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ето на братството 
единството между наши 
те пароди и пародности.

и
2 ФЕВРУАРИ 1979 * БРОЙ

ГОДИНА XX ЦЕНА 2,00 ДИН.

----- ЗАСЕДАНИЕ ИА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
~ШМ’ ОТБОР ИА БОЙЦИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ
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1 на^г^лавия Г-Е?юД поТво ТИмГО до д,щлтл 

ТА ГОДИНА НА ДЕТЕТО ООН - МЕЖДУНАРОДНА ЕДИНОДУШНА ПОДКРЕПА Щ 

1И10ВАТД ИНИЦИД1И0Д
★ Бойците са за бързо но 

Ръхностно въвеждане на колелективно
★ Оше по-пълно

не и прибързано и пов- 
- ръководене, 

ангажиране за доминантна 
на сдружения труд и ефикасно действуване 
тд система

черта, че именно 
критикувайки често пъти бю
рокрацията.

бойците.

роля 
на делегатска

техноменаджер- 
ството, политиканството и ли 
берализма, са посочвали, 
всичко това не би се явявало 
като крайна 'опасност за раз 
сигието на революцията, ахз 
нямаше

ГАРЯт°Т™х^° ВИ ЗАДЪЛЖАВАТ
~ ДА развиватеЕДИНСТВОТО НА НАШИТЕ 

“иЕ™- ДА ДОПРИНАСЯТЕ
Т"Т**^**0 СБЛИЖАВАНЕ И С УЧЕНИЕ 14 труп ттд 
нидГ™Д?АТЕ Д°БР°ДеТЕЛИТЕ НА НАШЕТО1 СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРАВИТЕЛНО ОБЩЕС

че— ПОРЪЧВА ДРУ 
БРАТСТВОТО И 

НАРОДИ И НАРОД 
ЗА ТЯХНОТО ПО НА

Укрепвайки сдружения труд 
и делегатската система и зачи 
тайки
на самоуправително 
мднане и обществено дого
варяне, ще попречим на бю

ва нещо заяви председателят 
на Съюзния отбор на СЪюза 
на бойците в Югослазия Ко- 
ста Наги на заседанието на 
Съюзния отбор на 23 януари 
т.г., на което се обсъди ахци

утвърдения принцип 
споразу подкрепа на отделни 

политически фактори. Затова 
сме длъжни, каза Коста Наги, 
да предприемем всичко

птпПЯВПреЗИДеНТЬТ 113 РепУбликата Йосип Броз Тито 
отправи до децата на Югославия по повод Межлуъа 
родната година на детето ООнЛз следното поТне

„Скъпи деца,"

Бих ИСКал аа ви се обърна и по този повод, в 
самото начало на годината, която е провъзгласена за 
ваша, с желание и тази и всички, които са пред вас 
да ви бъдат щастливи.

I Вие знаете, че по-старите поколения в Нарздо- 
] освободителната война извоюваха свободата и про

дължиха да се борят в следвоенното строителство за 
Есе по-добри жизнени условия на пашите хора. При 
това винаги имаха и днес имат предвид преди всичко 

II ц'~™ето настояще и бъдеще, ръководейки се от сгре- 
I | л-~'ките да раснете в свобода и мир, да и.маге радос

тно детство и всичко, което ви е нужно за разви гн
ет ^ и всестранния напредък.

На нас ни е тежко, че днес в света има толкова 
много деца, които са гладни, лишени от основни ус
ловия за физическо и духовно развитие, а в някои 
страни са изложени и на терор. Затова в 
международно

нашето
сътрудничество се застъпваме всички 

деца в света да растат, както и вие в мир и свобода. 
Застъпваме се приятелството да свързва народите и 
тяхната взаимопомощ да допринася за по-3'скорения 
напредък на страните които икономически не са раз 
вити.

Онова, което за вашето развитие създават въз 
растните само е предпоставка за нашето осиособдяа- 
ие за живот в нашата социалистическа, самоупрзв.;- 
телна общност. На вас е тези условия възможно но 
добре да ползвате, сами да бъдете активни, всестран
но да развивате своята личност. Нека и вашите игри 
и развлечения бъдат съдържателни, нека насърчават 
фантазията и творчеството, което безспорно е задъл 
жение за всички, които за това се грижат, 
възможно повече, получавайте и разширявайте свои
те знания и в училището и извън училището, Защзто 
само така ще можете да отговорите на задълженията, 
които ви очакват, на длъжността на строители на 
все по-красивия живот и съзнателни самоупрапигсли 
в нашето общество.

Вие младите не сте обременени с онези нега- 
тивности от миналото, в което нямаше равноправие 
и съгласие, и в което нашите народи бяха подложе
ни на бедиости и всякакви несправедливости и 
воли. Но припомняното за това подпомага по-пълно 
да се схване величието на придобивките на Революци 
ята и по-иататъшиитс преобразования, които са п 
течение, а и в които и вие трябва все повече да 
участвувате.

колективното ръководиш доминантна роля ще има сдруженият труд

опната програма на Съюзния 
отбор за предстоящия период.

Говорейки за становището 
на другаря Тито за подобрени 
ето и разв-итието на колектив 
пата работа Коста Наги йод

рократитс и бюрократичното 
м а н и I г ул и раи е, зав и 1 ш ги 
премахнем мощта на отделиш 
хора както и 
им задържане па позициите, 
на които са се намерили. То

примери да се доказваме нг 
младите как се разбива бюро 
кратичното своеволие на отдел 
пи хора и групи. На тези пле

Четете .що

заюостс полото

(На 3 стр.)

БАБУШНИЦА

Аужница на кракИС

Тези дни цяла въстаничеекг. 
Лужница е на крак.

Готви се достойно да посре 
преживелите бойни иа

ството ръководи аргаиизацн? 
нен комитет, оглавен от пред 
ссдателя на Общинската с^п 
щина СТАНИМИР ИЛИЧ и" с 
гюдкомитети в Ниш и Белград

Ето какво за бойнид и-ьг 
иа Ссдма сръбска бригада 
пред членовете на политиче 
сюия актив при Общинска го 
конференция на Социалисти
ческия съюз и актива при 
Общинския синдикален съвет 
разказва Поро Златкоаич-Ми 
лич, пръв комемданг на бри 
гадата нъриюборец от този 
край.

Обръщайки се към члене 
-вето на двата актива, носите 
ли иа организацията на голя

мото тържество, той 
другото подчерта, че по вре 
ме на този велик преглед нг 
преживелите бойци от Седмг 
сръбска ударна бригада в Бо 
бунгница ще се стекат бойци 
от 60 градове у нас.

— Имайки

между

щне
Ссдма сръбска ударна брига
да. А -гс, на 4 февруари, след 
35 години, отново щс застанат 
в строя-

Аз отделно ви задЪлжавам да развивате брат
ството и единството на нашите народи и народности 
с раз лични активности и състезания дя допринасяте 

по-нататъшно сближаване, с учение 
обогатявате всички добродетели на нашето 

самоуправително общество. Понеже 
това е гаранцията за свободата на нашия човек и це
локупния наш напредък на нашата югославска общ
ност.

и предвид, ка 
за Златкопич — че тази мани 
фсстация ще има общоюгослап 
ски характер и че 
бойци, които Бабушиица про 
ди 35 години са гледали 
.Стол, Таламбас и др. околни 
върхове за пЪр«и път 
до ида г в града. Машите хора 
надалеч известни с гостоирием 
ството и храбростта си и то* 

(Но 4 СТ|1.)

11 По този повод, в цялата об 
щина са подети обемни орг» 
пизациоппи мерки за посре
щане па бойците. В рамките 
на това велико тържество, но 
училища и трудови организа 
ции, ведомства се устройват 
срещи и разговори, па които 
се възкресяват спомени за 
и бойния път на бригадата

С организацията иа търже

за тяхното 
труд да 
социалистическо мнозина

от
туг •• ..../. • '

Във всичко аз ви желая много успехи с убежде> 
нашите очаквания".

ще

иието, че ще оправдаете



ПРОЯВЛЕНИЕ п ИНДИЙСКИ ВЕСТНИК
БЪЛГАРСКО

ПРОВОКАЦИЯ
ПЛАТЕНА

ФАЛШИФИКАЦИИ И 

ПРЕТЕНЦИИ - —\ -т.'——I

■А" На откупени страници п 
(фалшифицират исторически факти и 

македонската нации

*Г‘ „Неишенел хер-ьлд" се 
се отрича стрцестауиа-и матсдокументисборник „Македония.„доказва” българският пето наКакво показва и

За Да „докаже историческа 
та истина" за яесъшествуоа 

на македонската нация, 
конструкцията, чс 

са българи, Нс- 
Юхас отива в историческа

обаче оше едно па
.радоксашго пешо: 
национализъм, след като* 
живял отоманокюто царе I ас 
Г Балканската и Даете светов
«и войни и свалянето па кла
сито и династиите, с които сс

™ГдЯей™ а №=
която би тря 

всяко

13 НАПАДКИТЕ на югослав 
оката общност чрез упорито, 
отричане съществуването на 

нация на Ьънга 
са станали тс

риали" Явно ебезспорно доказва „истори 
чсската истина”. Българше » 
СР Македония - твърди со 
фийската Академия

част от 
тс сс чув 

боря'1'

има право да 
исто- 

за най-

Всекзи народ 
пристъпва към своята 
пия така както счита 
добре. Всеки, също така, мо 
же в миналото да тЧ>«поу

упорито натрапвано на 
своето минало, с извращава 
“е и прекрояване на минали 
събития И чрез . съживяване 
2 от' историята осъдени ам
биции и явления да лишава 
други народи от тяхната исто 
.рия. Именно това нещо твър 
де често напоследък се опра 

НР България, в която о- 
ше веднаж, този път уж с 
научна аргументация • се ос

македонската

исто 
относно

македонската 
изглежда
собствените й граници, 

информативно-пропа
гандните средства

11 якои друпи страни ОТ та
„социалисти че- 

българскитс

македонците
1>Ид 
011И и 
Освен

тср
безсмислица -и пътешествие т 

Филип
те, която е 
га — са „неразделна 
българската нация, 
ствуват като българи,
" за свобода и независимост 

за свои езш-

цареггво иримското 
Македонски до наши дни. Па 
своето пътешествие той ире 

историческите факти.

в своите
то.

и вжил 
ла система 
би ало да 1 
чувство па 
«оробяване

во, с на ка наречената 
ска общност 
фалшификатори ил историче 

факти са започнали Да 
разширяват дейн-оотта си и 
извън Европа. Така са стигна
ли и до далечна Индия като 
нечестната си сделка са напра 
вили по начин и метод, в иъл 

съгласие с дългогодииши- 
^ напоследък нсе но- 
аптиюгослаюски прово- 
дслсхийското проявалс 

българската пропагаи 
но много неща,

бъде чуждо
национализъм и 

други народи.

като българи и 
считат българския г.

кроява
като си служи с -различни из 
точници, каквито са народни 

песни, статистиките, енци 
клон едните (особено „Голяма- 

енциклопедия"), 
Есте-

на СК1И тсОТРИЧА СЕ НАСТОЯЩЕТО становища ИЛЯСНИТЕ 
ДИМИТРОВ та съветска 

исторически учебници.
в сврята интерпретг 

двторъТ при това извра

— македонскиятЕдин народ 
— който е трябвало да проя 

М1НОГО сили.
Навярно, в къеи периоди 

на отрезпяпзно, които ПО пра 
пило идват след »олики наци 
опплпи катастрофи, п^тоито

ствено,вн в ция,
шава и документи из история 
та на югославските' народи 
злоупотребявайки и 
бележити имена от нашето ми 
нало. Всички

ви изключително
устои на крупните изку 

миналото И за да 
своя съвременна 

българите 
път в

но
за да 
шения 
създаде
ция.
съкратен 
оопорвайки значи съЩевРемс' 
лно и неговото автентично иа 
стояше и бъдеще.

тс си, а 
чести 
кации. 
ние на 
да, все пак, 
с единствен случай-

нация 
настояще.

впорва 
нейното минало и отделнииа пай-голяма цена 

окия шовинизъм са плащали 
самите българи ста

лишават по
истината вече не 

къ’М нищо подобни 
в София

Тъй като 
задължава 
автори,
„нова история'”, 
получава 1 1 
чрез книгата „Македония, до 

материали” на 900-те 
на която се дава 

величие на вече из 
самоизмама, и така 

в тази дебе

историята. по-важни съ-имеиио
новището иа НР България ст 
ще ствено сс различаваше и 0з 
предишните и от настоящите 
становища на София. Това пс 

беше най-яРко изразснс 
на Георги Дими

от македонската истсбития
рия (Илинден, Крушево) маке 
донските революПионеРи (Сан 
дански, Делчев, Петров), кул
турните паметници и т.н. Юхас 
провъзгласява за българи.

се създава 
сега, която 

официален харктер културно-ин- 
цеитър в

Българският 
формати-век 
Делхи е откупил преди иякол 

дни като място за рекла 
почти цели две страници 

в ежедневния „Нешненел 
рълд", за Да публикува матс 

за бъдещето чествува

И)СМоже би наистина да е нс 
приемливо за няКСЙ1 Дд сс 10 

за историята на маке-
щокументи, 

страници, 
сила и

по времето коВОрИ
донския народ, когато се знае, 
че самата поява на името 
македонец с неговото днешно 
съдържание не отива по-далс 
че от 19 век. Но не 
същността. Независимо 
това какви имена през разли 
чни периоди е носило наци 
оналното обозначение, в Ма- 

с векове се е водила 
творческа дейност в наи- 

живота

тров. ма ИЗВРАЩЕНИЯхе-вестната
между • другото 
ла книга се посочва:

„Един от най-важните корс 
ни на всички национални нс 

и катастрофи, които 
народ през 

лежи

Безпощаден в извращаване
то Юхас дори преправя и Ге 
орги Димитров. Цитирайки 
извлечени части от речта му 
на процеса в Лайпциг, той 
ги довежда във връзка с те- 
зисите си за несъществуване- 
то на македонската нация. 
Явно, той при тоа не спомена 
ва известните становища на 
Димитров за македонската на 
ция, решенията на Десетия 
пленум на ЦК на БКП по ма
кедонския национален въпрос 
и тогавашните преброявания 
на населението, които показ
ват присъствието на македон
ската нация в Пиринска Маке 
докия. Юхас на края пише: 
Приемането на историческата 
истина не може и не бива да 
пречи разбирателството ни и 
признаване на политическата 
реалност. Но признаването нг 
федеративна република Маке 
допия не значи и не може да 
представлява отричане на ис 
торическата истина".

риали
нс на „тринадесет векове нз 
българската държава”. Освен 
българските аВТори (Георгиев 
и Добрев) подписани и непод 

текстове (агенция Со- 
фия-прес), на заплатения про 

във вестника с главната

щастид
сполетяха нашия 
последните десетилетия,
— писа през септември 
1944 година Димитров — във 
великобългарския шовинизъм 
във великобългарската идеолг 

политиката на хеге

тук е— Македонците не са от 
част от бъл 
понеже бъл

от
делна нация, но 
гарската 
гарската 
се простирала 
от Дунав до Егейско море и 
от Черно море до албанските 
планини, части от българска 
та нация живеят в съседните 

Югославия и Гърция

нанация; 
нация в миналото 

на териториятг писани
кедония

стор
задача се е натоварил Петер 
Юхас „унгарски 
критик”, както в заглавната 
част на страницата е пред 
ставен автора на текста под 
заглавие „Историческата исти 

и политическата реал-

една
различни области на 
и тази дейност, сигурно 
случайно, е довела до създо 

на една отделна нацис

гия, в 
МОНИя 
дичЗство над съседни 
ди”...

на Балканите и вла 
наро-не писател и

страни,
на лъженаучна основа се пра 
вят опити за „доказване' че 
Македония и в миналото и в 
днешно време, са населявали 
същите хора — българи; со 
чат се „светлите страници от
народогвободителната борба
на българите в краищата, 
които насилствено са били 
отделени от своите братя и 
които са останали под отоман

ване
нална общност. „Налага се по необходимост 

метла да се очиВпрочем, нациите не възни 
кват
несъгласие, 
ски процес и резултат само 
на този народ.

В НР България обаче това 
се оспорва. Някои софийски 
официални лица, наистина, 
признават съществуването на 
новата общност, признават 
„реалностите в рамките на 
СФРЮ”, но за тях говорят са 
мо като за резултат от изве 
стна политическа коистела- 
ция от по-ново време. Поето 
я-нното българско претендира- 
не към македонското минало 
— в обясняването на коетс 
на сборника „Македония’' днес 
се приобщава и оповестеното 
обнародване на мемоарите на 
Цола Драгойчева, член на 
ЦК на БКП недвосмислено по 
твърждава една, за жалост 
често присъща особеност нг 
българското становище.

с железна 
стят Авгиевите обори на мр?

подлото и позорното 
да се

нас нечие съгласие или 
това е историче ност”.чното,

фашистко наследство, 
прочисти общественият и пс 

на бъл
ПРИСВОЯВАНЕв литическият Въздух 

гарското небе” — ” 
даваше 
ЯОВИЩя 
прос

пре ду п-р еж 
Димитров, чиито ста 
по националния вт 

в София днес са напън 
но забравени.

Какво фактически на тов: 
пространство във вестника са 
написали платените автори? 
Освен статията за българска 
та икономика, култура, наука 
здравеопазване, работническа 
класа,
чески и културни отношения 
между България и Индия, най- 
много място е дадено на два 
матд автори 
Юхас, както се подписват, а 
които разглеждат исторически 
теми от най-древни времена 
до ваши дни.

ско робство след Берлинския 
конгрес”; Илинденското въста 
ние е част от „българската 
борба", Гоце Делчев е „бъл 
гарски роволюционер". Ето, 
гарски резолюционер". Ето 
ника „Македония”, 
както днес казват в София,

Ето, тези дни в София в мемс 
арите на Цола Драгойчева 
началото на фашисткия поход 
срещу Югославия, когато от 
ново беше възкресена мечта 
та за велика България, се о? 
начава като време, в коетс 
окупирана Македония уж би 
ла „присъединена към Бъл 
гари-я".

пол ити ческо-и кон ом и

Разголена, поръката на Пе 
тер Юхас до 
читатели в Индия в действи
телност значи: В Македония 
и Югославия живеят българи 
а не македонци.

който,
съвременнитеГеоргиев и

ЪрятстЗо Вероятно е, също така, че 
упорито отричане на нацио
налната самобитност

В българския 
стки излет в Индия, все пак 
не е ясно едно: как редакция 
та на един авторитетен вест
ник,
херълд”) основан от Неру, ?■ 
вестникът е близък на Кон
гресната партия на Итгдира 
Ганди) е могла да даде свои
те страници за такава антию 
гославска пропаганда.

Кроейки и прекроявайки ис 
торията, двамата автори снс 
ват надлъж и нашир по из 
миналите времена стремейки 
се ярко да отрекат македог 
ската нация и македонската 
национална 
„докажат’', 
та на Македония, Северна Гъг 
ция. Южна и Югоизточна Сър 
бия са живеели — българи. 
Георгиев например 
под заглавие „Етнически заро
диши и създаване на една н? 
ция”, пише че южнославянски 
те просветители Кирил и Ме 
тодий са българи, че Македо 
ния и македонската нация не
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на ма
кедонския 
в Югославия често изтъква
ше, обективно нанася вреда 
на сътрудничеството между 
двете страни, а което сътру 
дничество би трябвало да се 
основава върху 
сми отношения, ненамеса и ра 
вноправие, а зад идеята зг 
велика България, по естество
НИЯ
се раждат <и териториални пре 
тенции. Те, както ни е изве 
сиво, са в противовес с прил 
ципите за международно сът 
рудничество, а

народ, както се
какъвто е „НеншънълУпоритото променяне на ми 

налото сочи именно и за о- 
чакванията от бъдещето. А 
това се проектира посред
ством старото, -и пак някак 
ои като чели се иска велика 
България, създадена веднаж 
за 132 дни е опровергания до 
говор между царска Русия и 
Отоманската империя. Как 
то вече отдавна е утвърдено, 
тази мечта за велика Бълга 
рия вероятно не би се ре 
дила, ако в един исторически 
момент не е отговаряла на ин 
тереоите и плановете иа една 
велика световна сила — цар 
кса Руоия — така също е 
известно, че тия планове са 
се съвпадали с интересите на 
България, която се е стремя 
ла, облягайки се 
ка сила, 
тесни
роки териториални цели.

история, за да 
че на територия

доброедеед-

в статия
Р .Б.

ход на нещата, винаги

противопоста
вят ое и на сътрудничеството 
иа двете съседни страни, на 
ония отношения 
Югославия винаги се бори, а 
именно сътрудничеството 
област, в рамките на 
най-успешно могат 
одолеят проблемите.

са съществували, като при то
ва покръства и ' преименува

за които всички македонски 
ски личности в български.

историче-

е
Същият начин е 

и унгарският „писател и кри 
тик” Петер Юхас в статията 
„Историческата истина и 
литическата реалност”.

която 
да се пре приложил

върху вели 
да осъществи свои 

национални и по- ши-
М в

Зорац МАНДЖУКА 
в. „Борба"
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работата на колективните тела и т.н. Във вп-кз- 
ка с това ще се стсрие необходимостта от ппо- 
™°СГ "а "ооителите «а обществените фун кции, тяхната подвижност, 4 у
нето на кадровата база.

литическа практика относно 
та на колективните телаоазигквП, ДНИ Е нашата страна обстойно 

в^квежлтшр3^н инициативата на другаря Тито по
Йзшорм ^ТГ“6“ труд и Ръководене, везспорно, към тази инициатива се пилст-и™
аТвшГпт0 ” В повечето скачай обмислено поДсотовки за нейното претворяване
ност Па 1ук таме има и повръ жюст-
то^' то “ ■'критика • идващи от онези, кои 

и я т предсказват провал на нашата са- 
и™т^ИТеЛНа политическа система, понеже в 
инициативата на другаря Тито „откриват" ела 
бости «а системата, а не виждат нейната сила. 
Да трогнем редом, накратко.

Инициативата на другаря Тито, както я 
схващаме, не последва по някой изключителен 
повод, поради потребност на момента, но е 
част последователната акция, с дълбоки корени 
в самата система, и в теоретически ясната кон

на социалис-

в метода на рабо 
има и сериозни пре 

чки за разширяване на кадровата основа. Това 
личи в често твърде силната позиция на отдел 
ното лице, в нееднаквата отговорност 
ни членове на колективните 
ване

сс

на отдел 
тела, в пренебрег

на самоуправителното планиране 
ровата политика, относно в кад

в решаването за кад 
ровата политика, извън избирателните органи 
и т. н. Второ, с такива предупреждения за тяс 
на кадрова база често се недоглеждат значи 
телните опити и поуки на нашата революция: 
никога кадрите „предварително" не са създа
вани, тях е изграждала и потвърждавала ре
волюционната практика. Така и развитието на 
делегатската система, след това колективността 
и колективната и отделната отговорност ще раз 
ширдват кадровската основа, което е и единстве
но правия начин.

както и разширява

Както личи, проблемът не е в организаии 
онно-техничееки подход. След това, не смеем 
«ито Да позволим целият този комплекс да се 
ограничи на персонал™ въпроси и въвеждане 
на едногодишен мандат на председател, относ 
но секретар на колек+ивните тела. Ако начи
нанието се сведе до това, тогава нищо не ни га 
рантира, че проблемите са забелязани и отри
цателните тенденции и явления, за които гово
рим (бюрократично-либералистически поведе
ния и др.) няма да се възпроизвеждат и в ус 
ловията на едногодишния мандат на председа 
телствуващия.

цепция на развитие яа системата 
тическото самоуправление. В някои разисквания през изтеклия пери 

од се сочи върху опасността на необмислено 
разширяване на инициативата върху всички 
функции и работи в обществото, на опасността 
от избързване и авангардизъм. Колкото е недо 
пустимо дремливо да се чака на„решения от
горе , толкова е и опасно некритически да 
се пропуска проникването на лъже—авангарди
зъм и радикализъм. Например, ние едва сме 
започнали със съществено осъществяване 
Закона за сдружения труд
задача е да водим борба за неговото провеж
дане, за съществено приложение на неговите 
норми. Оттук е опасно да се създава онази сте 
пен на нормативна, па и политическа несигур
ност, които се появяват в изискванията за из 
менение на нормите за избор на самоуправи- 
телни органи и деловодни органи 
ции на сдружения труд.

Става дума за колективна работа 
тивно решаване в природата на 
система на социалистическото 
и е един от основните въпроси

и колек- 
политическата 

самоуправление
В укрепването на колективната отговорност 

и колективната работа преди всичко трябва да 
се изхожда от потребностите за по-голяма ефи
касност на колективните органи. Именно, един 
от централните въпроси на сегашния етап на 
изграждане на политическата система 
листичеокото

по осъществя 
ването на делегатското устройство на общес
твото. Тя е израз на силата и зрялостта 
моуправлението, а не „препъване" и с 
както ии се подхвърля.

на са- 
слабост. на социа- 

самоуправление е ефикасността на
и сега главната нина договарянето, решаването и провеждането

на приетите решения- Разбира се, това 
нава и върху организираността, 
и ефикасността на изпълнителните органи, 
легиалните и ръководните органи.

Изхождайки от тези становища, необходи 
мо е критически да ое анализира работата и 
учредяването на колективните 
да се изнамират по-съответни облици на тяхно 
то организиране и вграждане в политическата 
система на социалистическото самоуправление 
Това се отнася до всички колективни тела — 
„пленарни" и политическо-изпълнителни, и то 
на всички равнища — от общината до Феде
рацията. Става дума за необходимостта тяхното 

■функциониране в идейно-политически смисъл 
да освобождава от промесите „орган за себе си", 
с особености на високостоящи органи, на власт 
и стил в работата, благоприятствуващи за от
чуждаване в бюрократичен слитизъм. Става 
дума следователно, за целия процес на социа
листическото самоуправление, относно за ор 
гаяизираност и работа ма колективните тела, 
като части на тази цялост.

Поради това за принципа на колективна ра 
бота и решаване, за избор, организираност и 
отговорност иа колективните тела, трябва да сс 
разисква от становището на същността на то
зи проблем,- именно, как идваме до решенията 
кои трудности при това се явяват, кои са пред
поставките «а осъществяване на колективната 
работа и колективната отговорност и т.н.

Във връзка е това трябва да сс напомни 
на вече приетата насоченост, че и без някакви 
дефинитивни нормативни решения може и тряб
ва, въз основата иа Конституцията, Закона за 
сдружения труд, нашите конгресни документи 
да се развива и усъвършенствува метода иа де 
мократичното колективно решаване и практи
ка на колективна отговорност.

преми 
отговорността

котела, относно органите на
управата и други. Имаме и положителни 
ти, значително е обогатена

опи-
политическата пра 

ктика по отношение на по-ефикасно договаряне 
и споразумяване, колективна работа и отговор 
ност. На нас безспорно и сега ще ни се проти- 
тивопоставят заговорниците на други 
ции на политическата система, които разгръ
щат тезиоа за дисперзия на отговорността в са 
моуправлението. Този тезис е стар, на нас из
вестен, но самоуправителната практика го от
рича. Развитието на колективност в работата, 
укрепване на колективната и личната 
ност на самоуправителио

и организа-

Чуват се и някои опасения в стила: „Ние 
вече така работим"... Този тезис носи в себе

схва
концеп-

си некритичност и отсъствие на по-дълбоко 
щане на проблема. Доколкото се превръща в
политическо становище, значи обективна съпро 
тива на провеждане на Титовата инициатива, 
относно по-нататъшното развитие на политичес 
ката система на социалистическото 
л ?1< в сотговор- 

организиране труде
щи се, и отделно на техните делегатски и дру 
ги органи и тела. Този въпрос с положението 
на човека в обществото от становището 
гоните конституционни права иа самоучрсдява 
нс, това е въпрос на свободата па човека—про 
изтюдитсл и гражданин в пълното значение на 
тази дума:

самоуправ-

Сигурно е, че разработката на принципите 
на колективна работа, отговорност, учредяване 
на нашите тела и оргаш!, ще открият л някои 
въпроси от персонално 
например: преголямата концентрация на профе 
сионални кадри в някои тела и органи.

на не-

естество, каквито са

Твърде с важно в слаборираисто на пробле
мите за колективна работа и отговорност 
пискало да се разглежда кадровата политика и 
във връзка с това въпроса на нейната депрофе 
сионализация. Разбира сс, това сега 
каква

Считаме, че проблемът на депрофесиона- 
лизация се открива в контексаком на развитието 
на системата на социалистическото самоуправ
ление, а не като въпрос за себе си, който се 
схваща като въвеждане на снякакви радикални 
квоти. Просто, забелязано е, че голяма степен 
на професионализъм не е необходимо обуслове 
на от степента на развитието на самоуправител 
иото решаване, и особено, развитието на деле
гатската система. Отделно е забслязан процеса 
на професионализация в органите на управата, 
както и в самоуправителните общности на инте 
росите, а след това в камарите и т.н. Всичко

не е ни-
кампания и не трябва да сс допуска сте 

опяваше и опростяване на тази проблематика 
Нашата генерална и практическа ориелтировка 
с: класова насоченост иа кадровата политика и 
дългосрочно планиране на кадровите потреблос 
ти в обществото, като една от функциите на
самоуправителио организираните хора.Трябва да се застъпваме за това — актив

ността ни върху (решаването на тези въпроси 
да означава критика и демократизация на прак 
ти ката, <хг базните организации до всички тела 
и органи, да се води в самоуправителните и и 
делегатските тела <и в политическите организа 
ции. След това, да бъде обърната с лице към 
въпросите иа организираност и работата на 
всички тела. Всичко то вя с цел да сс у съвършен 
ствува тяхната работа, относно обезпечаване 
в по-голяма стопен иа колективно решаване, 
осъществяване яа висш а степен на колективна 
и лична отговорност, висша степен на лично ан 
гажиране, с цел да се постигне ло-гоДдма откри

■ Дава се оценка, че кадровата политика 
е тясна и че това ще бъде един от иай-голс- 
ми (при някои трудности на избирателния под 
ход) н този етап, относно в този мандатен пери
од по реализацията на 
гаря Тито. Разбира се, че «ито в колективните 
тела, «ито
да се избират хора, които в самоуправителната 
практика и политическия живот на своята срс 
да не са сс изявили, че са способни за това.
В крайна сметка това е и въпрос на стабилност 
на нашата аистема и развитието на самоунрав 
лонието. Вярно е също така, че

ни това заслужава сега, а и дългосрочно, да бъде' 
в центъра на вниманието, особено от станови 
щето иа премахване на причините за тези яв
ления- Следователно, в подхода към решаване 

този въпрос трябва да сс стремим към ек- 
зактни съзнания и задълбочени анализи, кои 
то единствено могат да ни водят к*ь№ правите 
решения- Втор път за спречаване на възпроиз
веждане на толкова широк професионализъм, 
на ни за оонопополагане на практика на изме 
ндемосг и връщане към своите основни занима 
,яия на всички кадри, които идват на определе
ни обществени функции няма.

инициативата на дру- на

в ръководните функции ле трябва

в нашата по-
. Ач. п. а
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2 Комунист СТАТУТ И ПРАКТИКА

КЬСИ И ЯСНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯУСТАВЪТ И ПРАКТИКАТА

Повече активисти “ ар„Ко°рс“Сна

Съюза на комунистите в Топола.
Първичната организация па Съюза на комуни

стите е главния облик на организиране на комунисти
те задължение в-ь« всяка оотовна организация ни 
сдружения труд, трудова общност и местна общност, 
шнГусловие да има най-малко седем комунисти. В ко
лективите е повече комунисти се формират отД®ления 

' на комунистите. Например Ю6-те комунисти от Леарна 
..... ,.гс имат три отделения на комунистите, на които 
първичната организация ще пренесе правата и задъл
женията До голяма степен се напуска старата практи
ка„Съдържанието на партийната работа. Подготов
ката на събранията повече не може да бъде Само за- 
дължекие, често пъти и монопол на секретарите,, ио 
задължително вгелючване на целия секретариат и ъ ' 
можно по-голям брой комунисти. На събранията се 
обсъждат най-много два въпроса. Окончателно се за- 
почва и е пршетика на задължителен критически ана
лиз па реализирането на заключенията от предишно 
то събрание.

Всяко уводно 
пия ред с устно, късо и 
начин постепенно се изтласква

стопански проблеми пред комунистите се из- 
разбъркаии, неразбираеми, общирни 

които не насърчаваха спешна, къса и кон-
Всеки ко-

а в работата на първичните 
организации иа Съюза иа ко 
мунистите ще бъдат вклю н-- 
1Ш много повече членове.

ка наречените фабрични кои ка иар^ съществува-пТтГГсъ"
ос

новни права и задължения Да 
осъществяват в първичните 
организации на СК положите., 
но с прието всред комунисти 

Прибой- Организациите 
на СК особено в по-големите 
колективи. ■ получиха възмож
ност по-добре да се организи 

и да регулират взаимни 
те отношения и връзки. Тъ>< 

към тази задача в парт 
тийната организация в При- 
бои се е пристъпило щателно 
и организирано. Новите обли 
ци на свързване и пристъпи 
ло щателно и организирано 
Новите облици на свързване 
н организираце 
комунистите е 
ежедневната практика, 
прекъсна действуването н_а та-

х^цНАвтомобилната фабрика 
пластмасовата проми ш л еност 
„Полиестер" и в промишлена 
та конфекция „Никои .

вия

чс в 
колекти

напомним,Трябва да
по-големите трудови 
ви в Прибой все пак ще съ 
шсствува акциомок облик на 
свързване на Съюза "а кому 
пистите, предимно зарад зана 

на общите цели на 
’ об

беше открит просто!:
неефикасно

те в по мнение на
партийни организации, и

на ко-
а
тази
за по-голямо участие 
мунистите въ» всекидневните 

на партийната ор 
Към 2500 комуни 

създаващи дохода си в 
считат че тези 

по-ната-

зването
щРсУ^щоаиХлоИЗТЦоз5 Облин 
па свързване не ще бъДС по 

а неговата цел щс 
върши размяна па

рат активности
ганизация- стоднеи, 

бъде да 
мнения и даване на препоръ- 

насока п раоо*

МО сти,
стопанството, 
промени гарантират 
тътна демократизация »а 
партийната работа, а пракги 

тРябвя Да покаже и пъл 
на тези ре 
начин тряб 

стигне до най-пълен из 
починът на всеки член

км за основно
на първичните оргапгиза 

1п у и" на Съюза иа комунисти
изложение въРхУ темите от днев- 

съдържа заключения- По този 
навика най-често по

тата
ката
иото оправдание 

По този
те.

на Съюза на
продиктувала

и вече
повод на 
насят множество

М. вшения- 
ва да

сведения,
кретна дискусия е (разбираеми заключения, 
мунист за заключенията се. изяснява с „да" или „про
тив" със задължение да се провежда становището на 
болшинството.

В онези среди, в които има повече пъР&ични 
организации на Съюза на комунистите, действуват ак- 
ционни конференции, които разискват по най-важ- 

въпроси, а по тяхна препоръка първичните ор
ганизации на Съюза на комунистите приемат конкрет-

раз

напускат 
специалистите поради лошите 
условия, преди всичко поради 
ниските лични доходи. Дирек 
торът на нашата основна орга 
кизация ни съобщи, че си о- 

Той получаваше личен 
6 хиляди динара. Ис

иредачницагачеКОМУНИСТИТЕ И ПРОИЗВОДСТВОТО

Повече да ае цени труда 

на специалистите
1ГИТС

тива. 
доход от 
каха да ни напуснат и маисто 
рите (двама, които работят пс 
подържаннето 
вече си отидоха). И те напра 
виха това поради същите при 
чини."

ни решения.
Комунистите на село в акциите си включват и 

онези, които не са свързани организационно. С това 
се верифицира практиката на някои партийни орга
низации на село, които досега постигаха големи ре
зултати, ангажирайки всички комунисти, които жи
веят в местната общност. За такива съвместни акции 
се разисква на сбор на комунистите. Новина е обеза
телно участие на всички комунисти, които живеят в 
тази местна общност.

на машините

отсъствупането от работа, кадро-Ко мунистите за 
вата политика, специалистите, усилията на работниците р 
основната организация на сдружения труд „28 ноември' 

комбинат „Рашка" в Нови пазар Иа събранията на работни 
цитс и самоуправителните ор 

комунистите изнесоха 
становището, че на специали 
стите трябва да бъдат пови
шени личните доходи, а на сту 

стипендиите. Така

на текстилния
трудов колекрш. Особено вни 
мдние се е посвещавало 
говорите за производство и за 
производството и за елементи- 

които влият върху произ 
А проблеми е и

КОМБИНАТ „Рашка" е съ
ставен от пет основни органи 
зации на сдружения труд. Пс 
сетихме новата основна орга 
низация на сдружения труд 
— предачш1цата „28 ноември". 
Новата организация вече съ
ществува две години. Край 
модерните машини работят 
около петстотин работници, 
предимно жени (80 на сто). 
Средната възраст на заетите 
е 23 години. В предачницата 
действува първична организа 
ция на Съюза на комунисти 
те, наброяваща 65 членове. 
„Подготвяме още 34 младежи 
и девойки за приемане в Съю 
за на комунистите", ни каза 
Мурат Хадрович, секретар на 
първичната организация нг 
СК. Работниците съчиняват

гани
н.

КОМЕНТАР
ПРИЕМАНЕТО НА СТАЖАНТИ

те. дентите
в а политика даде положител 
ни резултати: специалистите 
останаха в предприятието, г 
бяха създадени условия за при 
емаие на нови такива. Такива 
ходове можеше да бъдат на
правени, преди всичко благо
дарение на високото съзнание 
на работниците и готовността 
им за саможертва за по-добра 
и по-сигурното утре.

ИЗИГРАВАНЕ НА ОБЩЕ 

ОТВЕНИТЕ ДОГОВОРИ
водството. 
мало не малко. На едно пар 
тийно събрание се разисквало 
например, за появата на пре 
комерно отсъствуване от рабе 

Кои работници отсъству 
ват и защо отсъствуват? Товг 
са най-често майки, които и 
мат малки деца. Но всерд тях

та.

В ТИТОВОУЖИШКИ РЕ
ГИОН, според сведения на са 
моуправителната общност по 
настаняване на работа, има 
17 334 незаети, от които 80 
на сто са млади хора. Тъкмо 
за този факт на неотдавнаш- 

и ното заседание «а Скупщина 
та на самоуправителна общ
ност на интересите по настан 
ява-не на работа в репиона и 
най-много се разисква. Меж 
ДУ другото, чу се и интере
сната констатация. Че дока- 
то беше в сила Закона за за 
дължително приемане на ста
жанти, организации на сдру
жения труд изпълняваха поч 

М. В. ти изцяло (84 на сто) своите
_____ задължения. Обаче, откак на

станяването на стажанти се 
— регулира с обществените до

говори, само около 35 на сто 
““ от запланираните стажанти по

лучават работа!
Какво значи това?

Обществените договори и 
самоуправителните споразу
мения по настаняването на 
работа на стажанти се прие
мат на събрания на трудещи 
те се, без дори и да са про» 
четени. И тук всичко свър
шва. След това повече не се 
мисли за тези основи на наше 
то самоуправително поведе 
ние, нито се чувствува отговс 
рен за последствията, които 
произтичат от прилагането 
или неприлагането им. От та 
кова отношение, естествено 
произлиза и отношението към 
пилагането им. Например, в 
някои организации на сдру
жения труд в Косйерич на 
постовете, коит0 са заели нес 
пециалисти, не приемат под
готвени хора. Причината е 
ясна: боязън за спечелените 
позиции. И въпреки че нямат 
специалисти, те твърдят, че 
не им са нужни. Още повече 
отказват да приемат и стипен 
дианти. Обаче има случаи 1> 
стипендиантите да отказват 
да отидат в Косйерич. Искат 
да бъдат освободени от задъл 
жение, а върщат получените 
за стипендии средства. И ед 
ните и другите: и тези, кои 
то дават отпор на специалис
тите, и специалистите, коитс 
отказват да постъпят в сре 
дата, която ги е стипендира 
ла, пречат на обществената 
акция, не допускат тя да се 
осъществи в полза на по-ускс 
реното развитие на стопан, 
ството и тази изостанала об 
шина да закрачи с по-бързи 
крачки напред.

има известно число и неди
сциплинирани и без-отговорни 
работници. Положението на 
майките е правилно разбра
но, но недисциплинираните 
работници са били преместе
ни на други работни места 
на които отсъствието им не 
ще предизвика по-значителни

Освен партийните събрания 
видяхме още нещо. Това е 
работническият дух, готовно
стта да се преодоляват труд 
ностите, да се издържи 
най-трудното. Не се помни 
както узнахме от самите ра 
ботници; текстилците да са 
„воювали” взаимно, да е имг 
ло неразбирателство и когатс 
е имало затруднения, а таки 
ва е имало. Всички пробле 
ми са решавани задружно 
единно, обмислено.

около деветдесет на сто 
членовете на Съюза на кому 
кистите." Това са същински ра 
ботници — те работят край 
машините"

от
щети в производствения пре 
цес.

В протокола на първичната 
организация прочетохме и сле 
дния дневен ред: „Кадрова пс 
литика". Може би 
е малко обобщено, но обсъж 
дането е било твърде конкре 
тно. Секретарят казва: „Кон 
статирахме неприятния факт.

казва секретар
ят.

заглавието
Активната партийна работа 

съществено влияе върху съв 
купните обществени и иконо
мически процеси в този млад

Комунист
Председател иа Издателския оъвет за 

всички издания на вестник „Комунист“ •. 
д-р Антон Вратуша.

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

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, сенретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
иа хърватскосръбсон* (кирилица 
*а), на словенски,
и в съкратени издания на български, 
гарски, словашки, 
език.

Дали само законите трябва 
да служат като регулатива в 
нашите отношения. Защо са 
моуправителните 
ния и обществените договори 
по-слаба регулатива от закон 
ната сила? Защо те нямат 
авторитет, който биха имали 
с оглед на факта, че общес 
твеното договаряне и самоуп 
равително споразумяване все 
повече се явяват като основа 
на нашите обществени отно
шения и в разрешаването 
всичкм проблеми. Защо под
писите, които сме сложили на 
обществените 
моуправителните

споразуме-

Изпълняващ длъжността 
главен и отговорен

директор и 
редактор на всички из 

даняя на „Комунист“: д-р Здравко Леко
и латини- 

македонски и албански
Редакция на изданието на „Комунист“ 

аа СР Сърбия: Сало Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
■■ч, Велимир Филипевич, Расгко Йове- 
тич, Слободан Клиягч, Михайло Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркомч, Брани ела ■ 
Милошевич ■ Мнлентшйс Вуксановнч.

Секретар иа редакцията Бояна Аиту-

ун-
румънски и русински

Излиза в петък.

, от 22 декември 1974 с Орден
Лрвтство и единство със златен венец.

на

договори и са- 
споразуме: 

ния губят от значение, макар 
че са валидни. с. м



Единодушна подкрепа
Титовата инициатива
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разрешаването 
' становища, 
печи

както ма общи 
което да се обез 

подкрепа на организа
циите и членовете 
то им

Юбилеят ще се отбележи 
във всички среди(От 1 стр.)

вели трябва да подсичаме ко 
-репите, а това рече *° 
по-упорито да се борим 
доминантна роля

труд и за ефикасно 
ствуване на делегатската 
тема.

запълно 
живоза на бойците 

Тоне Турхнер, 
ди всичко в 
аите 
Тито,

претворяване - в 
Такава насока в рабо 
ръководенето, беше

Югославия. 
взимайки
в дело. 

тата и 
подчертано

п рс
предвид най-но 

на другаря 
разбираме 

елементи за

ЧЕСТВУВАНЕТО 
СЮК трябва да има 
бива да се

на бО-годишнината на ЮКП- 
тРУДов характер, при което не 

допуска повръхностност, импповизаниа 
комерциализация и нерационално -изразходване на 
средства. Това беше ярко подчертано .на заседанието 
ьа Председателството на Централния комитет на Съю- 
за на комунистите в Сърбия състояло се „а 23 януа”, 
на което се. разисква за подготовката по чествуването 
на б0-годишнината от основаването на ЮКП-СЮК 
р, п в;°°ИЛеят На Партията тРябва да се отбележи 
въз всяка ореда като се даде предимство в това на 
трудовите организации и училищата.

През изтеклите 60

на заседанието, •-
ще обезпечи по най-подходящ 
начин, широка мобилизация 

акпмег и ш членовете на СЪЮза на бой
п_ я и ре ците в разрешаването 

И дейността „Тсъю °бщите обществгншполн-
зния отбор, които подробно ™чески въпроси така г. 
са разработени и тавт плени в -а 0ТДел,™те проблеми 
с акциокната програма м е 6 п4"™''
нна°Гд1Ср™Г;Г пРиГД=Г0Т°

ТВО на републиканскитеДиИпш ^"^!НШИя в п‘Р°СКТа на а.кци
край-нинасите -организации °™ата програма н-а Съюзния 
на съюза на бойцито чТез °Р ,,а Съ103а на бой,мте 
договарян^ „ предварителна вчетГйГ'“51 Период'
подготовка' На общи стзиппи Взвто бе и решение по по-
ша с което да се обе“ ВОД “ б°6Ца- ПрСЗ 1979
подкрепа на организациите и 
членовете за пълното им пре 
творяване в живо дело. Така 
ва насока в работата и ръ 
ководенето, беше подчертано 
на- заседанието, ще обезпечи 
по най-подходящ - 
рока мобилизация На 
вете на Съюза на бойците

ЮЖНО МОРАВСКИ

инициативи 
защото гиза

на сдруже 
дей 
сис

като възлови 
шата

ния н-а-
политлческа

организация на 
Задачите

какте
В духа на г 

другаря Тито,
становищата на 

трябва па
вървим към неотложно 

но не

съгцо
на

реорга 
повръхност 

и прибързано.
низиране, 
но, формално 
Нашите организации 
посочи Наги, вече 
по този

накрая 
изменения и

както 
се изказват години което не е дълъг 

период от време, Партията беше двигател на такива 
обществени промени във всяка ореда и във всички 
сфери на живота, което е без пример 
история. Затуй е необходимо

въпрос. Всички 
трябва да

пред 
се изу-

__ а след това
да се мине към най-целесъоб 
разна

ложе ни я 
чат и обсъдят. в досегашната

във всяка среда да се 
даде пълна информация за изключително 
роля на ЮКП-СЮК във

голямата
всичко, което е постигнато.

Уводна реч на заседанието на Предссдателсгвото 
на ЦК СКС направи члена на Председателството Бу- 
димир Вукашинович. Той подчерта,
1919 година самия живот, борбата 
опит

организация на колех година
„грамоти

Да се присъдят 544 
«а съюза на бойци 

тс в Югославия, за изключи 
телни резултати в работата и 
развитите© на организациите 
на Съюза на-бойците в осъще 
стаяваното на целите, за к-ои.т*' 
тази

тивна работа във всички п-г

тКе°Вв0ЮгоаслНавияЪЮЗа ^ 6°ЙЦИ
Нашите че в периода от 

и революционният 
недвусмислено потвърждават, че Комунистиче

ската партия на Югославия, т.е., Съюзът на комуни- 
стите па Югославия начело с другаря Тито, стана 
общопризната и общоприета водеща сила, благодаре- 
ние преди всичко на последователната 
идейно-политическа

определения, са 
Заключеният^ 

конгрес но ние 
дохме и по-нататък.

утвърдени със 
на Осмия оти 

подчерта 
генералният секретар на Съю

начин, ши- 
член©

организация се бо:ри

(Танюг)в
марксистка

насока, революционност и един
ство на комунистите в борбата за свобода, 
те интереси на работническата класа, 
братство и единство на народите и народностите.

Председателството излъчи работна група за че- 
ствуване юбилея на Партията, оглавен 'от члена на 
Централния комитет на СКС Милия Радованович. 
_________ (Танюг)

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ В РЕГИОН

Възнаграждаването—на предан план
ЕДНА от първостепенните за 

дачи на организацията на 
Съюза на синдикатите в Юж 
номоравски регион е 
гърща всестранна и съдържа
телна дейност по

жизнени- 
равноправие

зации почти целият чист 
ход се разпределя за 
доходи. При това те наруша
ват и собствените

„Услуга" и ООСТ „Напредък" 
с общо заети 193 работника и 
надплатена сума от 250 хиля 
ди динара. И в Здравния дом 
в Босилеград се намира в 
списъка на „наруши гелите". 
Тези данни об 
за деветте месеца на минала 
та година.-'

По този начин 
и без това слабата 
тивна способност 
Южноморавски регион, 
дът от това положение тряб 
ва да се търси в увеличение 
на производството и по-рацио 
нално стопанисване, както л 
според възнаграждаване спо 
ред резултатите на труда.

Тези задачи ще бъдат в 
центъра па дейността на Съ
юза на синдикатите в Южно 
моравски регион.

до
лични

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
ЛНА СКУПЩИНА В НИШ

РЕГИОНАда раз ен самоуп- 
равителни права утвърждавай
ки съотношенията между ли 
чните доходи и фондовете, в 
полза на личните доходи.

Данните потвърждават, че 
сега 85 трудови колектива в 
стопанството за заплатили 160 
милиона динара повече за ли 
чни доход и за сметка на фон 
довете. Също така 23 трудови 
организации от Ю 
ски регион от областта на 
обществените дейности са на 
рушили установените съотно
шения. като са за лични дохе 
ди взели повече от 10 мили© 
на динара.

В Босилеградска община т? 
кива нарушения са направи 
ли ООСТ „Изградня", ООСТ

провеждане 
на само управителните спора
зумения и обществените до
говори в областта на 
ните отношения- Това е твър 
де важен етап за цялостно и 
последователно

Да укрепва работ
ническия контрол

аче се касаят
доход-

се влошава ★ СТОПАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ НАМАЛЯВА 
ГОДЛРЕНИЕ РАЗВИТИЕТО НД ОБЩЕСТВЕНАТА

БЛА- 
САМОЗА-

акумула- 
на ОСТ в 

Изхс
реализиране 

на Закона за сдружения труд 
и збщестзено-икономическото 
развитие на региона през та
зи ггдина.

Един от основните пробле 
ми е, че намалява възпроиз- 
водегвена способност на сто
панството и извънстопанската 
дейяос? в Региона. Пробле
мът е твърде сложен, а 
дължи на повече обстоятел
ства: в много трудови органи

През изтеклите три години 
стопанската престъпност в Ни 
шки

ланските организации лица 
нарушаване на самоуправител 
ните права.

И трите окръжни съдове со 
че има известни злоуло 

треби като неажурнр счето
водство, ненавременно инвер- 
таризиране неефикасен кон
трол в работата и пр., особе 
но в организациите, занимава 
Ши се с търговия. И 
случаи на избиране на небла 
гонадеждни кадри на отговор 

постове. Посочени бяха и 
редица конкретни 
на незаконно даване на „зае 
ми", прикриване на загуби, 
ненавременно . отчитане на ко 

• мандировките. Всичко 
минавало", защото се е гле 
дало
които са злоупотребявали д? 
верието на ' своите колективи 

Занапред да се попречи и 
пресече път?
ния, ще трябва всички сили 
в организациите на сдружения 
ТРУД. Да дават пълна подкре 
па на самоуправителнид ра
ботнически контрол, който с 
призван да разобличава все 
ки опит на посегателство към 
общественото имущество.

жноморав-
регион намалява. Тази 

приятна новина беше изнесе
на на неотдавна проведеното 
заседание на Междуобщинска 
та регионална скупщина в 
Ниш от страна на представи 
тели на Окръжните съдове в 
Ниш, Прокупие и Пирот. Бе 
ше подчертано в разисквания 
та а делегатите гласуваха и 
съответни заключения, - зана
пред в организациите на сдру 
жения труд да се засилва и 
укрепва самоуправителният ра 
ботнически контрол, за да се 
подсичат навреме корените на 
тази злина, наречена- стопан
ски кримилал.

В Окръжния съд в Пирот 
•например през 1976 
за стопански престъпления са 
били осъдени 57 лица, докг 
то в първите девет месеца на 
•изтеклата 1978 година 
мо 31. Най-чести провинения 
са: ограбване па обществено 
имущество.

В последно време има поя 
ва йа един друг вид 
пост
•Ия отделни отговорни в сго

чат,

се

Борис Костадинов мало е и

ДОГОВОР ЗА КООРДИНИРАНО ДЕЙСТВУВАНЕ ни
примери

Миналата година оживена 
политическа дейност не беше 
развита около учредяването 
на републиканските самоу- 
равителни общности на инте 
ресите. Републиканската скул 
щина и Скупщина на СФРЮ. 
Но измина по-дълго време и 
вече се чувствува нужда да сс 
обърне вниманието на избра 
ните делегати, да се създаде 
по-тесен контакт с тях в це 

Южноморавски региой. 
циите, които са започна 

ти, както и ония, които пред 
стоят, изискват по-добра ор 
ганизационна подготовка, за 
да може по-ефикасно да се ра 
боти, за да може по-добре 
да действува делегатската си 
стема. Именно това беше по 
вод на 26 януари в Между 
общинската конференция на 
ССРН в Леоковац да се п-ровс 
де съвместно съвещание на 
всички делегати в републикан 
ските самоуправителни общно 
сти на интересите, делегати 
те в Скупщината на СФРЮ, 
както и всички ръководители 
на обществено-политически ор 
ганизации в региона, предее 
датслите на ОК на ССР И от 
13-те общини в региона. От 
зивът беше голям.

На територията на Южно 
моравски регион има 17 дслс 
гати в 19 самоуправителни об 
щиости на интересите в Сър 
бия и 20 делегата от Скулщи 
на на СР Сърбия и Скупщина 
на СФРЮ. През изтеклия пс

ООСТриод
скупщинитс на общностите в 
СР Сърбия и СФРЮ — в ре 
гиона е водена значителна ак 
ция за приемане на докумен 
ти, с които сс регулира об 
ществено-лолитическото поло 
жение и развитие на4 регио 
на през 1979 година.

Плурализмът ма интересите 
изисква пълна отговорност и 
ефикасен начин за провежда 
не на договорите, съгласува 
не на интересите и претворя 
вале в живота на приетите 
вече становища. Това нещо 
ще изисква и по-пълна иифор 
мираност и по-тясна вр7,з 
ка между делегациите и де 
легатите.

от учредяването на отделят значитсл 
ни средства за общо и съв 
местно потребление, за за
доволяване на обществените 
потребности на трудещите сс 
и гражданите. При гласува 
пето на решенията участвуват 
и делегатите от Южноморав 
оки регион, а това пък изи- 
ксан една по-координирама ак 
ция за съгласуване на инте
ресите. За реализирането на 
тази задача, като 
предпоставка за по-иолзотпор 
но и гго-ефикаоио действува 
ис ма делегациите е нужна 
по-цялостна информираност, 
договаряне, размяна па мие 
ния и пр.

Ма края делегатите бяха за 
познати с акцията в района 
но осъществяването 11а сред 
носрочната програма, както

това „е

през пръсти на лица
година

на такива явле
са

ли основнаЯк
престъг 

незаконно поведение

практика и 
опит в Южноморавски регион 
показват, че в областта на об 
щпостите, пито пък се пред 
лагат единни становища при 
разрешаването на отделни ва 
жни въпроси, от което в най- 
гол яма стенен зависи успешно 
то реализиране на развойни 
тс стопански програми. Дори 
може да се каже, че без то 

ис с възможно успешно 
да се реализират основните 
цели на 
Трябва още да добавим и то
ва, че Южноморавски регион 
с 13-те си общини с един от 
па1Й-неразвитите в стопанско 
отношение в СР Сърбия, а 

това изисква много

Досегашната

и предстоящите инвестиции в 
отделни области, 
мата 
обезпечи

С развой- 
политика трябва да сс 

промяна п 
ската структура, като сс дава 
предмиство па 
папски отрасли, за които 
ма лични възможности — суро 
вилна база. Занапред по-голя 

внимание ще трябва да 
сс отделя На туризма, строи 
тел сивото и на развитието нг 
дребното стопанство, в което 
сс крият големи неизползвани

стопам

ония сто
м

на
мо

нашата политика.

ресурси.
Подобни срещи и разговори 

ще сс водят и по общините 
в региона.

всичко
по-голямо ангажиране, откол- 
кого досега. Работническия! контрол обезпечава висока производител

ност
Б. Костадинов
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Активността 

в първичните 

организации

Съществени промени
та организация именно има за цел да 

възможностите за изтласкване на 
периферията на с^бити 

се стесни прос-

от
С ОВТо—2 —-',а 

1 па сдружения т1,уд
политиката иа ра: 

снодта среда 
незамислимо

стесни
комунистите на 
«та. С то»а се желае да 
"ракетното за превръщане иа оргапиза- 

па СК в придатъци на тесни бюро- 
или технократични г^упи.

статутарни изменения не са 
достатъчни. Необходимо е по-нататъшно 
усъвършенствуванс начина на работа 
първичната организация, която трябва да 
б^ьдс в постоянен контакт с трудовите хо 
ра отворена към техните изисквания и 
критики и навреме да забелязва всички 
явления и поведения, които са повод 

Комунистите трябва
в „състоянието

ис-
страна на 
тинското влидние 
решавалото водене на 
ботите в основните клетки, в 
и обществото като цяло, „ична-
с без укрепване на ролята па п/,1
та ^организация па Съюза .ш “‘'"Г в ра 

Тази оценка често се изгъквд 1
провеждане на новините в 

на Съюза па комунистите, с ко 
работата на първичната 

основен облик 
и на нов

на СК цииге 
кратичии 

Самите
са напуснали ск 

и по кои при 
укрепване 

на СК в Бо

наколко И КОИ 
или оа наказани

■и класовото 
организациите

община.

водихме разговор
със секретаря ™ "рИГО- 

Босилеград. гон работата
организация 

и ОТ

Тези дни зискванията но
чини статутите 

ито се насърчава 
оргшшзация на 
на активността 
начин решава 
те в сложните и 
в други облици на 
жаванс на труда.

В тъРееисто 
пират Д°а основни 
да се осуети все • 
в която първичните организации 
главно ОП свързани с ръководните органи 
чрез своите ръководства, вместо по-зд[ - 
во да се вкоренят в базата. И второ, по 
кой начин но-бръзо да се надделява об 
становката, в която дейността па органи
зациите иа СК в по-голямата си част се 
свежда на даване на подкрепа вече спо 
ред известното „подкрепяме плана, прие
тите решения или становищата", вместо 

ООСТ, в сдру

на: връзка СК, като 
на комунистите 
свързването на комунисти 

трудови организации и 
самоуправитслно сдру

силеградскаРОВ във
- С^ГзъпРосите 
говорите:

за
за информирани 

материал на
Комисията

-да И ролята на сред
ствата на публичното инфор
миране в обществения >™пог 
на общината в по-нататъшно- 
то развитие на политическата 
система". В разглеждането

дансзадоволство. 
имат прецизно виждане 
на нещата" и откритите въпроси и в то
ва как се те решават, как функционират 
самоуправитслните органи, делегациите, 
обществено-политическите организации и 
отделно дали стриктно се спазват самоупра 
вителните нрава и длъжности, провеждане 

решенията. Понеже само въз основа 
та на такова запознаване първичните ор
ганизации и техните членове могат навре 
менно в разклонения механизъм на со
циалистическото самоуправление да 
ангажират в решаването на съществените 
проблеми за живот и работа на 
организация и среда, 
развитие на социалистическото самоуправ

тема:

на нови решения доми- 
въпроса. Първо, как 

още наличната практика, 
на СК

ор-
Босиле-

и 1

на

— Преди един месец скс

с това прие и оп 
В под

сер
своятавата

ствуваха пър оост, местни
Т общности и останалите
структури. В момента те раз 
глеждат заключенията 
по-добре да съгледат 
положение и да направят

планове за провежда- 
договорените задачи
м - коми-

за по-нататъшно

проблемите да се решават в 
жения труд.

Очевидно е, че не се касае само 
някаква формална промяна в организира 
пето, но за съществени промени на пачи 
на на работа, пренасяне на тежището 
на активността на Съюза на комунистите 

първичната организация и към оспо- 
собяпанс на комунистите да действуват 

основната клетка на сдружения 
политическата система, че вътРе 

в тази разклонена система се борят за раз
витието на социалистическото самоуправ 
ление, а да се противопоставят на бю- 

и техпократичните сили.
доста

ление.
По този начин единствено и може 

да укрепва истинското единство в СК, въз 
основата на единството на членовете, пъР __ 
личните организации, тяхната свързаност 
с работниците, а не „според директива". 
Разбира се, това не означава, че комунис 
титс в трудовите и сложните организации 
на сдружения труд и другите облици на 
самоуправително сдружаване няма да се 
свързват в конференции, съвещания, съ 
брания и студийни групи и други облици.
Но тези нови облици на свързване, които 
предимно имат тематичен характер 
ще и не могат повече да бъдат ръков°Д" 
ства, които приемат решения, които обе
зателно трябва да се провеждат, което 
по-рано най-често се случваше, 
в тези нови облици на свързване въз ос 
нова на общи разисквания сега ще мо
гат да се приемат само насоки и догово
ри, които ще имат характер на препоръ
ки за обща идейно-политическа ориенти 
ровка, работа и действуване на комунис
тите, докато решенията и 
ще приемат самите първични организа
ции.

за

1(1с цел
своето

към
раншни

I!
не на 
практика, 
тет на
т.г. разгледа 
всенародната 
■щческо-сшурностното

Босилеградска община

вътре в 
труд и_ Общинският

СКС пък през януари 
състоянието на 

отбрана и поли 
пол олее неГоне Григоров рократичните

Да напомним за само някои 
разширени тенденции и поведения, които 
инак са предмет па остра критика в Съ
юза на комунистите и обществото. Това 
са вече известните 
обединявалия, неформалпи групи, отчуж
дени центрове на равнището на трудови 
те и сложните организации на сдружения 
ТРУД, в общината и по-широко, които 
узурпират и правата на първичните орга 
низации на СК и самоуправлението.

Провеждането на статутарните изме
нения, укрепване на ролята на първична

вние в
момента със заключеш5ята

- заседание се запозна 
първичните организации 

на СК приемат мероприятия 
за пообществяването

г народната отбрана и
стаената самозащита и за по- 

отговорност на кому

тези проблеми ще участвуват 
и ръководителите на обхцестве 
но-политическите организации 
и ОС и органите, които се за 
кимават с тези дейности — 
подчерта секретарят на ОК 
на СКС.

от това
Понежеват

несамоуправителпина все 
обще-

годяма
кистите, трудещите се и граж 
даните в изпълнението на за 
дачите в тази област, в проти 
вопостовянето на всички укло
ни и опущения-

3. На кои централни въпро 
си иай-голямо внимание през 
1979 година ще обърщат Об
щинската конференция на 
СКС, Общинският комитет и 
първичните организации на 
СК а?

становищата

2. Кои материали подготвя 
те за разглеждане на следва 
щите заседание на Общинска 
та конференция на СКС и Об 

комитет на СКС и 
кои фази те ще минат?

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В СУРДУЛИЦА— Освен връху споменатите 
въпроси. Общинската конфе 
■ренция на СКС ще посвети 
голямо внимание и на след 
ните централни партийни въ 
прост през 1979 година и то: 
на метода и съдържанието в 
работата на първичните орга 
низации на СК; на развитие 
то на обществено-икономиче* 
ските отношения в селскотЪ 
стопанство и на село и по-на- 
татъшните задачи на СК.

ЩИНСКИЯ
през Местните общности 

действени клегки
— Комисията за политиче

ска система при ОК на СКС в 
Босилеград подготви делови 
материал на тема: „Проблеми 
в практическото действуване 
на делегатската система и и- 
дейно-политическите задачи 
на СК-а в тази област*Този 
материал ще изпрати на пър 
вичните организации на СК 
на предварително разглежда
не, а там ще бъдат включени 
и останалите обществено-поли 
тически структури. След ка
то получим забележки и пред 
ложения относно материала 
от първичните организации на 
СК, материалът окончателно 
ще бъде оформен от ОК на 
СКС и през февруари т.г. той 
ще се намери на дневния ред 
на разширеното заседание на 
Общинската конференция на 
СКС, където ще бъдат уста 
повени задачите на 
стите в тази област във 
чките структури.

За следващото заседание нг 
ОК на СКС, комисията по ор 
ганизационни въпроси, подго
твя информация за организа 
циокното състояние на общик 
ската организация на СК 
през 1978 година, с цел да ана 
лизираме как се върши при 
емане на нови членове в СЮК,

— В анализа за проведени
те избори за скупщините на 
местните общности, въвежда
нето на общо месно самообла 
гане в Сурдулишка община 
и по-нататъшните задачи на 
Социалистическия 
конституционната 
мация на местната общност, 
между другото се казва:

циалистическия съюз в общи 
ната, се забелязва, че трудо
вите хора и гражданите 
местните общности са разви
ли многостранни облици 
сам оу прав л ени е, 
ни взаимните и общите 
интереси.

Зации на сдружения труд. 
съжаление, съществува мне
ние, че проблемите, които ме 
стната общност често решава 
не са проблеми, които зася
гат основната организация на 
сдружения труд. А в ггракти 
ката тези проблеми често се 
взаимопроникват.

Същевременно свързването 
на местните общности 
самоуправителните общности 
на интересите, особено по от 
ношение на планирането 
е на необходимото равнище. 
Не без значение е установя
ването на по-тесни връзки на 
местната общност с органи
те на управлението и самоуп 
равителните органи, общин
ските органи. Тук също има 
пространство за съгласуване 
на интересите и за 
действие.

Общинският комитет на 
СКС ще разглежда снабдяване в
то на трудещите се и гражда 
ните със селскостопански про 
дукти, състоянието и гтробле 
мите на всенародната отбрана 
и обществената самозащита • 
идейно-политическото 
сово заякване на СК;

на
съгласувай-

съюз
трансфор-

в си

Във всички местни общнос-и кла
ти на територията на Сурду- 
лишка община са учредени 
79 делегации с 783 
на делегации. С избирането 
на тези

резул
татите на стопанското разви
тие

В нашата самоуправителна 
система местната общност е сд 
на от основните и първични 
самоуправителни общности. Тя 
е съществена съставка на об 
ществ ено-политическата 
тема, учредителен елемент ‘но 
окупщинската система върху 
делегатски основи. С други ду 
ми, местната общност пред
ставлява свеобразна общност 
на интересите.

Касае се всъщност за ви до 
изменена 
общност, а отделно на Социа 
листическия съюз като фронт 
на организираните социалис
тически сили.

Разглеждайки отчетите 
местните конференции на Со

със
на Босилеградска община 

през 1978 година и задачи 
тази област през 1979 година,-

членове
в нг

делегации са създаем скомуни- 
вси-

анализът на спечеления опит 
в осъществяването на рефор 
мата на основното 
ното образование,- 
то и проблемите в здравеопаз 
ването,- актуалните въпроси 
областта

дени основни 
за функциониране на делегат
ската система, като основна 
форма на непосредствено 
моуправление на 
хора и гражданите.

предпоставки

и насоче
състояние- са

трудовите
в

на културно разви
тие и културната политика 
общината и задачите

взаимс
Един от проблемите 

ботата на местните общности 
нерешен до сега на съответен

роля на местнатав в ра
на СК 

каза на-
От казаното личи, че мест 

ните общности наистина ста
ват действени клетки в наша
та самоуправителна система.

в тази област, 
края Гоне Григоров. начин е взаимното сътрудни

чество между местните общ
ности и основните

наМ. Величков
организа- Ст. Н.

СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО 2 ФЕВРУАРИ 1979



ж в,?с Лужница е на кракПо-добро организиране 

по-успешно действуване
0«п^^е^нф~Раха « -вър40 заседание

организации. Ръководства в работа на първичните
мени в статугаряото решение Т ата и «насянето яа
Гдейс^ГаТа Да
предлс^с^нат^^реорганизацид^^и^, ^^*еХа в заетост и

докато пълната реорганизштяя * ^ ичаите организации,
съждане и приемане на слелв^ттт Ле преДЛ0*еиа на об 
ренцията. на "идващото заседание на кояфс“

У уводната ои бегрпа т,„ „
проси от идейно-политическата т°Р0Са На акТУалните въ 
на комунистите, методГТ“дЛжТ^тИЗИ'Ра,,ОСТе “» с^оза 
вичните организации и ръковол™™ на :раб°та на пър 
градска община ВАСИЛ ТОЛОРОн' а на ск |! Димитров- 
продиктувана от решенията „"ос<”!и’ че тази тема е 
сетия конгрес на СЮК и Осмн ?™ЮЧенияга на Бдинаде-
юзът на комунистите да наголи е» РСС ™ СКС с рсл Съ- 
в Съгласие с изискванията няД развитие3™11 “а «ейств-таане 

' управително общество. а ,разви™ето н-а нашето

да съществува* свободно*'''и,ии аги. г''й Тодоро“- че не може 
решаване ако Съюзът на ,'А листическо самоуправително 
сила л сам „с е нронжвГ г"',!™6 КаТ° НеГ0Па аодеЩа 
ЗЪМ. Именно затова упапеш,е° револЮЦионен демократи- 
на демократични отношеш“ в са™? СъюГп нзгран<дане™ 
— подчерта той, „ продължи я Ю "а комУннстите

като тлукот, както казва др т.по, ок оо-утоошвд дейттоува 
мокрацияШаТа система на политическа самоуправителна де

за . (От 1 стр.)

Зи път да докажат 
ят това — изтъкна Златкович.

ПЕТ НАЦИОНАЛНОСТИ 
СТРОЯ

пъта пребивавал и представи 
теля на ЦК на ЮКП и члела 
на Главния щаб Светозар Вук 
манов и ч-Темпо, който насоч
ваше организацията и военно
политическата дейност в Юж 
на Сърбия, Македония и Ко 
оово. Освен Първа и Втора 
софийска бригада 
тивната об

ските партизански части.
На територията 

трава и Лужница
едно време и щаба на 

оперативната зона на българ 
ските партизани 
Тричков и Георгиев, 

през лятото 1944 
части от Босна

на Ц^рна 
пребивава-

и потвърд
ше

на
В

начело с

В строя на Седма сръбска 
бригада е имало бойци 
националности: сърби

с нашитена опера- 
ласт на Седма сръб 

ска ударна бригада бяха съз 
дадени и Десета, Дванадесс 
та и Двадесет и пета сръбска 
и Косовока бригада.

посредством 
Върховния щаб на НОВЮ и 
ПОЮ бяха 
ветския
оки революционери, който 
през Църна трава и Лужни 
ца да се приключат към на- 
родноосвободителното 
ние

от пет 
маке-

про- 
организа- 

най-ефикасно отправени от Съ 
съюз някои българ

;■

.у;

ШШ
БРИГАДАТА ПРОЯВИ ИНТЕР 
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА СО 
ЛИДАРНОСТ

— Благодарение географ- 
ско-политическото и стратеги
ческото си положение на Лу 
жница и Църна трава искре 
на помощ и закрила наме- 
ха и бойци от съседна Бълга 
РиЯ — каза Златкович. На те 
риторията на Лужница и ДъР 
«а трава през лятото на 1943 
година беше създаден Трънски 
партизански отряд, а през про 
летта на 1944 година — бяха 
създадени Първа и Втора со 
фийска бригада.

Седма сръбска бригада бе 
ше партизанска част, в която 
българските партизани полу
чаваха първите си организаци 
ошп1 и боеви знания и опит, 
за да могат след това успеш 
но да се включат в българ

двйже
в своята страна. Под ох 

рана,, на нашите части — под 
черт^а Златкович — тук преби 
вава и съюзническа 
мисия, имаща за' цел да по 
могне материално развитието 
на народоосвободителната бор 
ба в съседна България.

По този начин 
Златкович

19 военна

Ь изтъкна 
Цародоосвобо- 

дителното движение в, Лужни 
ца и Църна трава и Седма 
сръбска ударна бригада, как 
то и другите партизански ча 
сти и целокупното население 
и политическа структура, в 
тези краища и народна власт 
на освободената територия 
— проявиха към съседна Бъл 
гария дълбока интернациона 
ли етическа солидарност —
каза Златкович.

само-
■:У

Гюра Златкович

донци, албанци българи, ру
си, италианци и гърци.

големия ои освободителен 
марш, който бригадата е из 
вървяла от Лужница и Църна 
трава до Триест и Целье, по 
стоянно е попълвала редове
те си с нови бойци, без оглед 
на националност. Над всичко 
е било желанието им да се 
борят за свободата, за брат 
ството и единството, което се 
е ковало и укрепвало с всеки 
бой, във всяка схватка с враго 
вете.

Преди 35 години Лужницг 
и Църна трава са дали закри 
ла и гостоприемство и на Гла 
вния
Ръководство на 
на партизанските част от 
Косово, на Осмга' сърбска бри 
гада, на бежанци от Пчиня^ 
вранския край и. Сурдулица'

В Църна трава на няколко

Вне е
тъй

М. А.

2*°е пР^способяват към тези промени, като по такъв на- 
чин, се създават възможности за по-ефикасно действуване 
по-оогата активност .което в крайна сметка ще допринася 
към по-бързо преодоляване на съществуващите слабости, а 
конкретните документи по-обективно и по-пълно ще се пре 
творяват в живота — каза между другото Тодоров.

Изхождайки от конкретните условия 
на времето, занапред в по-голе.мите

БАБУШНИЦА

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
В сряда на 31 януари т.г. в Бабушница се про

веде съвместно заседание на делегатите на трите 
съвета на Общинската скупщина.

Делегатите обсъдиха и одобриха програмата по 
чествуване на 35-годишшшата от създаването на Се 
дма сръбска ударна бригада, информация за състоя
нието, хода и проблемите на гражданите, работещи 
със собствени средства и отчет за работата на Отдела 
за общо управление и обществени дейности в 1978 го 
дина.

и изискванията 
организации на сдру 

жения труд като „ТигъР” — Димитровград, „Свобода”. „Сто 
чар” и други ще се създадат 

, ;; ции; в някои по-малки ще се създадат партийни отделения 
или..активи, което в крайна сметка ще - допринася . за по-.ус. 
чеши а и по-плодовита активност на Съюза на комунистите. 

В бъдещата работа, както набеляза Тодоров, в рабо- 
: тата на партайната организация в Димитровградска общи

на ще се използват като форми на действуване и Събрания 
на комунистите, тематични конференции и пр.

Дали занапред в общинската партийна организация 
ще има трима изпълнителни секретари, или пък ще ос 
тане както и досега, беше изтъкнато, че зассга не същес
твуват условия за такъв начин на работа и този въпрос ще 
трябва по-основно да изучи. Още повече, защото в тази 
светлина в общината се водят оживени разисквания и във 
връзка с Титовата инициатива за колективно ръководене, 
не само в Съюза на комунистите, но и в останалите обще
ствено-политически общности. Затуй Конференцията прие 
заключение по този въпрос да не се работи прибързано, а 
щателно да се изучи и да се намери начин как най-пълно 
Титовата инициатива да се превърне в живо дело. 
УСТАВНИТЕ КОМИСИИ ОБСЪЖДАТ СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ 

Като изнесе обоснованис пред делегатите на Общин
ската конференция на Съюза на комунистите във връзкЯ 
с предложените уставни (статутарни) изменения и допъл
нения, ИВАН ДЕНЧЕВ между другото подчерта, че с най- 
новите Устави на СКС и СЮК са внесени редица нови за
дачи и задължения пред тези комисии.

Тези комисии, подчерта Делчев, не ще се занимават 
само с разглеждането на жалби за наложени партийни на
казания, но ще обсъждат и въпроси от много по-широко 
значение.

щаб и политическото 
Македония

повече първични организа-

Обсъдени - бяха и одобрени и отчета ..за, Отдела . 
по народна отбрана, отчета на геодетското .управле
ние и отчета на Службата по обществени приходи

М. А...през изтеклата 1978 година.
&

ИЗ ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ

(РОИШ ЗАЦАЧИ ВРЕД СИНДИКАТИТЕ
ците) също ще намерят мде 
то в разискванията на Синди 
катитс в Сурдулишка общи
на.

И много други въпроси, ка- 
квито са.- идейно-политическо 
то, маркоическото, общото и 
професионално оспособяване. 
кадровото укрепване на орга
низациите и органите на Син 
диката за изпълняване на 
обществено 
функция, по-нататъшното раз 
витие и укрепване на концеп 
цията за вселароднл отбрана 
аигурност и обществена защи 
та — няма Да бъдат по-малс 
важни в работата на общин
ската организация на Съюза 
на синдикатите, нейните орга 
ни и тела. Приемайки плаж 
за дейност делегатите заклю 
чиха. че би трябвало всички 
първични организации на Съ 
ЮЗд на синдикатите. Отбора 
на синдикатите по образова
ние, наука и култура и Коми
сията на Съвета да съставят 
конкретна активност за изпъл 
не ние на> задачите..

С цел по-,ефикасно и по-ус 
корено да се реализират про 
грам ни те задачи, се констатй 
ра в Програмата. Съвета на 
Съюза нп синдикатите ще ко 
ординира своята работа с 
всички обществено-политичес
ки организации и органи в 
общината.

— ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКИТЕ САМОУПРАВИТЕЛНИ ОБЩЕСТВЕНО- 
ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ ЧРЕЗ ВСЕ ПО-ЗДРА 
ВО САМОУПРАВИТЕЛНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СДРУ 
ЖЕНИЯ ТРУД. — ПОСТОЯННО ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
ВЪРХУ ДОХОДНО СВЪРЗВАНЕ И СДРУЖАВАНЕ НА 
ТРУДА И СРЕДСТВАТА. ______________________

ла самоу правителните работ
нически контроли и друго.

На дневния ред на Съвета 
на Съюза на синдикатите ще 
се намери и въпроса за ико
номическата стабилизация и 
по-рационално стопанисване 
чрез самоуправително плани
ране и въпросите за нараства
не производителността на гРУ 
да, укрепване на материални
те ооноаи на сдружения труд

Създаването и разпределе
нието на дохода и чистия до
ход и разпределението на сред 
ствата за лични доходи, съоб
разно на труда и резултати 
те на труда, както и изравня, 
ваше на условията при създа
ването на дохода — ще бъде 
постоянно задача на Съюзя 
па синдикатите.

Многобройни въпроси от 
програмата ня социалната но 
литика (жилищните проблеми 
обществената прехрана, зае
тостта, почивката и рекрепцн 
ята, здравната защита, по
добряването тга жизнената и 
трудовата среда на работни

НА ЗАСЕДАНИЕТО на Съ
вета на Съюза ла синдикати
те в Сурдулишкд община, със 
гояло сс ла зо януари, деле
гатите приеха план за работа 
през настоящата година.

Съветът на Съюза ла синди 
котите в общината, както сс 
казва п Програмата, своята 
обществено-политическа 
ти-вност щс .развива върху ре 
ализацията на становищата .и 
заключенията на партийните 
конгреси и конгресите на Съ 
юза на синдикатите, както и 
задачите ла Общинската ор
ганизация «я Съюза на син
дикатите в Сурдулица.

Главното ударение в програ 
мата с дадено на развитото 
на самоуправитслимте общес- 
тв с н о -икономически отн ош с ■ 
шия чрез: фу.шсциониранс на 
делегатската система в основ 
ните организации на сдружс 
иия труд, самоу прав ителното 
споразумяване и обществено 
договаряне, решаване па ра
ботниците по ВСИЧКИ въпроси, 
осъществяване ла задачите

политическа

Те. ще се грижат за пълно и стриктно прилагане па 
партийния устав, ще дават оценка на уставните решения и 
пр. като по такъв начин създават възможност за по-успеш
но действуване на организациите на Съюза на комунистите 
в общината.

В бъдещата работа на уставната комисия щс залегне 
прилагане и спазване на демократическия 

активност на плана иа идейно- 
СК като сс прилагат и редица

принципа за 
централизъм, за по-широка 
политическото издигане па

ак-

превелтивни мерки.

— САМО В „ДИМИТРОВГРАД" ПОВЕЧЕ ОРГАНИЗАСЕГА 
ЗАЦИИ НА СК

Поради голям брой членове на Съюза на комунисти
те партийната организация в ООСТ „Димитровград- (Заво- 
ди ТигъР" — Пирот) повече пъти с повдигала въпроса за 
реорганизация. На последната общинската конференция де 
легатите гласуваха решение за нова организация иа СК
„в Димитровград". „

Според него, занапред в „Димитровград ще сс съ- 
лсйстяуяат пет първични организации на .Съюза на кому- 

Конференция, като обединяващо звено, на делени,ститс и
гатски принцип. . .

В Свобода", „Сгочар' и някои други организации на 
едпужстгия труд този въпрос ще доизучи и щс сс излезе 
с конкретно предложение на следващото заседание на Об 
щинската конференция на на комунистите. С. МикичМ. А
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ПРЕДПРИЯТИЕ.,ГРАДНЯ

Три ишаю кьзхад.
роко нотрсолеиие. 
та нищо общо що чъзлизс 

хидада квадратни . 
Сградата ще бъде по- 

Самоул решител
ни тсрссите

ДИМИТРОВГРАД

Създадено 

дружество 

на юристите
акто казват в 

който строи 
ше представлява съ- 

камък ма 
на нашата

ши и к 
експрес* 
обект, 
щински скъпоценен 
източната арата

гоПРпре^>иЯ™с .Ж"р“ 
Димитровград ще чсС^ ‘‘ 1десепч>диншинасОТщнеоое^сд

, да работи 
.Гребен нлаии- 

в началото

МОна околоществувамие. 
прия™ето 
под название
щкб.шТанаяЗ“,, строител

™ устуГИ по-забележителни
и околно*

страна. тра.
строена чрез 
лата общност на 
за жилищно строителство.

.Жилищна сграда и делови 
помещения що се строи и 
центъра на града — жилищен 
квартал „Гребен", блок 1. В 

сграда щс има 20 диуи- 
стайни и едно и но 

стайчни апартаменти. I) 
решение

започва
имаАвтобусната гара ше

постройка за за
гара. ресторант.

пет перона, 
мата
шгя за ремонт на

помеще
автобусите

жоство^^с
то прие и насоки за работа в периода от 1979 до 183 
година.

храчки на 
гс обекти в града и ДР-

вниОбект, който привлича
по изпълнението е

узряване на спре- 
: го нари- 

Този обект

:тта. •гази 
иолвинаманиетообаче не юбилеят 

Отнесохме се 
директор на ор 
на сдружени;

Тоя път 
*и интересува, 
до сегашния .
танизацията

складът за 
нсто, 
чат

Дружеството преди всичко ще се ангажира в 
пай-пъдиото и последователно претворяване в живо-

не на гражданина по-ефикасно да осъществява права 
укрепване на обществената си 
защита на общественото иму

вина
архитектурното 
предвижа построяването на СУ 
турен и стаж за потребности 
-гс на конфекция ,Л ма,й И 
Белградска банка — Основна 
банка Пирот, 
банка ще ползва около 
квадратни метра, а конфек
ция „1 май" около 200 км.

или още как 
„хладилник". се

Белградската та си и за развитие и 
гурност, самозащита и 
ще сто.

-100

Дружеството непрекъснато ще полага грижи за 
своите членове, за да могат да допри- 

осъществяването на самоуправителната и

метра.
— Разбира сс, това лс се 

изчерпва списък на всички о 
бекти, които ще строим прег 
настоящата година. Има обск 

които трябва да допъР* 
да предадсм на упоуре 

но и договаряме в пред 
Съществено

издигането на 
насят за 
правната система изцяло.

Членовете на дружеството на юристите ще се 
ашажират и в развитието и издигането на правното 
Съзнание и морала на гражданите и трудещите се 

самоуправителна социалистическа общност.

ти.
шим.
ба.
стоящи^ период, 
то е, че „Градня" полага уси 
лия всеки обект, който пое 
ме да завърши срочно, вън 
реки че не всичко зависи о*г 
желанието и волята на „Гра 
дня" — добави директорът 
Трифун Димитров.

Наистина, ако сс обърнем

в нашата
наСъщо така ежедневно ще оказват помощ 

организациите на сдружения труд и трудовите общнос 
по-успешното им нормативно устройство. Ло 

стоянна задача пред юристите е да развиват сътруд 
ничество с цел да се задълбочава и разширява брат
ството и единството между всички народи и народ
ности в нашата страна.

Братство 18 Л»уонша
ти все строи в Желюша, а за по- 

земедслската 
Стойно

ТРИФУН ДИМИТРОВ с 
стопанисвало 

през изтеклата
труд
зълрос: как е 
чредприятието 
\1978) година.

— Още в началото трябва 
че данните следва

требностите на 
кооперация „Сточар".

му възлиза на около 7,5стта
милиона динара. Ползваемата 
полезна площ достига 
квадратни метра. Срокът за 
^изграждането на тоя склад 

края на април. Досега

назад за тридесетгодишния пе 
резултатите показват М. А.1300 риод

един постоянен напредък.да кажем, 
да се приемат в известна ус 

тъй като окончател 
ните резултати ще бъдат из 
вестни след привършване на 
!аключителния баланс.

Но според някои наши из 
числения общият доход ще 
достигне сума от около 43 ми 
«тона динара. Очакваме, че във 
чистият доход от около 18 ми 
лиона динар. Очакване, че във 
фондовете да внесем от около 
600 хиляди динара. Разбира се 
сума не толкова висока, но 
с поглед на редица обстоя 
гелства достатъчна, за да ка
жем, че сме стопанисвали ми
налата година сравнително дс 
бре — заяви Димитров.

Ст. Н.довност.
е до
за иззидани стените, носещи 

покривната 
конструкция- Следва да сс въ 

необходимите инстала 
което и този обект

МЛАДИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАЕТОСТТАстълбове иге

ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА 

СТАЖАНТИТЕ

ведат 
ции, след 
ще може да бъде предаден 
на употреба.

Склад и помещения за об 
щесгвен стандарт се 
за потребностите на мебелна 

фабрика „Васил Иванов 
Циле". Стойността на този 
обект ще възлезе на около 
шест милиона динара. Досега 
грубите строителни работи сг 

а през

строят

та В Боаилеградска община и- 
хора

със средно, полувисше и вие 
образование, които тъР 

сят работа. Досега те трудно 
ои обезпечаваха р.аботно мя
сто.

тор по труда също се грижи 
трудовите организации да из
пълнят своето задължение по

жанти със средно, полувисше 
и виеше образование. С рез 
лизацията на това задължение 
мнозина млади и квалифици 
рани кадри ще постъпят на 
работа, с което ще се смекчи 
проблема за незаетата млада 
работна ръка, а от дру
га страна ще допринесе за 
подобряване на квалификаци 
онната структура на заетите 
в Босилеградска община.

ма голям брой млади

ше въпроса за приемане на ста 
жанти.априлзавършени, 

следва да приключат и рабо 
тите по инсталациите.

Ще продължат работите и 
по прокарване на главния во
допровод на дължина от два 
километра — от казармата дс 
с. Лукавица. Стойността на то 
зи обект ще възлезе на око 
ло 3,5 милиона динара и то 
ва е втория етап от районния 
водопровод. През първия е- 
тап бяха изразходвани 11,143 
милиона динара. Във втория 
етап се предвижда построява 
него и на резервоар — две кз 
мари от по 500 кубически ме 
тра вода над Димитровград.

През февруари ще започне 
строежа на един от най-круп 
ните обекти за потребностите 
на гостилничарско-туристичс 
ското предприятие „Църни 
връх" от Бабушница — хотел 
в . Звонска баня- Стойността 
на този обект ще възлезе на 
26 милиона динара без обза 
веждането му. Срокът за по
строяване е 18 месеца. Това 
ще бъде същевременно един 
от най-красивите обекти, по 
строени в туризма и Звонска 
баня и в Горното 
изобщо за последните 
ко години.

Въз основа на общинския 
обществен договор за заемане 
на работната ръка — всички 
трудови организации в общи 
ната, наброяващи повече от 
30 души, са длъжни да прие 
мат стажанти. Спазвайки то 
за документ през тази годи
на 16 трудови организации сг 
длъжни

I
В „Градня" през изтеклата 

година са били заети общо о- 
коло 350 души. Погледнем ли 
квалификационната стрктура: 
ще забележим едно доста не 
благоприятно

Има изгледи обаче за по- 
добро съблюдаване на стажан 
тите. По инициатива на ръко 
водствата на обществено-поли 
тическите организации и Об
щинската скупщина отново 
е актуализиран въпроса за ста 
жантите. Общинският инспек

разнообразие: 
със средно, полувисше и вие 
ше образование има 28 слу
жащи, докато висококвалифи
цираните са 25, квалифицира 
ните — 131, полуквалифицире 
ште — 38. а неквалифицирани 
работници над 100 души. Без 
зпорно, тук занапред ще тряб 
ва нещо да се мени в 
на квалифицираните кадри.

да приемат 23 ста

полза

Инак техническата въоръже 
ност до преди една година мо 
жеше да се окачестви 
низка. Сега обаче организаци
ята се числи към средно обо 
рудените с механизация строи 
телни

като

предприятия.
ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ 
СТРОЯТ

Тази година „Градня" 
продължи със строежа на ав 
тобуската гара срещу сегаш 
ната железопътна гара. Пред 
вижда се същия обект да бъ 
де построен до юни тази го 
дина. Стойността на 
ще възлезе на около 13,4 
лиона динара.

ще

понишавие 
някол

обекта
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОми

Тази година ще се строи 
още една сграда за солидар 
ното жилищно строителство 
Стойността на обекта 
тигне

Всъщност, това ще бъде ед 
на от най-красивите построй 
ки в града. Архитектурните 
решения са твърде

ще дос
сума От около седем 

милиона динара, а в сградатасъвреме-
Повече място за младите

СТРАНИЦА 6
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ в_ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

«МИЕ,
ловложенияГОотИ?5Аз СмилионВаОЖДАТ клпмтд
СТРОИТЕЛСТВОТО НА ™^11п01Л ДИНАРА ЗА 
И ЦЪРНА ТРАВА овДЕФЕРМИ НА ВЛАСИНЛ

В ДОЛНА ЛЮБАТА

Акция за пъпна елек 

трифинацкя на селотоизкупуване на селскостопан
ската продукция и нейното 
пласиране на пазара. Засега 
обаче частните собственици 
твърде малко имат възмож-ООСТ „МАСУРИЦА" 

„Власина-продукт" г 
ция, която трябва да 
кооперативни

към 
е организа динара за обезпечаване на 

проводници и други материа 
ли. Счита се, че паричните 
средства, които ще съберат 
около 70 домакинства (с влог 
от девет хиляди динара и с 
тези, които ще участвува об 
щината
тъчни за успешно провеждане 
на акцията. Освен това, всяко 
от домакинствата ще даде. и 
доброволен труд при. поста 
вяне на стълбовете, опъване 
на жиците и под.

Ако изхождаме от народна 
та, че „Денят се познава от 
утрото", може да заключим, че 
акцията успешно ще се про 
веде. Необходимо е първични 
те организации на СК, ССРН 
и Съвета на местната общност 
да насочат дейността си. към 
по-успешно реализиране,. по
неже това едновременно ще 
бъде и тяхното постижение.

Накрая трябва да отбеле
жим и едно нелепо явление: 
отделни лица (чието число за 
щастие е малко) проявяват 
несолидарност. В селото ечи 
тат обаче, че това недостойно 
явление няМа да попречи за 
1 май — Деня на трудещите 
се електрическото осветление 
да пристигне във всички маха 
ли на село Долна Любата.

Удобството, което дава на 
хората електрическият ток, 
жителите от махала „Клисура" 
и центъра на с. Долна Люба 
та използват повече от две 
години. През 1979 година тря 
бва да донесе радост и на дол 
нолюбатчани от махалите: „Ко 
зи дол", „Широки дол". „Кла 
ге", „Бързаци'' и „Стамболиин 
ци". Пълната електрификация 
на селото трябва да стане 
плод на широка акция, кодто 
обществено-политическите ор 
ганизации раздвижиха в края 
на миналата и началото на 
тази година.

На събранията, които бяха 
масосво посетени, долнолюбаг 
чани, струва ни се в после 
ден момент, решиха да сдру 
жат оилите си и мъждукала 
та светлина на газените лам 
пи да заместят електрически 
те крушки.

Тези дни привърши първата 
част на електрификацията: 
всяко домакинство е дало по 
пет хиляди динара, така че в 
касата на местната общност 
вече има 300 хиляди динара. 
Запланувано е с тези средства 
да се купят стълбове за мре 
жата с низко напрежение.

Въ*в втората част на акция 
та, домакинствата ще уча
ствуват с по четири хиляди

развива 
отношения със 

селскостопански 
същевременно 

съвременно, 
селскостопанско

частните 
изводите ли и 
да организира 
промишлено 
производство на

про

ще бъдат достатериторията 
на Сурдулишка община.

С оглед на редица обстоя
телства: липса на гарантирани 
ценни и равноправни 
мически отношегаи 
лото стопанство, С

иконо- 
т с остана- 
авно свърз 

ване на производството с пре 
работвателните мощности и 
оборота във възпроизводстве
на цялост върху основите на 
доходни отношения 
още сдружаването върви дос 
та бавно.

Въпреки това постигнати са 
обаче начални резултати 
отношение на изменение на 
породистия състав «а добитъ 
ка: набавени са 10 
ни бикове и дадени на 
те селскостопански произведи 
тели. Още 25 глави породист 
добитък ще бъдат раздадени 
и в останалите села. За тази 
цел са отделеш1 общо около 
350 хиляди динара съвместно 
от фонда за животновъдство 
в региона, фонда на Общинска 
та скупщина, комбинат „Власи 
на-продукт" и банкови креди 
ти.

Също за изменение на със
тава на едрия 
набавени 50 юници, така че 
ще се видоизмени домашно
то скръстосване на симентал 
ското говедо.

Предприемат се мерки за 
подобряване и състава на сви 
нете. Засега са раздадени на 
частните селскостопански пре 
изводители пет нерези, а ще 
бъдат раздадени още 35. За 
планувана е набавката на още 
100 свине раса „ландрас".

Безспорно, най-големите ка 
питаловложения ще бъдат в 
построяването на две овцефер

все

на власипските насища
по

на Власина и Църна ност да видят къде и как се 
трава. Инвестициите в тези създава дохода, как се вър- 
обекти ще възлезат на около ши разпределението на сред- 
153 милиона динара, а сред- ствата и как се осигурява въз- 
ства съвместно обезпечиха производството, 
фонда за насърчаване разви- Занапред в ООСТ, както и 
тието на изоставащите общи- от страна на обществежнпо- 
ни на СРС, Основната банка литическите организации, но 
Лесковац, Инвест-банка Бел- чело със Съюза на комунис- 
ГРЗД» доставчиците на оборуд тите, въпроса за сдружаване 
ване, както и собствено уча на частните селскостопански 
стие- производители ще бъде обект

Със създаването на овце- на постоянен интерес, 
фермите ще се създадат и 
реални предпоставки за уско 
рено изменение на расовия съ 
став на овцете. Понастоящем 
вече са дадени 12 овнове на 
частни производители за поде 
бряване на породистия със
тав.

разплод
частни

Ст. Н. Кирил Георгиев

Плодотворно сътрудннчествв на селскостопанското 
производители сд00СТ „Напредък“ в животновъдството

добитък

★ Построяване на фабрика за обработка на карто 
Фи — революция в селскостопанското производство ★ Су
шилня — чрез техническо делово сътрудничество със „Здра 
ве" от Лесковац

Предвижда се също така 
и построяването на 10 малки 
кравеферми. Разбира се, 
това се разчита и на собстве 
но участие от страна на час
тните селскостопански произ
водители.

„Напредък" в Босилеград ор 
ганизира по-дълготрайно съ
трудничество, без обосгранен 
риск, със селскостопанските 
производители от Босилеград 
ска община. През 1978 година 
с тях бяха сключени 84 дого 
вора за отглеждането на 1^2 
крави за разплод, 47 догово 
ра за отглеждане на 518 ов 
ци, също за разплод, както 
и 86 договора за угояване на 
138 юнщи и 80 — за угоява
не на 1277 агнета От домашна 
та раса. Всичките договори 
са реализирани и в течение 
е изкупуването на угоения До 
битък. Резултатите от. тази ак 
ция са солидни.

Покрай споменатите успе 
хи и в областта на селскосго 
ланското производство, ООСТ 
„Напредък" отбелдза и други. 
Така 
зация
пи за разплод пет бика си- 

раса, 12 овна „зла 
туша-мерино" раса, 4 нереза 
„ландрас" раса. които безплат 
но раздаде на частни селско 
стопански производители със 
единствено задължение да ги 
отглеждат две години и през 
това време да служат за раз 
пдод. за да се промени ра- 
рния състав на добитъка.

Трябва Да отбележим и то 
ва, ч- ООСТ „Напредък" в 
Босилеград дава семе облаго 
родени треви на селскостопан 
ските производители, безплат 
но които по такъв начин от 
глеждат изкуствени ливади па 
повърхнина от 200-300 хикта- 
ра годишно. Това мероприятие 
допринася зя подобрение на 
кръмната база и увеличение 
на добитъка, с чието изкупу 
ване и ООСТ „Напредък” уве 
личава своите приходи. М. В.

при

ООСТ „НАПРЕДЪК" в Боси 'ши те банки, която осигури 
фондът за неразвитите кра
ища — каза директорът 
ООСТ „Напредък” Васил За 
хариев.

Освен тези акции.

леград не успя Да извърши ре 
конструкция на кланицата 
през 1978 година така както 
бе планирано. Реконструирана 
и предадена на употреба бе 
само кланичната част, цокато 
хладилникът, и останалите сто 
папски обекти ще бъдат завъР 
шепи през тази година.

През 1978 година ООСТ „На 
предък" бе планирала и съз 
даването на 30 мини-ферми 
от мо сто овци на именията 
на частните селскостопански 
производители и 50 мини-фер 
ми от по 6 крави, също така 
в кооперация с частните ссл 
окостопашски производители. 
Стойността на вложонията въз 
лиза па около един милиард 
и седемстотин милиона стари 
динара, а същите трябваше 
да обезпечат Международната 
банка и Кредитната банка Ле 
смовац. Тъй като това ис мо 
жс да стане през 1978 годи
на, то акцията ще се проне 
де през тази година. Догово 
рено е Фондът за насърчава 

/не на неразвитите краища в 
СР Сърбия и Международната 
башса да обезпечат нужните 
средства. С акциите около под 
готовките за създаване па 
мини-фермите за овцете щс 
се наеме ЗТК „Властна — про 
дукт" от Сурдулица, а на те 
зи кравите — АИК - „Леско- 
пац" от Лесковац. Тридесет и 
два процента от общия износ 
на средствата осигурява Меж 
дународната банка, а остана

на
От казаното личи, чс вече 

кооперативните отношения са 
установени. Известно с,
ООСТ „Масурица" сс върши

главната 
такава за ООСТ „Напредък", 
според изказването на Захари 
ев, ще бъде построяването 
на фабрика за обработка на 
картофи за получаване на ни
шесте, от което пък би сс про 
извеждали други производе- 
ния. Инвестиционният проект 
за обекта е готов, а проекто
сметката възлиза на осем ми 
лиарда и сто милиона стари 
динара. Проектът се намира 
пред органите на Фонда зз 
насърчаване на неразвитите 
краища в СР Сърбия и наско 
ро ще бъде одобрен. ООСТ 
„Напредък'’ в Босилеград в 
договор с Фонда за неразви 
тите краища обнародва и меж 
дународно наддаване за зира 
ботка На главен проект и до 
ставка на фабричните съоръ 
женил. За целта фондът обез 
печи сто милиона и ООСТ 
„Напредък" същото така сто 
милиона стари динара. След 
като бъде одобрен проектът, 
ще се избере и доставчикът 
на съоръженията 
Васил Захариев.

Досега нямахме благоприя 
условия за сдружаване 

на селскостопанските произво 
дитсли

че

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕМИ

КАКВО ДА СЕ РАБОТИ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

В ДОМАКИНСТВОТО: поправят сс селскостопан 
ските машини, въРши сс ноправка ла покритие на 
стопанските постройки, иабавка на минерални торове 
и средства за предпазване на растенията, нрихранват 
се по-слабите пчелни кошници.

НА ПОЛЕТО: уреждат сс ливадите, почистват 
вади за напояване, разхвърлят се и заорават минерал 
ните торове. Засява се сточен грах, мак, овес и яри

на пример, тази органи 
през 1978 година ку-

менталска

пшеница.
В ГРАДИНАТА: засяват се семена за производ

ството на ра или зеленчуци, относно започва производ
ството па разсад за ранно зеле, карфиола, кераба, 
целер, салати. Това семе сс засява в предварително 
подготвени топли лехи. Пред края па месеца се зас
ява спанак, грах, засажда се пролетен бел лук и 
кромид (арпаджик). Да се завършат всички работи 
около топлите лехи.

ПРИ ДОБИТЪКА: чувствително да се засили- 
нрехраната. Да се отпочие с „насаждане" па квачки, 
доколкото не се взимат пилета от инкубаторни стан
ции. Едрият добитък да се изтрива и да се внимава 
да не получи въшки или шуга.

В ОВОЩНАТА ГРАДИНА И ЛОЗЯТА: по вре
ме на топлите дни да сс извърши зимно пръскане. 
В този месец да сс завърши подрязването иночист- 
ваиего на овганите дръвчета и пипаната лоза. Сега се 
засаждан нови овощни дръвчета.

ДОПЪЛНИ

Я1И

казва Захариев — 
защото нямахме подходящи 
цехове, които би сътрудничи 

със тдх. По това не зна
чи, чс в тази област не се е 
работило. Напротив, ООСТ

ли
литс — селскостопанските про 
изводители и някоя от кредиНикола Димитров, агроном
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КУЛТУРА в ВОСИЛЕНА ЦЕНТЪРА ЗАИЗ ДВЙНОСТТА 
ГРАД

ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО 

ЗД ИЗЯВА НА 

САМОДЕЙНОСТТА
0Г

с ИЗГРАЖДАНЕТО^ш^Цен

търа за КУ"У%СТ за култур 1-еагьР. а 
Иа °На Босилеград и из- модеини 

са създаде нуванм са 
- — „„„ за по-богат оамОли за
■йде». предал^™ -музика и „ззъирс

у употреба «а салон със сц състав 1 проведат на «Р*1»па Гз« седалища агкригввз ™ода. „ ра»,
мовшости за рщте^е % „а крайгранични.о

.преплелия кондор рдаимеспонрогра 
2. хорови.«здълиенад РОД следва да

разбира се, прОД^ ма ацезпечат средства в Р-»
_ на гастролиращи мер от по десет “ к

^Ойопалпи.... самодейни •^™^°ятара за вся

°ж 'юдал?ц.а?йГ°г^ ~ ПЛ
.задмКьа '

И грижи. с , утк въпроса шс трябва
раГт^рСа™-а~към “а се ме

иГо— « отношение

■«Г°ЛаГ4°'и -‘Й ГакГГГдРУтИр^и
ОТ- Бооилеград и за работа в културата.

селища. Босилеград наи-сетне пол>
таза! година чя прекрасен културен, до. . 

се подготвят две който трябва наистина мак
ползва. Да се 

сили (само) от стра

другите две
колективи.
л гостувайки 
заоавна и народна 

танцови

занла- 
па анално

МИ ИЗЯВИ, 
общо В

в
общината

на

на
съ1

Т*ЛИ.
■КО .се. разчита, на

Танцовият с'|.ст.тв - Сурдуливд
Л СУРДУ-МИШКА ОБЩИНАКУЛТУРНО РАЗВИТИЕ

Култивираме иа маркеичасим поглед 

и изграждане иа естетически вкус
ЛСние в духа на марксически филми, спечелили награди, в 
поглед, върху традициите на Пула на ФЕСТ-а, филмовия 
иов-а и социалистическата преглед в Ниш и аРО^ше. 
революция, какт0 и в дух САМОДЕЙНИТЕ АКТИВНО 
на югославски социалисти- СТИ през 1979 година ще оъ 
чески патриотизъм и го- дат обект на особен интерес

на Народния университет. За 
да се организи 

и то

теа

Основните направления задей 
Народния уиивсрси- 

Сурдулищка община илост на 
тет в
занапред са насочени към кии 

филма, драматичната 
и изобразителна дейност и др.
гата.

гражданите 
крайградските 
. Според; плана, 
трябва Да
сценични - представления 
една комедия И една драма 
Освен в Босилеград,, тези пред
-гтмлеяия биха били изпълне Значи следва в 
тГи в районните центрове среда да се издирват хораД на 
-на общината. Но за Да се които им „лежи тази рабо™ 
осъществи това, необходимо и съответно да бъдат възна 
е дралхатичната секция Да градени. Обществените стиму 
поеме в-свои ръце професи ли в тази насока също могат 
онално подготвен специалист, да изиграят значителна поло

%а дейност. > ност през настоящата година
За осъществяването на пред не е внесено — би било полез 

видяното в тази област и ра но, ако се раздвижи инициз 
звизмето на самодейността изо тива за събиране и запазване 

чбщо чфез,- Самоуйравител- на богатото народно творчее 
ната.. общност по култура на тво в този край. Събрания^ 
интересите биха .се обезпечи материал сетне може да по- 
ли .40 „ хиляди, динара — сума служи на специалисти от даде
на изпълнението на: две теа на област много по-автенти- 
трални представления и две чно да допринесят за изява 
фолклорни програми. . на самодейците-изпълнители.
. С цел ло-целесъР.бразно да Накратко: създадени са ма-

йсе ползват новопостроените термалните предпоставки — 
.помещения.-на центъра за сега на дневен ред са кадри 
•култура;предвижда се _ също те. Кадри, които не се създа 
така и организирано гостува
не: с три сценични изпълне
ния, от които.едно трябва да

планувано е 
рат Ю представления, 
на театралната, музикалната и 
фолклорната секции и култур 
но-художесгвените дружества 
„Новица Дойчинович", „Ром' 
и „Първи май". При това На 
родният университет ще бъде 
съорганизатор на регионал
ния преглед на драматичните 
самодейни секции и театри и 
традиционното състезание 
селата и младежкия събор* в 
Ново село.

ГОСТУВАНИЯТА на театрал 
ни и музикални певчески съ
стави станя хубава традиция 
Тук са създадени всички ма 
термални предпоставки и ус 
ловия за сравнително каче
ствен!! изпълнения- Създаде
ният навик у зрителите и 
топлия прием станаха извест 
ни на прочути югославски ан 
самбли, които е охота .госту-

симално да се
разчита на 
на, най-меко казано е утопия-

собствената &>-.

на

плана.за дей

Народният университет

и тяхното ползуваме с цел 
да се развиват културата, нау 
ката и художественото творче 
ство, 
и МНО
сътрудничество с народите и 
народностите в СФРЮ.

В Основата на всички дей
ности е залегнало желанието 
да се възпитава младото поко

товност на младото поколе
ние активно да навлиза в бор 
бата за развитието на соди ват.
алистически самоуправителни
отношения и отбраната на оо сурдулишкат3 сцена през го
циалистическите придобивки, дината Да бъдат изпълнени

7 драматични произведения у 
също толкова концерти на се 
риозна, забавна и народна му 

университет през нас зика. На територията, на коя 
то живее българската народ
ност — ще бъдат организира 

живот на 4

да се сближават и вза Ето защо е запланувано на
разширява културното

ват за една нощ, но със си
стематична и последователна 
работа и грижи. Реализацията на тези слож 

ни задачи възлага пред Нарс 
дния
гоящата година последовател 
но и планово да развива раз 
нообразен културен 
чрез организиране и провеж 
дане на голям брой различни 
културни дейности.

Ст. Н.

културно-художествени
представления.

ИЗЛОЖБИТЕ навлязоха 
културния живот на Сурдули 

Запланувано е Да се ус 
две тематични и две 

художествени изложби на ху 
дожници-самодейци. Предвиж
да се устройване и на излож 
ба на книги.

Разбира се.

в

ца.
КИНОФИКАЦИЯТА НА СЕ 

ЛАТА представлява един от 
преките начини за въздействи

троят

ето върху зрителите и изграж 
дане на добър естетически 
вкус сред зрителите. Ето защо 
през годината общо ще бъ
дат прожектирани 50 филми 
или 200

че плана за 
културните дейности нл Наро 
ДНИЯ университет в Сурдули - 
ца за настоящата година 
ва не се изчерпва. Почти е 
немислимо

кинопредставления 
По 50 филми ще бъдат про 
жектирани в Клисура и Божи 

кинопредставлени я 
ще бъдат дадени в села, къ 
дето няма електрически ток

с то

разкрасяването на 
града срещу държавните пра 
зници без участието ня. Наро 
Дния университет. Също така 

Същевременно в киносало- адв^ “ ИЗПЪЛ
«а в град, ще бъдат прожек художеоте™ Ш култуРН0' 
тирани 150 филми или общо От
около 560 кинопредставленио казая°то личи, че пред
на филмовия репертоар е по «п™»4™51 Университет стоят
------ - Р р по напрегнати дни на работа ко

01То безспорно ще 
Добрата вътрешна 

,Ция

ца, а Ю

Ш
програми.

1 щм светено особено внимание, та 
публикат*63 настоящата година

потвърдят 
организа- 

на този културен инсти 
тут засега единствен

ще може да види 
доста качествени филми. При 
товя ще бъдат прожектирани 
и наи-добрите филми, 
водство на родното 
ство.

произ- таА И твърде деем в община1- 
КИНОИЗКу

това ще бъд^ат
Богдан Николов (акварел)

Главно
Ст. Н.СТРАНИЦА 8
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падежна смхшиил
I ИЗЛОЖБА

Из програмата Равноправие
единство
братство

ВАНДА СЕКУЛСКА РАЗКАЗ

ЛУНАЗА ЧЕСТВУВАНЕТО НА 
ДАВАНЕТО НА СЕДМА СРЪБСКА^длрнд Л от съз 

биргада
НА 3 ФЕВРУАРИ 

В 8 часа

Май ще трябва да подвиеш 
Премервам пижамата. Стига 

Като нощница. Оглеждам 
блести

Ударна бригада"СКП МаРШVII сръбска по следите на От 26. I ДО 1. II Т. г. 
ма на ЮНА в Ниш бе 
дена изложба на книги 
название

в До 
прове 

под
„Братство" единство,

—■ От 12 Ръкавите.до 17 часа: Посрещане 
тържеството в НаВушница, на бойциге и

ят път наВ УП ЧеаГ6- на изложба „Бойни-
НОБ, Робска ударна бригада и Лужница в

гостите на ми до глезените, 
се в огледалото, над което 

огромно кълбо бела светлина. Разкопчавам 
роклята. Около малкото копче 
кая косъМ| — с 

— Мамо!

■равноправие".
Изложбата бе 

по инициатива на Гарнизонна
та воена библиотека, а в съ 
•рудничество с Издателска т.ру 

дова организация „Градина” 
Университетска библиотека 
„Никола Тесла" и Град ока би 
блиотека „Стеван Сремац" в 
Ниш.

подготвена
е намотан черен лъс-

от косата на мама.
Сега непременно ще те намеря! По

мниш ли приказката за момичето, което търсело 
мъка? Азкостницата “цеетъра .^БаОупшйц“ "РеД паметник- 

ма в нзпълнетГ/0^ ~ «У^УРно-художесгвеи, програ

мо-
също имам косъмче от твоята коса. Ще

го занеса’ нл кръстопътя........ там, където се преси-
улиците. В полунощ. Когато се покаже луната. 

И ще видиш, ще видиш, че луната ще те доведе? 
Внимателно отвивам

чат

своето съкровище. Лежи 
на дланта ми като тънко черно пръстенче. Скривам 
го в джоба Нд пижамата. Бързо се мия.

Ло-Къено лежа върху доближените фотьоли 
тъмната стая, вгледана в черния блясък на прозоре
ца. Луната още я няма. Върху шумолящия чаршаф, 
върху уморените, парещи очи, върху лицето 
високия тъмен таван се сипе лек, невидим 
ната сънен прашец.

Слънцето нахлува под вдигнатите от леля чер
ни завеси '■ като яркожълта вълна. Успала съм се...

— Лельо, имаше ли през нощта луна?
— Не знам, може и да е имало. Не видях. Заве

сите бяха I спуснати. Нали знаеш,
Стоя до прозореца с кутийка 

та в пъстра хартийка от бонбон. В 
косъмчето. Чакам луната.

Най-после, изнад черните храсти оттатък гра
дината, тя се показва. Прилича на жълтък от яйце, 
изсипан върху тъмната небесна чиния. Пълзи наго
ре бавно, неумело, готово всяка минута да се спусне 
отново в огласените от птици дървета. Стисвам палци 
заради нея: само да не се върне, веднъж да настъпи 
полунощ! Тя продължава.

Минавам през заспаната стая на леля. Загуша- 
вам звъна на веригата от входната врата. С трепере 
ща, влажна длан галя перилата на стълбището. Но 
щта се носи в далечното, влажно крякане на жабите, 
със скърцането на трамваите, идващи от центъра-, и 
предизвиква внезапно потрепване на птиците в 
така.

Бяха изложени повече 
400 книги,
те на югославските 
(сърбохърватски, 
македонски) и на езиците на 
народностите (турски, албан
ски.

от
писани на езици 

народи 
словенски

® 20 часа: забавна 
тържествено събрание

НА 4 ФЕВРУАРИ
От 7 до 9,30 часа 

тезания по шахмат, тенис

вечер в „Църни връх" и 
на Ябуковик.

в

български, румънски, 
словашки, русински, италиан
ски) и на ромски.

ми от 
в тъмни-финални спортни със- 

на маса и стрелба, |

— Среща на преживелите бойци |

— В 10,30 — Преглед на бойците,
— В 11 _ Полагане на венци 

тницата в Бабушшща,

Самият девиз на изложба
та „Братство, единство, равно 
правие" говори За целта на 
същата — запознаване на об 
ществеността с научните и ху 
дожествени ценности на юго 
славските народи и народно
сти, които свободно и равно 
правно творят в братска, сплс 
тена социалистическа самоу 
правителна Югославия- 

Издателство „Братство" се 
представи на изложбата с над 
20 книги.

___ — В ю часа
ст бригадата.

III
затъмнение.

от кибрит, обви- 
кутийката лежи

на паметник-кос-

В 11,30 Митинг на площад „Освобождение", 
„ ~ В 12'30 ~ Културно-художествена програма
за участниците в народното шествие в изпълнение на 
самодейното дружество „Младост" от Бабушница,

~ От 15 16 часа — Посещение на „Лужница", 
„Тигър" и „Лисца".

I
Д. Р.

БАБУШНИЦА

И тази година—трудова акция лис-

Нима тези тесни пътеки. постлани с камени 
плочки, могат да се нарекат „кръстопът'1? Страх ме 
е да отивам далече, да търся Други улици. Стоя с 
кутийката си на ъгъла, край мене минава жиз плет. 
Тук е добре. Отварям кутийката. Луната любопитно 
надзърта в нея, докосва косъма с леки синкави лъчи.

— Виждаш ли? Гледай, това е косъм от коса
та на майка ми. Ти не знаеш, мама я отведоха нем
ците, а вълшебницата от една книга казва, че ако 
тук, в полунощ, ти покажа косъм от нейната коса, 
ти ще ми я върнеш.

Луната се навежда от небето и опряно на ръ
ба на покрива, отглежда отблизо лъскавата пружинна 
на дъното на кутийката.

— Искаш да го видиш по-добре?
Внимателно изваждам трептящия косъм.
— Погледни!
Чувствувам как с невидимата ръка на лекия 

вятър луната измъква косъма от дланта ми.
да го вземеш? За да ти е по-лесно 

да намериш мама? Добре. Вземи го!
Косъмът изчезва. Луната отново се долепя до 

тъмносииния небесен покрив.
— Не забравяй! Моля те! Утре ще ои дойдели?
От стената на спящата къща тихо отеква:
— Утре, утре...
Връщам се. Като затварям вратата, леля се

МЛАДИТЕ от Бабушнишка 
община доказаха на дело, че 
с успех може да се организи 
рат и месгни акции. Към че 
тиридесет младежи и девой
ки от гимназията „Вук Карал 
жич", организациите на сдру 
жения труд „Тигър", „Лужни
ца'', „Лисца" и други, участву 
в аха през месец юли в изгра 
ждането на пътя Любераджа 
— Дървена ябука.

Младежката бригада „Доб
ринка Богдаиович" извърши 
няколкомилионна работа на 
участъка от шосето Люберал 

Бердуй, като копаеха 
канавки и вършеха други зс 
мки работи.

— Иокаш
Жя

Оспси с физическа работа 
младите организираха 
дица
фестации, от които останл дс 
волно населението в Люберал 
жа, Бор дуй и другите села. 
които посетиха младите стро 
итсли.

и рс-
културно-забавни мами събужда.

— Кой е?
— Лельо...
— Защо не спиш? Какво правиш там?
— Трябва да изляза...
Влизам на пръсти в банята. Пускам водата. Лс- 

Ля сс успокоява.
— Заспивай вече.
— Лельо... утре мама ще се върне.

Сигурно ще сс въР«е, сега заспивай.

Както ши уведоми комсидаг 
та на младежката трудова 
бригадп, „Добринка Богдано- 
вич" Властимир Николич, огги 
т'ьт от местната трудова мла 
дежка акция с .положителен 
и през настоящата година ще 
сс организира нова трудова 
акция, която ще имп още по- 
масов характер.

Младежта в 
община продължава светлите 
традиции на бригадирството, 
защото от този край е тръгна 
Ля. и първата републиканска 
трудова акция преди повече 
от 35 години.

През процепа на завесата казвам на луната
лека нощ.

След три месеца мама се върна. Лекарят току- 
що излезе от нейната стая.

Вечерта отидох да се извиня на луната.
— Бях лоша към тебе, разсърдих ти се. Но ти 

ие ш била виновна, че не я доведе. И как ли. като 
.ше си могла да я познаеш, макар че ти дадох косъм 
от косата й- Защото знаеш ли, там. в затвора, немци
те... т« вече няма коса!

Бабушнишка

Превод от полски език: Г. К.

М. А.
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СЪДБИ ЧОВЕШКИ
ОК ИЛ ССРМ и ОЙИЛ

РАЗШИРЕНЕТО ''^^лЕГРЛД0

“ пТйНМТТА НА САМ0УПРАВИТ1ЛНИТ1 

ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НЕ Е ИА 

НУЖНОТО РАВНИЩЕ
контрол

Партизанската
торбичка

ОТ

5

всичко 
главата, 

как тези 
сс забиват

пП»|/п', . на слтинцсто ножове,
- Ня”,.0щоп''радойчж! ' ОТ мита сс завъртя »

Л РБабушмишка оЯ Просто чувствувах 
Фашистка страшни ножове 
Ф иав в. тялото ми... Помислих: да 

скоча и До сс самоубия- Вее 
пак, обичах живота всичко, а 
ето дошъл му е краяг...

За миг се сепнах. И реших 
избягам.

и обще 
над фуик

самоупряви- 
систсма л

работата на са на днес 
е. Студена вмоуправител-ните общности на 

интересите в Босилеград? * 
община не е на нужното ра 

бе констатирано зп

4ВВЯИЯЙ*“-
самоуправителните
«а интересите в Босилеград 
ока община и по-нататъшни 
Начина Социалистическия 

. 0^3 и Съюза иа «■»“»» 
те-в тази област.

Присъегвуващите главно >• 
вгледаха работата на оамоу 
правителните общности на и 
тсвесите в областта на обще

' Г^разова^еГ^кул"

"-Гее»С™СЖ
оите имат - и слабости в раоо 

бе изтъкнато

стаеният
ционирашето 
телиата делегатска
поТолямо ВЛИЯНИЕ 

ОБЕЗПЕЧАВАТ ^ЩИТЕ СЕ И. ГЕЛд Д?
ТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИЛ
СРЕДСТВАТА

Въз основа

и а Българска 
беше простряла 

трябваше да действувам.
правя? Която и да 

мс забсл

щипа.
войскана НА ред и 
Какво Да 
взема посока

Всички страни бяха за-

нище — 
седанисто.
^оЕДбюджетен начин

По-нататък сс посочи, чс ма 
териалите за 
скупщините

|ще
язат.
сти.

даще сс опитам 
Пред мене с гората, урвите... 
Може би: ще се спася— 

Слизах все по-бавно, а 
втренчено слсдсха всяко 
движение.

Като видяха, чс нямам оръ 
започнаха Да м-и гюд-

сс изкача на едно 
сс на бре

наработата
на самоуправитсл

Реших да
дърво бук, намиращ 
га на долина. Тъкмо сс изка 

до средата му, но е го. 
нова бсля. От ръбата ми 

партизанската торбичка

на критическия 
върху състоянието и тс

моеШ1ТС
торих
Т1И
падна 
с хляба...

Нямах 
да я взема 
шс от ГОЛЯМО

Изкачих сс почти до върхя 
и се врях в клони

жис,
слизам хвърлят:време Да 

Всяка минутка бе 
значение.

И ти си ми някакъв пар 
шзанин. Качил си се на дър* 
во, като мислиш, 
скрил!

От последната клонка 
чих «на един храст, паднах в 
долината, и щом почувствувах 
земята, , ударих в бягство пс 
криволичещата долина.

Фашистките войници стреля 
тичаше

чс си се
па дървото 
тс му, където потърсих закри ско-

вьв
Гоше
Така

тата.. .
встъпителния доклад на
Михов. ,и разискванията, 
.например, неадекватно е 
формирането на трудещи <- 

гражданите, делегатите и
в ООСТ и местни

ла. дълго време, забсл 
как неприятелски вой 
наближават към бука

Не след
язах
ници _
п който сс бях качил. Сърце
то силно туптеше. Добре ви 

трима войници вър 
„готово", а

ии

ха. Един от групата 
и викаше да стана, но аз бях 
по-бърз 
така, падах и 
и с още по-голяма скорост се 
отдалечавах

. .се.и 
делегациите
те общности за работата 
скупщините и • изпълнителни

те отбори на самоуправител
ните. общности на интересите; 

• в скупщините и. изпълнител- 
отбори още няма истин 

делегатско решаване и са 
адоуправително споразумяване 
на техните членове, основано 

. на равноправието и взаимната 
отговорност. За това доприна
ся бавното преодоляване на 

бюджетния

какна Дях
вят с пушки на 
двама малко по-далеч от тях 

към бука

тях. Тичайки 
наново ставах

от

вървяха 
от войниците ии вода

съшо 
Един
В долината... Зя нещастие, ча кълчища. А те оставаха 
кащият го забеляза торбичка ио-далече и по-далече, 
та като подвикна на другите Но тук се натъкнах на нова

— Вижте, торба!... Оигур . беда: попаднах на нова фа- 
ио е партизанска... И четири шистка войскова част. За гол 
ма от тях се върнаха и запс ямо щастие, те не ме забеля

да оглеждат торбата заха и аз се притаих в храста- 
Един от тях каза; лака докат0 се изтеглиха.

— Партизаните са хитреци Отпочинах малко и отнов~ 
недейте взема нищо от нея 
Може би е сложена адска ма

от фашистките
вссяяЯШнит е 

ско

сите са много скъпи в сравне 
ние е работата, която изпълня 

средствата, е които раз 
полагат за вършене на опре 

дейности и че не с

се изпращат само на делега 
титс, а не и на делегациите. 
Затуй делегатите

скупщините пренасят, свое- 
а не мнени

ват ичесто пъти чнаха
вадминистративно 

начин при обезпечаването и 
. разпределението на средства- 

финансиране на опре 
дейности, както и от

делени
проблемите в работата на са 
моуправителните общности на 
интересите и по-нататъшните 

на Социалистическия

то лично мнение, 
ето на делегациите, трудещи 
те се'и гражданите, които съз 
дават и ползват 
Тези материали трябва да бъ 
дат по-къси и с алтернативи. 
Констатирани са и опущения 
при избирането на секретари 
те на самоуправителните об 
щности на интересите, опреде 
лянето на носители на йнве 
стициите, отсъствието на про 
грами за работа според нуж 
дите и възможностите, както 
и на критерии за финансира 
не на едни и същи или подо 
бни дейности от страна на 
различни самоуправителни об 
щности на интересите. Беше 
подчертано и че професионал 
ните служби на самоуправи 
телните общности на интере

стигнах партизанската 
на. Та искам да кажа, че ня 

безизходно положение — 
каза накрая Тодор Радойчич

Драган БОЖИЛОВИЧ

коло
та за средствата.делени

. сьствието на критерии за оцен 
яване на труда на ония. кои 
то . оказват ■ услуги, условява 

цената

шина....
За нащастие, един от гру 

пата хвърли поглед към вър 
ха на букд и ме забеляза. 
Веднага всички насочиха пуш 
ките си срещу мене...

—Не съм партизанин, — 
довикнах им — Не стреляйте, 
ей сега слизам!

Не знаех какво да правя-
Не знаех и защо ги молих 

дя не стрелят. Но в този миг 
ми се стори, че да загинеш 
на земята е някак си по-чове 
шки... Те и по-нататък ме дър 
жеха на прицел. Продължавах 
да слизам.

Когато видях блесналите

мазадачи
съюз и Съюза на синдикати 
те в тази област, приети са
и заключения:

— да се заведе постоянна 
форма за оспособяването на 
делегациите и делегатите за 
работа,-

нанеутотаяването 
. труда и услугите. Не са про 

веждани съвместни заседания 
ца .-съветите, на ОС и скупщи 
ните на самоуправителните 

.^общности на интересите по 
въпроси от области, за които 

Проявяват

— редовно и адекватно да 
се информират трудещите се 
и гражданите, делегациите в 
ООСТ, местните общности и 
останалите структури за рабо 
тата на скупщините и изпъл 
нителните отбори на самоупра 
вителните общности на интс

са.-те. и учредени, 
ое и. тенденции за поемане на 

: функциите на ръководене и 
решаване в отделни самоупра 
зителни общности на интере 
сите »■ от- страна на секретари 
те и професионалните служ 

. ..би, което показва, че пообща-
ресите;

М. Величков

махали. Но това беше началото на това прос
торно босилеградско село. Като ми каза къде е 
приблизително краят му, възразих; ,,Нито ми
нута почивка!’' И то не поради страх от ноща-

вото е Дукат, далеч от града високо сред пла
нините, тук няма ток, няма телевизия и кино, 
па дори и младежки вечеринки и обикновени 
селски, оедянки! Защо? Носители на всяко ожи
вление, на всяко развлечение и забава са мла-

Необикновеното .топло януарско слънце ни из 
мами да тръгнем пеша.

Беше два часа след обед, когато потеглих
ме \от Долна Любата. Другарят ми предложи 
маршрут, тъй като беше роден от с Дукат, и 
аз-го приех с удоволствие, надявайки се че съ- 

• щият ще бъде хубав и интересен.
Високият. хълм над селото, наблюдаван и 

шьрано,. минахме незабележително. Пътят 
промъкваше през младата борова гора, снягът 
по него отъпкан и вече съвсем овлажнял 
слънчевите лъчи. Тук—таме ни срещнеше 
някой пътник търпнал за селото, а оттам за гра 
да, здрависваха се със спътника ми и продъл
жаваха пътя си. Мислех, щом се изкачим на 
баира ще се открие широк кръгозор, но се из- 

•; лъгах. ~ . .

Дукатски зимен 
пейсаж

дежите, а тях са съвсем малко, поне по домо
вете. Миграцията е засегнала - и тези хора от 
това село. Макар, че сега е „мъртъв” сезон и 
учащата се младеж и сезонните строители са в 
къщи, време за отпускане и залавяне с по-се
риозни въпроси и проблеми почти няма. След 
седмица две всеки тръгва по своя път: учили
ще, работа и пр. Но и това късо време не тряб 
«ва да се прахосва.

Времето минаваше, пътят не се свършваше.
Слънцето вече се скри зад 

клисурата падна пръв мрак. Хората в махалите, 
през които минавахме вече се прибираха, а 
пред нас беше центъра на селото. Поради пър
вия здрач силуетите на черквата, кооперацията 
и училището се очертаха от близо. Никой не 
би-повярвал, че товя е център на почти най-г.ол - 
ямото село в общината, а за това 
белези които

се

от та, а поради съзнанието, че ще изгубим не
повторимата предвечерна картина. Слънцето 
още крпраля над хоризонта, сякаш и то ни 
предупреждаваше: „Не си давайте, мойта све
тлина за неприветливата тъма!” При това ри
тъма на ходене ни се ускори. Морните селяни 
бяха мил нали около домовете. Мъже, жени, 
деца — за всички «имаше работа! Мъжете оече- 

, ха Дърва, децата ги «внасяха—надпреварвайки 
се кое по-вече ще грабне от дръвника. Жени ге 
със засукани ръкави се 
или

по

планината, в
Църноок .се изпречи пред очите ни.

' - Още • един хълм трябваше да прехвърлим 
за да се очертае широка и просторна гледка.
На запад се отбеляЗа високо и гордо Близен, а 
между него. и Църноок не се виждаше края на 

• по-малки баири и. хълмове, макар че времето 
беше чисто и прозрачно. Бялата покривка да 

-•'ваше още .по-внушителна и по-прелестна пано
рама. Почти да не извикахме: — А бе това 

- Цяла вълнообразна Шумадия!" И настина 
сменяваха се баири идолове малко- по-остри 
и по-виоотси. от тези на Шумадия но яснотата
на- слънцето и чистия въздух без мараня очеи- , правмш< тРъГна ли при твоите" и т.н. ит ко- 
таваха далечна -и любопитна картина. Ни лъх мините се издигаше високо в небето тънък дим
не- полъхваше:/над. баирите; ни, облаче нямаше ~ ~‘нак аа хубаво'и топло време. Около коша-
на небето-; само, слънцето милно и Уютно гоеет . рите се огласяваха овце—майки, «напуснали ку- 
шс над Близен! ! ; пояете сено и блеенето дразнят плахите сърца
- Минахме, :'Любатско и иавлезнахме в тери-1 на малките агнета. Навсякъде се усещаше 'ри-
торията на Дукат. Заредиха се първите къщи и Гьм' оживление, динамичност. -Такъв е живо-.

тъ,т на селяните през зимата: 
чер все едно и сЪщо. Поне

показваха на вратата 
скришом на прозорците и ни наблюдава

ха любопитно. Някоя, която се намери 
надона от минаването ни бързо сгълчеше сви
нете, отрупали къщните прагове или викаше 

. по децата да не се претоварват с дърва. Повс- 
чето от4 тях се обаждаха ,на другаря ми, обмен- 
ваха по (Цума и то предимно” как си”, какво

нещо са и 
ток, съобщителни връзки, 

културен живот. Само учителят, застанал 
ра ослушваше и

изне- липоват:‘ :

В дво-
очакваше нещо, но и той не 

знаеше кого и що защото' ноццта затудва всич- 
ко и '-никакъв, знак няма, че .тук' е център на 

• село, освен някой минаващ пътник от града с 
вика по учителя, да продъни,-тази глухота. След 
половин час очите ни съзряха светлина 
ждукащи петролейки. Това 5яХа 
лодката и крайна махала от.това 
на. махала. Току сложената вечера 
тези къщи-оказа «и се твърде вкусна, л как не 
би била след 4 часа изморителен, но приятен 

ъ Пене Димитров

'о

на мъ- 
къщи на пос

еело — Гор- 
в една от

:

от сутрин до ве- 
в такива села как-
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ

АЙСБЕРГИТЕ И 

СВЕТОВНАТА ЖАЖДА
ЛЕКАР ЗА ПОХВАЛА

ЛЕКАРСКАТА ПРОФЕСИЯ
та" ХопГл""6' е “й хуманна та. Хората, които я изпълня- 
ват с обич бър30 стават по 
пулярнн и всред пациентите 
се ползват с пълно доверие.

кратко време бях 
лекувана. успешно из лекуване, този лекар 

конкретен начин проявяваше 
своята лекарска етика 
>ка за всеки пациент. Това го 

всичко

по иай-

За всичко 
годарност на 
Донов, млад 
крайно 
ство и 
ДО всички

човеЧ*ес^оТ^оЛгИодТ^ГАи гри-ТОВа дължа бла- 
Д р Драган Ак 

лекар, който с 
внимание, разбирател 
опитност се

ВОДА ДА НАПОИ
пори, че той преди 
обича професията си. 

За мене тойНеотдавна, поради Напоследък в световния пе 
чат, а и у нас, се появи една 
любопитна новина: недостигът 
от гритейна вода може да се Галонът 
компенсира чрез докарване на литра

3“ айсберг. Въпрос- сгралид е ю милион. (без ос 
айсберг аРеДСТавлява ле третите). Ако изхождаме от 

дена маса, „обитаваща" най- московските норми за оазхоп 
юишите или най-северните ване на юда и*за че™ 

на влаиетата, и в ос смият айберг ще осигури^ 
новата си е чист лед, който тона вода на всеки жител кс

Л? разтопяване може да ето е неговата ■потребност' за 
достави задоволително големи половин година Или двя га 
количества мека вода. Според ки-ва айсберга ще са доДстатъч 
изчисленията на Кямпбел и „и за годишно ооигуряв^е щ 
уикс леден блок, примъкнат Австралия с питейна 
от Антарктида до Австралия, 
е в състояние да предложи на 
тамошното десетмилионно 
селение 207 милиарда гало>на 
вода.

Проектът е колкото
лив, ТОЛКОВд и
В това ни убеждава писмото 
на съветския професор К. К 
публикувано в списание.- „При 
рода". В него се казва:

Нашата планета изпитва 
по-нарастваща жажда. Затова 
търсенето на нови източниц;* 
на нряона вода е напълно ог 
равдано. За тези

просту
да, получих пневмония и бях 
на лекуване в Здравния 
” Босилеград. Нъпреки, 
съм в напреднали годтщ

жащ 207 милиарда галона во 
да. Много ли е 
ко?

е пример как 
лекарят трябва да се отнася 
към пациента, за да 
неговото неделимо доверие.

Люба БОЖАНЧЕВА 
с. Горна Лпсина

отнасяше 
пациенти — без ог 

са възрасг, ка 
професия, 

дни, колкото бдх

това или мая
дом леД на каква 

кво са по 
За 15

получив че представлява 3875 
а населението на Авза

но

вода.

Възможно ли е обаче цялото 
н? човечество да се задоволи с 

вода от айсберги? Ежегодно 
Антарктида губи 1180 кубиче 
ски километра айсбергов лед 
(1180 такива средни айсберги, 
за които става дума по-горе) 
а Арктика — 200, или всичко 
около 1400 кубически 
тра. Ако се направи 
сметка въз основа

примам
недомислен

кил ом е 
проста 

на оредните 
норми излиза, че айсбергите 
на цялата Земя са в състоя 
ние да напоят 12,9 милиарда 

убилия сви души, или по двойна МОСКОН
пел „И проектът- СП0‘ ска норма на размиване 6 ми
ред които е възможно да се лиарда души — какъвго те
тидТГ ОТ Антарк бъде бро^ на нлоеле^ието на

да до бреговете на страни Земята през 2000 
те от Южното, а може би 
и от Северното полукълбо. Н? 
пръв поглед изглежда, че до
карването ня айобергите до 

крайбрежие 
на Австралия е рентабилно.
Става дума за айсберг.

ВСС

година. И 
така стигаме до неутишител- 
НИя ИЗВОД: в 2000 година во 
дата от айсбергите ндма да 
бъДе достатъчна 
вото, чиято потребност от 
ста вода по това време ще на- 
растне още повече.

Зимен изглед на Власина
за човечестсеверозападното

МЕСТАТА СА ЗАЕТИ ДО 

15 ФЕВРУАРИ
чи

СЬДЪР

КАФЕТО,
вили — къщи се извива дим 
— най-доброто доказателство 
че собствениците са тук и в 
прекрасната снежна 
прекарва 
чивка.
синскигс водоцентрали също 
е препълнен с гости, докаго 
Дома на вранските фериялци 
са заели децата иа работници 
тс на мебелната фабрика 
„Симпо" от Враня- 

В хотела, мотела и почивни

ТОЗИВСЯКА ГОДИНА ВЛАСИНА СТАВА ВСЕ ПО ПРИ 
ВЛЕКАТИВНА ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЗИМНИЯ ТУ 
РИЗЮМ и ЗА ПОКЛОННИЦИТЕ НА „БЕЛИТЕ" СПОР 
ТОВЕ. — И ТОЗИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН ПОТИМ- 
ДИ НАШАТА ПРЕДИШНА КОНСТАТАЦИЯ, ЧЕ МЕС 
ТА НЯМА ДА ИМА ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВА 
НИ.
ТОВКИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
НОВИ МОЩНОСТИ.

белота 
приятни дни иа по 

чинният дом на Вла
■ » ■

По ДИКТАТОР!В ООСТ „ВЛАСИНА" СЕ ВЪРШАТ ПОДГО

Напоследък у нас започна 
да се пие много кафе. Заедно 
с модните увлечения и то на- 

всекидневие

тюна, кафето продължавало 
Да завладява хората. В Евро 
па прониква през XVII век: 
в 1626 г. — в Италия, в 1652 
Г. — в Англия В 1664Г. — във 
Франция и на следващата годи 
на в ^ Русия. Дори композито
рът Иохан Себастиян Бах е 
написал кантата за... кафето!

В Европа противниците на 
новото питие били търговците 
на бира. Те с презрение 
ворели против „сиропа от саж 
ди ’.

те домове ни осведомиха чче 
интересът на туристите за пре 
биваването на Власина с тако 
ва, чс през януарските и фев
руарски дни капацитетите и 
двойно да са По-толеми пак 
биха били малки. Група от 
80 деца на сурдулишките учи 
лища останаха без зимна но 
чинка на Власина въпреки чс 
сам оу и р а в и те лт 1 ата

ВСЯКА ГОДИНА многоброй 
ни туристи от всички краища 
на нашата страна част от сво
ята почивка прекарват на Вла 
сина. И оня, който веднаж 
дойде на Власина— ще го 
видите и идущата година пак 
Защото Власина с 1260 метра 
надморска височина, с прек
расните терени за зимните 
спортове и с още девствената 
си природна красота и чари 
с отличния планински конти
нентален климат, дала извън 
редни условия за почивка и 
рекреация.

жите коли с различни регис
трации, главно белградска, н>с 
восадска, зренднинска, крагу 
евашка, кральевашка, нишка, 
леоковашка и др. Едва но ня
коя кола с регистрации Вра
ня. Всичките 110 легла в хоте 
ла и дспадаиса са продадени 
до 1 март. Цената на пан 
сиона в дсиаданса възлиза ня 
150, а в хотела на 1й° до 19С 
динара. Тези дни първата 
част на своите подготовки пл 
терените на Власина завърши 
ха членовете на Вслисоисдлия 
съюз на Сърбия и футболис
тите на лесковашкия „второ 
лигаш" („5 — републиканска 
група") „Дубочица".

влезе в нашето 
Научихме се как да го при 
готовляваме и как го пием, не 
що повече и за мнозина 
от нас то стана диктатор. И 

пак воичко ли знаем завсе
него?

Може би някои ще се учуд 
ят, че негова родина е... ЙЕ
МЕН! да, тук от незапомне 
ни времена пият „гишър" — 
питие от изсушени кафесми 
зърна, смлени заедно с черу 
шоата. Още преди хиляда го 
дН1 ни в Йемен хората са умее 
ли да приготвят известното 
черно кафе, което по-късно 
■става популярно като „тур- 
око'’ или „поточно".

общност са гона интересите за детска 
щита и физическа 
обезпечиха средства. Й 
много други с отнета радост
та. Понеже и през 
както и сред лятото много лю 
битсли на

за-
култугра

на
В наше време в света се от 

глежда кафе на обща площ 
45 милиона хектара. Ако 
личните 6

зимата
на-През тези зимни дни 

сетихме Власинд и 
бяхме изненадони от броя, нг 
туристите с различна възраст 

В мотела „Езеро-

по- континенталния
желая I

милиарда кафесни 
дръвчета посадим на екватора 
на разстояние два метра ед 
но од друго, то тази кафеена 
„плантация” би описала зем 
ното кълбо с „пояс" широк 
600 метра.

приятно планински туризъм 
част от почивката си да пре
карат тук, да сс любуват п 
почти приказаните красоти нг 
исйсажа и недокоснатата 
сота. А места всс пак

— Интересно с, чс за пре
биваването иа Власина 
повече са заинтересовани иа 
ши те спортни клубове. Води 
мс преговори с ръководители 

ОФК Белград и Вожде 
па най-вероятно и те

Ма Изток то се -разпростра» 
през сродните векове. Исвсеи години, 

то" на Промая «и казаха, че 
места няма до 15 февруари. 
Тук пребивават <иад 50 гости 
а цената на пансиона е 
динара. Изненади ни и това 
че залите през целия ден са 

Гостите са на близки

я»а
лямокото духовенство отнача 
ло сс противопоставило на то 
ва „дяволско африканско пи
тие". През 1511 г. събрание 
то на тълкувателите иа кора 

Мека анатемосало кафе

кра 
няма...

В ООСТ „Власина" ни каза
1 51 тс на 

вачми,
ще дойдат на Власина. При
чината за големия имтсрсс е 
чс терените на Власина дават 
възможност нс само за ДоС 

На ри кондицжмши, но и психо- 
члснове логически подготовки, изтък

ва ДРАГОМИР СТАНКОВИЧ 
директор Иа хотелско-туристи 

на ческата трудова организации 
„Балкан'' от Лесковац.

Годишно се произвежда об 
що 45 милиона тона

ха, че тази година ще извър
шат адаптация и разширение 
на хотела и мотела, а са обс? 
печени и средства за изра
ботката на инвестиционен пре 
ект за нов хотел, който тряГ 
ва да построят заинтересова 
иите организации иа сдруже
ния труд от Републиката и 
самоунравителната общност 
на интересите за почивка и 
реюреация ма работниците от 

От комини те на частните Белград. СьРболюб МИ КИЧ

кафе
или 75 милиона чувала от по 
60 килограма.

«и а в
то. В резултат на това прокл 
ятие кафенената се затваряли, 
а складовете с кафе изгаряли.

В Турция при царуването 
иа султан Махмуд IV съще
ствувал жесток закон: залове 
иите да пият кафе били за 
шипапи и чувал с кафе и хвър

празни.
тс възвишия на пързаляно. 
Това са вече опитни скиори 
а тук са и ночеващмте. 
мотела пребиваха и 
тс на Скиорския съюз „Ку 
каляща1' от Лесковац.

Пред хотел „Власина" 
самия бряг 
Влаоишско езеро, ще забелс-

Най-изтъкнати производи 
телки на кафе са Бразилия 
Колумбия, Брегът на слонова
та кост, Уганда. Индия. Иг 
донезия. Етиопия. Юииерун. 
Мадагаскар, Кения. Конго 
(Кпншаса), Виетнам, Йемен, 
Гвинея и др.

иа заледеното ляни п морето.
И все пак, подобно на тю
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МЪДРИ мисли

I За шината 

и лъжата
БЛБУШНИЦЛ

Шш
I За масово 

спортуване
т,;

1 у
като горчи 

— неприятно 
възстановява то значение 

и спорта
здравето и укрепването 
ралтю-воловите качества У 
човека през настоящата >«/<«
пя самоуправитслиата оощ-
мост за физическа култура е 
изработила обемен и амбиди 
озон план. Ц него са предни 

активности за

Истината с 
вото питие 
на вкус, но 
то здравето.

организации наче съседни 
сдружения труд ще ангажи- 

едно и също лице, кое
ИЗХОЖДЛЙКИ от огромно 

па физкултурата 
за закалката па 

на мо-СВАК ловджия рат
то да организира спорта 
рокрсацидта в тя*, защото от 
давна вече е известно какве 
е значението на физическата 
култура за повишени сто «рои 
зводителността «а труда. Със 
същата цел през настоящатг 
година ще се строи трим-нъ- 
тека в Бабушяица, ще се съ- 
дават по-добри условия за 
«развитие на лова и риболова 
които също оказват полезно 
въздействие върху подобрени 
сто на здраво елови ото състоя 
ние на трудещите се.

и
■ ■ ■

БАЛЗАК
надал дека им. сърна^у— Кой тн се е

■БЛаГУ,Ье^ГовГт:днне съмовчар и не съм 
овчарат. Толкова А Ье искараше лова

ГиГеодС Борово. И поче дами казуие

иегннаНай-горчивата
е по-добра и от иай-при дени спортни

заблуждение. воички «ьзрас».ятното
е да13 плана предимство 

на масовите
Iестествено, в това от 

ще зг

I спортникойи су били. ДОНО
прояви, 
ношение 
смат учебните заведения и

на сдружения 
спортни

БЕЛИНСКИтия •чо ми___ Бре бре, бре.- Пя оди
** „ ловджия!

__Я видим надигли пуш-
мислим

л челно мм сто
ни йедън неие 

— Знам ли 
1 Бе... Щом носе
I да су ловджийе.. Що знам..-

каза истината организациите
УчилищнитеФакелът на 

често изгаря ръката 
този, който я носи.

Тази година, както се пред
вижда, ще се отдели по-голя- 
мо внимание и за подобре
ние качеството на спорта у 
физическата култура. Същес 
твуващият футболен отбор 
„Лужница" занапред ще раз 
чита на пресни сили от соб
ственото подрастващо поколе
ние, което системно ще се 
обучава и подготвя, подобно 
ще бъде и положението с ба*" 
кетболния отбор, тениса н? 
маса и др. спортни дасцлпли

оди оружйе, я све п;г Труд.
дружества ще развиват и 
омаоовдват спортната култура 

пионерите и младежтавсред „
Чрез разпи спортни състеза
ния шс се отварят вратата и 
за по-широки спортни прояви 
па подрастващото

бае Иване, не су...
знам, койи су лов-— Не су сви

__ Е па я кико да
джийе, а койи не су?

П. БДУСТ
поколение.

бе-неколко дни, едни 
И на мене ми дадоше 
Може и они да не су 

имали некак 
Ама ко Ьи гле-

Заблужденията, съдър 
жаващи в 
тна част истина, са най 
-опасни.

Ете тува преди 
оше утепали сърну. 
оди месце та пеко. 
ловджийе. Чу, оратише, дека 

дозволе да утепая сърну.
беоше бъш чисти.

Една от главните задачи и 
е обезпс- 

масс 
цел в

себе си извее настоящата година 
чашансто на условия за 
во спортуване. За тази 
Бабуппгица като центъо 
общината ще се 
спортния център.

на
ве доизгради ни.
дам: не ми АДАМ СМИТ И тази година по позод 

празника на труда Първи 
май и Деня на освобождение 
то на Луисница от фашизма 
— 6 септември ще се органи 
зира футболни турнири.

И тека бая Иван ми разказа кико ви 
некойи човеци си дове с железа 

ДруЬи юре фазаните.

— Ти чули бае Манчо, дека преди не 
колко дъна на манастират наша деца Що ра- 
боте по Пирот утепала сърну. Милиционер 
не знам койи йе бил, им съставил ак... Ка 
после отишли на суд — оно излезло дека

Друга новина, която предлг 
га самоуправителната общ
ност за физическа култуоа и 
спорт е въвеждането на рек- 
реатор в организациите н? 
сдружения труд.

дел дека 
заеци и друг дивляч- Лъжата разкрива 

ба душа, 
ум и порочен характер.

ела 
безпомощен

За да не се излагат на гоФ. БЕЙКЪН леми разноски, две или пове-

Анейе било тека. Не била утепана сърна. Лъжата е религиябъш и я видо ка Ьу унесоше у колата И си
робите и господарите-отидоше-.. — рече бая Иван и че ми пред-!! Карикатуренложи:

М. ГОРКИ— Знаеш кво би я напраил бае Манчо
Ти писуеш по весници- Що не узнеш оди

| друштво у Димитровград списакат 
! джийете и да го обявиш.

на лов На лъжеца не вярваме
дори когато говори исти
ната-Обяви койи су ловджийе, та ютре да

знам. Ка видим некой да се смуца по доли
нете, че му потражим документи. Ако ви ЦИЦЕРОН
дим дека нейе оди правите ловджийе, нека
се държи здравата. Една лъжа може

обиколи света, докатоНе може тека, кой кико си сака...
истината още си връзва 
обувките.

Нели стално говоримо дека очемо да
размножавано туя дивляч, давак> се и годе
ме паре за това, а на краят разни апаши уз

ЧУДОМИРну и све истепа».-.

— Очу — рече бая Иван и я да Двойно по-трудно е да 
разобличиш полуистииа-

ста-
нем ловджия- И то ловджия на криволов
ците. та, отколкото чистата лъ1

ш швейи,ярия ри/солниз иозгяии су зл — 
гтялчзтге иязеои срр 
/ОСЛР/зрилЗзирз СЗ из „

1Л(СТ. ПЕТРОВ КГ
он^и

щщщят
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