
ременени повече в сравнение 
с трудовите организации от 
развитите краища.

минималният

регионалните
самоуправителни-

На 27 ноември в местно
стта „Пъртопопинско врело’', 
недалеч от с. Пъртопопинци 
в Забърдие, се състоя търже 
ство, в което участвуваха гра 
ждани на местните общно
сти от район Забърдие, пред 
ставители на организациите 
на сдружения труд — 
стници в строителството на 
този обект, на стопанските 
организации и граждани от 
Димитровград.

Пред около 500 души крат 
ки речи произнесоха ЖИКА 
РАДОЙЛОВИЧ, 
тел
ференция 
БОРИСОВ, 
щинската скупщина и СЪРБИ 
СЛАВ ЗЛАТКОВИЧ, председа 
тел на Общинската конферен 
ция на ССРН в Димитровград 

Тържеството откри Сърби 
слав Златкович, като подчер 
та, че за изграждането на о- 
бекта от особено значение е

Републиката.
Борисов е един от иници

аторите в изграждането на во
допровода който твърде мно
го работи и максимално се 
ангажира върху построяване
то му.

В своята реч Б; БОРИСОВ 
говори за значението на обек

щност в Смиловци ЕВЛОГИ 
И ГО В.

По повод на Деня на Ре 
публиката на 27 ноември ве
черта в голямата зала на Кул 
турния дом се състоя тър
жествено заседание.

Доклад за историческото 
значение на Антифашисткото 
вече на народното освобож
дение и 35 годишнината от 
провеждането на Второто за 
седание на АВНОЮ изнесе 
ВЕНКО ДИМИТРОВ секретар 
на ОК на СКС в Димитров
град.

Има лекуча
та, като изтъкна, че две тре 
ти от населението на община
та получава здрава питейна 
вода.

Същевременно изтъкна при 
носа на отделните строители 
При това трябва да се из 
тъкне, че строителното пред 
приятие „Градня’' — главният 
строител на обекта също по 
ложи много усилия обектът 
навреме да бъде предаден на 
употреба.

Подпредседателят на Репуб 
канската конференция 
ССРН ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ 
приветствува гражданите за 
постигнатия

С години наред в „Текстилколор" в Бабушни- 
ца ^е можеха да намерят „цяр" за отпуските по бо- 

оляма част от работната сила отсъствуваше. А 
понеже в тази организация на сдружения труд работ
ят предимно жени и девойки —■* много трудно 
установяваше: кои отпуски са оправдателни, а кои не.

Но нещо коренно се промени след приобща
ването на един цех на „Текстилколор" към Лис 
ца" Севнице в СР Словения, който сега вече се” на- 
рича ОСТ „Бабушница".

Сега отпуските по болест са намалени

лест.

се
подпредседа- 

на Републиканската кон 
на ССРН, БОРИС 

председател на Об
Художествена програма 

изпълниха Хорът при основ 
ното училище „М. Пияде" 
и рецитаторската секция при 
гимназията „Й. Б. Тито". сто наОр СТО!кестърът
състав — „Шоп" при Култур 
НИя
дии от Народоосвободителна- 
та борба, в съвременна обра 

успех в строи- ботка. Ст. Н.

инструментален Поинтересувахме се за 
ление. Как е възможно причината за това яв- 
__ - за късо време, почти съши- 
те^работнички, наведнъж да престанат „да боледу-

на център изпълни мело-

Отговорът е
веломнпг™ ттт„, ясен ако се П0гледат платежните 
Шим по»о„»Щ надникне в пликовете с личните
заработватДпвт~мВСИЧК0 е я°на Днес тези Работнички -зсфаоотват два и три пъти повече 
година и половина.

лема 6 КЛЮЧЪТ За Разрешаванелема на отпуските по болест 
Днес

уплътяване на 
води се борба

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИВДТА ТЪРЖЕСТВЕНО ОЗНАМЕНУВАН отколкото преди

на проб-
Б село Долна Лисипусната в действие нискораз 

пределителна токова мрежа за потребите на 120 къщи, а 
в Босилеград — нов мост

жествен начин бе пуснат 
елекгри-

в ОСТ „Бабушница" се води борба за 
всяка минуткаелектрически ток в 

фицираните 120 от работното време.КЪЩИ. за всеки динар.
даванетоТка^^аТаТпредел? РСШават’ както 33
но е, че са заинтересован^потече^На дохода' СИГУР- 
произвеждат и, естествено повече » » Ве"° да 

И затова в Бабушнит" да полУчават.
мучи, че работник” свършил сво^а^озбо*6 
си още нещо да изработи, защото знае

Освен това — 
за всеки ден и днес знае 
е качеството

И тазгодишния рожден ден 
на Републиката в Босилеград 
ска община бе посрещнат с 
множество тържества и трудо 
ви победи.

В навечерието на 29 ноември 
в Босилеград се състоя търже 
ствено събрание, на което за 
най-големия и най-светлия пра 
зник на нашата родина гово 
ри председателя на Общин 
ската скупщина СИМЕОН ЗА 
ХАРИЕВ.

След като 
ческото

в социалистическа самоупра- 
вителна Югославия — брат 
ска общност на равноправни 
народи и народности.

В районните 
във всички

съз-центрове и 
основни учили 

ща в комуната бяха проведени 
масови тържествени 
ния.

събра-
да се 

да тър- 
че с тако-

★ В продължение на тър
жеството учениците от основ 
ното

Над сто първолачета 
новните училища по 
ствен начин са

от ос 
търже- 

приети в Съ
юза на югославските пионери, 
при което са им връчени тра 
диционни пионерски символи.

училище и Средношкол 
ския образователен център из 
несоха подбрана културно-ху
дожествена програма.

и на ко-

„ Бабушница" всеки работник, 
колко е изработил. какво

продукция, и разбирана изработената 
се — колко е заработил.
труда ТкВ1 НвЩО п°РажДа и ново труда, към трудовите задачи
да се „"а™“ На бабушница-

По случай празника най- 
тържествено бе в с. Долна Ли 
сина.

В присъствие на

Денят на Републиката на ръ
ководството на Босилеградска 
община честитиха 
тели на обществено-политиче 
ските организации и на Град 
ския общински народен

изтъкна истори 
значение на реше- 

от Второто заседание 
на АВНОЮ в Яйце и велико 
то дело на другаря Тито, За 
хариев по-подробно се спря 
върху

отношение към
представи-нията стотина 

ръководството
наистина заслужаваграждани, на 

на Босилеградска община и 
на представители на Електро 
разпределителното 
тие

съвет
от гр. Кюстендил в НР Бълга 
рия.

неспирния развоен
. ход на Босилеградска община предприд 

от Лесковац тук по тър В. В.
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БАБУШНИЦА
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ

НАСКОРО ХУБАВА ВОДА ПО 

ДОМОВЕТЕ
ПОДГОТОВКА ЗА ШКОЛАТА 

НА САМОУПРАВИТШТЕ
В Общинския синдикален 

съвет в Димитровград пона- 
щем се провеждат подготов
ки по набиране на курсанти 
за школата на самоуправи- 
телите „Милентае Попович" 
за учебната 1978/1979 годи
на. Именно, съвместно с Ин
ститута за политически сту
дии, на факултета за полита 
ческите науки от Белград, а 
чрез Културния център в Ди
митровград, ще се организи 
ра школа на самоуправите 
лите за 171 курсанти от ос
новните организации на сдру 
жсния труд и трудовите об 
щноста в Димитровград.

Школата ще продължи с 
работа шест месеца, а в нея 
ще разширят знанията си 
по самоуправителна теория, 
самоуправителен социализъм 
и марксизъм най-добрите ра
ботници — преки производи
тели от ООСТ.

След завършването си кур
сантите дейно ще бъдат вклю 
чени в обществено-политиче 
ските организации, органите 
на самоуправлението, делега
циите при ООСТ.

Школата ще трябва да за
почне с работа към 15 декем

ври т.г., до който период се 
провеждат интензивни подго
товки.

Обучението е разделено на 
четири цикли. В първия ци
къл ще се изучава марксиче 
ската теория на обществото, 
по-конкретно: закономернос
тите в развитието на социа 
листическото общество и про 
блемите на обществено-иконо 
мическите отношения в само 
управително сдружения труд 
и положението на трудовия' 
човек в социалистическото са 
моуправление.

Вторият цикъл е посветен 
на. Основите и особеностите 
на нашата самоуправителна- 
обществено-политаческа 
стема. В третия цикъл се об 
работват Основите на нашето 
обществено-икономическо ус
тройство.

А в четвъртия са темите: 
Основите на нашата външна 
политика със специален об
зор на становищата на V кон 
ференция на необвързаните и 
някои аспекти на развитието 
и перспективите на Социалис 
таческа република Сърбия в 
предстоящия период.

Въпреки че отдавна е известно, 
раните извори за пиене имат некачествена 
местни общности дават отпор, 
да се разрешава

че 90 на сто от 
, вода — 

когато този въпрос

капти-
някои

започне

но да се използва и за какви 
цели това обществено благо.

ОС ИМА ДУМАТА
ПОСЛЕДНАТА сесия на 

Общинската скупщина в Ба- 
бушнишка община, състояла 
се преди няколко 
много внимание посвети на 
отдавна повдигнатия 
по водоснабдяването. Причи
на за това е

вода
по райони.

От „Хидросанитас" 
леград тези дни пристигна 
и проект за (някои от водо
проводите, които се ползват 
с предимство при реализира
нето им, защото не

чрез четири системи. Делегатите на трите съве
та на Общинската скупщина 
в Бабушница наБоси последната 
сесия с внимание изслушаха 
информацията за акцията по 
водоснабдяване, както и ра 
зискванията на делегатите от 
селата даващи отпор, както

дни, най-

въпрос

отказването 
да дадат водите на изворите 
в своите селища — местните 
общности в селата Вава, Стол, 
Дучевац, 
фактически спъват акцията.

От година и половина на 
сам в Бабушнишка община 
усилено се водеше акция за 
водоснабдяване на селищата.

Причини от такава широка 
акция имаше и повече. Спо
ред официални данни, вода 
та в 90 на сто от селските бу 
нари е негодна за ползване. 
Според данни на Хигиенния 
завод в Пирот 
от заболяванията през пос
ледните три години в Бабуш 
нишка
ни поради употреба на негод 
на за пиене вода.

Според същите източници 
— в 2 885 от 7 219 домакин 
ства в общината — се упот
ребява лоша вода за пиене. 
А въпросните домакинства се 
снабдяват с вода главно от 
„свои водопроводи” или пък 
селски водопроводи, строени 
без предварителен химически 
и бактериоложки акализ на 
водата.

може

си-Камбелевац и др.

4 на сто

община са причине-
В ОСНОВНИТЕ И ТРУДОВИОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕ 
ГРАДСКА ОБЩИНА

Пререгистрирането 

главна грижа
амбулаториятаЗвонци

набеляза следваща крачка в 
своята активност. А това са 
конкретни мероприятия 
осъществяване на набеляза
ната от „Хидросанитас” про
грама.

В най-скоро време щс бъ
дат извършени и последните 
проби на водите на изворите, 
които трябва да бъдат капти 
рани и след това ще се мине 
към конкретна реализация на 
проектите.

В местните общности, кои
то дават отпор във връзка с 
акцията по водоснабдяване, 
наново ще се раздвижи акци 
ята от обществено-политачес 
ките организации да се доиз 
яендт някои засега „неясни" 
въпроси.

Неоспорим факт е, че и в 
проектите на „Хидросанитас" 
се е водило сметка за селски 
те потреби, така че нито ед 
на местна общност, нито ед 
но селище няма да бъде уг 
розено и да остане без вода 
след каптиране на водата.

М. Андонов

всички селища отведнаж да 
получат вода.

Тъй като въпросът е дос 
та наболял, а и по реда на 
нещата, и Общинската скуп 
щина да даде „виза” на про
екта на „Хидросанитас", за 
да може същият да се реа
лизира.

И какво става сега?

ио

синди-Колективите на органи и първичните 
кални организации.

основните 
и трудови организации в Бо 
силеградска община вършат 
трескави подготовки за . съгла 
суване на самоуправителните 
си общи актове със Закона 
за сдружения труд.

Угрозени са и училищата 
в няколко села, които се снаб 
дяват от такиви водопроводи 
или неизправни селски кла
денци.

В. в.
Делегатите от Вава, Дуче

вац, Камбелевац и някои дру 
ги селища, изхождайки от чи
сто местнически, недостатъч-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СКС В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НАКЪДЕ СЕГА? дано проверени твърдения, 
ват отпор за каптиране на 
някои извори в тези села, ка 
то твърдят, че тези селища 
щели да останат без вода за 
поене на добитъка и някои 
други селскостопански потре-

Без това не могат да бъ
дат зарегистрирани в Окръж
ния стопански съД и занап
ред да съществуват като пра 
вни субекти.

Готви се ново 
статутно решение

Приведените данни ярко 
илюстрират положението. Въп 

водоснабдяванеторосът с
трябва да се разрешава 
отложно. Именно и 
преди известно време по по
чин на Социалистическия съ 

мест-

не-
затова

ОБЩИНСКАТА статутарна 
комисия и Общинския коми
тет на СКС в Босилеград са 
изготвили проектостатутно ре 
шение за организацията на 
Съюза на комунистите в об
щината. Този проект, който 
ще бъде съгласуван със ста 
тутите на СЮК, СКС и Меж- 
дуобщинската конференция 
на СКС в Южноморавски ре 

ще бъде публично об 
В момента трудовите колек съден във всички първични 

тави провеждат референдуми партийни организации в Боси 
за приемане на статути, са- леградска община. В 
моуправителни споразуме- етап на обсъждане трябва да 
пия за сдружаване труда на се даде преценка дали всич 
работниците и на други само ки решения, които произхож 
управителни документи, без дат от спецификите на дей- 
които основните и трудови костта на Съюза на комунис 
организации не могат да бъ- Тите в Босилеградска общи- 
дат зарегистрирани в Окръж на са добре регулирани в 
пия стопански съд. проектостатутарното решение.

\ Засега може да се изтъкне.
Възниква обаче въпрос: да Че според предложените ре

ли е било необходимо да се шения броят на първичните 
цз*чаква последния .срок и партийни организации в Бо- 
дали съгласуването на самоу силеградска община сигурно 
правителните общи актове щс се увеличи. Защото в ос 

Закона на сдружения новните, трудовите организа- 
труд е извършено качествено? ции и местните общности, в

има повече от 5 чле-

Последна дата за приклю
чване на съвкупната тази дей 
ност е 11 декември. Според 
Закона за сдружения труд 
всички основни и трудови ор 
ганизации, за качествено ор
ганизиране и провеждане на 
самоуправитслно- нормативна
та дейност, са имали на раз 
полагане време от две годи-

би.
се заб-При това съвсем

че водата е обществеюз бе раздвижена на 
акция за въвеждане на мест
но самооблагане за довежда 
не на водата.

В началото акцията тръгна 
добре. Изработена беше и 
програма по довеждане

равя,
но богатство, върху което ни 
кой не може да сложи ръка 
и да не дава други да го пол 
зва. Или пък сам да опре
деля. как е най-цслссъобраз-н I

ни.
I гион

ЗА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА

ОСНОВЕН КАМЪК НА 
НОВА ФАБРИКА

ТОЗИ

В центъра па общината, в 
Бабушница, на 26 ноември го 
стува самодейният колектив 
от братски Бачки Пстровац. 

Гостите от Бачки Пстровац 
за бабушпичани бо

културно-художествена

обезпечили:на динара са 
Фондът за насърчение разви 

в изостаналите краища 
милиона

В Бабушнишка община за 
републиката най- 

беше във Велипразника на 
тържествено 
ко Бонинци.

тисто
в СР Сърбия — 1С 
динара, Белградска банка 36 
милиона, инокредити от 6 ми 
лиона 940 000 динара и тн.

След изграждането на но 
вата фабрика във велико Бо 

шс се открият още 150 
работни места, така че 
организация на сдружс 

има над 300 ра

на видни об 
дейци 

нишки реги- 
заводитс „Ястре- 

— ООСТ „Бал

В присъствието 
ществсно-политически
общината и 
он, както и 
бац" от Ниш 
кан" започна изграждането на 
нова фабрика за производство 
на уреди за опазване на чо 
вешката среда.

В новите хали щс бъдат пре 
част от съоръжсни- 

мсталообра-

изнсСоха
гата
програма.

На следващия ден самодси 
от Бачки Пстровац по 

Велико Бонинци ка 
по случай тържественото 

камък

съсцитс 
сетиха иниици 

нови 
тази 
ния труд ЩС 
ботника.

които
нове на СКС, а в някои слу
чаи и повече от 3 члена на 
СКС, ще могат да се създа- 
дат първични партийни ор- 
ганизации.

Това говори, че в общин
ската организация на СКС ще 
се преустроят първичните пар
тийни организации, което с 
не само техническо-организа
ционен,. но преди всичко по 
литичсско-класов въпрос.

то Съвсем определено може да 
се изтъкне, че формално-пра 
вио тази дейност ще приклю 
чи на време. Обаче, поради 
посочените слабости, тя тряб 
ва да продължи. Всички свсн 

допуснати грешки,

полагане на основен 
за новата фабрика също из 

подбрана кулгурио-нссоха
художествена програма за на 
селението от Велико Боиип- 
ци, Модра стена, Завидници 
и други околни села, които
въпреки неблагоприятното

масово се отзоваха и

нсссни и 
ята от сегашната 
ботваща фабрика.

Новата фабрика във Вели 
Бонинци ще 

фази, като първата фа 
за — трябва да бъде готова 
до 30 юни идната година, а 
втората — до края на 
та година.

Средства от около 73 милио

празника па Ре 
публиката и 35-годишнината 
от АВНОЮ във всички местни 

Бабушнишка об 
бяха устроени търже 
събрания с доклади

В чест на

туално
включително и усъвършенству 

самоуправителните
общнеста в 
щина 
ствени
за значението на историческо 
то заседание в Яй«с и с под
брани културно-художествени 
програми.

се строико ване на 
общи актове занапред трябва 
да бъдат в центъра на внима 
нисто на самоуправителните

в две време,
дойдоха да поздравят гостите 
от братски Бачки Пстровац.

съща
М. А.
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СТОПАНИСВАНЕ БЕЗ ЗАГУБИКОМЕНТАР

Досега ще се строи 

бавно н скъпо?
зает 

динара, 
отноше-

осъщсстосния доход на 
възлиза на 96 402 
или 1,29 повече по 
ние на миналогодишното де-

Общият доход на целокупното стопанство в общината 
е по-голям за над 17 на сто в сравнение със същия пери 
од на миналата година

ветмсссчис.
Твърде тревожен е показа 

телят за намаление 
тия доход — за 2,2 на сто в 
сравнение е лани. Намаление 
бележат и средствата за раз
ширяване на материалните ос 
нови а труда — за 52,9 
сто. Твърде показателно това 
намаление е при Власинските 

определящи

на чис-имаПоложителните стопански 
тенденции в Сурдулишка об
щина продължават и занап
ред. За отчетните девет месс 
ца на текущата година стонан 
ските показатели са положи
телни. Само общият доход бе 
лежи увеличение от 17,04, до 
ходът — 13,9. Осъществен е 
общо доход в размер от 
81 128 хиляди динара повече 
в сравнение със същия пери 
од на миналата година.

Другите показатели също 
показват добра стопанска дей 
поет. Особено е радващо, че 
заетостта бележи увеличение 
от 12,4 на сто, а мето лични
ят доход за 25 на сто. Сурду 
лишка община, в която иеза 
стостта представлява сравни
телно остър проблем е такъв 
процент на увеличение на за 
стостта може да бъде повече 
от доволна.

Обстоятелството, че в про
цеса на осъществяване на за
дачите и мероприятията по 
икономическа стабилизация, 
се изхожда от собствени сили 
и укрепва съзнанието, че са
мо със собствени усилия тряб 
ва да се решават ускореното 
развитие и трудностите 
вори за изменено отношение 
в основните организации на 
сдружения труд.

Естествено, за деветте месе 
ца проличаха и някои отрица 
телни тенденции, чиито път 
трябва да се пресече рязко. 
Така например растат разхо
дите на стопанисването, на

малява чистият доход, 
явление на нереално увели
чение на личните доходи, т.е. 
без съобразяване с истинската 
производителност на труда и 
пр. Това зле се отразява въР 
ху възпроизводствената спо
собност на стопанството, въР 
ху общата стопанска стабил
ност, укрепването на матери
алната основа на труда и сте 
ендва възможностите за раз
ширяването й-

Характерно за стопанството 
на общината е стопанисване
то на Власинските водоцен- 
трали, чиито общ доход е по- 
низък за 15,2 на сто в срав
нение с ланшиото дсвстмссе- 
чис. Строителното предприя
тие „Зидар” също отчита 
за 26 на сто намаление на об 
щия доход.

Неблагоприятна тенденция 
е, че изразходваните сред
ства на общинско равнище 
растат за 19,1 на сто и въз
лизат на 339 654 хиляди ди
нара. Такъв ръст на изразход 
ваните средства по отноше
ние ръста на общия доход 
е по-висок. Оттук се изчисля 
ва, че икономичността на 
стопанисването е намаляла за 
1,76 на сто, което трябва да 
тревожи. С други думи, в ос 
новните организации на сдру 
жения труд ще трябва да се 
поведе далеч по-голяма смет 
ка за икономиите.

Осъществяването на общия 
доход и дохода са участвува 
ли средно 2257 работника, па

Осмият конгрес на Съюза па синдикатите на 
Югославия/ между другото издигна и девиза за не
прекъснатото увеличаване на ефективността и про
изводителността на труда във всички области.

Този девиз е особено актуален в строителната 
дейност, където се отделят големи средства за из
граждане на материално-техническата и инфраструк
турата база.

Ето някои изводи от конкретната практика на 
тази сфера в Босилеградска община.

Тук през изтичащата се година трябваше да бъ 
дат завършени повече от десет обекта. Сега, когато 
строителният сезон приключи може да се констатира, 
че навреме са построени само половината обекти. С 
другите се закъснява. Това значи продължаване на 
сроковете, поскъняване на строително-монтажните 
работи и следсрочно въвеждане в действие на тези 
обекти.

на

водоцентрали, 
общия стопански ход на об
щината — 58,2 на сто. В 
ООСТ „5. септември” това на 
малснис възлиза 83,1, Горска 

97, строителнотота секция 
предприятие „Зидар” — 51,1, 
в ООСТ „Власина" за 74,3 на
сто и пр.

Увеличение на общия до
ход отчитат и организации в 
извънстопанските дейности — 
общо за 26,8 на сто. При кул 
турата това увеличение въз 
лиза на 67, здравеопазването 
35,6 социалната защита 15,7 и 
образованието 8 на сто.

В досегашната строителна практика се откро
яват редица слабости. Не са редки случаите да започ
не строителство на обект без проектно-сметна доку
ментация, а даже и без оформено финансиране. Вся 
ка непълна проектна готовност бави изграждането на 
обектите и създава допълнителни работи, които уве
личават тяхната стойност. Така се допуска ненужно 
оскъпяване на обектите като последица на опушения 
в проектирането, което е изключително важен етап 
в инвестиционния процес.

В заключение ще изтъкнем, 
че стопанисването на девето- 
месечието е обект на разис
кване в трите съвета на Об
щинската скупщина, както и 
основните организации 
сдружения труд. Общинската 
скупщина на 
лючения, с които задължава 
основните организации 
сдружения труд обстойно да 
се запознаят със собственото 
стопанисване, като потърсят 
за подобрение или премахва 
не на лошите стопански пока 
затели.

Все още се допускат слабости и в организа 
цията на строителството, което Ье отразява неблаго
приятно на ритмичния ход на изграждането на обек 
тите, а в това води до нарушаване на сроковете.

Изпълпителния 
съвет на Общинската скупщина в Босилеград е заклю 
чил, че занапред следва да се издига отговорността 
на всички участници в инвестиционно-строителния про 
цес с общи усилия да се превъзмогват слабостите, а 
не вината да се прехвърля от един на друг.

За Босилеградска община този въпрос е осо
бено актуален, защото вече през идната година тук 
трябва да се строят няколко важни стопански обекти, 
жилищни сгради, далекопроводи и друго.

на

Изхождайки от тези факти. го сесия и зак-

на

Ст. Н.В.В.
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

В ЖИЛИЩНИЯ КВАРТАЛ „СУТЙЕСКА" ЛАТИНКИИАТА ТИХА ПРЕДАНОСТ
първи ЖИЛИЩНИ ЛАТИНКА ТОДОРОВА е ра 

ботничка в обувния цех 
„Кощана” в Сурдулица. 
дена е през 1953 година в

ртаем в главни линии портре 
та на това горнолисинско мо 
миче.

Отдавна обаче е известно, 
че освен външен, съществува 
и вътрешен 
по-привлекателен, 
ствен Всъщност, 
шеи образ е самият човек.

С много усилия си прокар
ваме път до образа 
тинка. Наглед 
просто.- и това, че четири ме 
сеца цели всекидневно пътува 
до Враня, за да „изпече за-

тихата си преданност правят 
нещата да изглеждат съвсем 
естествени, всичко да проти
ча нормално, но с бързи тем 
пове.

на
Ро-

Горна Лисина, Босилеградско 
в многочисленно семейство образ И по-рано работех на 

като текстилна ра 
ден

далеч
— има още две сестри и 
един брат. Недоимъкът я при 
нуждава отрано да потърси 
начин със собствени ръце да 
изкарва за себе си.

След завършен машинопи
сен курс, настанява се на ра 
бота като текстилна работни 
чка в Скопие. Незавидното

по-прочув 
този вътре

машина,
ботничка. Тук от първия 
ми е доверено отговорно мяс 
то. За мен това е най-високо 
то признание. А аз 
машината. Може би ще 
тате отде любов 
ско момиче към машини. Про 
сто това е нашия живот, на
шето всекидневие, на откъсле 
ци с паузи между всяка ми
съл изговори Латинка. И се 
заключи. Нищо „по-особено” 
повече не успЯхме да изчоп- 
лим.

Затуй потърсихме 
то на

Започва осъществяването на Жилищно строителство в ра 
ботническия квартал „Тигър" — Първите четири жилища 
ще бъдат готови идната година

на Ла- обичам
всичко е тъй пи

у едно сел

Тези дни започна строител 
ството на четири 
обекти — жилища за нужди 
те на фабрика „Тигър” — це 
ховете в Димитровград. С то 
ва строителство се слага на
чалото на 
приетия проект за строител
ство на 60 жилища в този 
квартал. Жилищата се изграж 
дат според детайлната градо 
устройствена разработка 
кв. „Сутйеска’'.

операция „Тигър" според про 
ектите на „Искра” — Белград. 
Проектосметната 
възлиза на 1 458 000 динара 
— всяко жилище ще има жи 
лищна площ от 80 кв. метра 
без помощните помещения.

жилищни
СТОЙНОСТ

осъществяване на
мнение-

непосредствения й ръ- 
- ководител Предраг Стаменко-

ВИЧ :

Местоположението се нами 
ра в непосредствена близост 
на жилищната 
троена със солидарни 
ства за работници с ниски ли 

доходи на ул. „Иван Ка 
раиванов". Тук също се очак 
ва да започне наскоро изгра
ждането на 15 
за работници с ниски доходи. 
Новата жилищна- сграда ще 
бъде продължение на сегаш 
ната паралелно на р. Нишава, 
така че с изграждането на 
тази сграда за ф-ка „Тигър" 
ще се създаде комплекс 
жилища с красив естетичес
ки изглед. Едновременно то 
ва е и начало на осъществя 
ване на

сграда, пос-
сред- — Латинка не е 

думи, но работи с 
старание. Да 
нейния среден личен

щедра на 
особено

на
чни

илюстрирам:
Строителните работи изпъл

нява кредитно-жилищната ко-
доход

е от 4500 до 6500 динара. Ре 
довно преизпълнява нормата 
оредномесечно с ю до 15 на 
сто...

Разговорът ’с Латинка 
стана, както желаехме. Тя не 
ни говори много 
бе си, нито

апартамента

не

нито за се- 
за своята (произ

водствена и обществено-поли
тическа) работа. Все едно бър 
заше час по-скоро да заста
не зад машината, своята „ес 
тествена” среда.

Па все

от Латинка Тодорова на работа
положение 
промишленост я 
да се завърне в родния край 
и да потърси тук работа.

От първия ден на

на текстилната наята”; и че 
едно от ключовите

веднага заема

места като „щеперка'',Рче°дей 
но се включва в обществено- 
политическия живот 
водствения Цех и

принуждава
жилищния квартал 

./Сутйеска”, в който квартал 
според проекта са предвиде
ни всички жизнени условия

пак тръгнахме си с 
пооб-открива

нето на обувния цех „Коща
на" започва да работи.

Естествено, тези сухи 
бяха необходими.

впечатлението, че сме 
щували с момиче, чийто 
лед е взрян някъде далече в 
бъдещето, но чиито 
Ръце творят блага 
свят.

в произ 
общината.

Сетне изводът идва сам 
себе си: Латинка принадлежи 
към онези момичета, които с

в погза нормално живеене.
поданни 

за да очеСт. Нацков сръчни 
в днешния 

Ст. Н.
СТРАНИЦА б

БРАТСТВО ★ 8 ХП 1878
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РАЗГОВОР С БРАНКО МИКУЛИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВЛЩ в ПРЕДСЕДАТЕСТВОТО НА ЦК НА СЮК

Всички решения и заключения трябва да 
бъдат резултат от колективна работа

(стр. 2-3 II 4)

знсната практика се потвърди, че няма по-до
бро и по-ефикасно раздвижване на младежта, 
разбира се, заедно с останалите организирани 
сили на обществото и в рамките на системата 
на социалистическото самоуправление.

Оттук със сигурност може да се каже, 
че днес основната ангажираност на Съюза на 
социалистическата младеж е тъкмо в това как 
да се намерят възможно по-ефикасни методи 
на демократическо действуване като вътрешна 
сила на политическата система на социалисти
ческото самоуправление и как младите хора 
възможно по-добре да се организират, идей
но-политически да подготвят и оспособят да 
бъдат по-активни в делегатската система, в са- 
моуправителните органи и в работата на оста
налите обществени и обществено-политически 
организации. Тази насока на активност, обосно
ваваща се върху становищата на Единадесетия 
конгрес на СЮК, получи не само безсъмнена 
подкрепа на състоялите се младежки конгреси и 
конференции, както и в предложените доку
менти за Десетия конгрес на Съюза на юго
славската социалистическа младеж (СЮСМ), но 
и още по-ясна, по-разклонена и по-прецизна ра
зработка.

Ш®

Основна изходна основа на организиране 
на младежта е първичната организация на 
СЮСМ и колективната отговорност на всяко 
младежко ръководство, а на първо място в тя
хното ангажиране се изтъкват задачите, произ
тичащи от най-новите поръчения на другаря 
Тито, особено на онези за засилването на бор
бата за нови самоуправителни обществено-ико
номически отношения и по-голяма производи
телност на труда, за по-бързо и по-масово зае
мане на работа и активно участие в реализация
та на политическата система на социалистиче
ската демокрация.

Младежта строи (Сн. В. Куджерски Дългият списък на задачите» които младе
жта сама на себе си е възложила, не е за дне
шното югославско младо поколение нито пре- 
дълъг, нито неосъществим, гарантира и нейна
та досега изявена способност и сила. Защото 
колкото и да сме недоволни от застъпеността 
на младежта в избирателните обществени орга
ни, факт с, чс пече имаме 500 хиляди младежи 
и девойки п делегациите, чс младежта предста
влява почти една трета от работническата класа 
и общия брой на всички заети. Също така. 
въпреки чс реформата на учебното дело с ко
стелив орех, тя сигурно ще бъде проведена с 
помощта и с по-голямо ангажиране на самите 
ученици на средното насочено образование, ко

са милион, и 440 хиляди студенти. Безспор- 
желаем в Съюза на комунистите да имаме 

но* факт е, че в 
редове вече има 670 хиляди млади

ЗАДАЧИТЕ НА МЛАДЕЖТА 

ОБЩЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ
итоактуални и дългосрочни общественина всички 

проблеми.
опасение на но

Пдру?аря°'Гито —ТчсКдсйствитслпото влияние 
АТ,1/ младото поколение в обществото с 

по-видимо от онова, което го има нейната мла
дежка организация - Съюзът на югославската 
социалистическа младеж, за изминалите четири 
години е направена крупна крачка нанред.

още и повече млади хора. 
неговите
Прибавим ли към всичко това милионите чле 
попе в Съюза на социалистическата младеж I 

обществено-политически, общество 
културни, технически и спортни организа 

ции и сдружения, едва тогава се долавя цялата 
потенциална 
жности за обществено влияние и принос на мла 

за по-голямо обществено и лично твор 
чсстпо на младото поколение. Само между два 

да изтъкнем и тоз показателеа 
републикански и местни до

За това какви плодове даде такава насоченост 
мнението си републиканскитеименно изказаха 

младежки конгреси и конференциите па автоно- 
области, а за топа красноречиво гопорят в другите

мнитс „ л
и подготвените документи за скорашния Дссе* 
ти конгрес на Съюза на югославската соцнали- 

младеж. Общо с заключението, чс

ни,
сила и още по-големите възмоИзвличайки поуки от предишната практика

акц^)нниаиМорганизациоиниИД о^реденгеггия1 до
кпзй са разяснени дотогава приоъствуващитс 
недоумения и дилеми за ролята на организа 
цица на младите в новите обществени условия

и в чети

етическа
за постигнатите резултати п решаването па жиз- 

въпроси на младото поколение преди 
всичко трябва да сс заблагодари на нейната 
засилена и по-вссстраина активност, на нси- 

пюмочванс в обществените про-

дитс,пените
конгреса, 

факт, на съюзни 
броволии трудови акции участвуваха три мили 

хиляди младежи и девойки.

та
ЙОТО ПО-ПЪЛНО
цеси. Все по-малко сс чувствува някогашното 
разширено явление проблемите на младите да 
сс „заявяват’’ нред обществото и след това от 
обществото да сс изисква „някои да „ги реша- 

щ „класическо” ваи-

оиа и 620
Накрай да прибавим и това, че Съюзът 

на югославската социалистическа младсл/ кай- 
то винаги доссг.1 следеше думите и делото на 
другаря Тито, и сега проведе вече на своя Де
сети конгрес Титовата идея за последователна 
колективна работа ма ръководствата и въвежда- 

мандат на предссдатсл- 
вместо обик-

това общоприето
потвърдено определеЛ сърцевината на

опит вече 
че Съюзът па

Все по-рядка е и онова
младежката организация е безпомо- 

младежките проблеми и 
пита. Сега напротив

ригодишния па.социалистическата младей 
може да бъ

кане как
щиа в решаването на 
как никой за нищо ис я .
болшинството младежи и младежки организации 
на това отговорят — а защо и да чакат 

понеже поякъде, където

ние с,
в самоуправителното общество не

ние той същевременно тРябва 
чки млади хора— па №■ ' юто саМоупра-
вителио развпгиеа”а о^стаок за решаването

Понеже ис-
исто на едногодишення-

в Председателството,ствуващия
повелия досегашен избор на председател за цял

сезаедно с вси- 
и отговорен кой да ги пита, 

забелязват проблеми и сс забелязват слабости 
трябва решително да реагира. В жи- четиригодишеи период.младежта
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ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРЯБВА ДА 

БЪДАТ РЕЗУЛТАТ ОТ КОЛЕКТИВНА РАБОТА
Председателството борят за осъществяванетоЕС-В ПРАВИЛНИКА ИАЙ-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ Е ПОСВЕТЕНО НА ОСЪЩ1 л 

ТВЯВАНЕТО НА РОЛЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО, Т. Е., НА ЦЕНТРАЛНИЯ КО
МИТЕТ НА СЮК В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА —

начлен
или изпълнителният секретар 
да запознае с положението 
Председателството, което ще 
приеме окончателно станови
ще за насоката на решаване 
на откритите въпроси и ще 
подкани комунистите да се 
борят за приемаме на това 
становище".

им .
С Конституцията е утвърде 

но, че Съю3ът на комунисти 
те пред работническата кла
са и народа носи отговорно
стта за ключовите позиции 
на социалистическата самоу- 
правителиа система. В слу
чай на каквато и да било 
опасност за придобивките от 
пашата революДиЯ/ свобода
та и независимостта на стра 
пата, Съюзът на комунисти
те като авангард на работни 
ческата класа и водеща об-

— НОВО ПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЯ НА КОМИСИИТЕ
— КОИ СА ПРЕДИМСТВАТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ЕД

НОГОДИШЕН МАНДАНТ

Бранко Микулич, пред 
седателствуващ на* Председа
телството на ЦК на СюК по 
сети на 4 декември т. г. ре
дакция на всички издания па 
вестник „Комунист" и с 

журналистите на „Комунист" 
води разговор за осъществя- 

ването ролята на Съюза на 
комунистите в политическата 
система, ролята и метода на 
работа на Председателството 
на ЦК на СЮК, съгласно с 
неотдавна приетия Правил
ник за работата на този орг 
ан на Съюза на комунистите 
и за почина на другаря Ти го 
за развитието на колективна 

работа и за въвеждането на 
принципа на едногодишен 

мандант. Предаваме части от 
този разговор.

докладите за тяхната рабо-са избрани делегати в Скуп- 
цината на СФРЮ- Всред тях 
са и членовете на Централ
ния комитет на СюК. С Пра 
внлника е предвидено Пред
седателството па ЦК, когато 
се окаже нужда за това, да 
може да устройва събрания 
с членовете на ЦК па СЮК 
— делегатите в Скупщината 
на СФРЮ- На тези събрания 
Председателството ще запоз
нава делегатите — членовете 
на Централния комитет за 
своите оценки по отделни 
въпроси и становищата, по 
кой начин за тях да се тър
сят решения.

В Правилника на Председа 
телството се казва, че могат 
да се свикват делегат и 
представители на СюК, кон
то действуват в дадени об
ществени органи и органи и те
ла на обществено-политиче
ските организации на Феде
рацията за обсъждане на 
проблематиката, с която 
занимават, информациите и

та.
Мненията и заключенията, 

приети па тези събрания 
имат характер па насоки за 
делегатите и представителите 
па СЮК, за тяхната работа 
в органите и организациите, 
в които са делегирани.

При случай да съществува 
опасност

от угрозяванс па стабилно
стта на системата, братство
то, единството и равноправи
ето на народите и другите 
завоевания и цели на социа
листическата 
Председателството заема ста 
повища, които имат задължи 
телеи характер за делегатите 
на СюК в съответните орга 
пи и тела. Инак с Правилни 
ка е утвърдено „въз основа 
на анализи и информации на 
своите делегати и делегации 
Председателството да прави 
определени заключения за 
оформяне на своята полити
ка и на своите становища, 
които неговите делегации и 
делегати, както и поотделил 
комунисти в разни самоупра- 
вителни и делегатски тела, 

застъпват в демократи
ческата подготовка на обще 
ствени решения"-

какпато и да било

щсствеиа сила, посредством 
своите делегати в обществе- 

революдня» но-политическите съвети, в
Председател -Значи, мненията и заклщчс 

нията, до които се стига на 
такива събрания имат харак
тер на насоки за работа. На 
тези събрания не сс заемат 
становища за това как пякой 
въпрос да се разреши, по как 
да се стигне до това решение 
чрез демократически диалог 
н то в съответни институции 
на системата, т. е., в Скупщи 
мата, ССРН, обществения 
съвет. . .

„При случаи, когато по 
определени текущи въпроси 
трябва да се заеме станови
ще и да се-приемат полити
чески решения на Председа Ше 
телството с Правилника е

скупщините, 
ството на СФРЮ и Председа 
теяствата на социалистически 
тс републики и покрайнините 
ще поиска да се превземат 
съответни мерки. При таки
ва случаи делегатът на Съю
за на комунистите застъпва 
становищата на Партията и 
постъпва по императивния 
мандат. По същия начин се 
постъпва и в случаи, когато 
се обсъждат въпроси от из
ключително значение за осъ
ществяване на политиката на 
Съюза на комунистите, на
пример в областта на .между 
националните и междурепуб- 
ликанските отношения, дей- 
ствуването на федеративната 
система.

— Правилникът за органи
зация и начина за работа на 
Председателството 
е приет и обнародван. На ка
кво е посветено най-голямо 
внимание при приемането 
Правилника?

— По-нататъшното успеш
но развитие и укрепване на 
социалистическите самоупра- 
вителни отношения и поли
тическата система на социа
листическото самоуправление 
предпоставят организираните 
социалистически сили, а то
ва ще рече, на първо място 
Съю3ът на комунистите, — 
да осъществяват* своята во
деща революционна роля в 
системата на социалистичес-

цкна

на се
утвърдено задълженият

До решения н заключения 
размекване

последователното 
осъществяване на концепция 
та по всенародна отбрана и 
обществена самозащита и 
тн. Такава роля и отговор
ност на Съюза на комунисти 
те обезпечава вътрешна ста
билност на системата и него 
вото по-нататъшно успешно 
развитие.

чрез демократично 
а не с натрапване на становище отгоре

— Какво е новото в органи 
зацидта на Председ 
то на ЦК на СЮК?

— С Устава е утвърдено, 
че Председателството е един-

системата и за тях навреме 
да приема идейни и полити
чески становища за активно
ст на Съюза на комунистите. 

В делегатските скупщи ни, 
ствения политическо-1изпълни Социалистическия съюз син

ката самоуправителна демо- телен орган на Централния 
крация и в съвкупното обще- комитет. То «яма свой отде- 
ствено развитие. Всъщност, лен изпълнителен орган, но- 
от това в най-голяма степен . изпълнителни секретари, ко- 
ще зависи не само темпото ито според Правилника се 
с което занапред ще вървим „стараят за провеждането на 
напред в това направление, решенията, становищата, за- 
ио и стабилността на обще- ключенията и политиката на 
отвените и политическите об- Председателството, 
стоятелетва, при които това 
ще става. За това заехме ста
новища на Единадесетия кон 
грес на Сюк- Наша задача 
е, като тръгнем от първична-

телите и техните делегатски 
организации, както и с обще 
ственошолитическите органи
зации и техните делегатски 
органи — решава обществе
ните проблеми, активно и де
мократически участвува в ре
шаването, раздвижва иници
ативи, дава предложения, Де
мократически разисква по 
всички алтернативи и диле
ми, които се явяват в разис
кванията в такива демократи 
чии органи и по този начин 
пречи на всички тенденщш 
на монопол".

ателстоо-

Какво казват 
догматиците, а 
какво
либералите?

дикатите и в обществените 
съвети и другаде, се води де 
мокритически диалог за въз
можните решения по отделни 
въпроси и проблеми. В този 
диалог Председателството на 
ЦК, а това е валидно и за 
всички органи и организации 
на СК, не натрапва свои ста
новища, но заедно с другите 
трудещи се и граждани, а то
ва значи и с хора, които имат 

идеологически

следят
състоянието в отделни обла
сти на обществения живот, 
анализират проблеми от зна 
чение за активността на и по-друти 
СЮК изобщо и за Председа убеждения, 

та организация, ДО Председа- телството отделно. „Покрай 
телството на ЦК на СюК, да това, Председателството из- 
прилагаме съответни съДъР- бира секретар на Председа- 
жания и методи на работа, с телството и председателству- 
които ще постигнем успешно ващ на Председателството, 
осъществяване на водещата Осъществяването ролята на 
роля на Съюза на комунисти Председателството на Цен- 
те и в това време.

При разискването и прие
мането «а Правилника за ор ходимостта и метода на ра- 
ганизацията и метода на ра- бота на Председателството, 
бота на Председателството Именно, за да може Предсе 
на ЦК, а същото се отнася и 
иа Правилника на Централ
ния комитет, за който ще се
разисква на следващата му делегатските скупщини, Со- 
сесия — най-голямо внимание циалистическият съю3 и ДРУ 
посветихме на осъществява- гите обществено-политически 
нето ролята на Председател- организации, 
ството, относно на Централ- съвети и другите органи 
ния комитет в политическата институции на политическа- 
система. По-конкретно каза- та система, освен изнесеното 
но, с Правилника е предви- е извършено разпределение 
депо как Председателството на работата, относно насочва 
на Централният комитет ще не на всички членове на Пред 
осъществява ролята си в седателството включая 
делегатската скупщина на председателите на Централни 
СФРЮ, Съюзната конферен- те и покрайнинските коми- 
вия на ССРНЮ и в работата тети да се занимава с опре- 
на другите организации, орга делени въпроси и за тях, ко
ви и обществени тела във фе гато това е необходимо’, да 
дерацията. Например, с Пра- осведомяват Председателство 
внлника е предвидено Центра то. Така Председателството е 
лният комитет да избира де- в състояние „да черпи" необ- 
легация на ЦК на СЮК в ходимите информации за про 

конФеРенЦия на блемите, с които се занимава 
ССгН-Ю- След това в сдруже 
ния труд, социалистическите 
републики и покрайнините

— Има ли неразбиране и 
отпори на такава роля на СК 
в политическата система?

В разискванията, които се 
водят в делегатските скупщи 
ни, Социалистическият сЪю3 
и другаде, за решаването на 
текущите проблеми и задачи, 
когато не са засегнати, отно
сно когато не

но са за социали
зъм, самоуправление, феде
ративна система и политика 
на необвързане в

— Винаги, когато партията 
в континуитета на своята бор 

се довеждат ба, оформяше и дефинираше 
тическа постъпка изгражда под въпрос принципните опре облиците и съдържанието на 
становища и се бори за прие деления на Съюза на кому- своите акции, съгласно с изи 
мане на съответни решения пистите, придобивките и це- скванията на новия етап в 
^т^^ЛюЧеНИя- Те Може би ие лите на Революццята, кому- борбата за социализъм, 
г?™а"^ЛНОЩеИЗра3яВат нистите тРябва да се държат яваха отпори на това нещо 

н™а™' "Риети на за- като, напълно свободни уча- от страна на догматическите 
седанидта на органите и ор- стници в разискванията и ка- елементи — иа първо мстстб 
“Ц»,те на СК. ,-ю Ше бъ- ТО изхождат от генералната в редовете на Съюза на* 
д израз иа настроението и политическа линия на СК мунистите които

следи^^ктуелната^ хгроблема реаГГ "в^зможн™ 2 Греше^ “ Да разберат или да
тика, с която се занимават услови* за разрешаване на проси. Тов! е валвд™™ за сив™' Накова Жо

■е в°прсщес Г^реш^е^ Ь°С™Ню “Й4* “а “^а^^сГ^а" 
и делегатската систем“ т е в СФР^обшестИ^Го На П° всеки ВЪПР°С да заемат 

скупщините, в самоуправи- и та натт?Гп™.1 ..твърди становища- и
™Тбеш?сГ™™оИпощ^еХУи отаиосноанреДстааЙ1^еТИ1: ЕТрЕГ"™™ ПРе™СЯТ

и а бур 
чателГааТфоСр.:а0ТоЦаоце,^ сГсв^бод™"^^" “е^то ^че^скотоЖ ™
К°я е по тяхно мнение опти- и заемането на станошт.ч н Съюза на комунис-
малната насока, рамка и ме- разискванията които с? л ограничава свободата, 
тод на тяхното разрешаване Дят в тях освен ако ПпепоГ ®актически- догматиците 
в съответната институция на дателството не пеши п?п2то" ° ° властта на работническа
политическата система. тите да са ллт.жии^а делега" Та класа и всички трудещи се

В Правилника на Председа ват становище кое?о 1‘заело' ?о ^4° °е б°риМ с Развитиетелството е утвърдено, че Предсепатсчп-гпотое заел° то и укрепването на социа-
Съюзът на югославските ко въпрос от съшес?вегю листиаес'<ата самоуправител-

мунисти — ведно с всички но ЪКСТВеНО идеи- на система, препоръчват власт
делегатската система, други- други решаващи обществени те са*длт.жп« в™?5 слУчай та на партията в името на
ге обществено-политически фактори и в съдействие с дт зает т?ахИ В ТЙЗИ °Ргани класата и народа, относно вт
организации и институции на тях, заедно съЛ^уп^вш Предсе^ството0““4"3 "*

демокра-

се явтралния комитет в политиче 
оката система наложи необ-

ко-
не можеха 

приемат

на

обществените

ка-
в

политичес- 
на формално

вме

на
и да се (На 3 стр.)



Комунист 3
(От 2-а стр.) три". Те са членове на колек 

тивен орган, подялбата на 
работата или насочването, се 
върши именно зарад по-ус
пешна работа на П редее да 
телството. Задължението или 
функцията на члена на Пред 
седателството не дйват на ни
кого никакво предимство пред 
другите членове, защото всич 
ки ние, преди всичко, сме 
на първо място членове . ца 
Председателството и то на
пълно равноправни и еднак
во отговорни. Никой над ни 
кого не е надчинен, нито има 
каквото и да е предимство 
по отношение на друг, относ
но на другите членове на 
Председателството. Само пред 
седателят на СЮК, според Ус 
тава и Правилника, има от
делни пълномощия, а всички 
други членове на Председа 
телството. включително и сек 
ретардт и прсдседателствува- 
щият изпълняват задачите и 
изпълняват длъжности и зг 
своята работа дават отчет 
пред Председателството, чии- 
то са членове, а Председател 
ството за своята работа отго
варя пред ЦК.

С Правилника е утвърдено 
„целокупната работа на чле 
на на Председателството и не 
говата активност в осъществи 
ването на конкретни, постоя» 
ни и временни задължения 
да се насочи, по намало, към 
потребите на работата на 
Председателството като ця
ло", след това че „членовете 
на Председателството е отго
ворен за решенията и рабо
тата на Председателството кг 
то цдло и поотделно за ак 
тивността към подялбата нг 
работата и конкретните за 
дъ-лжения "

По-нататък, с Правилника 
е утвърдено, че член на П редее 
дателството да не може да 
приема в името на П редее 
дателството каквито и да би 
ло решения без съгласието на 
Председателството, нито е 
целокупната си работа, ни и 
конкретните си задължения”.

ществените организации тря^ 
ва да обсъдим всички видови 
и прояви на бюрократично 
своеволие на отделни лица и 
групи и тенденции на узурпк 
ране на властта на работни
ческата класа и решително дг 
настояваме всички решения и 
заключения да бъдат резул
тат на колективна работа и 
усилия и то винаги в съот
ветен, т.е., за този въпрос в 
компетентен орган и инсти
туция в системата. Защото,

както другарят Тито на Кон
греса на синдикатите 
„Делегатската система и по
нататъшното развитие на со
циалистическата 
телна демокрация неотложно 
налагат във всички самоупр? 
вителни и държавни органи 
в делегатските скупщини, фс 
румите и органите на общес
твено-политическите организг 
ции докрай да се прилага и 
развива 
та.1'

по-нататъшната демократиза
ция в работата на всички са 
моуправителни и политичес
ки органи и че би попречил 

самоуправи ва изявяването на лидерски и 
други нездрави амбиции на 
отделни лица. Накратко, ра
ботата би станала по-ефикас
на, а отношенията между хс 
рата по-добри и по-хуманни".

— Дали прилагането на то 
зи принцип се отнася и на из 
бирането на кадри в колекти 
внитс органи?

— С това не се довежда 
под въпрос възможността едни 
и същи кадри да се избират 
в същите органи повече пъ
ти, но се прокламира принци 
па в един мандат, един чо
век да не може да бъДе по
вече от една година начело 
на колективен политически и 
държавен орган.

— Дали се вършат пригот- 
вления за претворяване в жи 
вота на тази идея па другаря 
Тито и дали с прилагането й 
ще започне и преди следва
щите избори и конгреси?

— На заседание на Предсе 
дателството на ЦК на СЮК 
е заключено при разискване 
то за действуването на поли
тическата система във федерг 
цията, да се обсъди и въпро
са за прилагането на принци 
па на едногодишен мандат нг 
функции в органите и телатг 
във федерацията, както и ко 
лективната работа в профе
сионалните органи и инсти 
туции във федерацията.

казавеждане на 
листическа, вместо

етастичко-центр? 
социалис

тическата самоуправителна си 
стема, а псевдолибералите за
говарят за свобода на действу 
ване за носителите 
ки, а това ще рече и на 
тра революционните 
ции, относно

на всич
ко н 

тенден- 
реставрация на 

старото гражданско общество 
Известно е, че 

ние на социалистическото са
моуправление и

по §4-110 ш е колективната рабо-
всеобщото 

свободно и демократично раз 
витие на нашето общество и 
едното и другото са дълбоко 
реакционни и

Инжекция против бюрократично 
лидерските амбиции иа отделни 

лица и групи
контрарсволюционни.

— В съвременните 
все по-голямо 
колективната работа 
на органите на СК, така и на 
другите обществено-политиче- 
скй организации. Дали пречи 
па това подялбата на рабо
тата?

условия 
значение има

както
— Другарят Тито на Кон

греса на синдикатите говори 
и за необходимостта 
широко приложение на едно 
годишен мандат начело на ко 
лективните органи?

този начин се дестимулират 
интересите на ония, които вт 
вирайки се в недрата на от
делни лицй иа функции, с? 
преследвали лични материал
ни и политически интереси, 
между другото, като с улиз- 
ване и подобни методи, при 
нездраво-амбициозните функ
ционери подхранваха фанта
зия за техните изключителни 
едва ли не свърхчовешки спс 
собности, незаменимост и др 

С прилагането на посочени* 
принцип освет казаното, се 
намаляват възможностите и 
за еснафски спекули с кадри 
те и бих добивал, за разни

от по-

— Осъществяването на по
сочената • роля на Председа
телството и на Съюза на ко
мунистите в системата на со
циалистическото самоуправле 
ние наложи необходимостта 
Председателството, а и други 
те органи на Съюза на кому
нистите да работят колектив 
но. Другарят Тито сочеше зг 
това отделно на Единадесети* 
конгрес на СЮК и на Осми* 
конгрес иа Съюза на югослар 
ските синдикати, 
на работата в Председател
ството не пречи на това. 
дава възможност за такава о? 
бота. Защото по всички 
пооси се разисква и заемат 
становища на заседания 
Пое дседател ството. 
членове на Поедседателството 
са отговоони за общата поли 
тика и всички становища 
Пое асе дателството, а не самс 
за областта или сектора, 
който са задължени, 
чем, с полаглбата на оаботатг 
членовете на Председателство 
то не стават „ресорни мииис-

— Въз основа на вече при
добития опит от организация 
та и работата на Председа
телството на СФРЮ и Пред
седателството на ЦК на СЮК 
(избирането на председател 
т.е., на председателствуващ за 
една година) другарят Тито 
оцени „че нас към такъв на
чин иа работа ни задължава 
със същността си нашата са
моуправителна система" и за 
ключи," че такава практика 
в предстоящия период, е въз 
можно и необходимо да се 
прилагаме и в другите орга
ни и организации като се 
тръгне от комуната до феде
рацията". Прилагането на тс 
зи принцип убеден съм, ще 
има неоценимо голямо, наис 
типа историческо значение, зг 
по-нататъшното успешно раз 
витие иа социалистическото 
самоуправление, за всеобщо
то демократично развитие н? 
нашето общество за осъщест 
вяването на властта на работ
ническата класа, за укрепва 
не на единството и стабилно 
развитие на нашата федсрал 
на общност.

Това е смъртоносна инжек
ция против бюрократично-ли 
дерскитс амбиции на отделни 
лица и групи. Защото ролята 
и отговорността на органите 
и форумите и тяхната колек
тивна работа придобиват в 
значението си. При това ед 
на година е твърде късо вре

политически 
бина за отделни хора, нашатг 
система и Югославия изоб
що.

спекули в чужПодялбата

Другарят Тито каза, че пс 
сочената практика от работа 
та на Председателството на 
СФРЮ и Председателството 
на ЦК на СЮК в предстоя
щия период ще е необходи
мо да прилагаме и в други 
органи и организации. Въ
прос е — дали може да се 
приложи и в настоящия пери 
од, т.е., преди следващите иг 
бори? Считам, че там къдетс 
за това не съществуват кон
ституционни и отделни устаЕ 
ни препятствия, с прилагане
то на този принцип може да 
се започне и преди изтича
нето на посочения срок. То
ва би дало възможност в пред 
стоящите три години да се 
придобие още фо-голям 
опит, който ще ни бъде доб 
ре дошъл в следващия пери 
од. Това е мое лично мне
ние, както и цялата интер
претация на идеята на дру
гаря Тито е моя лично. Тс 
ва, разбира се, не задължава 
да се предприемат мерки, пре 
ди за това да бъдат взети не 
обходимитс политически ре- 

към шения.

нг
По-нататък, трябва да се 

каже. че колективът в случайвъ
пропускда направи някакъв 

или грешка по-лесно ще се 
коригира, отколкото отделно 
лице, защото това лице може 
да бъде по-малко или повече

на
Всички

н? суетно, а колективът, основно 
с това не е обременен.

Естествено, има още много 
нещо, което в приложение на 
претворяването в живота на 
тази Титова идея би 
да се каже. Знаем например 
че в много политически пар
тии и движения, а и държа
ви се говори за 
работа, за неговото 
ние и под. Другарят Тито на
мери решение, с което товг 
се постига и трайно обезпе
чава.

На Конгреса на синдикати 
те другарят Тито каза, че по 
тези въпроси е 
много и че е убеден, „че та
къв начин на 
още повече би афирмирал кс 
лективната работа и отговор
ност чс би допринесъл

з?
Впоо-

могло

Най ще работят 
председатестоото

комисиите към 
на ЦК на СЮК

колективна
значе-

ма и осъществяване на власт 
та на работническата класа 
изключително значение има 
добрата работа на институции 
те на политическата система 
на социалистическото самоуп 
равление. Какво е вашето мие 
ние по този въпрос?

— В речта си на Конгреса 
на синдикатите другарят Ти 
то отделно подчерта.'' 
всички органи и институции 
на нашата система, в рамки 

компетенции

— Какви промени за избъР 
шени в организирането 
комисиите към Председател
ството?

па
размислял

действувансме за осъществяване иа по
сочените нездрави амбиции. 
Тези които евентуално биха 
рискували да узурпират феи- 
кциитс и плиомощията н? 

чс колективните органи навреме 
ще бъдат осуетени и прекра 
тена дейността им.

Прилагането иа принцип? 
всяка година да се избират 

колек

Изхождайки от
П редседатслството

тази
роля на 
извършени са крупни промс 
ни в организирането на него 
вите комисии, 
дадени са комисии само _ зг 
въпроси от вътрешнопартийп: 
та работа и международното 
сътрудничество на СЮК, а 

въпроси 'се об- 
съответни общество 
секциите на ССРН 

скупщина и ней 
Председа 

делегати

Съюзът на иомунмстите тръбва да 
се ангажира там, където става 

самеуправителната активност 
на работническата класа

Именно, съз-

тс на свотие 
трябва отговорно да изнълн* 
ват своито функции и да и: 
пълняват своите задачи." 
случаи отделни лица и гру 
ни да узурпират пълномощи* 
та и отговорностите на ин- 

политичсскат?

нови хора начело на 
I? тивнитс иа държавните и по

литическите органи ще изп
рави още по-пормалии отно
шенията между хората, тези 
отношения като цяло ще бъ
дат още по-човечни,. по-дсмс 
кратични, ще укрепва довери 
сто, другарските обноски и 
чувство иа рависство между 
хората. Всеки може и колек
тива да се изяви и да се про 

тур я«и със ,способностите си 
от принциниостта си, с демокра

тическото си иовсдсиии и ра
бота. Въз основа на това, с 
не само е авторитета на функ 
цията иа кодто някой се мг 
мери, хората ще придобиват 
общсствон престиж и афирма 
ция, ще укрепна съзнанието, 
чс трайни са човешките ка
чества, а функциите, какте 
знаем са преходни. Топа има 

иа огромно значение за правил 
лото В7,зпитаиие на кадрите 
особено иа младите и па 
ония от средните поколсии* 
и за тяхното демократично 
поведение. Освен спасяването 
ма кадрите иа обществените 
и политическите функции от 
бюрократизирането им, а та
кива опасности са реални, пс

всички други 
съждат в 
ни съвети,
делегатската 
ните тела, къдсто 
телството има свои 
или представители. С Правил 
ника е предвидена възмож-

Прсдседателството
Централният комитет да мо 
гат зарад изучаване на даде
ни проблеми, да създават от 

работни
групи. В тях, покрай члено
ве на Председателството 
Централния комитет, 
да б'ьдат наименовани и дру 
ги членове на СЮК. И така 
се дава възможност за по-ши 
роко влияние на членовете на 
СК в изграждането на стано 

форумите и орга

ституциитс на 
система, работническата кла 
са и трудещите се не биха мг 
гли
власт в
„се изолирали" в 
новни И други 
на сдружения труд, а и 
биха били развластсии 
техиократията, която би имг 
ла опора в ония, които бих? 
узурпирали конституционни
те уставните и другите пъл
номощия делегатските
скупщини и техните органи, 
форумите и органите на об
ществено-политическите орг?
низации и на другите инсти 

системата. Така би- 
изложили

— Другарят Тито на Еднна 
десетия конгрес на СЮК под 
черта исканото СК, а това щс 
рече и неговите органи, 
действуват в базата на общес 
твото. Какво бихте могли да 
кажете за това?

ки натисци, преодоляхме мне 
го трудности и нашата ревог 
юция продължихме успешно 
да вървили по нейна, оригинал 
на социалистическа самоупра- 
вителна — демократична про 
грама. В днешно време товг 
значи, че Съюзът на комунис 
титс трябва да се ангажира 
там, дето се развива самоупр? 
вителната активност на ра
ботническата класа, трудещи
те се и всички граждани, т.е. 
в основната организация н? 
сдружения 
общност, 
общност на интересите, кому 
пата и другаде, да бъде вът 
решна революционна сила г 
системата на социалистическо 
то самоуправление и залог зг 
стабилното революционно раг 
питие иа нашето общество.

да осъществяват сводто 
обществото, те биха 

своите ос
и даност

организации
делни комисии или — Другарят Тито постоян

но изтъкваше, чс Съюзът на 
комунистите т рябва да бъда 
„с масите" всред „масите", 
'.партия на масите", т.е., ни
кога да не се отделя от ра
ботническата класа, трудещи
те се и гражданите, от наро
да. Благодарение па такава 
насока нашата партия успя 
да подготви трудещия се на
род за освободителна борба 
да организира тази борба, 
предвожда и, като народоос- 
вободителна борба и социалис
тическа революция, да я до- 
педе до победоносен край 
Благодарение иа това, след 
победата иа въоръжената ре 
полюция, отстояхме на теж-

и
могат

труд, в местнатг 
самоуправителнатг

нищата на 
ните на СК. С изпъДИяванеТ0 
на своята задача временните 
комисии и работни групи пре 
късват с работата си.

туции на 
ха се, реално 
опасността от дсиствув 
тенденции, чийто носители с 

моиг

аис нг

технобюрократичсският
пол, да върши „ТИХ' запой г 
развитието на обществото пг 
посока противоположна 
социалистическото самоунрап
леиис. Затова във всички срс 

всички равнища об

Такива работни групи веро 
бъдат създадени и 

материали
Iятио ЩС 

за подготовка на 
за заседания на ЦК,

Изхождайки от това и ис
кането на другаря Тито на 
заседанието иа Председател- 

(На з-а стр.)

на

— За по-нататъпшото Р®3' 
систе ди и навитие на политическата
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Край на интервюто на 
другаря Бранно Микупич

По-малко форумна 
вкочененост

Работата но комисии и работни групи вече на 
повече жизненост, откро- 

на мнения в Съюза на ко-
старта показа предимствата: 
ксност и противопоставяне 
муниститс на Сърбия. — Главната отлика на приета 
та програма за работа е нейната насоченост на дси 
стиис в първичните и общинските организации на СК, 
както и препознаването на повдигнатите впроси във 
ВССКИДНИВНИя живот.

нататъшното укрепване мг 
Съюза на югославските кому 

Сега е основно всички

цялата
• страна, което е от голямо знг 
чение за 
вилни становища и за стабиг 
ността на нашата

(От з стр.) на положението в

писти.
заедно и всеки поотделно, ор 
ганизирано да пристъпим към 
реализирането им. С това нс 
що не смеем да учачкамс, как 
то ми се случваше в минало 
то и едно време след Дссс-

засмансто на праствого вече разисквахме за 
необходимостта членовете на 
Председателството н Цеитраг 
ния комитет на СЮК да учас 
твуват в работата на Централ 
ните и покрайнинските коми 
тети, както и първичните ор 
ганизации на СК и в репуб 
ликанските и покрайнинските 
организации, в които не са 
избрани в Централния коми 
тст на СЮК. За това ще ра
зискваме на следващото засс си. 
дание на Централния комитет 
Такава практика, покрай мио 
гото други положителни ре Единадесетия 
зултати, ще допринесе към 
изява на ролята на Централ
ния комитет и към издигане 
то на отговорността му за чсз 
стоянието в СЮК, за по-доб 
рото познаване и разбиранг

общност
Па друга страна, в първични 
те и общинските организации 
пряко ще се пренасят стано
вищата на Централния коми 
тст на СЮК, те ще имат.въз тия конгрес, но трябва да за 
можност да влияят в създав? легнем на работа, така да сс
него на становищата на Цел каже, още днес. И
тралния комитет по актуалш още повече да сс отиде всред
идейни и политически въпро масите, всред нашите труде

щи сс, които в Съпоза па ко

като -сс започне от ЦелМИХАЙЛО КОПАЧ те,
комитет до първи 

организации на СК. Из
тралния 
чиите ' 
постно е, че тс определен пе
риод лутаха, -търсейки не тол 

съдържанието на рабе 
отколкото свой стил

сче няколко години, нс- 
посрсдно след Десетия 
конгрес

критическите жили за сметка 
на форумиия стил на рабо 
та в нашето общество получа 
ваха за известно време и по* 
голяма гласност и 
ударение в печата и на поли 
ти че ските събрания. Имаше 
по тоя въпрос и псотмсрсиост, 
прекалявало, па и неразбира 
не (идеята — на участниците 
на съвещанията да сс отнемат 
столовете, за да бъдат изложе 
нията им по-къси), по поводи 
те и целите па тази, условно 
казано, кампания още как бя 
ха оправдателни. Новата Кои 
ституция откри широки про 
странства на демократизация 
в решаването на обществото 
но инструментите и формите 
на това решаване бяха по мис? 
го неща традиционни, окамс 
нени, неефикасни. Проблемът 
разбира се, не е в това дали 
трябва някой форум да съще 
егвува и да заседава, но в 
това, че много събрания бя 
ха самоцелни: без добри под 
готовки, аналитически разрабо 
теми проблеми, предварител 
но противопоставяне на гле 
дища и уважаване на прак 
тическите опити, от което по 
логическия ход на нещата, би 
ха произтекли добрите реше

втрябва па СЮК как
копа
тата си, 
специфичен ъгъл и //Цвят" на 
действуване. 
началото в просеца между ав 
торитета на политическите ръ 
ководства, често и прекалено 

изисквания,
пред тях са поставяни, коми 
сиигс с времето си се потвъР 
диха като силен полигон на 
демократични разисквания в 
Съюза на комунистите благо 
дарение преди всичко на две 
обстоятелства

Въпреки че вмуниститс виждат СВОя оргп 
иизация, способна да разрешг 
ва и най-трудни 
Аз винаги подчертавах, че кг 
билетното ръководене с мно
го вредно. В днешни 
то е нсодържимо".

В заключителната си реч нг 
конгрес на 

СЮК другарят Тито каза и 
следното: „Ние приехме доГ 
ри и ясни решения за пъти
щата на по-нататъшното раз 
витис на нашата страна и по

по-силно

проблеми
коитоголеми

УСЛОВИЯ

ОТ КООПЕРАТОР ДО СДРУЖЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ конкретната 
към отделни об 

области и привли
насоченост 
щсствсни 
чанс на хора с по-голям. о- 
пит и знания за темите, за 
които се говори. Когато пре 
димно, сс съберат хората не 
според функцията но според 
конкретния практически о- 
пит, който в себе си носят

ДОВЕРИЕТО ДЪЛГО СЕ 

СПЕЧЕЛВА тогава дискусията трудно не 
сполучи. Не е никакващс

тайна, че много колеги-жур
налисти с по-голямо удовол 
ствис отиват на съвещания 
на комисиите, отколкото на 
заседанията на политическите 
ръководства, за които по са
лата на навика винаги ще пс 
лучат по-голямо пространство 
във вестника, без оглед на 
значението на самото съве

В Тютюневата фабрика еъв Враня работи една 
най-старите
Сърбия- Комунистите успешно 
роля.

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

от водство да 
ко положението 
шение да се подобри.

предприеме всич 
в това отиопартийни организации в южната част на 

осъществяват своята

И започнахме с по-тясно 
свързване с селскостопанските 
труженици и е

доброто или за по-слабото 
стопанисване на колектива. 
„В ООСТ нямаме проблеми” 
— заяви Стоян Джорджевич, 
секретар на първичната орга 
низация на СК — „за които 
комунистите не са разисква
ли на своите събрания'’.

насърчванс 
тютюнопроизводителите. 

С 9 хиляди домакинства бяха 
сключени договори за коопе 
риране и е това произволите 
лите на суров тютюн бяха 
„свързани" с фабриката, 
да спре по-нататъшното 
маление на производството на 
суров тютюн на всички тю
тюнопроизводители беше да
ден аванс от около 10 динара 
по стрък. Получиха семе без 
платно, а качественото произ 
водство им донасяше и дру
ги облекчения.

Тютюневната промишле
ност във Враня в състава си на ния и заключения.

От тези слабости до голя 
бе захваната и ра

има четири основни органи 
зации и трудова общност и 
добре работи. Средните лич 
ни доходи възлизат 4875 ди 
нара, производството през 
първите 6 месеца на тази го 
дина е по-голямо от минало 
годишно е 9 на сто, а общи
ят доход с 16 на сто. Но осо 
бено се изтъква основната ор 
ганизация на сдружения 
труд за производство и прер? 
ботка на тютюна, „Враня" 
-някогашната тютюнева фабри 
ка, като основа на трудовата 
организация. В ООСТ „Вра
ня" работят 496 работници, 
от които 101 са комунисти. 
Партията тук има дълга тра 
диция и има авторитет сред 
работниците, спечелен с дъл
гогодишен упорит труд. Това 
беше причината тези дни да 
разговаряме е неколцина ръ
ководители на СК и на тру
довата организация.

щание и решенията, които 
са приети. На събранията на 
комисиите, работните групи 
па и на партийните съвеща
ния има по-малко протоколар 
ност, форумна вкочененост 
предварително подготвени за 
ключения, а повече непосред
ствено

ма степен 
ботата на Съюза на комуни 
стите. Случваше се 
добре замислени акции да си

отделни
За

на-Тук особено подчертаха по 
чините и действуването на 
членовете на СК за по-трай- 
но и тясно свързване на 
ООСТ със селскостопанските 
труженици, тютюнопроизво
дители. До 1956 година, на
пример, над 17000 домакин
ства произвеждали около 5,5 
милиона килограма тютюн. 
Имало го тогава в изобилие 
и почти не съществувала пот 
реба фабриката по-тясно да 
се свързва с производителите. 
Но поради ниските изкупни 
цени на суровия тютюн, пре 
ориентацията на произволите 
лите на други култури, все 
по-малко имало тютюн. Про 
изводството на суров тютюн 
намаляло с на към три мили 
она килограма, а общо 9 хил 
яди домакинства в южната 
част на Сърбия садеха тютюн! 
На това неблагоприятно по 
ложение първа реагира пар
тийната организация, като по 
търси от стопанското ръко-

останат
мисъла, тъкмо поради 
че не| успяват да пробият фо 
румните бариери, живееха от 
съвещание до съвещание, 
привидността 
най-често се създаваше с пре 
насяне на обобщени дискусии 
по определени теми на по- 
ниски облици на форумно съ 
биране.

Днес

на равнището на за 
това

реагиране и изказва 
повече примери от жи 

па и полемични тонс
и не.

на активност вота, 
ве искри.

Но такъв ред на нещата мс 
же би и не е лош, а безспор 
но в настоящия 
където това е най-необходи
мо, във фазата на политиче 
ския анализ и подготовка за 
решаване в Съюза на комуни 
стите, са включени много нс 
ви хора, внесени са 
брой свежи 
ски дух, с което, от една стра 
на, се

Сега всички членове 
лектива съзнават, 
ствено такава

момент ена ко-
че един- 

политика им 
даде възможност да постиг
нат цененни
партийната организация от 
своя страна прави всичко 
операторите

положението до гол 
яма степен е по-добро и съ 
ществено по-другояче. Проме 
ните в стила и метода на р? 
ботата разбира се не са плод 
на някаква отделна, 
ски

резултати. А

ГОЛЯМ
идеи, критиче

ко- сектор-
добре извършена рабо

та, но е съставна част на идей 
пата и практическата борба за 
нова обществена роля на Съас 
за на комунистите, за 
кратично
ефикасно решаване 
партийните рамки, а след тс 
ва и на по-широки обществе 

пространства. Тръгна се 
от правилната логическа 
поставка, че комунистите 
то отделни лица и 
ите

производите
ли на суров тютюн да станат 
сдружени производители. Има 
желание

превъзмогват 
рамки на Съюза на 
стите.

онези
съгласно Закона комуни

които го правеха дс 
затворен, а от друга — 

установява се онази необходи
мост

за сдружения 
създаде труд, да се 

възпроизводствена
цялост, която ще има съвмес 
тен продукт и съвместен 
ход. Постигне

демо ста— Нито един мил 
ха нашите събеседници —пър 
вичната организация на СК 
не преставаше да се грижи 
за съдбата на колектива и 
еднакво е „заслужна" и за

каза разискване и по-
първо в между обществената 

практика и идеологията на 
СК.

до-
ли се това, из 

гледцте за по-ускорено 
витие ще бъдат много 
бави.

раз-
по-ху

ни
Трудно е обаче да се опре 

дели действителната степен 
на тези нови качества в пар 
тийния живот. Някъде ста 
ва дума за все по-честа прак 
тика, а някъде едва за тенден 
Цид. Онова, което ограничава 
тези процеси на отваряне на 
Съюза на

пред
ка-

чрез сво 
организации на СК не 

да дадат свой принос 
разширяване на 

ативата и съвкупното 
тие на •

Комунист могат
към иници

разви-
самоуправлението. 

собствената инициатив
ност, критичност, ефикасност 
на действуване вътре в Съюз? 
на комунистите не издигнат за 
едно стъпало по-високо.

По много неща може 
съди, че тази

комунистите можеПредседател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: Мария Тодорович.

акоАдрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 
627-793.

Издава: Издателска трудова 
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
на хърватскосръбски (кирилица 
ца), на словенски.

да се препознае и в съзнание 
то на отделни лица и в прак 
тиката на отделни институ
ции. Нивото на отвореност 
на разискванията и проблема 
тизиране

6, телефон
да се 

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

на отделни теми о- 
ще не е задоволяващо, 
най-вероятно поради известна 
скованост, която отделни ли 
ца чувствуват, влизайки в ра 
зисквания под закрилата 
Съюза

направена, макар че 
още не е достатъчно. Значи 
телно е

на всички из това все
и латини- 

македонски и албански 
и в съкратени издания на български 
гарски, словашки, румънски 
език.

разширентт теренът
на партийните разисквания 
както по отношение на програ 
мирането на активностите 
така и когато- става дума за
=,ствяв.ането на отделни .задачи. За това особено до

партий
ните комисии, които вече по вече

Редакция на изданието на „Комунист" 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже
вич, Велимир Филипович, 
тич, Слободап Клякич,

уп- н?и русински на комунистите._ Им?
случаи, че и отделни партий 

Функционери понякога не 
ооръщат достатъчно вним?
ние на работата в комисиите 
живееики вероятно с убеж-

важен единстве 
онзи форум, В КОЙТО сс 

решенията и форму 
партийната политика.

Излиза в петък.
„„ С указ иа президента на Републиката 
от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
® “™чен с °РДен народно освобождение 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
1ратство м единство със златен венец.

Расгко Йове- 
Михайло Ковач. 

Обрад Кович, Иово Маркович, Бранислав 
Милошевич и Милентийе Вуксанович.

ни

принесе работата по
Секретар на редакцията Бояна Анту- дението, че егодини са въведени 

облици на
■ОВИЧ. Във 

организи
новсички 

ране на Съюза на приемат 
лиракомунисти



ИЗАТОВЦИ

ПЪТЯТ КАМЕНИЦА 
Е ГОТОВ ЗА АСФАЛТИРАНЕПРЕРАБОТКА НА МЛЯКОТО 

ВЕЗ ЗАСТОЙ Пътят
който се изгражда благодаре 
ние на активността на местна 
та общност в Сенокос и ма 
териалната помощ на сено 
кошани е готов за асфалти 
райе. В тази работа се вклю 
чи и местната общност в 
Каменица, която с добровол
ни акции подготви пътя над 
Каменица. Тя има намерение, 
по примера на сенокошани.

Каменица-Сенокос, да отправи писмо-апел до 
свои съселяни, живущи във 
вътрешността на страната за 
съдействие и материална по
мощ.

ла-Каменица и Брайковци. 
Снежните преспи са много 
високи и в утрините часове 
е трудно да минем.

В деня когато посетихме 
мандраждиите в Изатовци при 
стигна и млякото от гранич 
ните села Вълковия и Криво 
дол. Валко Арсов също така 
влага усилия на време да до 
кара млякото от граничните 
села откъдето най-много има 
мляко.

★ Мандрата в Изатовци преработва 1.400 
ден. „Сточар 
дителите.

литра мляко на 
1 на произвонередовноизплаща млякото

Очаква се, че и тая акция 
ще успее, защото примерът 
на сенокошани действува по
ложително.

Б. Н.

Пототовка на овцете за заплождане— За сега най-много мляко 
получаваме от Вълковия, око 
ло 400 литра, а там е най- 
лош пътят за прекарване на 
млякото, — казва Манол Ива 
нов. Но съществуват условия 
за подобрение на условията 
след изграждане на пътя- 
Сега мандрата има достагьч 
но вода, която кооперация 
та доведе от месността „Де 
вица". Подобряват се и оста 
налитс технически условия 
за производство на сирене.

За да се заплодят овцете 
още при първото покриване, 
трябва преди пускането на 
коч да се подготвят. Подготов 
ката се състои в следнотр: 1) 
животните да се доведът до 
средна и надсредна охране- 
ност, т. е. в разплодна конди 
ция; 2) постепенно да се пре 
крати доенето, ако животни 
те са в лошо телесно състоя
ние и няма достатъчно фу 
раж; 3) да се заплодят в мо
мента на най-интеизийната 
размърленост.

Размърлеността на овцете 
трае различно време — оби 
кновено от 12 до 36 (средно 
30) часа. През това вреМе ов 
цата трябва да се запЛоди. 
Ако не се заплоди, размърле 
ността се проявява след около 
3 седмици (от 16-ия до 21-ия 
ден).

Овцете се покриват по есте 
ствен начин или се осеменя 
ват изкуствено. И при: два
та начина размърленитс ов 
це трябва да се осеменяват 
по два пъти, което спомага

за по-сигурното им запложда 
не. Така например, ако е 
открита сутринта, размърле 
ната овца трябва да се. осе 
мени (или да се пусне на 
коч) за първи път към 8-9,30 
часа и за втори път след обяд 
към 16-17 часа.

При овцете може да се прак 
тикува и свободно осеменява 
не, което се състои в това, 
че при овцете-майки винаги 
има коч, който запложда ра 
змърлените от тях. Кочът мо 
же да покрива овцата не са 
мо два, а мнощ повече пъ 
ти. При това съешаване сил 
но се изтощяват, поради кое , 
то то не се препоръчва.

При пускането на овцете на 
коч „от ръка", т. е индивиду 
ално, се знае точно коя ов 
ца кога и от кой к°ч е ?а 
плодена и т.н. В такъв слу
чай са необходими пробници, 
които откриват размърлените 
овце, и според индивидуал
ните им качества същите се 
пущат на съответен коч.

За сега кооперацията „Сто 
чар" от Димитровград няма 
никакви стокове готови стоки 
(сирене и кашкавал) във пун 
ктовсте във Висок. Въпреки 
това изплащането на мляко 
то на чаените производители 
е нередовно. За последните 
три месеци млякото не е 
платено и с това се наруша 
ват установените норми в 
сътрудничеството между коо
перацията и чаените произво 
дитсли, утврдени чрез дого 
ворите за сътрудничество.

Манол Иванов
Въпреки лошото време пре 

работна на млякото в мандра 
та в Изатовци върви без за
стой- 1.400 литра мляко, което 
се „стича" тук от Горни и 
Долни Криводол, Вълковия, 
Болевдол. Каменица и Брай
ковци се преработва в сирене 
което се прекарва в Сенокос 
където се произвежда кашка 
вал. Работниците на мандрата 
Никифор Петров, Манол Ива 
нов и Велко Арсов влагат мак 
симални усилия да не дойде

Никифор Петров 
до застой в производството и 
с това да не се обременят про 
изводителите с големи трудно 
сти и загуби.

Никифор Петров, КОЙТО съ 
бира млякото в Брайковци 
и Каменица тези дни има го 
лдми затруднения. С двукол 
ката едвам си пробива път 
през завеяните пътища.

— Ако продължи такова вре 
ме едвам ли ще може да съ 
бирам млякото от двете се Б. Н.

ЗАПИС ОТ ДОЛНО ТЛЪМИНО

ЦЕНТЪР, НОЙТО И ЗАНАПРЕД ЩЕ БЪДЕ ТОВА
сеМного проблеми са разрешени, но остават още редица други за решаване, за да 

създаде по-хубав живот.

здравната станция, след ня
колко дни ще почне постоян 
но да работи лекар от обща 
практика и това ще значи 
много за превантивната здрав 
на защита на населението от 
целия район.
—Най-важното е, че един след 

друг жизнените въпроси спо 
лучливо се разрешават и 
нашето село. Наскоро получа 
вамс и нова училищна 
тройка — модерна и 
Все пак бих казал, че нробле 
мито могат и по спешно да 

изтъква иа-

С тези думи ни посрещна 
ПЕТРАКИ СТАМЕНОВ, пред
седател на местната общност 
в Долно Тлъмино. А до това 
село от Босилеград се приети 
га след като се изминат два 
наесет километра асфалтов и 

километраоще осем наесет 
кален и тесен селски път.

Долно Тлъмино и по-мссто 
положението си, и инак вина 
ги е бил районнен център за 

Босилс-

1!

нос-
уютиа.

най-отдалечените от
Жеравино, Голеш, 

Ярсшник, 
център.

град села 
Горно Тлъмино,
Доганица... Казваме 
защото тук работи училище, 
местна канцелария, 
тивен дом с търговски 
зини, а до преди няколко го 
дини земеделска 
и поща. Някои от тези ведом 

вече не същсству- 
коо-

се разрешават — 
шият събеседник.

13 Долно Тлъмино 
два пъти идва автобус. С то 
ва с направена важна крачка 
върху подобряването па път- 
но-транспортнитс вързки. Оба 
чс, това още ис с достатъч- 

трябва

П. Стаменов дневно
коопера-

мага стопанскаКазахте, чс със 
интеграция в общината 
кооперацията е закрита. За

ви с необходима нова?
— За развитие на селското 

стопанство. Ако сега и по пя 
колко месеци не виждаме аг
роном, как може успешно да 
внедряваме съвременната

основния отрасъл, кой 
обезпечава поминъка? 

И за сдружаването на земе
делските производители, за 

много говори. А за 
на животновъдство-

тук
кооперация

що
ства тук
ват, както земеделската

пощата. Радва ооа
по. Резсовитс линии 
да сс увеличат, а пътя от Ри
барки до Тлъмино да бъде 
модернизиран.

перация и 
че, чс сс тук откриват нови 
и твърде необходими ведом
ства. Например, здравна стан 
ция. Така селото пак остава 
да бъде център на целия ра 
йон, в който живеят 
три хиляди жители.

на-
Заслужва внимание предло

жението на цялото население 
от районна да сс прокара път 

Голеш към Крива па 
За целта с необходимо

ука в 
то ни

около от село
което сс лаика.

да сс трасират само пет кило
метра, които за целия Тлъ- 
мински район означават още 

жизнена пързка. Върху 
предложение трябва по-

развитие 
то нужно е тук да сс открие 
и ветеринарен пункт — от- 
върща Стаменов.

И съселяните на Стаменов 
нужди за доб

Солото получи нова училищна сградаПредседателят на местната 
общност, едър планинец, но 
в напреднали години казва, 
че в Долно Тлъмино сега жи 
веят 80 домакинства. По-раио 
били повече. Оттук младите 
се масово 
това отиват на работа навред 
из страната ни.

всички села. Този въпрос 
до трябва да бъде грижа и 06- 

и нейни
на жителитереалната мечта 

от районна. Главното о 
тук да се прокара далскопро 
вода, а сетно ще смогнем си 

да построим низкоразпре 
долителна токова мрежа във

една 
това
конкретно да сс работи 
да се търси помощ от ком
петентните организации.

— И електрификацията

щинската скупщина 
то органи — каза ни на края

ивиждат пряки 
лижаванс на земеделска коо- 

до тдх, на подобен на разговора Стаменов.школуват, а след перация 
начин, на който сега го пра 

здрайното дело. Ето, в

ли В. Велинов
ови
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ДОКАТО Е ВРЕМЕ 9:рантира получаване на рабо 
та след средното училище, 
доколкото не са решили да 
продължат образованието си 
във висшите учебни заведе-

Подготовките за провеждане но втория етап на средното 
насочено образование трябва да бъдат навремени и вее 
обхватни

4
зя

в производството, но и да 
продължи образованието си.

В настоящия момент уча
щите в средното насочено об 
разование имат възможност 
да избират своя специалност 
от общо около 800 специал
ности. Разбира се, този спи
сък може и да се съкрати, 
но остава впечатлението, че 
пред среднисгите се разкри
ват неизчсрптасми възможнос

Има един лош, закос- 
тенел навик — всичко да се 
решава в последния мо
мент. За провеждането на да 
депо мероприятие или зако- 
нопредписание обикновено се 
остави достатъчно време, но 
поради небрежност едва, ко 
гато ни притисне срока — то 
гава си спомним за категори 
ята „време”.

Нещо подобно се случва и 
по отношение подготовките 
за провеждане на втория 
етап на средното насочено 
образование. Макар че рефор 
мата на средното образова
ние е дълготраен процес, кой 
то следва да доведе до корен
но преустройство на средна
та възпитателно-образовател
на система, има задачи, кои 
то следва да бъдат изпълня 
вани срочно.

Една от належащите зада
чи в тази област е установ
яването на съвместен интерес 
между образователните орга 
низации и организациите на 
сдрукения труд. Основната 
цел, набелязана в преустрой 
ство на средното образование, 
е да се обезпечат необходи
мите кадри за основните ор
ганизации на сдружения труд, 
които освен общи познания 
да имат и професионални зна 
ния и умение. Среднистът ед 
новременно би трябвало да 
може активно да се включи

IОчевидно, сдруженият труд Ж
е онзи фактор, който чрез Щ
свободна размяна на труда, I 
трябва да въздсйствува и да |
определи физиономията па ■
втория етап на средното ма- Щ
сочено образование. Исосно 
вателното протакане п момей 
та може да предизвика отри 
цатслии ефекти: да създаде 
чувство за излишност срсд- 
срсдниститс, както и да довс 
де в недоумение средното 
училище в коя насока да 
провежда втория етап на сред 
ното наоочено образование.

Невсднаж е посочвано, че 
кадрите за производството са ТЕАТЪР 
най-ценния капитал. От иего 
до голяма степен зависи как 
дадена организация на сдру
жения труд ще се развива за 
напред. И не само как ще 
се развива, но и как ще сто 
панисва в сложните условия 
на стопанисване както на до 
машния, така и на чужде
странния пазар.

В момента е твърде важно 
по провеждането на втория 
етап да се ангажират всички: 
от обществено-политическите 
фактори сдружения труд и 
училищата. Много въпроси, 
които докоснахме както диле 
ми, обезспорно на съвместни 
договори и съвещания могат 
да намерят най-целесъобраз
ни решения.
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Едва ли. В много ореди 
(в това число и в нашите об 
щини), освен в средните учи 
лища
сем не е раздвижена. Орга
низациите на сдружения труд 
не проявяват интерес за шко 
луването на среднистите, т.е. 
не изтъкват свои изисквания 
какви средни изпълнителски 
кадри са им необходими. 
ОбеЕсгивно те не са в състо 
яние да направят това за 
един по-дълъг срок, защото 
това изисква да имат вече 
разработени дългосрочни раз 
войни програми, в които да 
е решен и въпроса за кадри-

’ттж.
Георги Георгиев — Петрин (масло)

инициативата съв-

.скъперник- НА
ДИМИТРОВГРАДСКАТА

СЦЕНА
те. ЛИСЛАВ СТЕВОВИЧ, реализа 

тор
ДЪР КУЗМАНОВИЧ, женски 
костюмограф РАДА ЕРАКО- 
ВИЧ, а организатор на пред
ставлението Драган Анджелко 
вич.

На 23 ноември т.г. театрал 
на група от изтъкнати юго
славски професионални арти 
сти изпълни на димитров
градската сцена известно про 
изведение на Йован Стерия 
Попович — „Скъперникът’ 
(Кир Яня). Това представле
ние димитровградчани видя
ха благодарение на Републи
канската културна общност, 
която финансира гостуването 
с 80 на сто, или с 20 хиляди 
динара. Културният център 

в обезпечи останалите 20 на сто, 
представени относно пет хиляди динара.

В изпълнението на пиесата 
участвуваха РАДЕ МАРКО- 
ВИЧ (Кир Яня), МИЛЕНА ДРА 
ВИЧ (Юца, негова съпруга), 
НЕДА АРНЕРИЧ (Катица — 
Янина дъщеря от първата же 

разказа „Смъртта на), Мишич, нотариус (Бра- 
нислав Лешич, Воислав Ми- 
рич). Кир Дима (МИЧА ТО 
МИЧ), Петър слуга (Милан 
Айваз, Радомир Шобота).

Постановчик на пиесата е 
ДЕЯН МИЯЧ, сценограф ВЕ

Периодът на първия 
от средното насочено образо 
вание вече изтича и ученици 
те, които продължават обуче 
нието си вече 
трябва да получат така да 
се каже „свой профил”, т.е. 
специалност, кодто да им га-

етап на декорите АЛЕКСАН-

по-осезаемо

Според обща оценка това 
представление бе изпълнено 
твърде качествено. Артистите 
са се отнесли съвсем профе 
сионално към задължението 
си и са проявили чувство на 
пълна отговорност при подго 
товката на пиесата.

Интересът на любителите 
на театъра към пиесата и пред 
ставлението бе особен 
500 души (толкова места има 
в залата) видяха изпълнение 
то и останаха твърде доволни 
от видяното.

В заключение може да из
тъкнем, че е желателно пове 
че такива представления да 
се видят на димитровградска
та сцена.

Ст. Н.

ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ НА АВТОРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ НА СЛОВАШКИ ЕЗИК

В 5-та книжка на списание 
то на словашката народност 
в Югославия „Нови живот” 
която излезна от печат тези 
дни гостуват творци от бъл 
гарската народност.

Списанията „Мост" и „Нови 
живот”

на творби на автори от бъл 
гарска, тоест словашка народ 
ност списанията допринасят 
за по-близко опознаване на 
културните ценности на две 
те народности.

В новия брой на „Нови жи 
вот" на творчеството на бъл
гарската народност е посве 
тено отделно място. Поме
стен е всъпителния текст на 
МИЛЕ НИКОЛОВ: „Творче- 
твото на българската народ 
ност в Югославия". В разде 
ла: „Панорама на поезията

на българската народност 
Югославия" са 
поетите: АЛЕКСАНДЪР ДЪН 
КОВ, СТОЙНЕ ЯНКОВ, СТЕ
ФАН НИКОЛОВ, БОРИС ТО 
ДОРОВ и МИЛКА ХРИСТОВА 
В областта на прозното твор 
чество са представени: ДЕТКО 
ПЕТРОВ с 
на ковача Радислав", ПРОКО 
ПИ ПОПОВ с разказа „Ста
рият шоп” и МИЛЕ ПРИСОЙ 
СКИ с разказа „Глутница".

към

вече няколко години 
активно сътрудни- 

страниците на 
успешно бе 

литературното 
творчество на словашката на 
родно ст в Югославия. С пре 
веждането и публикуването

развиват 
чество. На 
„Мост" твърде 
представено

Д. Р. Ст. Н.
Известното издателство 

„Педагошко-книжевни збор" 
в Загреб миналата 
издаде книга 
„Методика на работата на 
училищния педагог’' от д-р 
Владимир Юрич, професор на 
Филооофския факултет в Заг
реб. Така нашата педагоги
ческа и останала общественост 
получи един твърде полезен 
наръчник. Безспорно, в правия 
момент получихме необходимо 
капитално произведение, което 
не само че е първо от тоя зид 
у нас, но със специфичната си 
концепция, с начина на подхо
да и реализацията на пробле 
мите и задачите е единстве
ното изобщо в света.

С оглед, че досега същес
твува голямо разнообразие и 
несъгласуваност 
щата,
на определяне профила и 
физиономията на педагогичес 
ката служба, така и за ней
ното практическо действува- 
не, насъщна необходимост бе, 
а и крайно време, дългогоди 
шният опит на 
педагози да се обобщи с цел 
да се уеднакви практическа
та дейност на тези специали 
сти. Това се удаде на нашия 
познат и изтъкнат 
д-р Юрич.

Д-р В. Юрич твърде ком-

МЕТОДИКА НА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕДАГОГ сто не може в книгата да се 
утвърди кой отдел е по-добре 
обработен и доближен до учи 
лищния педагог. Дали когато 
става дума за понятието на 
методиката на работа на учи
лищния педагог, или за педа
гога и възпитателното действу 
ване
това степенуване 
на труда в училището или ак 
тивността на училищния педа 
гог, или пък за помощта на 

преподавателите, 
родителите... Наистина труд
но е да се каже каквов 
та е по-ценно и 
Все пак трябва да напомним, 
че училищният педагог 
вно поради учениците и за
това на тези възпитателни 
„обекти" и субекти се отделя 
пълно внимание и уважение 

И още нещо: ако се има 
предвид, че редакторът на 
тази книга е нашият еминен 
тен педагог проф. д-р Перо 
Шимлеша и че рецензентите

година 
под заглавие

петентно, с умение и интуити 
вно от практиката пренася 
своя и чуждите опити и съз 
дава съдържание с изключи
телна педагогическа и обще 
ствена стойност — неоценимо 
произведение за практичес
кия начин на работа на учи 
лищната педагогическа и
психологическа служба. А
това за дейността на тези 
служби е и най-важното. Зна 
чи, изключителната необхо
димост от тази твърде полез 
на книга не само на педаго
зи, но и за учлшцните психо
лози, социолози, социални ра
ботници, директори на учили 
щата, преподаватели, възпита
тели на предучилищни заведе
ния и др., е задоволена. И не 
само това, авторът на тази кни 
га още повече убеди компе
тентните в необходимостта и 
ползата за по-бързото и по-ин 
тензивно откриване на работ
ни места на училищни педаго 
зи-психолози. Още повече, че 
тези специалисти в сътрудни
чество с училищните 
досега значително и видимо 
оказаха влияние върху усъвър 
шенствуването и осъвременява 
нето на възпитателно-училщц

ната и преподавателско-обра 
зователната работа.

Д-р Владимир Юрич 
Методиката на работа на учи 
лищния педагог обработва в 
десет глави с подходящ увод. 
Освен това, авторът 
тира богатата наша и .чужде 
странна литература от 
две стотин заглавия с прибав 
ка на необходимите допълне
ния.

же да използва в своята ра
бота, като = графикони 
преценка,
социометрични индекси, 
белки, схеми, графикони, диа 
грами, протоколи, планове 
на работа, отчети и др. Сле 
дователно, наръчникът не ог 
раничава активността на

нав анкетни листчета.
та

на училището. след 
стойносттапрезен-

над педа
гога, но му дава инициална 
основа за творческо действу- 
ване в своята работа, тоест 
помага му в търсенето, 
ването и прилагането на 
съответните подходи със соб 
ствени сили.

учениците.

Преди всичко силно впечат 
ление оставя обстоятелството, 
че авторът с лековат, четлив 
и разбираем език и стил съоб 
щава материала; че текстът 
е непретенциозен и ненатрап 
чив, но дълбоко сюгжестивен 
и конструктивен. Книгата не 
бива да се схване като готов 
рецепт, но като средство, ко 
ето помага
Още повече, че работата 
училищния педагог не е дог 
магична

книга 
по-полезн.о.

откри
най-

е гла
Следващата значителна от

лика на книгата на д-р Юрич
е диктатично-психологическа- 
та свързаност между 
те и отделни части. Авторът 
именно е успял да привлече 
вниманието и интереса 
тателя, така че 
нал

на станови- 
както по отношение

глави-

при работата. на чина вече започ- 
да чете текста дочита го 

Докрай, понеже логическо- 
гносеологическият континуи- 
тет на мислите в книгата та 
ка са свързани, че от едно ста 
новище естествено произтича 
Другото и така редом следва 
ЩОТО като накрая се създава 
закръглена цялост и насър 
чение към нови съзнания. Про

неговата работа 
е диалектически фундирана 
и насочена.

Друга специфична

също така са наши 
дагози — проф. 
мир

видни пе 
д-р Влади 

_ и проф. д-р
Владимир Поляк — 
този

училищните
Мужич

особе
ност на този наръчник, кой 
то импресионира, е че авто
рът дава цяла 
начини, средства и техника, 
които училищният педагог мо-

тогаваоргани наръчник още 
получава в значението си.

Издателство: Педагошко 
жевни збор, Загреб, 1977

стр. 312, цена 250 динара. 
Д-р Слободан ВАСИЛЕВ

повече
педагог система от -кни

г.,
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МЛАДЕЖКИ ТРУДОВИ АКЦИИ НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

НАГРАДИДОБРОВОЛНИТЕ младеж
ки трудови акции, които за
почнаха още в първите годи 
ни на войната и се разгър
наха особено силно непосред
ствено след освобождението, 
дадоха огромен 
ки тласък на страната, код- 
то се издигаше с бръз темп 
направо от тежките военни 
разрушения в много мощно 
стопанство. Паралелно с това 
трудовите акции имаха 
малко политическо и възпита 
телно значение за строители 
те и цялата младеж, — те бя 
ха специален вид социалисти 
ческа школа за младото 
коление в Югославия-

от тунела бе изграждана с 
помощта на кесони.

Автомагистралата 
ство единстдо" Белград—' За 
греб досега е най-го ляма и 
по ^ числото на участниците 
най-масовна трудова акция. 
310 000 строители се бореха 
от 1 април 1948 до 30 
1950 (всеки по 
на дължина 
през мочурища и гористи ела

Това са: фабриката за тежки 
машини „Иво Лола Рибар” в 
Железник край Белград, Ме 
талургичният завод Зеница, 
фабриката за хидравлични ма 
шини в Житняк при Загреб, 
фабрика „Титан” в Камник, 
Леярната на мед в Севойно, 
фабриката за огнеупорни ма 
териали в Младеновац, 
стилната фабрика в Нови Па 
зар, военното

По повод Деня на Републи 
29 ноември, в гимна

ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА„Брат-
ката
зидта „Йосип Броз Тито’' в 
Димитровград бе проведен 
конкурс на тема: „Революци 
онните факели на АВНОЮ 
са безсмъртни”. В конкурса 
участвуваха около 20 ученика

В гимназията вече един ме 
сец работи политическа шко 
ла, която посещават 30 уче
ника. Лекциите изнасят пре
подавателите по история и 
марксизъм, а също и члено
ве на комитета.

икономичес

ка и 
два месеца) 

от 382 км. и
тек-

от всичките класове.
предприятие СЪБРАНИЯПърва награда спечели КА 

ТАРИНА АНДОНОВА от III 
клас (200 дин.), втора — СНЕ 
ЖАНА ЛЕКОВА от II клас 
ГЕОРГИЕВА от IV клас (100 
(150 дин), трета — ДИЯНА 
дин.) и четвърта награда по
лучи МАРИКА ВЕЛКОВА — 
50 ДИН.

не

Тези дни в гимназията се 
състояха събрания на учени
ческата общност и Председа 
телството на младежката ор 
ганизация (Училищна конфе
ренция), на които бяха пред
ложени ученици от. III и IV 
клас за членрве на СЮК. По 

ното приемане ще реша- 
партийната организация

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ СЪЮЗНИ 
ТРУДОВИ АКЦИИ У

при гимназията.
РЕЦИТАЛ

Между многобройните мла 
дежки трудови акции почет
но място заемат голямите съ 
юзни акции, в които е израз 
ено най-положителното, кое‘ 
то характеризира тези трудо

На 23 ноември т.г. люби
телите на сериозната музика 
имаха възможност и удовол
ствие да приветствуват в сво 
ята среда и да чуят изпълне 
нидта на изтъкнатия белград 
ски пианист М. Феодорович. 
Той изпълни най-известните 
произведения на полския ком 
позитор Ф. Шопен. Пиянис- 
тът ни запозна с живота 
делото на композитора, кое
то макар и късо е доста пло
довито.

Членовете на рсцитаторска- 
та секция при гимназията, с 
която ръководят гимназиал
ните преподаватели Вера Лю
бенова и Садик Хамидович, 
подготвиха рецитал в чест 
на Празника на Републиката, 
с който участвуваха на търже 
ственото заседание, състояло 
се на 27 ноември в Култур 
ния център. Рециталът бе при 
дружен от хорови изпълнения 
на основното училище с рт 
ководител на хора Миша Ки 
ров.

ви акции.
Железопътната линия Бръч 

ко—Бановичи е първата голя 
ма съюзна младежка трудова 
акция. На 1 май 1946 г- за‘ 
почна изграждането й- А ПЪР 

влак с въглища мина

Младежки бригади на автопътя „Братство и единство”

„Крушик', фабриката за ма
гнезий в Кралево, индустри
алните обекти в Горажде и 
Фоча, военно индустриалните 
обекти в Хаджичи, фабрика
та за кабели в Светозарсво и 
Леярната в Никшич.

Младежта много доприне
се със своите трудови акции 
и за електрификацията на 
нашата страна чрез своето 
участие при изграждането на 
четирите най-големи хидро
централи: Ябланица, Мавро- 
во, Власина и Зворник.

Младежта със своите трудо 
ви акции допринесе много в 
изграждането на големите ме- 
лиорациоини обекти: Посав- 
ския, Бегейския, Видополски 
и Йесснички канали, мелио
рациите на Струмишкото по 
ле, канализацията на Раля 
и т.н.

Младежките трудови брига
ди построиха и много други 
обекти, от които трябва да 
спомнсм студентските градо
ве в Загреб, Белград, Сарае
во, Любляна, Скопие, физкул 
турните стадиони Белград и 
Сараево, участието им 
граждането на Нова Горица 
и т.н.

вонски терени изграждаха мо 
дерно шосе широко 9 метра. 
Този автомобилен път само с 
5% е по-дългг от въздушната 
линия Белград—Загреб, а за 
76 км. по-къс от стария път. 
Той минава през най-плодо
родните краища на страната 
и представява 
част от нашите съобщителни 
магистрали.

и
вият
на 7 ноември същата година. 
За късо време бе изградена 

движение 90 ки 
железопътна ли-

и пусната в 
лометрова
ния,
на първата експлоатация 
богатите рудници Бановичи и 
по-бързото икономическо раз 
витие на целия индустриален 
басейни в пространната област 
на Тузла. В тази акция уча
ствуваха 62000 младежи и де 
войки в три смени от по два 
месеца.. Всички работи бяха

—: ръчно»
много малко механи-

Катарина АНДОНОВАнай-важнатаи по този начин започ
на

ДРУГИТЕ ПО-ГОЛЕМИ 
МЛАДЕЖКИ АКЦИИ 
Югославската младеж, по

край тези най-големи, има
ше и няколко по-малки съ
юзни и по-големи републикан 
ски акции, които са подобни 
по своите характеристики с 
най-големите. На първо мяс
то това е линията Никшич— 
Титоград. дълга 53 км., която 
започна да се строи през ап 
рил 1947 година, а завърши 
през юли 1948. В изграждане 
то й. покрай фронтови брига 
ди, участвуваха около 
младежи, които също така из 
граждаха още 7 по-малки же 
лезопътни линии.

Значително участие на мла 
изграждането на 14 

индустриални обекти.

БЕЛЕЖКА

публика ?Защо няма ■ ■ ■

защотоизвършваш!
имаше

Тези дни, в разгара на 
разискванията 
дейността на самодейно 
то дружество „Ууй" в се 
ло Звонци един диску 
тант постави и такъв 
въпрос: и покрай ТВЪР 
де редките представле
ния на дружеството, съ 
щите са слабо посете
ни. Защо ли?
' Отговор на въпроса 
не е трудно да се наме

шения. ако не се даде 
около отчет за досегашната 

работа и набележат но 
ви задачи
сът за дейността на 
„Руй" ще отслабва, вме 
сто да расте.

Звонската публика и- 
ма и трудно забравя 
ако веднаж й се изме

зация-
Железопътната линия ша‘ 

мац—Сараево бе втората гол 
яма съюзна трудова акция, 
която по числото на участни 
ците бе четири пъти по-голя 
ма от предишната, а по дъл
жината три пъти. Акцията за 

1 април, а линията 
на 17 но

и интере

30 000

почна на
пусната в движение 
ември 1947 година. Тази же
лезопътна линия води 
най-богатите находища 
въглища и 
на страната 
ца, Вареш и 
кокс.

В построяването
та участвуваха - 
дежи и девойки,

242 километра отворе
на линия и 60 км. линииI .
железопътните гари. пан- 

обект бе тунелът. Вран 
1534 м. И на тази 

част от ра

ни.
Щом оздравее поло

жението в този самоде 
ен колектив, щом 
стане на здрави крака 
— и публиката ще се 
върне. Още повече, ако 
дружеството .върне" в ре 
довете си и старите „про 
верени” самодейци и а- 
ко доведе и пресни, мла 
ди сили..

А за това нещо същс 
ствуват и желание и си

из-
през сери.дежта е 

крупни
на За лошите отношения 

в дружеството отдавна 
се знае. И тъкмо те са 
причината и за слабото 
посещение. Не искат хо 
рата да се разкарват, 
за да гледат „някои сй”. 
за които сс знае, чс се 
карат.

И «цко нещо не 
промени в работата на 
дружеството, ако не сс 
уредят взаимните отно-

частиостаналите 
и свързва Зсни- 
две фабрики за -\

И нощта има сънна линия- 
217 000 мла- 

които сло-
в пазвата сиДенят ни носи 

някъде далеко 
в прегръдката 
— играем в ритъма на музиката.

жиха по сс
на нощта живеем ли.

тежък 
дук, дълъг 
линия най-голяма 
ботата сс извърши Ръчно'„„ 
кар че имаше повече маши
ни отколкото на предишната 
линия, но затова пъ« работи
те бяха по-обсмисти.

Железопътната линия 
бой—15аия лука бе строена 
от 1 март ло 20 декември 
195) година. ТЯ е дълга 90 '<«-

изграждането и учас- 
87 000 младежи и де 
които вложиха огром- 

минава

М. А.
Вино ми дават да пия» 
различни 
всичко 
с каквото разилагат...
От какво ли живея?

Очите мълчат,.. Трясък... 
Пияният иска вино да сс точи, 
чаши
с ръце той сочи, 
чс горчевината

Полунощ. Музиката заглъхва. 
Сънуваш или мечтаеш?
Мислиш ли за живота?
— Мислиш и се каеш, 
че напразно отмина...

ма питиета ми дават,
на услуга ми е

До-

да хвръ ля/Да ,,сс'

на сърцето изпива.
и при 
твуваха 
войски,
ни сили, защото тя 
през трудно проходим терен. 
Тунелът Лескови води, дълъ’ 
1500 метра, бе не само иаи- 
тежкият обект на тази желе 
зопътна линия, но и наи-те* 
кият обект от този вид, кои 
то при нас въобще е стро
ен По време на пробиване 
то му, строителите бяха при 
нуденй да водят борба про 

водата и „живия пясък, 
този начин една част

има съиИ нощта 
и сънища за хората. 
Ела в съия ми» 
дните са пред нас!

забрави всичко.

ДЕНИЦА ИЛИЕВА
Видлич

ТИЯ
и по
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В НИ 
ШКИ РЕГИОНМИНАЛОСПОМЕНИ ЗА НАШЕТО РЕВОЛЮЦИОННО

СРЕЩА С ОИОПИЙСКИЯ 

НАЧАЛНИК
де съгласие, полицията ме пус 

Когато влезнах в канцела 
рията, потрепнах от страх.

— Защо си толкова упла
шен? 
кон.

В КРАЛ на август и пъР- 
дни на септември цари 

„Момчил 
се готвеше да ирев 

Цариброд. Междуиарод 
положение благоприят- 

за това. И

иа.
вите 
бродскндт 
войвода" 
земе БЕЗотряд

мс Миленпопита
ното — от— От партизаните... 

говорих му аз и дадох писмо 
то. Той г0 четеше и отвреме 

казваше

докато 
търсс- 

от положението, в
ствувашс
царското нравителето 
шс изход 1 
което беше доведена страна
та партизаните в тези краи- 

превземат
ЗАГУБИсамо— навреме 

„да", „да".
Когато прочете 

повдигна глава и ми каза, че 
може да дойде на

Как Манол Сотиров от Каменица, като началник на но 
щата в Смиловци сътрудничеше е партизаните и участву 
ваше в акцията за среща наоколийския началник в Цари 
брод е партизаните за предаването на града

писмотоща се готвеха да 
властта по градовете.

В края на август 1944 годи 
на партизаните от

своя сътрудник Манол

сега ис
желаната среща, но по-късно За първи път, след толкова 

, здравните организа 
Нишки регион през из 

месеца на го 
без за

отряда
години 
ции в
теклите девет 
дината са работили 
губи.

Дали това е 
прилагането на 
сдружения труд, по-качествено 
обслужване, по-рационално из 
ползване на всеки динар или 

друго, ще покажат до 
но за

ще може.
— Само да знаеш, Маноле, 

каза Миленков, ти ще ходиш 
е мене на срещата и ако не 

п тебе

чрез
Сотиров от Каменица, тогава 
началник на пощата в Сми
ловци поискаха от Смиловци 
телефонен разговор е околии 
ския началник Миленков. В 
подготовката на срещата меж
ду Миленков и партизаните, 
кодто не се състоя 
ва Манол Сотиров. Т 
той ни разказа свои спомени 
за тези славни дни.

.е
що СС случи, първо 
IIцс застрелям.

Аз имах доверие в партиза 
иитс, защото дълго време съ
трудничех е тдх: и знаех, че 
няма нищо да направят, кос 
то ще угрози моя живот. За 

му отговорих, че напъл 
това. Ми-

резултат от 
Закона за

участву-
ези дни

нещо
пълнителните анализи, 
сега има изгледи тази година 

региона
това
но съм сигурен в 
ленков подписа плика, пода
де ми го и аз напуснах кан
целарията. За всичко 
което видях и чух при Милен 
ков уведомих партизаните.

Още един път бдх при Ми 
ленков, когато в Цариброд 
бе пристигнато важно лице 
от Министерството на вътреш 
пито работи и Миленков бе 
зает служебно.

16СРЕЩА В ПОЩАТА «I здравеопазването в 
да приключи годината без за 
губи.

Шестдесетте здравни органи 
зации в 15 общини в Нишки 

изтеклите де

м а* ВВ края на август, една ве
чер дойдоха при мене в Сми 
ловци партизаните и 'поиска 
ха да ги свържем по тслефо 
на е околийския 
Миленков. Аз го потърсих, 
първо в околийското, а след 
това в къщи. но не го наме 
рих, казва бай Манол.

На утре ден Миленков 
обади по телефона и ме по
пита защо съм го търсил по 
телефона. Аз му казах, 
партизаните настояват лично 
да разговарят е него. Той не 
отговори нищо.

След няколко дни партиза
ните пак дойдоха при мене 
и случи се да дойдат тъкмо 
в момента, когато аз разго
варях е Миленков. Прекъснах 
разговора и казах на парти- . 
заните е кого разговарям. Те 
поискаха да му се обадят и 
след като Миленков се съгле 
си е това започна разгово
рът. Спомням си, че парти
заните искаха среща е Ми
ленков и от разговора раз
брах, .че Миленкоз даде съг 
ласието си. Беше договорено 
срещата да стане на една по 
ята на Козарица.

онова
§ &
33» регион през 

вет месеца са осъществили 
от около 1 ми

началник о общ доход
лиард динара, като в 
делови успех не са 
слени резултатите на Здрав 
ния дом в Ражан и аптеките 
в Куршумлия и Димитров
град, понеже 
став или нужната 
ция. В сравнение със същия 
период на миналата година, 
здравеопазването в региона е 
осъществило е 30 на сто по- 
голе.ми средства.

II този
зачи-1и

§1сс
11 — Тая вечер е въобцдс не

възможно да дойде до сре
щата и сам виждаш, 
околийското стават персонал
ни промени и тая вечер съм 
зает.

2 още не са до 
документа-че че в

Това беше и последния без
успешен опит за среща меж
ду околийския началник 
партизаните. Събитията изпре 
вариха тази среща и онова, 
което се целеше с нея- Ня
колко дни след това Цари
брод бе освободен с обща 
акция на партизаните. Манол 
Сотиров донесе и писмото н? 
активистите от Цариброд до 
отряда във Висок, където ве 
че се готвеше

ПРИ околийския 
НАЧАЛНИК

В основната здравна защи 
най-много средства е из 

здравния дом в 
а най-малко Здрав

над, че ме беше много страх 
от срещата с Миленков.

Когато пристигнах в Дими
тровград видях Миленков 
още едно лице да пият бира 
пред една кръчма. Той ме ви 
дя и като че ли сс сети за 
какво се касае. Отиде в кан
целарията на 
След малко и аз отидох 
канцеларията. Дежурният по 
лицай обади в канцелария
та, че искам лично да отида 
при него и той след като да

и
та
разходвал 
Долевац. 
ният дом в Мерошина.

Приравнени към показатели 
те от деветмесечието през из 

здравеопазва

По-късно, мисля, че 
беше в първите дни на 
тември, аз трябваше да за
мина при Миленков и да му 
занеса едно писмо от парти
заните. Според нареждането 
на партизаните запечатено пи 
смо лично трябваше да дам 
на Миленков, а той да ми се 
подпише на плика, че го е 
получил. Трябва да си приз-

това
сеп-

и

теклата година, 
нето в Нишки регион е из
разходвало само 17 на сто в

околийското.
в

мобилизация средства 
358 936 895 динара. Най-висок 
Ръст на разходите е забеле 
жила нишката хирургическа 
Клиника, което е съвсем раз 
бираемо с оглед на поскъпва 
нето на медикаментите и .др. 
материали, а основната здрав 
на защита, специално диспа 
нсерите по трудова медицина, 
най-много са пестили. Те са 
направили само с 10 процен 
та по-големи разходи в срав
нение със същия период на 
изтеклата година.

повече или
на населението.

Б. Николов

БЕЛЕЖКА

Шутулица се 
съгласи..СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

До известен застой 
в изграждането на пътя 

Ясенов дел 
отказва

на махала Шуту 
да участвува в

Проблеми еъо третата сливица Звонци 
дойде поради 
нето През изтеклите девет ме 

сеца на настоящата година 
са осъществени 38 процента 
повече средства от същия пе 
риод на миналата година, ка 
то във фондовете са внесе 
ни около 30 милиона динара.

Не достигат само средства 
във фонда за осигуряване на 
селскостопанските производи
тели, който ..през изтеклите 
девет месеца’_’^ма загуба'- ‘ 
около 62 милиона динара,: 7но 
същата ще бъде санирана.

лица 
акцията. 

Шутуличанлт ретата сливица, 
тачна.

искаха 
да си строят път за сво 
ята

наречена още ньл- 
влиза в така наречения лим- 

фатичен пръстен, който 
и средния отдел на 

(фарингса). Гълтачната 
ложена

евити търби и слухът да намалее. Нерадко 
възниква и впаление на средното ухо.

Ако третата сливица не се лекува махала, а не иск 
махала, а не искасе намира 

гълчата на
време могат да се подвят и други оплак
вания

ята
ха първо да се изгради 
пътя до центъра на се 
лото.

в горния
сливица е разпо- 

по горната зидна стена на гъл- 
тча, в непосредствена близост до задните 
отверстия
до отворите на двете Евстахиеви

— главоболие, лесна уморяемост 
и пр. Такива деца са винаги разсеяни, апа
тични, всичко вършат без желание, при 
умствени занимания бързо се уморяват, 
имат бавно развитие, изостават от другар 
четата си в училище. Говорът им е гъгнив 
(говорят с носа си).

Някои страдат от спазъм на ларингса 
астма, други имат нощни напиква-

След дълга и упори 
та активност на местна 
та общност и обществе 
но-политическите
низации в Ясенов

на носната кухина-хоаните и
тръби

При нормално развитие на единадесетата 
година/ третата сливица постепенно започ
ва да намалява:, като до 18-21 година по 
покрива на носоглътката.

Разрастването (хиперплозидта) 
тачната сливица 
тации

оторга-
дел

договор е постигнат 
и шутуличани се приоб 
щиха

или
ния.на гъл-

към общата акт.е., анедоидни веге- 
се явява най-често през третата 

до дванадесетгодишна възраст. Децата с 
анедоидни вегетации имат постоянно за
пушен нос.

Вследствие на това 
силно затруднено.

Те страдат от

Децата с анедоидни вегетации нямат 
апетит, боледуват по-често от 
телни

ция.
Само запродължи-

катари на горните дихателни пъ
тища. Дишането през отворена уста е 
предпоставка за неправилно развитие на 
лицевия череп.

Горна челюст е удължена, а твърдото 
небце е ладиевидно 

Срещат се аномалии 
зъбите. Всичко това

една седми
ца жителите от тази 
хала докараха на ново 
то трасе на пътя Звон 
ци-Ясенов дел над 500 
кубически метра 

В дължина от з 
метра е поставена твър 
да настилка на трасето 
и също се валира. 

Местната общност в 
Ясенов дел 

прие и програма 
граждане на махленски 
пътища до Шутулица, 
Сурланица, Слогина ма 
хала, Джалинци, Болни 
ци, Сребреница

ма

носното дишане е

упорити хреми, което 
. от своя страна води до поява на възпа
ления и енземи по кожата около входа 
на носа.

камък.
килои високо.

в развитието на 
придава характерно 

изражение на лицето (тн. анедоидно 
це). ли-

Децата с трета сливица обикновено 
държат устата си постоянно отворена Те 
имат неспокоен сън и силно хъркат. Ко
гато третата сливица е уголемена 
кърмаческата възраст, могат 
смущения

Разбира се, нерядко при деца 
вид на лицето и добро 

единствено запушеният 
лениях слух подсказват I 
на трета сливица. За да се разпознае 
сигурност, децата трябва да бъдт прегле
дани от специалист по уши, носни 
лени болести.

Лекуването е

с нор- 
здраве 

нос и леко няма
те зи днимален

по из
още в 

да се появят 
в сученето, което води 

хронично недохранване на 
При възпаление

съществуването
съсДО

кръмачето.
и гър-на носоглътка могат 

да се запушат и отверстията на Евстахи-
и др.

Й. Милановсамо хирургическо.
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ЕДНО ПЪТУВАНЕ С АВТОБУСА ПИРОТ-ДОЛНИ КРИВОДОЛ' А V.,.. ' ЗИМНИ КАРТИНКИ
®°+Й!Й.Ж Е!_МаРЬ0С«нКI

спрят расправиите и течение 
то ще освежи въздуха. Зад ме 
не стои човек с куфер, когото 
не може да остави на пода и 
го държи на раменете ми 
Той се старае да го задържи 
теменна пада на гърба ми 
но от време на време цялата 
Не реагирам, защото и моят 
багаж лежи на гърба на ед
на жена пред мене, която 
също така не реагира.

ния височани„„ които не са моторизирани тп-кг-
пътува на 3агтВИС°К с а“™Г»'« ><ойто редов™
чГвоеме ,я ™ Я Пирот-Долни Криводол. Беше ве-
с биле™ и беГ бВ,^е “ авто6Уса- когато много хора — билета чакаше пред автобуса
с табелката „Пирот-Криводол". Дъждът 
се засилваше, а хората упорито 
вратите за да хванат по-хубаво 
дойде и този момент. Първо 
на предните врати и тълпата 
на с висок глас обясняваше, 
дете от болницата с гипс 
първа. Това забележи

наха

означен 
всеки момент

чакаха да се отворят 
1 място. Отведнъж 

казаха, че ще се влиза 
се насочи там. Една же- 
че тъкмо сега е извела 

на ръка и моли да я пуснат 
и кондукторът.

стана хубава.
— Това не е право — про 

виква се някой към шофьо- 
в момента когато той 

пусна гас да тръгне и мото 
рът забумтя.
право да стои м<ена, сега из 
лезнала от болницата

Всички млъкнаха.
Шофьорът без да гаси мо

тора се повдигна да види та
зи жена.

— Другари, шофьорът не 
е магьосник за да може шес 
десет човека да откара от Пи 
рот във Висок, а автобусът 
има само тридесет места. Хай 
де, направете место на бол
ната жена и да тръгнем, за 
щото вече е късно.

Един войник става от мес 
тото си.

— Моля да влезне само же 
ната с болното дете...

Хората се дърпнаха 
като повлекоха багажа си. 
големи чували, чанти с про
дукти и подаръци, празни

заеха негова страна, а други 
те, пътника с жена си който 
нямаше билети, но успял пръв 
да врезе и да седне в третия 
ред. Настана караница. Дой 

В един момент когато тук

ра
назад. Това не е

— Ето аз освобождавам сво 
място. Изморен съмнекии големи чували със зе загълхна караницата избухна 

конфликт в другия "ъгъл 
автобуса.

— Ти трябва да се качиш 
в автобуса до Ръжана. Защо 
си се качил в нашия автобус. 
Той и така е препълнен.

— Всички автобуси са наши 
— оправдаваше се пътникът 
от Ръжана, който не е наме 
рил място в тяхния автобус

ето
пътувам от Сараево, но какволе. на

—Какво да му правим, — 
обясняваше жената на кондук 
тора

да правя.
Жената не иска да ходи /га 

много назад. Подканиха 
друг младеж да стане в пъР 
вите редове.

— Ти и така е трябвало да 
пътуваш през Димитровград. 
От Сенокос си работиш в Ди 
митровград, а пътуваш през

качило се в орех и 
стъпило на сух клон, който 
се счупил и то паднало 
шест метра височина...

Жената влиза първа в рей
са с детето. След това ония 
които имат билети. Трудно е 
в тая бъркотия всеки да по
каже билета си. За няколко 
минути автобусът се изпълни,

ка
от

и потърсил спасение тук, да 
си стигне до вечерта на се- Пирот.
ло. Младежът се оправдава са след това започнаха да вли 

ония, които нямат биле 
ти. Те бяха повече от ония 
които и преди три дни бяха 
купили
врата всеки момент влизаха 
нови пътници. В един момент 
плънката надвиси един силен 
глас.

— Моля ви се освободете 
ми мястото. Преди три дена 
съм купил билет и сега тряб 
ва да стоим...
де и кондукторът да оправи 
работата. Но това беше тру 
дон. Автобусът няма нумери 
рани места и трудно беше да 
се докаже кой е прав.

Ония които имаха билети

Времето минава и автобу
сът все не може да тръгне 
Не помагат ни провиквания 
Седим 
също
тобусът с надежда, че

това, че и там 
места, 
та сяда. 
и моли шофьора тръгне, за 
щото детето му започва 
повръща.

не е имало след като автомобилите спряха...зат покорно става. Болна 
Някой се провиква

в задните редове и 
чакам да тръгне авбилети. От задната да

ще
Въз осиова на решението на Събранието на 

трудещите се за попълването на вакантш1 рабопш ме
ста в трудовата ерданизацня, прието на 27 ноември 
1978 година, работниците в Трудовата организация 
„Братство'’ в Ниш обявяват:

Още един път моторът забумтя по-силно, след 
това целият автобус се затресе и потегли. Една стара 
жена пред мене се прекърсти. Вътре настъпи извесна 

Сега всеки си мислите на влажния път пъттишина.
и голямитс завои по които трябваше да се искара ав
тобуса с около шесдесет пътници, желаещи още тая 

да си бъдат по-домовете.
Шофьорът на автобуса действително не е ма

гьосник, но и тая вечер без авария стигна в Горни
Б. Николов

вечер

Криводол.

За приемане на постоянна работа наИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪВЕТСКИ 

АСТРОНОМИ
ЕДИН РАБОТНИК, който ще изпълнява зада- 

всстнпк „Брат-чнтс на журналист-кореспондент на 
ство" от Босилеград, със седалище в Босилеград.

Кандидатите трябва да изпълняват следните
условия

— Завършено виеше или полувисшо образова
ние.в панелите за жилища. Тръ

бите ще се използуват за мои 
тиране на електрическата ин
сталация. Технологията 
даде възможност за ускоря
ване темповете на работа, по 
вишаваис безопасността, а съ 
що и естетическия Шид на жи 
линцата.

я наблюдавали през 
1971 г.

мартАСТРОНОМИ от Съветски 
зарсгистрира- — Морално-политически качества за работа в 

журналистиката.
Танджикистан 
ха появата на кометата 
Ашбрук—Джексън.
Рядка сполука.

Кометата, чисто яДР° има 
диаметър само няколко кило 
метра, може да се наблюда_ 
ва единствено когато влиза 
в зоната на действие на слъ» 

А това се случ

на щеНОВОСТ ОТ СТРОИТЕЛ
ството
В Жешовския политехниче- 

институт в Полша е раз- 
техиология за „по-

Това е
— Солидно познаване на българския лнгерату

рои език.
ски
работена 
тапяне" на синтетични тръби

Кандидатите подлежат на изпит — тест, за да 
се оцени познаването им на българския език ч жур
налистическата работа.

Молбите ще бъдат решени в срок от 30 дни 
от датата на обявяването на конкурса. Конкурсът е 
открит 15 дни от публикуването му.

Молбите се изпращат на адрес:
„Братство" Ниш, Кей 29 децембар бр. 8.

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” НИШ

СКЪРБНА ВЕСТ
На 17 ноември 1978 година внезапно почина на

шитата незабравима съпруга, майка и
чевите лъчи. 
ва доста рядко. Лъчите затоп 

получава 
от газове и прашин

шата мила и 
баба

коетолят ядрото,
„опашка 
ки, дълга до десет хиляди ки 
ломстра. Наблюденията

са направени от съ 
Гисарската об-

Рада Стоянова Издателствонад от село Брсстница
ОПЕЧАЛЕНИ: Съпруг Вснс, син 
Стоян, дъщери Лепосава и Пенка, 
зетове Драган и Бранко, спаха Ден
ка и внуци Деня» Ана, Радица и 
Сладжапа ____

Босилеград
кометата 
трудници на 
серватория в Памир.

Кометата на Ашбрук—Джек 
сън с открита през 1948 г. За 
последен път съветски учени

СТРАНИЦА П
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— Защо но почистпатс пътя за Висок?
—Не му е ред. Пали го почиствахме миналата година.

СУДАТ
Я и бабата остаремо, обневидемо, па се по 

целу ноч распрадмо за наше работе, ко на конверен- 
цию- Само това нейе дневен ред. а ночен ред.

И тека преди неколко вечери се распрадмо за 
суденето. Сборуйемо си с бабуту кико суд немаше 
да видимо ако два-три пути не идомо ко сведоци. 
Говоримо си защо се тия наш народ толко суди?. Ко- 
ца од н>и нема за га1кво да 1)и ване куче, а с године 
караю инат и се суде за два кроча землю-

И темън туя вечер си говоримо за това. ка на 
ютре дън дойде пощарчето Цветан и донесе зеле- 
пено пликче, и носи ми писамце от бай-Вене од 
Босилеград. Вика бай Вене Постояно се чудим защо 
се овия наши човеци постояно судат, ка све може да 
се реши с убава човешка дума. И кига да отидем 
у судилището у Босилеград све каридорат пълн ко 
сардина с народ. „Но нейе това муката. До са у това 
судилище можеше да се виду само селяци од селата 
на общинуту, с гун>е и свински опънци, а овуд йе- 
сен можеше да се виде и човеци с връсЬе и лаковане 
обуче. Чудно е това на бай-Вене кико това, тия 
паметан свет виси по судилища и койи су това са 
толко у каридорат що траже правду. А он му каже: 
закачили се учител>е оди Бистар па бистре правду 
пред судат!

Нейе било арно на бай Вене ка чул за това, 
он йе ОД старовремски човеци и уважава учителете, 
а са му казуйУ кико се они суде по бетер от селяци
те у н>ино село. И да ви кажем они се не суде за 
меце на н»иву, а за йоще по-ситне работе.

Ка излезе новият програм за работу у школ>ете 
реко са даскалйете, че се уплаше од тьега и нема да 
имаю време да иду по судилищата. Ама и това 1)и не 
уплаши. Они прайе реворму на школете и траже да 
се напрайи реворма и на судилищата та по сгърчено 
да 1)и пресуде и да се ману да си гледащ работу у 
школ>уту.

излишно
Две приятелки се срещат. 
— Истина ли е, че се раз

веждаш? 
— Да.
— Да ти препоръчам ли 

един добър адвокат?
— Благодаря, излишно е. 

Вече си намерих симпатичен 
инженер.

— Подхлъзва се като „Арсенал" срещу „Цървена звезда" НА ТЕАТЪР

Семейство Верпелети зае-

Милионер 

»по погрешка«
ма места в ложата на пъР 

балкон. Съпругата пита. 
— Е, каква е новата ми ро

кля?

вия

— Хубаво, но деколте 
то й е много голямо. И от пар 
тера се вижда ..
ПОЗНАВАЧИ НА ИЗКУСТВО
ТОАмериканската полиция 

продължава да търси човек, 
на име Арне Ристол. Преди 
четири месеца в банка в Лос 
Анжелос му били изплатени

972 хил. долара. Когато греш 
ката била открита, полиция
та потърсила Ристол в кварти 
рата му, но той и семейство 
то му сякаш били 
в земята...

— Тази картина 
ли е оригиналът на Рембрант?

— Господине, даваме 
годиш! гаранция.

ПЕДАГОГИКА

— Имам десет ябълки. Ще 
изям две. Колко ще останат? 
— пита бащата.

— Не зная

наистина

трипотънали

»Женско метро« отговарясинът.
— В училище тази 

решавахме с портокали.
задача

Градските власти в столица 
та Мексико въвели любопит
на мярка в обществения тран 
спорт. В часовете „пик" пред 
вратите на метрото се водели 
истински сражения, в които 
„слабият" пол бил 
в твърде неблагоприятно по

ложение. Затова по 
линиите били въведени

„за жени". Мярката била 
посрещната двупосочно: 
ните, които пътували 
изразили своята благодарност 
но за тези, които 
със съпрузите си, се появили 
известни неудобства...

една от 
ваго- КЛЮКАни

же — Вчера 
с чистачката на кино.

— О, да, Илонка 
скромна, 
чка

видях мъжа тисами.
е много 

Предишната чиста 
винаги трябваше да се 

води на опера.

пътувалипоставен
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