
ШтстВо С указ на президента 
на СФМО от 14 февру 
а ри 1975 г. Издател
ство „Вратетво'' е удо 
стоеио с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

ШШ
^»^ст^ин^ж--бъл1^« у ок «т» ><7ротГосТ"Г*сюр^оГос7»омй""Г

13 АПРИЛ 1979 904 ГОДИНА XX ★ ЦЕНА 2,00 ДИН.

ЦК НА СЮК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ИНИЦИАТИВАТА НА ДРУГАРЯ ТИТО

Колективната работа власт
на работническата класа

технически, но съществени 
водене и отговорност не са 
въпроси — те представляват 
по-нататъшно изграждане 
на демократични самоупра- 
вителни отношения в поли 
тиката и политическия >/-и 
вот. Бсички мероприятия, 
които ще предприемаме за 
развитието на колективна
та работа трябва да бъдат 
във функция на осъществя 
ване на оОществената роля 
и властта на работническа
та класа, във функция на; 
развитието на социалистиче 
ското самоуправление, във 
функция на по-нататъшно
то заздравяване устойчиво
стта на нашата оОщност — 
каза в доклада си Видое 
Жаркович.

Комунистите имат за зада 
ча с организирана идейно- 
политическа акция решител 
но да се противопоставят 
срещу бюрократско-техно- 
кратските отпори в осъщес 
твяване на инициативата на 
ДРУгаря Тито за издигане 
на колективната работа и 
отговорност, против всички 
тенденции, водещи към 
нейното упростяване 
ждане само на организаци
онни промени 
против изопачаването на не 
йната същност.

С цялата си сила и енер 
тия трябва да се застъпим 
да се променят отношения 
та, а не за проста персонал 
на размяна на функциите, 
за укрепване и победата на 
съзнанието за това, че кон 
кретното уреждане на сид> 
темата на колективното ръ 
ководене и времетраенето 
на мандата да бъдат есте 
ствен и логически израз на 
новите отношения, за които 
създадохме предпоставки в 
материалната и политичес
ката база с досегашното ра 
звитие и което развитие и 
в бъдеще трябва да върви 
още по-успешно.

(Заключенията за актуал- 
ните въпроси на политика* 
та на необвързването и за 
дачите на СЮК в тази об
ласт — на стр. 3).

Във всички досегашни ра 
зискванид изпъква мнение
то, че няма потреба за из
менения във времетраенето 
на мандата на самоуправи- 
телните и делови органи в

е в надделяването на таки
ва и подобни явления и тен
денции за сметка на укреп 
ване на самоуправлението и 
на същинската демократиза
ция на обществените

Инициативата на другаря Тито за издигане на ко
лективната работа и отговорност е израз на динамично 
то развитие и постоянна демократизация на нашето об 
щество. Както
още един път потвърди усещането за момента, времето 
и необходимостта. Тя е подтик за по-нататъшна демо
кратизация и пообществяване на политическото решава 
не и целокупните отношения в Съюза на комунистите 
и в обществото. Провеждане на инициативата, която 
срещна снажна подкрепа от Съюза на комунистите и 
останалите обществено-политически организации, от 
всички наши трудещи се и самоуправителни, държавни 
и политически органи, ще обезпечи контннуитет на най- 
виталните съДържания на нашата социалистическа ре
волюция, като открива перспективи и визия за по-ната- 
тъигаите необходими промени в духа на нашия общо- 
югославски социалистически самоуправителен курс и 
начина на неговата реализация.

и всички досегашни Тнтови почини, тя отно-

ШИМ::

— И тази Титова инициа
тива както и другите подоб 
ни в предишните периоди оз 
начава трасиране на основа 
та на крепко революционно 
единство на движението 
ведно спомага да се съгле
да бъдещето на онова което 
сега се работи и в предстоя 
щия период да се обезпечи 
развитието на всички онези 
демократични завоювания на 
нашата революция, започна
ли още Във 
борба и развивани през ця
лото повоенно социалистиче 
ско изграждане.

Това бе изтъкнато на за
седанието на ЦК на СЮК, 
състояло се на 5 април т.г. 
в Белград. В уводното из
ложение на члена на Пред
седателството на ЦК на 
СЮК Видое Жаркович и в 
разискванията бе дадена 
единодушна подкрепа на 
инициативата на другаря Ти 
то за внедряване на колек 
тивно ръководене и отго
ворност. ЦК на СЮК също 
така обсъди и актуалните 
политически въпроси в по
нататъшното развитие на 
политиката на необвързва
нето и задачите на СЮК. До 
клад изнесе съюзният секре 
тар на външните работи Йо 
сип Върховец. ЦК на СЮК 
прие заключения във връз
ка със задачите на Съюза 
на комунистите в осъществя 
ване на политиката на необ 
вързването.

и

свешения, а не в полза на за- 
якване мощта и влиянието 
на групата „другари от ко- 
елктивното ръководство”.

организациите на сдруже
ния труд.
УКРЕПВАНЕ НА ДЕМОКРА 
ЦИЯТА

както ивъоръжената

Следователно, в организа
циите на сдружения труд 
цялото внимание трябва да 
се съсредоточи на цялостно 
то провеждане на Закона 
за сдружения труд, на заз
дравяване ефикасността на 
труда и отговорността на 
самоуправителните и дело
вите органи, към по-успеш
но осъществяване на зада
чите в сферата на стопан
ската стабилизация и уве
личението на продуктивно
стта на труда.

— Последователното про
веждане в дело на инициа
тивата на другаря Тито е 
трайна задача в борбата за 
по-пататъшиа демократиза
ция на обществото. За нас 
колективната работа, ръко-

ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ
С това същевременно 

изразява и дълбоко същнос 
тната разлика между ,Тито- 
вите искания за по-нататъш 
ното укрепване и развитие 
на колективната работа, ре 
шаване и отговорност и за 

тенденциите

се
По отношение на динами 

ката на въвеждане на едно 
годишен мандат изходната 
основа в предложените из 
води е следната:

— В органите и форуми
те, в които измененията на 
съществуващите 
ни актове не е свързана о 
изменения на коституциите, 
трябва веднага да се прис
тъпи към организационни, 
нормативни и кадрови под
готовки за провеждане 
дело на идеяга за едногоди 
шеп мандат.

осуетяване на 
и явленията на бюрократи
зъм, кариеризъм, лидерство 
и други нездрави амбиции и 
такива и подобни искания в 
обществата, които не се раз

норматив-

ЕДИНСТВО НА РЕВОЛЮ 
ЦИОННИЯ ПРОЦЕС

Видое Жаркович подчер
та, че социалистическата ре
волюция ражда и собствена 
бюрокрация- От нея не е 
пощаден нито авангардът, те 
партията и останалите поли
тически организации.

виват върху социалистичес
ки самоуправителни произ
водствени отношения.

в

Смисълът на Титовага ими 
нашето общество

— Там където за въвежда 
не па едногодишен мандат 

председател, 
прсдссдателствуващ, са иеоб 
ходимн предварителни 
менения на съответните кои 

разпоредби,

циатива в относнона
из-

В „СТОЧАР“ ИЗБРАНИ НОВИ 
САМОУПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

ституциопии 
предложенията за промени
те трябва да се изготвят и 
приемат преди 
на настоящия мандат, за 
да се даде възможност 
следващия мандатен период 
и тези органи и тела да се 
учредят по нов начин.

Разговори за 

външната политика 

на СФРЮ и 

обстановката 

в света

изтичането

в

уЧас7вуватПРЪи "едру "мед^да-^абоХци

В изводите е подчертана 
необходимостта колкото е 
възможно 
подтикнат и 
за проучаване и изготвяие 
на предложенията за проме 
ни в конституциите, а при 
това подходът към 
промени да се сведе на 
въпроси, пряко свързани с 
осъществяване на инициати 
вата за едногодишен ман
дат.

те основни организации „Ни 
шава" и „Търгокооп" коопе 
рацията „Сточар" има още 
една ООСТ — „Коопераит .

Централното тържество 
след изборите се проведе 
в село Бребевиица, където 
директорът на „Сточар" Ди 
митъР Славов връчи на 20 

земеделци работ-

На осем избирателни мес 
та в Димитровградска об
щина работниците от Коопе 

„Сточар"
самоуправителни

по-бързо да се 
активностите

гласувахарация
своиза

органи.
За пръ® нт,т в тези органи 

сдружени
тези

Стр. *бяха избрани и 
земеделци. В Димитровград- 

община до сега има заска
писани 102 кооператори

земеделци. По то-
сдружени 
иически книжки.

Б. Н.сдружени 
зи начин покрай досегашни-



години НА юкп60
|~ През седмицата |

_ МАДАГАСКАР джуро Джекови ч
ДО границата, като показа 
каде минава тя. След това 
той се завърна в участъка, 
а ние продължихме

„„ т„ябиа да со границата. Там около три
=ЛДХ^оУвбиГ Джа

КХТда на ^Г-ЖДУомарибор и Све рамото ^
кафене, —с ^гор^до

™ ш ДЧервспага помощ" да преиощуваме. който до тогава вървеше на
111 Хечимович... Още по Тогава пред д кръ ^ пред> изостана зад аресту-

шестояиУаРскв'1а Бьркич грабва да в?,Р ваните, а аз вървях след незшс- * цдаги ,и
убием? зщцото командирът бе,не съвсем близо, на 
бил казал, 40 '^щ/отле Л°В едии^момент Бьркич из
"ат, "Г^зн момшт нс вика на арестантите „бя-
тят. До г03 ' имаше „а гай", обаче един от тях от-
:)„аех каааа нел нма говори „Не искаме да бяга
пгето подуване, ошни нещо подобно,
слех, че действително ста- ме^ шш «ВД ^ стреЛя „

Джакович и на мен викна 
’ стрелям. С едии куршул;

Хечимович.

ЮГОСЛАВИЯ

ЗА ЕДИНСТВО НА 

НЕОБВЪРЗАНИТЕ бивайки членовете и. към

на нове-В присъствието
мм представители

ИЗ-1ЮСС-След завършеното
диишСТЪРа па 1*Ъ11 

па хугодагас- 
ц разговорите 

секретар

иаче от
нашите предприятия

и април откри пред 
сто

113ЛОЖ-щешю на 
шиите раооти 
кар Гсшар 
му еъе еьюлния

външните раооти поспи 
оъР-ховец ое издадено съв
местно комюнике, а същото 
между другото се казва, че 

са извъР

оата на
седателдт на Съюзнага 
папска камара шшя иа1Ш '• Николана

време па
диктатура комунисти! с 
леймиха това политическо 
убийство, а подробностите 
за него се узнаха едва през 

години. По-рамо 
стражарите 

Никола

КОЛИШЕВСКИ В ПОСЕЩЬ 
Ш1Е 11А НЯКОИ АФРИКАН 
СКИ СТРАНИ

Тези дни на повечедпевио 
посещение в Република Се 
негал, Брега на Слоновата 
кост и други африкански 
държави замина югослав 
ска държавна делегация* ог 
лавдиана от члена на Ирсдсс 
дателството па СФИО на 
зар Колишевски. Първата 
страна, която делегацията 
посети бе Сенегал. Лазар 
Колишевски се срещна с 
министър-председателя »а 
Република Сенегал ,Олу Ди- 
оф. Водени са разговори за 
развитие на взаимноотноше- 
нидта, а голямо внимание 
е посветено на актуалните 
въпроси .за подготовка 
предстоящата конференция 
на необвързаните страни.

Подобни разговори наша
та делегация ще води и в 
останалите страни, конто ще 
посети в Африка.

която
окодвамата. министри 

шили широка размяна 
мнения за актуалните _ 
дународни въпроси от съв
местен интерес. Отделно 
внимание е посветено 
предстоящите 
на необвързаните 
след министерската конфе
ренция в Белград за подго- 
товката на шестото заседа
ние на необвързаните. Под 

необходимостта

иа
меж- носледиите 

се знаеше, че 
Милан Бьркич и 
Аралица са убили Джако 
пцч и Хечимович. Случаи 

обаче, през 1950 година 
Вършац бе открит пя 

Никола

на
активности 

страни ио шшятттвъв
когашппят стражар 
Аралица, който след арес
туването призна това дело, 
а па процеса от 13 май мО 
жду останалото заяви:

•гмлзтшто-азпЕ на
аз стрелях в
Бьркич пък изстреля още 

Следчертана е 
от опазване на единството 

необвързаното движение.
;* г два три куршума.

2 туй се отдалечихме 20—30 
5 метра. Бъркич се завърна и 

свали от убитите
на

1929 годи- 
това....През април

па.когато се случи 
убийство, бях на служба_ п 
загребскня жандармерии- 
ски полк като ефрейтор. Ьд 
па вечер прп мен дойде ефе 
рейторът Милан Бъркич н 

съобщи, че съм опреде- 
за следващата сутрин 

с него в паграул.

след като
ВЪРХОВЕЦ ПОСЕТИ 

ИРЛАНДИЯ „Пострадаха 
най-добри кадри. През 
април 1929 година бе 
арестуван и разстрел 
ян Джуро Джакович, 
организационнен секре
тар на Централния ко
митет, един от нал-свет 
лите образи на наша
та партия* С него тога 
ва бе убит и Никола 
Хечимович, секретар 
на червената помощ. 
Тези дни в Загреб бе 
затворен и наскоро 
след това убит Пайо 
Марганович, секретар 
на ЦК на СКОЮ. В те 
чение на лятото също 
то се случи и с Мило 
Орешки и с Янко Ми- 
пшч: бяха убити в ед 
на къща в Самобор. 
Беше убит и членът 
на Политическото бю 
ро на ЦК на ЮКП 
Брацан Брацанович, 
черногорец, който бе 
дошъл от Коминтерна, 
където бе завършил 
школа, и мнозина дру

Йосип Броз Тито 
27 март 1977 г. 

Кумровац

нашите
наСъюзният секретар 

външните работи 
Върховен от 9 до 11 април 
т.г. посети Ирландия по по 
кана 
на тази 
неди.

Върховец И 
съдиха въпросите за по-на 
татъишото сътрудничество 
между двете страни, за ко 
ето съществуват взаимно из 
годни условия-

паЙосип втиго С]акоУ(с
ЧВиЕК 24.4-. 1929МИ

леина външния министър
ш страна Майкъл О’ ке да отида 

Той ми разказа, че са за 
ловени някои комунисти, ко 
ито оставили

4

0’ Кенеди об- пропаганден 
австрийската 

него

4
материал на 
граница и че трябва с 
да отидем и го намерим.

Дж. Джакович
БЕЛГРАД

нава дума за намиране 
споменатия материал. Бър
кич ми изложи плана 
следващата сутрин. Трябвало 
пак да тръгнем към грани 
цата, уж да търсим мате 
риал и когато 
на удобно място до самата 
граница да ги убием под 
претекст, че се опитали да 
избягат през границата.

На следващия ден отидох 
ме в жандармерийскид уча

готови м
0ГОРАНА

На следващата сутрин за 
едно с Бъркич се отправих 
ме към командира на по.)? 
ковата стража, който 
предаде арестувани, върза 
ни един за друг, и с който 
трябваше да тръгнем към 
границата. Оттук веднага се 
отправихме с влака в Мари 
бор. В Марибор при 
митница ни чакаше 
цивилно лице, чието

за
ЮГОСЛАВСКА ИЗЛОЖБА 
В ПЕКИН ни

пристигнемДо края иа тази 
стокообменът между СФРЮ 
и НР Китай трябва да на- 
растне на 400 милиона дола 
ра. В осъществяването 
тази програма важно място 
заема откриването на изло 
жба на югославски промиш 
лени стоки в Пекин. Всъщ
ност това ще бъде най-гол- 
яма наша стопанска излож
ба в чужбина.

На площ от около 14 хил 
яди кв метра около 200 про 
мишлени и промишлено-сел 
скостопански 
ще изложат свои стоки.

година
Досегашните постижения 

и състоянието на отбрани
телната способност в Репуб 
ликата говорят, че сме под 
готвени за успешна отбра
на и защита на независимо 
стта, националния, политиче 
ски и териториален интегри 
тет и суверенитет на наша
та страна — бе изтъкнато 
на заседанието на Предсе
дателството на РК на ССРН 
на Сърбия-

Успешно се провежда кон

на една
едно
име

Джуро Джакович (1886—1929), работ
ник-металик и политически деец, още през 
1929 година избран в Централния партиен 
съвет на ЮКП, народен представител на 

във Великата народна скупщина 
(1920), делегат на ЮКП на П1 конгрес на Ко 
миитерна в Москва (1923).
През 1927 и 1928 година следва 
та школа в Москва. На IV конгрес на ЮКП. 
в Дрезден е избран за организационен секре 
тар иа ЮКП. През 1929 година е арестуван 
в Загреб, зверски измъчван, заведен 
славско-австрийската граница и там убит.

ги."
ЮКПпредприятия цепцията на 

отбрана и самозащита във 
всички обществени 
По-нататъшното качествено 
развитие на масовото воен
но и идейно обучение на 
населението по успешно ще 
се осъществява с най-широ 
кото ангажиране на органи 
зациите на ,ССРН и на вси 
чки сили на фронта.

Съзнанието на трудовите 
хора и гражданите да зна
ят какво защищават, кои об 
ществени ценности, придо
бивки на социалистическата 
революция и самоуправител 
ното социалистическо

всенародната

среди. в ленинска синджира от ръцете им за 
минахме веднага за Мари
бор, а оттам с първия влак 
за Загреб.

След като пистигнахме в 
полка, предадохме

дежурния подофицир, че 
сме се завърнали от патра 
ула и отидохме да спим..."

(Откъс от кн. „Пред неприз 
натия съд” от Д. Марковнч 
и Любиша Ристанович)

МСТНИК НА ВЪЛГАР- на юго-
спата НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ
рапорт

па
ми е непознато, иа около 
25 годишна възраст, когото; 
струва ми се, Бъркич 
по-рано 
ва и мен запозна. Те два
мата се отделиха и 
приказваха, а аз 
при арестантите.

Още по време иа пътува
нето в7,в влака водех разго 
вор с арестуваните, кои са 
и къде са родени, което 
казаха. Бъркич ми каза ' са
мо, че са комунисти.

Целият този ден до ве
черта бехме на терена, 
бих могъл да кажа къде ми 
нахме, понеже този край 
ми бе изобщо непознат. Бър 
кич вървеше напред, след 
него арестантите, а зад тях 
аз. Водач нямахме. Бъркич 
пък често 
ии, къде се

Вечерта,

стък в Свети Дух, 
задържахме 

време. Командирът

МГ|М където 
известно 
на учас 

тъка ни даде един ефрей
тор, който ни отведе близо
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Дайсе ускорят подготовките и прилагането
чни функции надминават 
копститудиош-ште и устав
ни ПЪЛНОМОЩИЯ И ПОД., 1ру 
дно може чс само да ее 
ооезпечи демократичност в 
раоотата и колективно ре
шаване на всички органи и 
форуми, но и да се развива 
успешна оороа за по-натать 
шна демократизация на с-ьв 
купните отношения в общо 
ството и развитието на де
легатската система... Труде
щите се по принцип тряова 
да бъдат творци на всички 
решения по всички въпро
си, по които се решава в 
скуищините на обществено- 
политическите общности и 
делегатските тела на самоуп 
равителните общ1 юсти, 
това е за нас основно ме 
рило па развнтост на деле
гатската система... Поради 
това борбата за развитие и 
подобрение на колективна 
та работа същевременно е 
и борба за развитие и осъ 
ществяване на делегатската 
система и обратно."

Имайки предвид тези еле 
менти, недвусмислено се на 
лага извода, че във всички 
органи и организации на Съ 
юза на комунистите трябва 
колкото се може по-скоро 
да се приемат конкретни, 
програми със задачи подоб 
рение на колективната 

работа и отговорност и по
нататъшната демократиза
ция на обществспо-политн 
ческите отношения и реша 
ваието. Комунистите, също

така, трябва да се застъпват 
такива програми да приемат 
и всички обществено-поли 
тически общности и другите 
самоуправителни организа
ции и общности. Основа за 
такова организиране ще 
представляват Заключения 
та на ЦК на СЮК.

Не е излишно още вед- 
наж да напомним, че в ак
цията по осъществяване ини 
циативата на другаря Ти- 
то в организациите на сдру 
жения труд най-голямо вни 
мание трябва да се посвети 
на последователно провеж
дане на Закона за сдруже 
ния труд, укрепването на 
отговорността и ефектив
ността на труда, развитието 
па социалистическото само 
управление и на борбата за 
икономическа стабилиза
ция и по-висока производи
телност на труда. Такава на 
сока ще бъде същевременно 
и най-действен вид на бор 
ба против всички отрицател 
ни явления в развитието на 
социалистическите самоупра 
вптелнн явления в развити 
ето на социалистическите са 
м о управителни обществено- 
пкономически отношения в 
сдружения труд у най-забе 
лежителеи принос към раз 
внтисто и подобрението на 
колективната работа и отго 
ворпост в рамките на съше 
ствувашня самоуправнтелен 
механизъм, който достатъч
но е разчленен и мощен да 
обезпечи такива процеси.

зан подход и схващания, кои 
то инициативата на другаря 
а ито едва ли не 
на съкращаване на мандата 
или пък на един вид фор
мално прилагане. Такъв под 
ход сигурно би ни отдале
чил от самата същина 
класовата борба, с която се 
цели осъществяване властта, 
на работническата класа, а 
не управляваме в името 
класата. Колкото и паширо 
ко да е приета инициатива- 

другаря Тито, свобод 
можем да кажем, че как 

революционна

ки организирани социалис
тически си ли л\с1 го тежшце 
на своята активност сложат 
ИЪРАУ претворяването в 
живо дело на инициативата 
на другаря тихо за колек
тивната раоота и отговорно 
стта пренесат там, кьдето 
се води всекидневна оорба 
за дохода, за стаоилизация 
на стопанството и жизнено 
то равнище на трудещите 
се. естествено, никак не 
смее да се изпусне от пред 
вид факта, че за подобре
нието па колективната рабо 
та и отговорност е твърде 
важен начин па организира 
не и форуми. Говорейки по 
този въпрос членът па 
Председателството на ЦК 
на СЮК Видое Жаркович 
неотдавна на заседание на 
Централния комитет, изиас 
яйки доклад за задачите на 
Съюза иа комунистите в 
осъществяването на инициа 
тивата иа другаря Тито за 
подобрението иа колективна 
та работа, отговорността и 
по-нататъшиата демократи
зация иа обществено-полити 
ческите отношения, между 
другото посочи:

Цялостното обсъждане на 
идеино-политическата същи 
на на инициативата на дру 
гаря Тито за подобряването 
на колективната работа и 
отговорност и нейното при 
лагане — е една от най-важ 
гште сегашни и предстоящи 
акции на Съюза на комуни 
стите, на всички обществе
но-политически

свеждат

иа

организа
ции и организирани полити- 

особено
на

чески сили. Това 
се актуализира след Трето 
то заседание на ЦК на Съю 
за на югославските комунис 

веднаж

та на
но
то и всяка 
идея, която изисква претвор 
яване в живота, и тя среща 
определени дилеми, дори и 
отпори. Това беше изтъкна
то и на заседанието на Цеи 
тралния комитет. Именно, 
под лозунга, че уж не 
назрели условията за пълно 
прилагане на Титовата ини
циатива, се крият тенденции

антисамоуправителиите, 
технобюрократични и догма 
тични сили, които се изявя 

във вербалното приема

ти, на което още 
бе потвърдена пълната под
крепа на Титовата инициа
тива.

Разискването на това съб 
рание показа, че може да 
се говори за конкретно при 
лагане на Титовата инициа 
тива на практика в 
среди е преобладало опреде 

по този начин да

и

са.
Някои

лението 
се допирася към развитие
то на демократични, хуман 
ни, другарски отношения и 

доверие. В Съвета

па

ват
не, дори в изтъкването 
значението на колективната 
работа и отговорност, но съ 
щевременно и в настояване
то в конкретната практика 
да се отлага реализирането

взаимно
синдикатите на Югосла- 

пример 
републикан

на
на
вия, а неговият 
следват някои 
ски и покрайнински съвети, 
прилагането на едногодишен 
мандат с предссдателству- 
§йщ е във фаза на конкре
тизиране.

„...Там, където е разпрос 
транено извъифорумното ре 
шаване, където отделни чле 
нове на форумите са дове
дени в позиция на истински 
ръководители, а останалите 
са превърнати в техни сът
рудници, където отделни ръ 
ководни носители на публи

му.
Такива и подобни тенден

ции ще се преодолеят 
Съюзъг на комунистите, оо 
г цесгвено-по л итическите ор
ганизации и общности, всич

ако
Обаче някои вече придоби 

тй опитй, също така, показ- 
авт, че ие бива да се допус 

и прибър-ка едностранчив



2 Комунист КОМУНИСТИТЕ В НИШ

Тьм НОВИ РЕШЕНИЯКАДРОВАТА ПОЛИТИКА

Катедри без професори
~ «вда®* ШЕтщ-един факултет ^ ^ ом11ИТе си студии,

всеки предмет по един пренод 'д,1ък е ороят на ония,
спечелили звание 

доктор на науките, което с 
едно от услоннята аа № 
г,т да се занимават е паун
ио-изследоватолска
и да останат па факултета. 
Ако към това се доОави за- 
твореиостта на отделни 
тедри и песамоу правително-
го поведение на иякои Г,1... 
подаватели на тдх (група 
математика и биология 
Философския факултет, къ_ 
пето партийната организа
ция сс наложи да прилага
и възпитателно-поправител
ни мерки, тогава да б-ьДеш 

па Нишкия уиивер 
не е много привлекаге

укрепна самоуправителна га 
позиция па трудовите хора 
и гражданите и много по- 
широко и ло-непосредствено 

техните интере 
ООСТ, в местните и 

общно-

това, което СЛОБОДАН КРЬСТИЧ____

в 580 първичпи^шртайпн 
повечемессч-

иреподават 
внушителна бройка 
страна — защото шио на 
чен минимум кадри: за

организации 
ома приключи 
мото обсъждане за функци
онирането и развитието па 
политическата система 
социалистическото
равнение, което имаше за 
цел въз основа па копкрет 

становища за по-нахагь- 
шпото развитие на полити
ческата система да се заси
ли активността по създава
нето па условия за по-ефи- 
каспо действуваме и разви

самоуправителиата
система в оо-

се изявяват
си всамо управителните

па интересите. С това 
са създадени уо 
но-нататъшио до

ма политическа-

ко1П'о сашиел. СТИ

дъххогодшш* поехД"‘‘я трухк Ия 
пито достатъчно жилища 

за асистенти и преводавате- 
- пито положението им 

отделни факултети 
докрай изяснено.

От друга страна, очевид- 
чс почти нищо не е 

за създаването

па всъщност 
еловия за 
изграждане 
та система в общината.

Макар, че са постигнати 
значителни резултати, утвъ- 
рдените решения и практи- 
ката недостатъчно ефикас
но се осъществяват, 
влияе върху бавното прео- 
доххяваие хха ххесъответегви- 

между поставените це- 
хода иа обществено-по

самоун-аще през
верситетеката
иа СК прие 
програма ио развитие 
дрхпе. за кадрите сс води
ха разговори и през хУ/Хх ю

__цо тази програма и
непоследо-

ма пика
ли, а не едина

тези заключения 
вателно се осъществяват

1огава

на
коетопона

навсички факултети.
"‘‘"Ч^те^Н^Ьди1 ;Гсобс™ени научих, мххади 
необходимите кадр“' , калои защото студентите
всичко иа Обучениетона да ,^ ооучешхе ххе се

=д=в^

кЬ ьягг.
от ‘сГу6- Гс^ж^ па‘^. 

женххя ТРУД за работа на у- изследователи , коею енгур
ниветхсххтетите но не е онова с което тениверситетите. трябва да се занимават. По

Защо е така — "Р“4™ ; „е не ония, които след взе- 
естествено, имамного. Оба маието иа диплома трябва
Гед”ГОиаР^Гр^т- ДЙ Раб°ТЯТ
ската конференция на Съю факултет е. 
за на комунистите, има от - Сегашните асистенти, бъ* 
субективен характер. Истн- ч? дещи професори, на Ниш- 
на заплатите на асистенти- кия университет твърде бав 
те' и по-младите преподава- но получават условия един

тис иа 
политическа ето
щипата.

Разискванията и първич 
пите организации иа ск и 
па заседанието наОбихихс. 
кия комитет на СКС логвьР 
диха, че с интензивна и ор 
ганизирама акция па всич
ки обществено-политически
организации, а преди всич- 

Съюза иа комунисти- 
постигнати значитсл- 

резултати в учредяване- 
и сложни-

ли и 
литическия живот.

__ И покрай всички уси- 
коитои ВЪЗМОЖНОСТИ,лияпредлага делегатската систе- 

сегашната организира- 
иедостатъчно ефика 

сно функциониране 
ханизма на решаването в 
скушципите, отделните съвс 
ти на ОС, изпълнителните 
органи и органите на управ 
лението, след това недоста
тъчно договаряие и споразу 
мяване между основните ор 
ганизации на сдружения 

местните общности

асистент
ентет
лио звание.

Разбира се, такова състо- 
на Университета не

ма,
поет и на ме-я иие

може още дълго да продъл
жи, още повече, защото към 
края на идната година вли 

сила разпоредбите на 
Закона за виеше образова- 

Затуй Съюзът на кому-

ко на
те, са

зат в III!
го на основните 
те организации на сдруже- 

труд, стабилизацията
ние.
пистите на Университета ра 
здвижи широка акция поло 
жемието по-качествено и по- 
бързо да се мени.

пия
на стопанството, построява- 

пътища, водоснабдяпето на 
ваието и др. С развитието 
на делегатските отношения

труд и
ле дават достатъчно възмо
жност за изява на всички- 

сложни, често и проти
воречиви интереси в проце
са на решаването на равни

на общината, в деле-

В. Ф.
те

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ В СДРУЖЕНИЯ ТРУД
щето
гатската скупщина — заяви 
изпълнителният секретар 
ОК на СКС в Ниш Божидар 
Тимотиевич.

Първите опити на новото организиране в

цип обаче програмите иа ра 
Досами»

Настоящата ,лична кар
та" на общината налага по
требата от въвеждане на 
нови и реорганизация на ня 

от сегашните облици на

му пистите здраво „държаха, 
положението в своите ръ
це", често превзимаики ро; 
лята на първичните орган., 
зации, и днес, след тяхпот*. 
изчезване, първичните ор^ 
низации трудно се снамира/ 
бавно стават самостоятелни 
чакайки и по-нататък ини
циативата „отгоре”.

Повечето първични органи 
зации на Ск, според обща 
оценка, постепенно стават

на този голям колектив.
първите крачка «а ниви

те иолпцИ на организиране 
ь сложните и трудови орга
низации на сдружения труд 
посочиха върху асе но-голЯ- 
мото значемие и роля на 
рвичните организации на 
сК в сдружения труд. Кол
ко обаче първичните органи 
зации на Ск. в сдружения 
труд организационно, кадро 
во, идейно и акционно са
оспособени да организират самостоятелни и изграждат 
и водят активността в сво- нови облици на работата и 
ите трудови среди, е оцене действуване. Забелязва се, 
но неотдавна в Междуобщи

ОБРАД КОВИЧ
и МХ.С ХЛЦС 1IV-

А* лозничката „Вискоза’’ и 
кшиатла „оорка след лаю 
престана раоотата На поето 
Я*шите конференции на съ* 
л>за на комунистите, се със
тояха първите срс^и на по
ли организационни облици, 
които ооединяват активност 
та на комунистите на равни 
щето на сложните организа
ции на сдружения труд. ко 
нференцията във „Вискоза" 
разисква по осъществяване 
на развойната програма, а 
първото съвещание на кому 
нистите в .Зорка'1 оцени ре 
зултатите на стопанисване
то през миналата и произ
водствените задачи през на
стоящата година. Характер
но е, че в работата на кон
ференцията и съвещанието, 
като повременни облици на 
организиране, участвуваха 
делегатите на първичните 
организации на Съюза на 
комунистите, избрани спо
ред въпросите, за които се 
разисква. Съвещанието на 
„Зоркините” комунисти — е 
подготвено съвместно с вси 
чки общински комитети на 
Съюза на комунистите, на 
чиито територии са частите

-л,ж\у К01.ЛрС11Ш. о 1ЯА

сс повтаря’4’ иощи ооществе-
сшповжца, а дхалко е 

прокарване па 1Яхната съ- 
и,аоС1 на положението в с-;; 
осенената първична органи
зация на сдружения 
или трудовата оощност. по 
някои комунисти сякаш не 
им достига способността на 
всяко явление да определят 
идейната същност и полити 
ческото значение, за да се 
определят по-лесно в разис
кванията и решаването. По
някога се случва, че броят 
на „извънредните въпроси", 
които животът и. практика1 
та налагат, е еднакъв на 
броя на „редовните" и. все
кидневните с програмата ут 
върдени задачи. В такъв слу 
чай се получава впечатлени 
ето, че организацията не 
стига систематически да се 
занимава с основните теми 
иа своята трудова среда. До 
колкото пък организацията 
не обръща достатъчно вни
мание на идейното оспособ 
яване на членовете, тогава 
единството на комунистите 
по-лесно се осъществява 
договарянето, а значително 
по-трудно в провеждане на 
договореното.

кои
организиране и действуване 
в политическата система 
общината. Преди всичко, в 
общината е дадена безрезер 
вна подкрепа на инициати
вата на другаря Тито за ко 
лективна работа и отговор
ност и в тази насока се въР

в

ТРУД

кон-ви към по-нататъшна 
кретизация на единната про 
грама на задачите за колек
тивна работа и отговорност 
в по-нататъшната демократи 
зация на обществено-полити 
ческнте отношения- 

Постигнатите

че със слагаие ударението 
нската конференция на СК на активността върху пър- 
в Подринско-колубарския ро 
гион. В този край почти 22 
хиляди членове на Съюза 
на комунистите в сдрудже- 
ния труд, са организирани 

736 първични организации 
на СК. Така да се каже във 
всяка първична организа
ция на сдружения труд ил” 
трудова общност сега съще
ствува първична организа-. 
ция на комунистите. Все о 
ще се запазиха и едно чис
ло грамадни организации с 
повече от сто членове. Съ
що така в средите, където 
до неотдавна постоянните ко 
ференции на Съюза

вичните организации иа СК 
расте и отделна и колектив 
на отговорност на комунис
тите за състоянието в своя
та среда. Партийните орга
низации все повече се зани

резултати, 
но преди всичко показани
те слабости в досегашното 
функциониране на делегат
ската система в общината, 
за което най-вече стана ду
ма в повечемесечното обсъ
ждане. задължава п-ьпвични 
те организации на СК своа-

в
мават с въпроси на своите 
работни среди, раздвижвай
ки и давайки тон иа обще
ствените акции. Забелязани 
са положителни промени в 
подготовката на събранията 
на събранията. Освен 
гарите

та активност и съдържание 
на действтгване 
к-с.м паботата и действуване 
то на делегациите ч пЧтега- 
тпте. работническите съвети 
,т останалите Форми на ре- 
итанаие в

секре
и секретариатите, 

все повече се ангажират ра 
ботни групи по отделни въп 
роси.

При голям брой

ла насочат

вна ко организа-
своите среди. 

Една от трайните задачи 
е н осъществяването на коне 

на самостоятел ™туционната концепция за 
ни на първичните организа- Общината. Комунистите в 
ции на СК в сдружения Общинската скупщина и в 

труд не значи, че с това и на СОРН трябва да бъ-
престава задължението на дат инициатори на акциите 
комунистите да се занима- за изследване на възможно 
ват с въпроси на своите тру стите за реорганизация на 
дови колективи като цяло и сегашната -община в повече 
на по-големите обществени общини, за по-ускорено об- 
общности. В тази насока ве Развитие и укрепване на
че се налага необходимост- матеРиалното и самоуправи 

с от нови, повременни об телно положение на сдруже 
?«На °Рганизиране. Меж НИяг ТРУД и всички трудещи 

к1Е°ТО’ поставя се изис- се 11 гРа>кдани. Тъкмо с из 
актип ч Зг> Ф°РМИРане на намиране на възможностите 
гтнт. „а ^ъюза на комуни- за °^Разуване на повече об- 
моуппявит/аггт^^нин76 на са- щини* ще се преизпита и 
на общности големината, относно обемно
скугииитшСИТе' общинските стта на отделните местни об 
гражлянм4лСДруженията на Щиости за тяхното реоргани 
оснпвД И делегаииите ь зиРане и да се водят кон-

ховичте организации , «Ретни разговори За измене 
сдружения труд. «не на Статута на община-
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СТАНОВИЩА и ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЦК НА СЮК ПО
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА НЕОБВъРЗВАНЕ

годи4\Т"дн„ТкоАе,Ю На 5 “"Р™ 1979
А„ акТуаЦлн„Р„ТеГоТГл™сНка„ СЮК ^
по-нататъшното и

страни и в самото 
ние на необвързаните.

ПРОТИВОРЕЧИЯТА ДА СЕ 
РЕШАВАТ НО МИРЕН НА- 
ЧИН

движе- до цдлата международна оо рее в целия свят. От тези 
позиции, Съюзът на комуни 
стите в Югославия пристъп
ва към подготовка за 
тата конференция на шефо 
вете на държавите или пра 
вителствата на необвързани 
те страни.

'Ециисл. исоой^сшшс С1ра- 
ии с тази активност гюказа- 
ха своята отвореност и го
товност за равноправно сът 
рудгшчество с всички

въпроси от 
осъществяванеразвитие и

вчъзКяН!°бВЪрЗВаНе и заАачите 
становища за ^о-поГ^еГа^“ 
те0нТаНсаю0^:аНИТе' °рганизаци„те

шес-на политиката на 
на СЮК във други

международни фактори, та
зи роля на активен между-, 
народен фактор те имат и 
Днес в условията, когато на' РЕШЕНИЯТА В КОЛОМБО 
маляването на напрежение- СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА 
то и преговарянето са неот- ВСИЧКИ 
ложна задача на деня, но ц 
когато непрекъснато се въз 
ооиовяват изворите на налре 
жение и международна 
стабилност в 
форми. Политиката

Схващайки г
причините, които довеждат 
До нарастваме на противоре
чията и споровете между не 
обвързаните страни ЦК на 
, ^ изразява убеждение,
1е те могат да се преодоля

ват с последователно спазва 
не на принципите 
ката иа необвързваие 
съблюдаването 
ните

сложността иа
актив- 

и членове-

Изхождайки от Заключе
нията на Единадесетия 
грес на СЮК и актуалното 
положение в света, ЦК 
СЮК изтъква, че в основата 
на политиката на необвър- 
зване, с която последовател 
но се ръководил! в междуна 
родните отношения, се 
мират ония същите идеи на 
свободата, общата еманци
пация, независимостта, равно 
правието и обществения про 
грес, които са 
съставна част и завоевание 
от нашата освободителна бо 
рба и социалистическа рево 
люция, системата на социа
листическо самоуправление 
и политика на пълно равно
правие на народи и народ
ности в Югославия- Оттук 
политиката на необвързване 
е трайна външнополитичес
ка насока на Югославия — 
цялостна платформа на вси 
чки нейни активности 
А1еждународен план.

ска, икономическа и култур 
на еманципация, развитие и 
обществен

кон- В този смисъл СЮК оценя 
ва, че е съвместна борбата 
на необвързаните страни и 
развиващите се страни 
нов международен 
мически порядък е твърда 
кохезионна 
фактор на единството на не

па политииа не-и със 
на съществе- 

Дългосрочни общи ин
тереси на всички необвърза 
ни страни в борбата за за
пазване на собствената 
ционална независимост 
гуриост и за най-широка де 
мократизация на 
родните г 
туй СЮК

стари и нови
----  на де-

тант се намира в криза, за- 
щото не надмина началните 
блокови ограниченост 
получи световни измерения обвързаните страни, 
и не стана универсален про
цес. Необвързаните

изравняват нито интере
са пито постъпките иа свои 
те фактори в международни 
те отношения, па ни вели1 
ките сили, но решително 
против всички 
блокова политика, 
политика на сфери на вли'я 
ние на великите сили 
всички видове на чуждест
ранна доминация и хегемо
ния. Историческият опит пб 
каза.

за
иконо-прогрес.

сила и важенна-
ПРОЦЕСИ НИ И СЛОЖНИ

и нена-
и си

В по-нататъшната конкре
тизация на новия междуна
роден икономически

Като един от основатели
те и активните участници 
па движението на необвър- 
заността Югославня 
вено е заинтересована 
следователно е ангажирана 
да се запази неговия автен
тичен идентитет и неговата 
независимост и самостоятел 
лен, извънблоков характер 

международните отноше
ния. Досегашното 
и опит показват, че единст
вено по този начин движе
нието

странимеждуна- 
отношения, Зарад 

последователно се 
пРид7>ржа към становището 
всички противоречип да мо- 
гат и неотложно - 
решават по мирен 
решително осъжда 
ждестраииа намеса, 
ба на военна г 
вото и да било 
ство за натиск 
тервеиция или

не поря
дък, при което се изразяват 
автентичните интереси на 
всички необвързани страни 

са се съдържа и една от основ 
на ните области на борбата за 
и демократизация на между

народните отношения и обе- 
и на зпечаваието на световния 

мир. От особено значение е

съществена
естест- 

и по
да се раз- 

начин и видове 
, кактовсяка чу 

употре- 
сила и на как-

друго сред- 
с цел ма ин-

н
по-решителното насочванеразвитие към осъществяване на реше 
нията на Петата конферен- 

цяло- ция на необвързаните стра- 
се ни за икономическото разви 

тие (Икономическата декла
рация и Акционната програ 
ма за стопанско сътрудниче 
ство на необвързаните стра 
ни) за сътрудничеството 1 
областта на науката, техно 
логията и културата, за бор 
бата за нов международен 
информативен порядък. Съ
гласно тези становища Ц1 
на СЮК счита, че е от из
ключително значение пови
шената и системна дейност 
на всички субекти на наше 
то социалистическо самоуп- 

исторически реална равително общество в 
алтернатива за разрешаване кретното осъществяване на 
на основните въпроси на съ- принципите на новия между 
временното човечество, как- народен икономически поря 
вито са мира, сигурността, Дък. Провеждането на ре- 
сътрудничеството, ускорено- тенията от Коломбо не се 
то развитие на изостанали- касае само за органите нг 
те страни, изграждане на де Федерацията, републиките т 
мократични

натрапваме 
правителства и режими 

на независимите страни 
народи. Тези стълкновения 
които в частност са послед- 
ствие на историческо 
дство и

на че международните 
проолеми не могат по 1 

” стен и траен начин да 
разрешават в условия 
олоково разделение, 
мо в условия на равнопра
вно сътрудничество на неза 
висими Държави, в условия 
иа миролюбиво съжителст
во. Поради тези причини 
СЮК се застъпва за надми- 
наваие на политиката от бло 
кови позиции като все пове
че се трансформира в истин 
ска политика на миролюби
во съжителство между стра 
ните като равноправни субе 
кти на световната общност. 
Това е

необвързването 
може непрекъснато да раз
ширява своите ‘.редици, 
обезпечава единство на сво
ите акции и да осъществя
ва своите исторически зада 
чи в борбата на народите ц 
света за съществена демок
ратизация на международ
ните политически и иконо-

на
на нада но са-насле

противоречията на 
вътрешното развитие 
страни, не са от 
мо на единството 
собностга
на необвързаните, но откри 

простор за вмешателст- 
пеиетрация на 

различни въишни фактори 
и блокови сили, и обектив- 
но действуват против 
ресите на необвързаните ст
рани.

ЕДИНСТВО НА ВЪТРЕШНА 
ТА И ВЪНШНАТА ПОЛИ
ТИКА

в тези 
вреда са- 
и дееспо 

на движението
Такава насока, която из

разява единството на вътре 
шната и външна политика 
на страната, обезпечава най 
-изгодни международни ус
ловия за самостоятелно, не 
зависимо и безпрепятствено 
социалистическо 
на самоуправителните обще 
ствено-икономически и поли 
тически отношения в наше
то общество и политиката 
на пълно равноправие, брат 
ството и единството на на
родите и народностите в на 
шата страна.

Политиката на необвърз
ване също така дава възмо 
жност за укрепване на само 
стоятелно и стабилно меж
дународно положение на Ю- 
гославия и осъществяването 
на жизнените интереси на 
нашата страна в световните 
отношения- Тя ведно 
основа за най-широко свър
зване и сътрудничество 
всички миролюбиви страни, 
свободолюбиви, демократич
ни и прогресивни сили 
днешното 
за мир, независимост и рав 
ноправие, за икономическо 
развитие и обществен прог
рес на всички народи в све 
та. Авторитетът и влияние
то на Югославия в света, 
са немислими без последова 
телно и принципно провеж
дане на политиката на необ 
вързване, в чието изгражда 
не и остуществяване предсе 
тателят на СЮК Йосип Броз 
Тито има единствена роля и 
значение.

ват
во, натиск имически отношения и общ 

прогрес. Поради това СЮК 
винаги беше последователен 
поборник за зачитане и про 
веждане на изворните кри
терии, принципи и цели на 
политиката на необвързва
не, които .представляват ос
новни гаранции за неговата 
демократична същина и не 
говата прогресивна между
народна роля- Принципите 
на политиката на необвърз
ване и целите към които Тя 
се стреми съществено доп
ринасят към създаването на 
такива международни отно
шения и условия, в които 
всеки народ ил!а възмож
ност да използва своето ие- 
отчуждимо право па самос
тоятелно определение на пъ 
тя на своето развитие и из
биране на форма на своето 
обществено-политическо ус
тройство. По такъв начин 

с политиката иа необвързва
не в световни мащаби съз
дава благоприятни условия 

иа и за развитие и обществен 
прогрес па народите и стра 
ните. Тя представлява мощ
но препятствие иа империа
лизма, на останалите видове 
па доминация, 'хегемонизъм 
и на всички други форми 
иа подчинявапе па' народи 
па интересите иа външни 
фактори.

инте-

развитие
Затуй укрепването конна еди

нството и дееспособността 
на движението на необвър
заните е необходимо

като бариера против раз 
пространението ма влияние 
на сили на чужда домииа- 
ция, но и зарад по-успешно 
преодоляване на собствени
те проблеми. Също, така, то 
е необходимо за осъществя
ване иа все по-широките и 
по-сложни задачи, 
щи се пред движението 
политиката па необвързано- 
стта. За тази цел СЮК

не само

международни 
политически и икономичес
ки отношения изцяло, без 
подялба на света на сфери 
на влияние и на влияние и 

намира- без различни видове 
и висимост.

покрайнините, но и на сло
жения труд, чието ангажи
ране е залг•' за дейстпите^ 
ния прогрес в тази област. 
Също така е необходима ; 
силена дейност на всички 
тези фактори и в междуна 
родните икономически отно 
шения

на за-

Опитите да се промени ос
новната насока на полити
ката и движението на необ- 
вързаността, които се изра
зяват в стремежите 
ността им по един или друг 
начин да се подчини на бло

в ра
мките па своята междунаро 
дна активност ще полага у- 
силия за осъществяване на 
колкото се може

на нашата страна,
на билатералното и мулти- 
латералното поле. Затуй ЦК 
на СЮК задължава комуни 
стите във всички среди в и- 
кономическите отношения с 
чужбина последователно да 
се придържат към осъщест
вяването на решенията 

Единадесетия конгрес на 
СЮК в тази област. Това е

дава
актив-ПО-ГОЛяМС

единство на необвързаните 
страни върху основите на 
принципите п целите на по
литиката на необвързване, 
установени и афирмираии в 
досегашните конференции 
па необвързаните страни иа 
най-високо равнище.

ИеобвързагIите страпи пое 
ледователпо се борят 
мир, сигурност и равноправ
но международно сътрудни
чество. В тези рамки е съ
щинският им принос към 
повдигането па проблема за 
общо и пълно разоръжава
не, както и за изявата и ук
репването иа Организация
та па обединените нации в 
разрешаването иа парливите 
проблеми в международните 
отношения.

ковите и други тесни инте
реси и цели, отслабва едни 
ството на необвързаните ст
рани п намалява междуна
родната им роля и значение
като самостоятелен фактор съставна част от осъществя 
в международните отноше- 

за пия. Такиви опити, без ог
лед иа подбудите иа техни
те носители, обективно нана 
сят вреда на мира и на об
ществения прогрес в света, 
утежняват борбата за нови 
международни политически
п икономически отношения, политиката на необвързва- 
стесияват простора за по
нататъшно развитие и изя
ва на социализма като све-

време в борбата на

ването на конституционните 
позиции на работниците в 
сдружения труд като носите 
ли на управляване в иконо
мическите отношения с чу
жбина, а също така и наш 
конкретен принос към по
нататъшната афирмация на

В днешно време в нсобвъ 
рзаиите страни се развиват 
тв7,рде динамични и сложни) 
процеси в областта иа Обще 
ствеио-икоиомическия и по
литическия живот, при кое
то са присъши търсения на 
дългосрочни решения и пай- 
адекватни пътища па бъде
щето им развитие в услопи- 

дълбоки социални, 
политически и иде

не.
Централният комитет 

СЮК възлага на. Председа
телството за тази цел да ра 
зработи конкретен план на 
акции на СЮК.

Централният комитет на 
СЮК задължава комунисти 
те във всички самоуправите 
лнн обществено-политически 
и обществени органи и ор
ганизации да изхождат 
тези становища в развитие
то на политическата актив» 
пост във всички среди.

(Татог)

на

товеи процес н спъват про
цесите иа еманципация па 
народите. Укрепването 
единството иа необвързани
те страни и акционната спо 
собност па движението на 
необвързаните, е най-важна 

Целокупната досегашна ак та задача па всички страни 
тивпост па движението иа 11 политически движения 
необвързаните е конструкти привързани към свободата, 
вси и делотворен фактор в независимостта и равнопра- 
разрешаваието на крупни името иа народите и иарод- 

пеобвързаните въпроси, които се отиасят постите и обществения прог

Съществена съставна част 
иа тази насока прелета вда
ва постоянното и активно а- 
игажираис на Съюза на ю- 
гославскитс комунисти и па 
всички обществени фактори 
в оказването на подкрепа и 
помощ на всички движения 
и сили, народи и страни, 
които се борят против импе 
риализма, колоииализма, ие- 
околониализма расизма и

на
НАМАЛЯВАНЕТО НА НАП
РЕЖЕНИЕТО — НЕОТЛО
ЖНА ЗАДАЧА

ята на
класови 
йии диференциации. Всичко 
това сс отразява не само въ 

вътрешното развитие 
отделни необвързани ст- 

но и върху отиошеии-

от
рху
на
рани, 
ята между
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МОК НА ССРН В юЖНОМОРАВИНИЦИАТИВИ НА 
СКИ РЕГИОН

По-нататъшно развитие 

за дребното стопанство"I СЪДИИ М СЕ МНОГО!?
бъдат «« долати. Само по едии п^т^да
С“ ^«^‘орпш.С......... селско
то стоппнетво сигурно по тази основа е
шш девет хиляди. А дохождат мпо
повече П7,тн. По различни причдгаи е*
дебшпе спорове и дела се от .

Ако добавим и мноюорои 
пате 'свидетели, конто трябва да /(ои- 
’"„т тук-бДроят на изгубените .птботпи 
дни е много, много по-голям. Спрямо 
средата — сигурно поразителен. Каз
вам поразителен защото трябпа да и 
ме предвид и стопанско-икономичес
кия подем на общината, която е една 
от най-изостаналите в южноморавския 
регион.

на Из-Неотдавна на заседанието
г^нет на Общинската ску иъ лннтелш я ^ ъ то 11а дневен ред

година се увеличава.
През 1978 година

около 4500 различни
СДРУЖС1ШЯ ТРУД ’

нарушения

днн в на системата ишсииятапоследните за
МсждуобгциискаНа едно от пр.

седалия —
та 'южпоморласгш регион
С0 ВОДИХ“аР^ГоРГо'схо^ 

занаятчийствоторегиона, 
че активно 
на дребно

Много неща и отношения 
междувременно съществено 
се измениха, иякои не са 
предвидени, а пякои полу
чиха непредвидени насоки. 
Показа се например убеж
дението, че промишлеността 
ще замени занаятчийската 
дейност, най-меко казано 

наивно. Това моментал 
пълна сила. Явява се 

недостатък

на
на

витисто 
егво и
територията на 
Констатирано е,
стта но развитие 
то стопанство не се развива 
достатъчно организирано и 
сигурно. Цялостно в решо- 

в общините, не

на

общинският С-ьД 
дела, Ос

е гледал 
новният съД на 
и общинският съдия за 
над 1600.

През дишалата година съД|Ш*г* мгда-Тщк
«пи жители н ако вземем броя 
Еазлишигге жалби и предложения 
се срещнем с една необикновена цн 
фра: всеки трети гражданин
шината се е отнесъл до съда-------

Съдиите не стигат да разгледат и 
ъ в дишалата годшт

около 1500 разлнч- 
са 4500.

80 като
но е в 
критичен
сервизни услуги и 
твеиия сектор. От 
страна, поради голямата ми 
грация па населението от 
селото в града, а през пое 
ледните години вследствие 
завръЩане на наши работ- 
ници временно заети в чуж 
бина, все по-остро се изяв 

въпросът за безрабо

па
на, както и 
са използвани възможности 
те за развитието на дребио- 
от стопанство и занаятчий
ство в различни дся'гелнос- 
ти, както например, в прера
ботката па селскостопански
суровини, слсд това в раз 
витисто иа съпъгствуващи 
мощности на леката проми 
шленост, развитие иа дома 

ръкоделие, построя* 
сервизни работил

ници за поправка на селско 
а особе

в общесзамислимФактите налагат да се
1 защо толкова се съдим 

само съдилищата място за 
спорни проблеми?

друга
пред въпроса: 
н да ли са 
решаване иа всички

Наистина има дела за конто са нс- 
обходимн съдебните интервенции, но 
има п такива, конто само обременяват 
работата на съдилищата. Прсвантив- 

страна тук като че

на
ще

об-в
ява и 
тицата.

Ясне вече се очертава об 
в тази об

по-възпнтателната
забравена. Мировите съвети

активни в местните
не шното 

ване на
ли е
са вече толкова 
общности, самоуправнтелните актове и 
контроли в трудовите организации чес 

на Закона за сдружс

решат всички дела. 
останали нерешени 
юг съдебни дела, а решешг

Ако това състояние наблюдаваме от 
гледна°точка за изгубеното време, е да 
констатираме следното: броят на
пите конто са дошли в съД,шип1ата’ 
казахме е 4500. На ^уга страна толко 
топом е и броят на подсъдимите, кои 
то също така са били обезателшг да

стоятелството, че 
ласт трябва нещо да се пред 
приема, се посочва в мате 
риалите, а това потвърдиха 
и разискванията на заседа
нието на Междуобщинска- 
та конференция иа Социа 
ли етическия съюз на югос- 

трудезци се

стопански машини, 
но за сервизираие на дома 

уреди, в изработката 
на малки серии на произво 
дения по поръчка и т.н.

то не са в духа 
ния труд или нс се прилагат докрай. 
Хората често пъти не обмислят за по
следствията, като резултат на всичко 

се стига до увеличаване на съде-

шни

това 
бните дела. А последиците са: незадо

волени крупни и бройни по 
требиости на населението, 
нерешени проблеми в обла 
стта иа заетостта и забавя 
нс на общото развитие 
региона, като цяло и всяка 
община отделно.

В. Божилов отлавските 
Южноморавски регион — 
като се започне от законно 
то уреждане на активността 

всички местни общности 
и всеки член отделно, за да 
се измени състоянието и да 
се извлекат всички ползи, ко 
ито не биха били малки.

иа
БОСИЛЕГРАД на

РАЗГОВОРИ ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА 

СФРЮ И ОБСТАНОВКАТА В СВЕТА
такова поПричините за 

ложение са многобройни и 
комплектни, 
то производство в началния 
етап асимилира кадрите от 

област на стопанисва 
Нови не са създадени. 

Едновременно с този процес 
се развива отчуждаване на 
помещения, които не са въз 
обновявани, а всичко това 
се отрази и върху общес
твената надстройка, на ре-

Промишлено- Наското на дневен ред на 
Общинската конференция 

ССРН в Сурдулица^ ще 
се намери и ще се обсъди 
въпроса за развитието на 
дребното стопанство и зана 
ятчийство в общината. Тога 
ва трябва да се приемат и 
конкретни решения за раз
витието на тази област.

С. Микич

напознаване на трудовите хо
ра и гражданите с външна 
та политика на СФР Югос-

ролята и задачите му 
в борбата за укрепване на 
мира в света и * установява 
нето на по-справедливи ико 
номически отношения.

тазиЗа най-важните принципи 
политика на 

обстановка-

ни и не.въ® външната 
нашата страна, 
та в света и движението на 
необвързаните страни пред 
обществено-политическия ак 
тив в Босилеград говориха 

Жика Радойло-

лавия е важна задача на 
всички обществено-политиче 
ски субекти по обществява- 
нето на нашата външна _по 
литика.

сеВ разговорите, които 
водиха по въпроса за наши
те отношения със съседни
те страни, бе изтъкнато, че 
Югославия проявява извън
редно голям интерес, усили- 

добра воля за развити- 
сътрудничеството

другарите 
вич, подпредседател на Рл. 
ССРН и председател на Ко
мисията за въшно-политиче 
ски въпроси при РК на ССРН 
и Томислав Младенович, 
подпредседател *а 
комйсия.

К. Г.

БАБУШНИЦА

Пълна подкрепа на Титааата инициатива 

за колективно ръководено
Ясъщата ие на
приятелските отношения с 
всички съседи. При това, 
ционалните малцинства тря
бва да бъдат мост на прия
телството и взаимното раз
бирателство, 
народност в Югославия жи
вее в пълно равноправие с 
останалите братски народи 
и народности и в рамките 
на общоюгославските уси
лия за развитие на добросъ 
седски отношения с Бълга
рия, постига добри резулта

наДругарите Радойлович и 
Младенович щодробно запоз 
наха присъствуващите с об 
становка в кризисните ра/ 
йони и с известните в све
та. становища на СФР Юго
славия за стълкновенията в 
Индо кит ай, положението на 
Близкия изток, за проблеми 
те в Южна и другите части 
на Африка, разоръжаването 
и разрешаването на всички 
спорни въпроси, които обре 
меняват международната о- 
бстановка.

Стана дума и за движени 
ето на необвързаните стра-

В Бабушница тези /днн се 
проведе сесия на Общинска 
та конференция на Съюза 
иа бойците, в работата на 
която взеха участие и Ве
лимир Костич-Баеж, член на 
Републиканския отбор на 
Съюза на бойците и Стани
мир Йованович, председател 
на Между общинския отбор 
на Съюза на бойците в Ни
шки регион. На сесията бя
ха обсъдени задачите иа Съ 
юза на бойците в светлина
та на Осмия конгрес на Съ
юза на бойците в Югосла
вия, доклад за което изнесе 
Мирко Златанович, делегат 
на конгреса. Златанович по 
дчерта, че Съюзът иа бойци 
те като обществено-полити
ческа организация е задъл
жен своята дейност да раз 
вива в унисон с насоките 
на икономическо-политичес
кото развитие на страната. 
За бойците няма почивка — 
подчерта Златанович 
добави, че бойците 
РеД трябва още по-активно 
да се борят за пренасянето 
на светлите традиции от На 
родоосвободителната борба 
и развитието на социалисти 
ческото самоуправление у 
нас.

Бойците трябва да бъдат, 
както подчерта Златанович,

в челните редици на борба
та за пълно вътръжествУва 
не на делегатската система 
и внедряването на самоупра 
вителните отношения*

Съюзът на бойците в Ба- 
бушнишка община единоду
шно подкрепя инициатива
та на другаря Тито за кол е 
ктивно ръководене и отгово 
рност, защото то представ
лява крачка напред в доиз 
граждането и усъвършенст- 
вуването на нашата полити
ческа система и в развити
ето на демократическото ре 
шаване. С колективното ръ 
ководене се слагат под кон
трол бюрократсщеските тен 
денции, лидерството и дру
ги отрицателни явления.

На сесията на Скупщина
та на бойците бе приета и

програма по чествуване на 
60-годишнината от създава
нето на ЮКП и революцио
нните синдикати и СКОЮ.

В рамките набези търже
ства в Дървена ябука ще 
бъде открита възпоменател
на плоча на мястото, къДе- 
то е започнала с работа пъР 
вата партийна школа, а съ
що така възпоменателна 
плоча ще се издигне и в 
село Ресник, където било 
създадено първото партий
но яДРо в Бабушнишка об
щина.

Делегатите обсъдиха и ня 
кои актуални въпроси като 
обезпечаването на жилища 
за бойците, признаването 
на борчески стаж и др.

Българската

ти.

На края бе изтъкнато, че 
по-често и по-съществено за

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА

Нова сграда за 

митницата
м. А.

ПОДМЯНА НА ТОКОВАТА МРЕЖА
По време на обсъждане 

иа проекта на обществения 
план и бюджета за

като
занап- Изхождайки от реалните 

електрораз- 
предприя* 

тие в Бабушница ще може 
да извърши реконструкция 
на мрежата в Звонци и Ва 
лниш, докато в останалите 
села този проблем ще 
решава през идните години.

М. А.

— СТРОЕЖИТЕ ЩЕ СТРУВАТ 10 МИЛИОНА ДИН
АРА ВЪЗМОЖНОСТИ,

пределителнотонастоя
щата година в Бердуй, Звон 
ци, Валниш, Радошевац, 
Студена, Ракита, Калудже-.; 
рево и много (други села бе 
ше изнесено, че е необхода- 
ма подмяна на електричес
ката мрежа на ток с ниско 
напрежение.

Тези дни в Димитровград започна изгражда
нето на новата сграда на митницата. Обектът ще 
струва 10 милиона динара.

Сградата ще бъде завършена през април 1980 сегодина.
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БАБУШНИЦА

НА ПЛАНА НА ОБЩЕС
нГсюКИЦА: ОЗНАМЕНУ ВАНЕ НА «О-ГОДИШНАТА

С конкретни дела 
принос към юбилеяССРН - ВЪВ ВСИЧКИ ПОРИ 

НА ЖИВОТА
Чествуването на 60-годиш- 

нината на с.кж, сшо и 
революционните синдикати 

Сурдулишка община, как

По време на -юбилея тряб 
ва да се афирмират събития 
и личности от периода на въс
танието, народната револк* 
ци я и социалистическото 
строителство под Ръководст
вото на ,'ЮКП (СЮК) и дру 
гаря Тито. у

През годината трябва да 
се засили активността 
събиране и подреждане 
историческия материал, 
насящ се до въоръженото 
Въстание и Народоосвободи 
тлната война. В 
ласт особено трябва да 
ангажират 
СУБНОР.

Тази година

тни места за
предимно млади хора, ста
жанти и пр. В тази област 10 се изтъква в програмата 
досега е имало нарушения приета от Ок на тряо
на приетите договори и , ва Да получи делови хара^ 
споразумения и затуй ще теР в първичните . организа- 
се ^ наложи енергично да се | Чии на местните общно 
действува за спазване на съ ! сти» основните организа- 
щите. ! ции на сдружения труд, учи

В областта на обществе ли/щата. Посочва се, че имен 
ните дейности — ССРН при | но всяка първична организа 
емсгвено трябва да се бори ; Цияг на СК трябва да 
за внедряване на свободна , св°яг програма на чествува-; 
размяна на труда при осъ ие* Тези програми, имащи 
ществяване
ческа солидарност в област чат не само 
та на самоуправителното ор | но и всички трудови хора, 
ганизиране в общностите на граждани и младежта, 
интересите. | В организациите

жения труд и в програми
те се предвижда преди всич 

решаване на текущите, 
развойните и перспективни- 

на деле- те планове, осъществяване 
на икономическата стабили- 

Съгоз е зация, увеличение на произ 
водителмостта на труда и 
дохода.

В местните пък общнос
ти, редом със строителство 
то на комунално-битови обе 
кти, основната дейност в 
чествуването ще се развива 
към по-добро организиране 
на обществените сили 
лизацията на
задачи на делегациите за 
по-ускорено развитие на са- 
моуправителните

специалист, п

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ
съюз като фронт на 
зираните 
сили в общината

пия план и 
приемане на 
чен план за 
— 1985

подготовката за 
средносро 

период от 1981
органи- 

социалистически 
ще положи 

големи усилия за осъществя 
ване на плана за обществе
но-икономическо развитие 
1979, като непрекъснато за
силва действуването си във 
всички сфери на живота. По 
такъв начин ССРН

нов
погодина. на

цел е необходимо да се води 
ба за

от
в ежедневна бор- 

укрепване на
има

трудТазаба3а 1Штруд, за укрепване на аку-
мулативната и възпроизвод 
ствената способност на сто
панството.

Повишението 
дителността на 
тивността на I 
и на прилагането на правиш 
ниците по създаване и раз
пределение на дохода и лич 
ните доходи, възнагражда 
ването според резултати 
труда, също е място, 
то Социалистическият съгоз 
трябва да дойде до пълиа 
изява. Със спазването 
предвидените пропорции от 
досегашния средносрочеи 
план, се създават и нужни 
те предпоставки за успешно 
включване в новия средно- 
срочен развоен план. При 
това голямо внимание Соци 
алистическият съюз ще тряб 
ва да посвети и на изпълне 
нието на предвидените 
роприятия за - 
във всички области.

В този

тази об-
седелови характер, ще вюпо- 

комунистите,
на социалисти- членовете нана дело 

ще се бори за осъществява
нето на Решенията на Еди- 
надесетния конгрес на СЮК 
и Осмия конгрес на СКС и 
по-нататъшното развитие на 
политическата система

всички дър
жавни празници трябва да 
изминат под знака на юби
лея на Партията СКОю и 
революционните синдика
ти. Ще се обсъди и възмож 
иостта по организиране и 
провеждане на Седмица по 
уреждане на 
от НОБ и

на произво- 
труда, ефек 

стопанисваме

на сдру-
ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА 
— НЕПРЕКЪСНАТО В ЦЕН 
ТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

От пъвеждането 
гатската система до днес Со 
циалистмческият 
оная движеща сила, която 
най-широко се застъпва за 
внедряването й във всички 
сфери на живота.
^ И занапред ССРН ще се 
бори за по-успешно действу 
ване и внедряване на деле 
гатската система, като се 
бори за създаване на благо 
приятни условия за осъщес 
твяване правата на тру
дещите се и гражданите, 
които все повече трябва да 
се включват в решаването 
какви средства трябва да 
се отделят за сдружаване 
за задоволяване па общи и 
съвместни потреби.

ССРН активно ще трябва 
да се включи и в процеса 
на реформата на образова
нието и възпитанието, раз 
витиего на културно-художе 
ствената самодейност в ос 
новните организации на слпу 
жения труд и местните общ 
пости, за развитието на <Ъи

на го >социалистическо самоуправ
ление у нас.

В рамките на своите, раз
новидни форми на действу 
ване и организиране Социа 
листическият съюз с по-на- 
татъшното развитие на ма 
сова
работа, постоянна подготов
ка на делегациите и делега
тите, с подобрението на ра 
ботата на делегатските скуп 
щини, а специално на деле
гатите в обществено-полити
ческия съвет при общински 
те скутцини, ще обезпечава 
пълна мобилизираност

паметниците 
едновременно ще 

поддържане 
на местните общности и ос 
таналите субекти, с 
трайно и качествено 
реши този въпрос.

В програма на ОК на СКС 
се посочва огце, че Общин
ският синдикален съвет и 
Общинската конференция 
на Съюза на социалистичес
ката младеж ще приемат от 
делни програми по 
ване на юбилеите

на се предават закъде

коетр 
ще сеидейно-политическата на

в реа 
програмните

ознамену 
на револ

юционните синдикати и 10- 
годишнината на СКОЮ. ка 
то съставни части на обша 
та програма по чествуване 
на 60-годишния юбилей 
СЮК.

отноше-на иия.
На училищата се

всички организирани социа 
листически сили. ме отделя

особено място в чествуване 
то на 60-годишния юбилей. 
Чрез изучаване и задълбоча
ване на основните особенос 
ти на нашето революционно 
движение, уреждане на па
метниците от НОВ-а (народо- 
освободителната война), 
лективни посещения на .лоб 
ни места, партизански бива
ци и пр., възкресяване 
спомени за борбата, 
младото поколение да 
вдъхновява от революцион-

спестяване
РАЗВИТИЕ НА САМОУПРА 
ВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

смисъл и в област 
та на настаняването на ра
бота по-голямо внимание, от 
колкото досега, ще се посве 
ти на продуктивното заема- 

а на село ще се прила 
гат мероприятия, които 
съдействуват за

на

Ст. Н.Един от основните въпро
си, които постоянно ще бъ 
де във фокуса на дейността 
на Социалистическия съюз 
занапред е развитието на 
самоуправителните общес
твено-икономически и поли
тически отношения на деле 
гатски начала.

Необходимо е постоянно 
ангажиране на Социалисти
ческия съюз, както и на ос' 

обществено-поли
тически сили във фронта на 
ССРН за най-пълно изразя 
ване на интересите на труде 
щите се и гражданите във 
всички пори на живота, за 
обезпечаване на стабилно и 
стройно развитие на стопан 
ството и обществените дей 
ности.

Социалистическият 
в Бабушнишка община ре 
дово ще следи осъществя
ването на политиката 
стабилизация, целите и за« 
дачите, утвърдени с плана
на обществено-икономичес
ко развитие в 1979 
като при това направи мно 
го и за по-пълно информи
ране на гражданите и тру 
дещите се за постигнатите 
резултати и съществуващи
те затруднения- При 
публично ще се изнасят за
белязаните пропуски 
бости и носителите им.

Също постоянна 
на ССРН е да съдействува 
за изграждането и внедрява
него на обществено-икоиоми
ческите отношения в С7,зву 
чие със Закона за сдруже
ния труд и Конституцията 

непрекъсната
борба за развитието на са- 
моунравителиите отноше
ния в практиката.

ЗА СПАЗВАНЕ НА ДОГОВО 
РИТЕ

не.
ко БОСИЛЕГРАДда

по-ускоре
но развитие на селскостопан 
ското производство.

Кадровата политика съ
що ще е предмет на непре 
къснато внимание на Соци 
алистическия съюз, като спе

Пета сесия на 

общинската 

скупщина

на
най-

зчческата култура м спорта, 
като енергично се бопи про

вотщки видове на ие са- 1 ните дела и придобивки

се

за
по-нататъшното развитие на 
социалистическото ни обще 
ство.

моупрявчтелно поведение 
във всички среди.циално внимание се посве

ти на откриването на работаналите М. А.
На 9. април т.г. в Босиле 

град се проведе пета сесия 
на Общинската 
Освен делегатите 
скупщински съвета, на сеси 
ята присъстваха ръководи
телите на обществено-поли
тическите организации, чле 
новете на изпълнителния съ 
вет и представители на ор
ганите на управлението, пра 
восъдните и др. органи и 
самоуправителните общнос 
ти на интересите.

Делегатите на скупщината 
приеха решения за сключ
ване на обществени догово 
ри за прилагането на поли
тиката на цените в 1979 го
дина, за финансиране раз
витието на всенародната от 
брана в Южноморавски ре 
гнои и за изменения и дс, 
пълнения на дрговора за 
данъците и облаганията в 
Южноморавска регионална 
общност в 1979 година. На 
дневния ред на сесията бя 
ха и отчетите за 
та през 1978 година на 
гамите на управлението, пра 
восъдните и др. органи и са 
моуправителните общнос
ти на интересите.

В разискванията беше от
четено, че работата на орга 
ните на управление и само 
управителните общности е 
задоволяваща, но че зана
пред ще е необходимо да 
се премахнат някои допус
нати пропуски и слабости.

Делегатите приеха всички 
отчети.

ОТГОВОР НА СТАТИЯТА
скупщина, 

от трите„ПО—СИЛЕН ОТ ЗАКОНА“
Във вашия вестник бр. 901 от 

23 март 1979 година на стр. 5, из 
лезе статия под заглавие „По-си 
лен от закона”, с която се нанася 
обида на моята личност.

Нямам никаква връзка с този 
случай, зарад който статията е 
написана и моля редакцията на 
„Братство” в един от следващите 
броеве да помести и следния мой

латорията един от пациентите да 
сече дърва за огъня, защото беше 
студено и аз взех Юда Раденкова 
от Нанушковица. Същия ден ме 
питаха от Здравния дом в Бабуш 
цица как стои положението със 
сеченето на дърва и чистенето на 
амбулаторията и аз им отговорих, 
че съм взел един пациент, който не 
е тежко болен да сече дърва за 
амбулаоторията и то за 2-—3 дни, 
докато се разреши въпроса от 
страна на Здравния дом в Бабушни

съюз

година

отговор.
„Гюрга Николова от с. Раки

та, временно беше приета от стра 
Здравния дом в Бабуигница 

за помощна работничка — чистач 
ка в амбулаторията в Звонци и то 
с решение бр. 42 от 18 1 1979 годи 
на и то от 19 I 1979 до 19 И 1979 
година, за едни месец и след мзти 
чане па този срок напусна работ- 
иото място и си отиде в къщи, за 
щото договорът за нейното трудо 
устрояванс ие й беше продьлжеи 
от страна на Здравния дом в Ба- 
бушница..

Никога ие съм бил иекорек- 
спомеиата Гюрга, пито в 

било бил иевнимате

ца.ма натова
Юда Раденкова след 2—3 дни 

напусна амбулаторията и амбула
торията и ден днешен няма чие 
тачка.

и ела

задача
Всички други доводи в стати

ята, с която се обижда моята лич
ност не отговарят на истината, за 
което ще заведа дело в съда за оби 
да и ще поискам авторът на ста
тията или опя, който е дал повод 
за писане да бъде най-строго нака
зан зарад изнасяме на неверни до
води и писане на статия, с която ми 
е нанесена обида.

Статията е подписана с псев 
доним „М. А." и считам, че авторът 
е получил подтик от трео лице.

С другарски поздрав 
РИСТА РАИГЕЛОВ, болногле 

дач в амбулаторията в Звонци

работа
ор-

и да води

тен към 
каквото и Да
лен.съюзСоциалистическ ият 

в Бабушнишка община в 
1979 година ще трябва да 
организира широка 
твена активност за критиче 
ска оценка на досегашната 

средиосроч-

След три до четири дни, след 
като Гюрга си отиде, работното

самоси течеше нормално,
и аз в&ех в амбу

време 
че нямаше чистач Кирил Георгиев

реализация на
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$ «ямата»-
СТОПАНСКА ХРОНИКА

Стопанисване със загуои За навременно 

планиране
'годно действуват върху на
ивно долови резултати — 
изтъкна Славчо Николов, из 
пълидващ длъжността дире 
ктор на ОСТ „Автотранс
порт”.

Много повече са субектна 
ипте слабости, които допри 
пасдг лошото състояние по- 
бавно да се премахват. На 
първо място липсват необхо 
димите кадри. Мнозина иъ» 
лошо се отнасят към трудо 
вите си задачи, а самоупра- 
вителннте общи актове не 
са в дух със Закона па сдру 
жения труд.

Според думите па Лиани 
Ненов, председател па

организация, а- 
трудностп 

добавим органнзашюпш «те
слабости в работата, пести- 
м\ латпвпото възпагражда-

ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ СА 
ПРЕД СЕРИОЗЕН ИЗПИТ ЗА

на самоупраиител 
органи. Самоуиравигел 

нндт работнически контрол 
нс работи, макар че има 
много работа във връЗК11 с 
проблемите — изтъкна Ди
митър Иванов, секретар па 
първичната партийна орга
низация*

пикиране 
интеОСТ „Автотранспорт” през 

няколко годи- 
с ТВЪРДО

тру-
стопански процеси, да 
утвърдят съществените

нестабилност и съо 
да се набележат ме- 

за разгръщане

последните 
ни се среща
сериозни проблеми и 
дности. в тази най-стара сто 
папска организация в кому
ната сега работят 160 раоот 
пика, които са изправени 
пред редица въпроси за раз 

незавидното

сеПланирането е твъРДе ва 
в общата дей

на всички организации 
Само

из*
жпа задача 
пост
иа сдружения труд.
плановата дейност обезпеча- 

устойчиви темпове па ра 
звитие.

Но да се пристъпи
особено на раз 

трябва

вори на 
тветио ,
роприятия 
иа инициативи за преодеш- 

това положение.
Изход из положението 

По инициатива иа предсе
дателя па Общинската скуп 
щипа е проведен разговор 

гази ОСЛ,

решаване на 
положение. Проблемите, ко 
нто тук незабавно трябва 
да се решават са и от по- 
рано
възникват вследствие 
слабостите. Досега тук 
превзнманн 

мерки за подобрение па не
завидното положение, както 
от страна на трудещите се 
в организацията, така и от 
страна на всички обществе 
но-политически организации 
в общината. Имало е и коп-

ва оваие иа 
Обикновено при ИЗГОТВЯ" 

не на развойните програми 
се изхожда от желанията 
ма дадена основна 
зация иа сдружения труд. 
Желанията са хубаво нещо, 
но действителните възмож
ности са съвсем нещо дру-

към
а други всекидневно планираме, 

войни програми, 
предварително да се извъР 
ши обемна подготвителна 
работа. Преди всичко тряб 

да се установят редица 
показатели, които да дадат 

основа за планира

за положението в 
в който участвуваха ръково 
дптелите па общинските об 
ществспоч юл нтически 
иизации и ръководителите 
па самоуправптелпите оргц» 
нн от Автотранспортната ор 
ганнзация. От разисквания
та за най-различните причи

на дефицита бяха посо
чени и мероприятия за 
готвяпе па санационна про
грама, а дефицита да

на май т.г. Ра 
иа всяко работно

на
органиса

най-различни орга-
спи на

дпкалпата
на всичкико го.реална 

пето.
Потребностите от кадри и 

изобщо кадрите са твъРДО 
фактор за 67,лещата 

дейност па всяка организа
ция иа сдружения труд. Се 
гашната реформа на обра
зователното дело,т.е. въвеж
дането на насоченото обра 

възможност

Именно затова Съюзът 
на синдикатите настоява, 
макар че има период от 
година и повече, още сега 
да се прист!,пи към подго
товки за планиране на но* 

програ^ 
Това свое 

обо
необходимостта 

1980—

1111
ИЗ

1 важен
се по-

гаси до края
вата средиосрочна 
ма на развитие, 
становище Синдикатът 
снован от

К зходпте 
място, като един от източ
ниците па слабостите, тряб- 

. Икономи$II па да се намалят 
чпостта в работното време 
п материала съответно тря
бва да се подобри. Лична- 

всеки

зованме, дава 
иа организациите на сдру
жения труд да се обезпечат 
липсващите досега.

Ето защо на въпроса 
кадрите трябва да се отде 
ли в бъдещето 
особено място.

Ето друга страна, през по 
следните няколко години е 
натрупан богат опит по от 
ношение на стопанската дей

ИЙ спедносрочният план 
1985 година реално да отра 
зи В7,зможностите на всяка 
организация на 
труд.

За стопански 
те общини, каквито са Ди 

Босилеград

у# И* на сдруженията отговорност при 
трудещ се трябва да се из
дигне, особено в авторемон
тната работилница. Необхо
димо е да съществува и сер 
визна работилница за услуги 
на трети лица. Договорено 
е на ИС на Общинската ску 
пщината да се оформи работ 
па група, която да проучи 
по-сериозно състоянието

планиране изостанали-р.■В* 4 митровградска, 
ска, Бабушнишка и Сурду- 
лишка, планирането е твъРШ де важна и отговорна зада 
ча. То представлява тяхната 
възможност и шанс да до- 

Именно

/ мост: знае се годишно с ка
къв размер се движат ос
новните икономически пока 
затели. В организациите на 
сдружения труд следва да 
се направят обстойни ана
лизи за причините на тези

и стигнат развитите, 
затова към него трябва да 
се пристъпи още по-отговор

понастоящем да се превзи- 
мат мерки за премахване 
на всички слабости.Славчо Николов но.

В. Б. Ст. Н.
кретни почини без по-значи 
телни резултати.

Състоянието
Според данните от мина

логодишната равносметка, 
Автотранспортната органи
зация е приключила с де
фицит от б/8 хиляди дина
ра. За премахване на дефи
цита трудовата организация 
от резервния фонд е отде 
лила около ЗоО хиляди дина 
ра. В останалите фондове 
средства няма, а непогасе- 
ният дефицит възлиза на над 
470 хиляди динара. Други 
свои финансови възможнос 
ти също няма. Сега се за
плащат намалени лични до
ходи и все докато не се пре 
махнат причините, които 
създават дефицита и орга
низацията не започне да ра 
боти с положителни делови 
резултати, тези лични дохо
ди ще продължат да се из
плащат. Още по-лошо ще 
стане ако мине на заплаща
не на минимални лични до- 

-ходи. -

наване според резултати 
труда, слабата възпроизвод- 
ственост и непълното оказ
ване на услужни дейности 
на трети лица, става яс,1° 
защо постига все по-слаби

ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

На миналогодишно равнищеделови резултати тази орга
низация-

— Причината за дефицита 
виждам и в това, че голям 
брой работници не уплътня — БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАМАЛЕНИТЕ

НИСВАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ°^ЗИДАР’’°—°СТРДУЛИЦАСТОПА

Деловата 1978 година 
организацията на сдружения 
труд „Зидар” — Сурдулица 
може да се охарактеризира 
като година без 
телни резултати, но и като 
година, която дава 
ции, че тази оргагнизация 
крачи по стабилни пътища 
на своето развитие.

лица, жилищни блокове 
града, фабрика за преработ
ка на дървесина, резервоар 
за вода и пр.

за По-голямо внимание в бъ 
Деще ще се отделя и за по
добряване на квалификаци 

* онната структура на заети 
те. Сегашната
доста неблагоприятна и не 
обезпечава необходимото ра 

тру- внище по специалността: с 
от 115 висококвалифицирани, 

59 квалифицирани, 57 
лифицирани и 38 полу квали
фицирани в
то производство, не могат да 
се постигат
вания и да се държи крак с 
модерните строители.

в

ИЗКЛЮ^'*, структура е
С обезпечаването на сред

ства за разширяване на ма
териалните основи на 
да и резерви в размер 
пад три милиона — за лич- 

и общо потребление (над 
1,9 милиона) — (може да се 
каже, че ОСТ „Зидар” води 
грижи за своето бъдеще. А 
това е първата и 
предпоставка за приключва 
нето

гаран-

неквамо
Общият доход г; 

клата (1978) година 
ма около 50 милиона дина 
ра, докато през 1977 година 
е възлизал на над 66 мили 
опа динара, което представ 
лява за около 19 на сто по- 
малко в сравнение със зап 
лануваната сума. Обаче об
що изразходваните средства 
през 1978 - 
30 милиона 
1977

през изте 
възлиза непосредствено

високи завое-
основна

му към модерните 
строителни предприятия. В момента „Зидар” 

дае от технически
Главните причини

На деловите резултати на 
тази действуват не само су 
бективни, но и обективни 
причини.

— Конкуренция от други 
автотранспортни 
ции, високи обществени об7 
лагания, лошите пътища 
общината, увеличаване 
дата на горивото, увеличе
ните амортизационни отчис
ления, разходите за застра
ховка _ на моторните возила 
и Пътниците, заплащане на 
особено високи автогарни 
услуги, за които дали 
лата година около 2 милио 
на динара, дотраялите вози
ла и пр. са главни обектив 
ни моменти, които отрица-

се нуж 
дирек

тор, главен инженер и шеф 
по механизацията — главно 
висококвалифициран

Анани Ненов С изграждане иа бетонна 
фабрика в Самоков и създа 
ваието на техническа

работнотоват си време.
Като пример ще посоча 
торемонтната работилница, 
в която работят 38 работни
ка. Липсват норми по които 
да се придържават работни 
ците. Ефективното работно 
време тук е понякога едвам 
ли четири часа, защото лип 
сват стимулите в работата 
— казва Ненов.

Явяват се и лоши отноше 
ния. Все пак не е много и 
предприето те да се и 
равят.

— Всички вътрешни проб 
леми и слабости трябва да 
се решават програмирано и 
организирано и с

година са околоав- базадинара, а през 
— над 38, което обез

печи приблизително

кадър 
сметка 

определегйе-
на стойност от над 1,07 
лион а

— което в крайна 
потвърждава

ми
организа- . Същ

доход (около 27 милиона) и 
през 1978 и 1977 
Ако прибавим

динара, „Зидар” съз
дава условия за още по-доб 
ро стопанисване. А обезпе
чаване на топло

то на организацията: поето 
янно да се подобрява 
лификационната

гогдина. 
към това, че

в
Це- ква

във вид иа ядене, от структура 
заетите. Към- това след

ва да се прибави и грижата 
за постоянно разширяване 
на материалните основи на

недовършена 
продукция са останали 
13,2 милиона —

носно средства в 
2,54

наразмер от 
милиона динара, както 

и около 255

още
тогава мяс

то за боязън Нстма. хиляди динара 
укрепва общес 

твения стандарт, което 
бъде една от

за регресПОГ1- Строителното 
тие „Зидар” миналата

мина предприя труда, което безспорно е 
най-добрата гаранция за бъ
дещите успехи.

ще
годи

на построи няколко крупни 
обекти: 
основно

постоянните 
грижи в по-нататъшната ра 
бота насградата на новото 

училище в Сурду- тази организация 
сдружения труд.

пълно ан- на
Ст. Н.
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ЖЖ ВГЯГ™" ПРОИЗВОДИТЕЛИ: РАДИВОЙ

асфалтът „се дви
Ш“ КЪМ ВРЪХА 

НА ВИДЛИЧ

ИЗТЪКНАТ животновъд и
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТЮТЮН

Долно Тлъмино е едно от 
онези босилеградски села, 
което има благоприятни ус 
ловил за развитието на сел 
ското стопанство. Доброто 
местоположение, слънчеви 
те и благо наклонени ниви, 
ливадите и родните овощни 
дръвчета заедно с усилената 
работа дават на долиотлъ- 
минчани сигурен поминък. 
Жителите на това село са 
вероятно най-добрите прои 
зводители на тютюн в Боси 
леградска община, но не по- 
малки са им и успехите в 
животновъдството и отглеж 
дането на градинарските 
култури. Онези, които раз 
полагат с добри имоти и се 
интересуват за съвременно 
селскостопанско производ
ство имат и най-добри резул 
тати.

За миналогодишната ре
колта и дохода, който по
лучи от селскостопанските 
произведеният Милков изтък 
на:

— Поради лошото време 
през пролетта, миналата го 
дина не беше най-успешна

ва е и разбирамо защото те 
мата е от извънредно 
нено значение и е до край 
актуална.

жиз

_ Продължава
Видлич за Висок 
град—Висок.

Тези

— Перспективите са доб 
ри, но на нас, земеделци
те, е нужна кооперация ко 
ято да е по-близо до 
която ще ни снадбява с ка 
чествени семена,

изграждането на 
по варианта на пътя през 

пътя Димитров-

изгражда то?" важен"Иът°Тв йЦп'”' 
фалтирането му към село Мо.шщ,

усилено работе™Сподпомогнат!1Те(?т"Те»На ПЪТя' Тс 
Тук работеше Асен Аначкол о Т механизация.
НиобвТвЧаляА?ГаНДЪР ‘ ^лдВозеСраИГ= ЙЕ

нас,
която 

започна ас- изкустве- 
ни торове и фураж, където 
можем да сдружим труд и 
средства и която ще ни по 

в подобрениетомага на
селското стопанство чрез 
прилагане на съвременни ме 
тоди и средства в работа
та. До сега от комбината то•• - Шт «? 8§ --'I ва не успяхме да получим. 
В нашия район предимство 
трябва да има животновъд 
ството и овощарството. Но 
за успешното им развитие 
са нужни специалисти, кои 
то тук за сега изобщо не ид 
ват.

Едни от тях е РАДИВОЙ 
С. МИЛКОВ, крепък петде 
сетогодишен селянин, кого
то съселяните му и остана 
лото население от тлъмин- 
ския район смятат за един 
от най-добрите животновъ
ди и производители на тд> 
тюн не само в селото но и 
в общината. С намерение 
да поприказваме с този на 
предничав селянин за жи
вота на село, за успехите, 
проблемите и перспективи
те на селското стопанство 
отбихме се у дома му. За 
варихме го в момента кога 
то със съпругата си Петра 
се готвеше да ходи на оран. 
Впечатление ни направи 
комплекса от постройки: къ 
ща, воденица, два не мал
ки обора за добитък, бе
тонен водопой. Тук, около 
тях са му нивите, градини 
те и ливадите с много ово 
шии дръвчета. С изключе
ние на два—три по-отдале 
чени парцели имота му е 
комплектно в непосредстве
на близост на жилището.

Р. Милков

за земеделците. Сланата и 
мразът най-много повреди 
ха овощията, така че оттях 
нямахме никакъв доход. 
Все пак, аз съм доволен от 
деловите резултати в 1978 
год. Събрах около 20 000 кгр 
сено с което отхраних 3 
крави, 3 юнци и 20 овце. 
Продадох 340 кгр тютюн а

От неразрешените жизне 
ни въпроси Радивой Мил
ков на първо място слага 
електрическия ток, защото 
— както каза той 
тричеството е основно усло 
вие за вкупното подобрение 
на живота на село.

елек-

-■■..-ч,., . —----------------------------------------------...

4
'П,!'Естествено, първият въп

рос ни беше: колко и какъв 
имот има?

— Притежавам и използ- 
9 ха обработваема ЯНв * <

Р. Милков със съпругата. Петра

печалбата възлиза на 18 000 
динара. Най-голя*м доход 
имах от добитъка: за прода 
деиите агнета получих 
10 000 дим, за телци и кра
ви 40 000 дин и за овце 
5 000 динара.

вам
площ. От това 6 ха са лива 
ди — 4 ха изкуствени 
2 ха естествени. С 
растения засявам 1,5 ха, а 
па 0,2 отглеждам 
Имам две овощни градини: 
една с площ 0,2 ха засаде
на със 70 дървчета—сливи 
от вида „стрсилей” м друга 
от 0,1 ха с 30 дървета сливи 
„пожегача”. По целокупния

С голдм интерес на края 
казани, че по радиото и пе 
чата (получава редовно 
„Братство” и „Польопривред 
ник”) следи научните откри

и
житни

тютюн.

тия и постижения и акци
ите за подобрение на сел
скостопанскотоКъм това трябва да доба

вим, че всичко това са пое 
тнгнали двамата с едноме
сечна помощ на две от дъ
щерите (през лятната 
камция) и че освен споме
натото са произвели за пот 
ребиостите на домакинство
то картофи, чушки, лук, зо 
ле и др. необходими 
ведеиия, че воденицата 
по-голяма част от годината 
пе с спряла и че отглеждат 
около 20 кокошки и свиня 
с 14 прасета!

производ
ство и че всичко онова за
което има възможности при 
лага в практиката. Затова 
и постига добри резултати.

ва-имот са пръснати 
джаикови и над 80 ябълко
ви дръвчета, които в родна 
година дават над 20 000 кгр 
ябълки — обясни другарят 
Милков и добави, че имотът 
е добър, по вече няма кой 
да го обработва... три 
дъщерите му 
виеше или полувисше обра
зование и сега се па рабо
та във вътрешността

четвъртата

повече

На края, този извънредно 
трудолюбив и напредничав 
земеделски производител ни 
обоща, че при следващата 
среща в двора му ще видим 
мотокултиватор с прикачни 
машини за косене и жътва. 
От все сърне му пожелах 
ме и още много успехи в 
работата и осъществяване 
па всички планове.

произ-
в

от
завършиха

Разговора $а проблемите 
и перспективите на селско
то стопанство в ТЛъМИПСКИд 
край нашия събеседник пое 
с удоволствие но и с види 
мо огорчение. Впрочем то

След като б7,де
тя ще се продължи .|о-иа,атг,ш1ш му до
на ![,,тя през Видлич о „ це бъде свързанВълковия. По ъози начин Висок Щ» Д н„колов 
с Димитровград е ново шосе.

па
страната, а и 
върви по техните следи 
следва за юрист. К. Георгиев
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ш осврта * И1КУСТВОнултуюя*
в АЛЕКСИНАЦот 2 ДО 23 АПРИЛБОСИЛЕГРАД И

Преподаватели и ученици от Кюстендил 

посетиха »Иван Караиваиов«
Регионален прилея м 

самодейните театри е Сърбил
на Алекси

па 19 ап-
пред публиката 
пачки рудник, а 
пил с „Камък за под гла
вата” от Милица Новкович 
ще се представят пред пуб 
ликата на Алексинац.

За всяка похвала е, че са
модейците от Димитровград, 
се представят с две пред
ставления» че амбициите им 
са големи, че успешно 
пълняват задълженията 
и се изявяват на културно-.

От 1974 година през април 
Алексинац се про- 

регионален преглед 
па самодейните театри в 
СР Сърбия- В. рамките 
културно-забавния 
па града се провежда 
зи преглед, който е от голя 

за самодейност

в град 
вежда

паим помагаха в 
па Босилег-

н усърдно 
разглеждането 
рад. Младежите от двете у- 
чшшща проведоха състеза
ния ПО футбол н волейбол. 
Босилеградчани се проявиха 

по-добри футболисти 
мача с 3:0, а 

волейболния мач спечелиха 
кюстендилци с 3:1'. Вечерта 
за гостите от Кюстендил бе 
устроена тапЦова забава.

Те с живот 
и то

разователння центъР* 
интерес разгледаха учебните 
стаи, кабинетите п работил 
цицата и се запознаха с ма 
термалното положение на у- 
чебното дело. Преподавали- 

двете училища обме- 
по специално 

а също така коп-

На 5. април т.г. група от 
30 преподаватели и 27 учени 
ка от кюстендилската гим- 
назнд „Неофнт Рилски” по- 
сети образователния център 
„Иван Караиванов” в Боси
леград. Това посещение е 
първата крачка в договоре
ното сътрудничество между 
тези две образователни тру
дови организации.

Според приетия от двете 
училища договор, за който 
ни осведоми директорът на 
образователния център А- 
сен Стоев, кюстендилската 
образцова гимназия и босиле 
градския средношколски це 
нтъР през следващите 5 го 
дини ще сътрудничат чрез 
взаимни посещения, обмен 
на опит в учебното дело, ра 
змяна на учебници и учени 
ци при организиране на екс 
курзии, със спортни състе
зания и свободните учени
чески дейности.

мо значение 
та па младежта.

На тазгодишния преглед 
самодейни теат-

из
като 
и спечелиха

• сите от
пиха опити 
стите си, 
структивен бе и обмена на 
опитите по извънкласните 
дейности на учениците. Тру 
довия колектив на кюстен
дилската гимназия бе запоз
нат със самоуправнтелиитс 
актове и самоуправлението 
в образователния център, в

участвуват 
ри и драматични секции от 
град Ниш, Гаджип хап, Ра" 
жан, дружеството „Фрад 

града-домакин, Кащел Су 
чурац и самодейният -тса 

„Христо Ботев” от Ди-

то поле.
За успеха им няма съм

нение, тъй като знаем, 
миналата година на същия 
преглед заеха първо място 
и бяха наградени за най- 
добре изведена мъжка 
женска роля- Но все пък да 
почакаме думата на жури
то и да им пожелаем успех.

М. 3.

чепа
Делегация па Образоватсл 

пия цептъР „Иван Караива 
нов” ще посети кюстсндил- 

гиммазия „Нсофит Ри

тъР митровград.
Самодейците от Димитров 

град па прегледа участву
ват с две представления. На 
13 април с „Татул” ог Г. Ка 
раславов се представиха

и
ската
леки” през септември тази

също така със самоуправле
нието в ученическите колек 
тиви и с участвуваието на 
учениците в самоуправлени 
ето на училището. Колекти 
вът на Образователния цеи 
тъР подари на колегите от 
Кюстендил комплект книги 
— произведенията от наши 
я нобеловец Иво Андрич.

И учениците гостолюбиво 
и приятелски посрещнаха' 
своите другари от България

година.
К. Г.

1 =
БОСИЛЕГРАД

Какви ще бъдат специалноотите в сре 

дношнолонмя образователен център
Гостите от Кюстендил бя

ха сърдечно приети от ко
лектива п учениците на Об-

ПИСМО ОТ БЕЛГРАД
Всички изпълнителни ор

гани на обществено-полити
ческите организации в Бо> 
силеградска община се за
стъпваха в областта на ма
тематическо-техническата па 
ралелка да съществува още 
една специалност, в която 
учениците да се подготвя- 
ват за техници и по механи
ческо изследване на метали 

В случая 
пък ще има 32 ученика. За

През миналата седмица в 
Лесковац на състоялото се 
събрание на Южноморав- 
ска регионална скупщина ( 
по насочено образование и 
възпитание бе приета учили 
щната мрежа за втория е- 
тап на образователно-възпи
тателния процес, както и 
специалностите които в тях 
ще се изучават.

В Региона в средното на
сочено образование и възпи 
тание през учебната 1979/80 
година се школуват над 
23 хиляди ученици в 741 па. 
ралелки с най-различни спе
циалности, необходими на 
сдружения труд.

една такава специалност 
тук има и нужди, и усло
вия.

Приетата мрежа от стра
на на регионалната скупщи 
на за насочено образование 
и възпитание ще бъде обсъ 
ждана и в Скупщината на 
междуопщинската региона 
лна общност в Лесковац.

Течали иа македонската литература
(Войислав И. Илич: Токови македонске 
„Йединство” — Пршцина, 1976)

книжевности,

„Тази книга е ценен при
нос към историята на маке 
донската литература”, „То
ва е книга на литературен 
историк, литературен кри
тик и лирик”, „Книгата пред 
ставлява една облагороде
на литературна история”, 
„Тя заслужава вниманието 
на нашата литературна кри 
тика” — това са само някои 
от основните оценки за кни 
гата „Токови македонске 
книжевности”, която неот
давна беше представена на 
белградската публика от стра 
на на издателството „Един
ство” от Пршцина и от ня 
колко известни литературни 
критици и историци (д-р Ра 
домир Иванович, м-р Зоран 
Георгийевски и Радойица 
Таутович).

Авторът на споменатия 
труд, Войислав Илич (док
тор-професор на Филологичес 
кия факултет в Белград, 
тературен критик и поет) 
се е заел със задачата да 
представи на сърбохърват 
ската езикова общност най 
важните течения на новата 
македонска литература от 
нейните родоначалници до 
днешните творци, 
известни на

се състои от три 
студии, есета и портрети на 
македонски писатели, 
един фиктографски, изследо 
вателски, литературно кри
тически и информативен на 
чин авторът запознава 
тателите с най-важните ета-

части:

На
те. паралелката

В. Б.
ЧИ

ЛИ в развитието на маке
донската литература (прос- 
ветителство, възраждане, пе 
риод между двете войни, 
съвременна литература) и 
с нейните творци (Йоаким 
Кърчовски, Кирил Пейчино 
вич, Братя Миладиновци, 
Марко Цепенков, Войдаи 
Чернодримски, Коста 
цин, Ацо Шопов, Иван То- 
чко, Блаже Конески, Божии 
Павловски). Първата 
на книгата има 
следователски 
като такава

ПРЕВОДИ

Елиоавета Багряна на 

словенски език
Въз основа на приетата 

мрежа във втори я етап на 
средното насочено образова 
ние в Образователния цен
тър „Ив. Караиванов” в Бо
силеград в следващата учеб 
иа година ще работят чети
ри паралелки, в които уче
ниците ще се специализи
рат по седем специалности. 
В паралелката от областта 
на машинното дело ще съ
ществуват две групи от по 
16 ученика, които ще 
ват специалностите за 
тотенекеджии и металостру 
гари. Ще има и една па
ралелка

Ра-

част
научно-из 

карактер и 
хвърля нова 

светлина върху македонска
та литература от епохата на 
възраждането, като се 
зовава на нови данни, 
обяснения и тълкувания, 
при което читателят се на
сочва към обемна 
ра. Книгата

Елисавета Багряна, пок
рай Христо Ботев, е най-пре 
вежданата поетеса от бъл
гарската литература на сло 
венски език. Причините за 
това трябва да се търсят
изключителния талант 
тази

гряна доста отдавна. Първй 
те преводи са й печаташ! ве 
че през 1932 година. Но то
ва е пръснато по различни 
списания и вестници. Сега 
словенският читател получи 
възможност да запознае пое 
зията на голямата българ
ска поетеса в литературен 
облик. Издателското пред-» 
приятие „Младинска книга” 
от Любляна издаде избор 
стихове от Елисавета Багря* 
на. Книгата излезе в извест
ния зборник ,Дирика”, в 
който са представени най- 
великите имена на световна' 
та литература, между които и 
Христо Ботев. Под обра и 
превода на около педесет
стихотворения извърши Ка
тя Шпур, най-добрия прево 
дач на българската поезия 
при словенците, инак лична 
приятелка на българската 
поетеса. Разкошно подреде 
ната книга, подвързана в 
платно, е с послесловие на 
българския литературен ис
торик академик ПетъР Ди 
неков.

ли по- изуча-нови вав-
на

наи-голяма българска 
поетеса и в нейните връзки 
със Словения. Между двете 
войни често идва в Слове
ния и тук се задържа по-дъ 
лго време. Известни са ней 
ните връзки с Исидора Цан 
кар. Нейните
ния от Словения намират 
израз и в нейната поезия 
(Вечери във Викърче, Сло- 
венски вечери). Освен това 
Багряна с Димитър Панте- 

е главният популяри- 
затор на словенската поезия 
сред българите. Превежда 
много стихове на Жупанчич- 
Градник, Труден, Бор и дру 
ги. Единствената словенска 
драма, която се играе в
?™&КИТе ттеатри е драма 
™ и?ан Данкар „Кралят 
о? &НОВИ\е пРеведена 
° и „Исавета Багряна.

И словенците познават Ба

литерату 
по начин на из 

ложение не е полемична 
но по своята същност е на 
учна полемика с ония ав
тори, които отричат корени 
те на новата македонска 
тература.

Трудът на Илич 
към сръбската 
тика, принос към

с правна на
сока, в която учениците 
се специализират по 
специалности: 
по правна работа и

ще
две 

за техницишироко 
югославската 

ш/блика. Трудът на Илич техници 
за трудови отношения. В об 
^ТТа на културно-информативното дело ще се шко-
пости- ззД1тйПО ДВе специал '°™- 33 Работници в обще
ствено информативните 
жби и за организатори иа 
сУлтурпи^ротрамИтИиапо 
математическо-техническата

област ще съществува една 
паралелка в която ученици 
те ще се подготвяват

ли-
въодушевле-

е принос 
македонис-

литератур 
ната история на югославски 
те народи и народности. Тя 
ще бъде от интерес за всич 
ки, които се интересуват за 
културното и литературно- 
минало на нашите 
а особено за 
изучават литературното 
минало (ученици, студен- 

учители, професори, ела 
висти, литературни крити
ци и други).

слу-
леев

народи, 
коитоонези,

ни
за про

грамовчици. Школуването в
първата

ти,
паралелка трае три

останалите чети-години а в
М. Младенов ри години.
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1! Ш спмиимл
ЗА ЮБИЛЕЯ НА СКОю

ш СУРДУЛИЦА

Трудови акции и дела Добри
В програмата на Общин- ’

ската конференция на Съю
за на социалистическата 

в Димитровград по

мунистическата младеж »я 
Югославия) особено място 
заемат доброволните мля 
дежки активности със съю 
зен и местен характер 
Запланувано е в течение на

резултати 

на Движението 

на гораните
юбилейната шестедесетголп 
шнина на СКОЮ, ЮКП Д“
да ?е^ппвИНИТе синДикати да се проведат повече еже-
стиеТр^дови акДИи е уча 
стие на средношколската 
работническа и селска 

това са 
по залесяване, строеж 
мунално-битови обекти 
скостопански работи.

След съюзната акция „Па 
лич 78”, от която Димитров 
градските бригадири се завър 
иаха с хубави трудови 
еваиия и признания, 
ресът към 
Ции значително

младеж

заво
иите-

трудовите ак-мла- 
акции 
на ко 
и сел

нарасна.деж. Главно
Тази година 

ската младеж Димитровград 
ще участвува 

п ‘Ъ10311ата млаДсжка тру Дова акция „Ясеновац 79”
, щеаппбпх димитР°вгРадчани Ще работят в трета смяна

—папкаЖяАаНе на намегника парк ,Ясеновац . Бригада-
н ^еВойкиРТа 50 младежи
леми я - С оглед на големия брои желающи да
участвуват на съюзната ак-
та ,„е яе,ювац 79" бригада ие съчиияват бригадири 

покажат у ’

В Сурдулица неотдавна се—, 
състоя общинско съвещаниерй 
на Движението на горани-

пристъпиха към реализация 
та на този план.на

Създадено е Председател- 
17 членове, а за 

чий то
ге, на което бе 
че гораните в тази община 
през изтеклите две години 
са постигнали завидни успе 
хи в залесяването на голи
ните. Особено е 
мие, че в горанските акции 
са включени всички основ
ни организации на сдруже
ния труд, трудовите рбщиос 
ти и всички училища.

В течение на 1977 и 1978 
година в акциите са участ
вували над 20 хиляди гора 
ми и те са дали около 103 
хиляди трудочасове.
1978 година са 
ло 200 хектара. В 
настоящата година се пред 
вижда залесяване на още 
200 хектара, па гораните на 
Сурдулишка община

изтъкнато, ство от •
чредседателствуващ, 
мандат ще трае една годи- 

избран Тихомир Ивано 
вич, директорът на основ
ното училище „Йован йова 
нович Змай” в Сурдулица и 
за секретар Милое Ивано- 
вич, инженер—лесовъд. На 
територията на общината 
се провеждат широки под
готовки за преминаване на 
колективен начин на 
водене в

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА на е

АБИТУРИЕНТСКА ВЕЧЕР ИЛИ 

БАЛОВЕ?
от значе-

които 
резултати 
дови акции.

най-добри
тру-Още едно поколение след месец-два 

изпит за зрялост и ще закрачи 
мочувствието на покорители на нови висоти. Без
спорно, тържествен миг за всеки, който поема са
мостоятелен път в живота.

Раздялата с юношеството и онези безгрижни 
ученически дни наистина трябва да бъде търже
ствена. Абитуриентските вечери на раздяла (или 
още балове), наистина са станали в същински ба
лове. Вкорени са едно нелепо явление, за тази ве
чер, която по същността си трябва да бъде най- 
непосредствена, се купуват скъпоценни дрехи и 
рокли. Просто стана практика според облеклото

на местнитеще вземе
в живота със са- Ръко-

обществено-поли 
тическите и трудовите
низации, а Общинската __ _
ференция на Движението 
на гораните първа претвори 
в живота инициативата на 
другаря Тито за колективно 
Ръководене.

Запланувано 
на да се 
гади за 
Ции, конто 
под

е тази годи- 
оформят две бри 

местни
орга
конПрез 

залесени окотрудови ак
название С!димитровТ 

град 79 . Младите ще уча
ствуват на акции в Забър 
дие п Висок, където 
летните месеци 
помощ на земеделската 
операция в изпълняване на 
селскостопанските

плана за

вече С. Микичпрез 
ще окажат

ко-

КРИТЕРИИТЕ ПО ЗАПИСВАНЕработи.
Самата бригада „Братство-! 

единство” преди заминава
нето си на съюзната акция 
„Ясеновац” ще прекара под 
готвителен период, като уча 
ствуват в строеж на кому
нално-битови обекти, за
лесяване на голини 
дане на жизнената 
ва среда.

да се цени престижа, главно на родителите.
Най-драстичните примери показват, че по рок

ли се отива не само в по-големите градове и сто
лицата, но и в чужбина. Месеци наред се говори 
само за тази вечер, за това кой какво ще облече, 
каква рокля или обувки ще купи, каква прическа 
ще направи. А да признаем — това съвсем няма 
нищо общо нито с духа на абитуринетската ве
чер, нито пък с основното социалистическо опре
деление: човекът да се цени според резултатите

Да се определим за про
фесия, която в перспектива 
не дава някакви възможно
сти за настаняване на рабо, 
та — значи пълна лична и 
обществена несполука.

С критериите на записва- 
ването във втория етап на 
средното насочено образова 
ние и възпитание се настоя 
ва да не се отбягват така 
наречените работнически за

и уреж 
и трудо шяЩЮ .

1 ;■© -">Запланувано г 
дането на местните -- 
ви акции едновременно да 
се организират щ контакт- 
викторини, в конто ще се 
водят разговори е бойци от 
Народоосвободителната бор
ба и ветераните 
ките трудови акции, а 
повод 35-годишнииата 
освобождението ’ на Димит
ровградска община от фаши 
зма, която се чествува 
зи година. По

е при провеж
трудо- ;

на труда, а не според дрехите.
Това явления на снобизъм, може би нямаше 

да буди тревога, ако и децата, чийто родители при 
емат сравнително ниски лични доходи (относно ра 
ботнически деца) също не се поддават на „борба- 

престиж чрез облекло". Защото не е трудно

МгП.у . ■

;\Л
“и

|Д
на младеж

пота за
да се изчисли, че подготовката на абитуриентски
те балове често се провежда за сметка на най-ос- 

потребности на семейството.
Всеки родител (поне в този миг) иска детето

малоценност. За

ла

Чта-новни
- л тоя

юбилеят на СЮК 
СКОю и

начин 
(ЮКП), 

революционните 
синдикати още по-достойно 
1це бъдат ознаменувани.

От казаното личи, че таз 
годишните юбилеи за димнт

му да не чувствува комплекс па 
това е готов да се откаже и от

.. Да се призовават средношколците към скром 
ност и да се търси от тях своеволно да се отка
жат от вкорененето лошо деление, наистина едва

най-необходимо-
В учебната 1979—80 годи

на в ш година в средното 
насочено ооразование и вьа 
нлтанне в училищата на Ю- 
ж 1 юморавс кн я реп ю11 
Оъдат записани 5780 учени' 
ка. Според анкетата, която 
се проведе, 80 на сто от то
зи ороц желае да продължи 
образованието си в извън- 
сто1 юнските дейности, 
пък да завърши такива про
фесии, от които не се нуж
дае сдружеипя труд.

то . пятия- Като критерий се 
взима общият успех по пър 
внте два класа на насоче
ното образование. В този 
смисъл ще има голяма роля 
и успеха по отделни предме 
ти, характерни за специал
ностите, които се записват. 
Личните, професионални и 
здравословни способности, 
също така ще имат 
при записването. Понастоя 
щем трябва да се превзи- 
мат и съответни мерки за 
изравняване на жизнените 
условия на учениците.

За отбелязване е, че преди 
мство при записването ще 
имат ученици, които са но
сители на награди или пък 
са спечелили едно от пър
вите три места на съревно
ванията, по предметите спе
цифични за определена спе
циалност, които ежегодно 
се провеждат в'средните у- 
чилища.

Самите пък конкурси за 
записване във втория етап 
за следващата учебна го
дина ще бъдат публикувани 
до края на май тази година.

В. Б.

ровградската младеж са ху
бав повод за организиране 
и провеждаме на 
акции, които с идейно-поли
тическите акции и други МС 
роириятмя в чест па юбиле
ите, са техмидт висок при*

ли ще даде резултати.
Необходимо е да се поведат ио-широки разго- 

от Съюза на социалистическа- 
смисъл на абитуриентски

те вечери. Защото те не бива да станат модни рс- 
а една другарска вечер, която ще остане 

облеклото, а по на- 
атмосфера, топ-

щетрудови

вори, преди всичко 
та младеж, за основния

нос с трудови дела по озна
менуваме па юбилеите.

11Л11 ролявюта,
незабравима в спомена не по

взаимната дружеска Ст. И.строението,
лотата. климат на нетърпимост 

- и иатруфеиост, към 
абитуриентската среща 

бал, може да се раз-

С политиката на насочва
не при записването от една 
страна се стреми да се обез 
иечават кадри, необходими 
па сдружения труд, от дру
га — пък да се намали броя 
на чакащите пред гишетата 
па службите по настанява
не на безработна ръка. За 
правилното насочваме 
търси непрекъснато наблю
даване па ученика ог оспов 
иото училище до факултета, 
забелязване и «‘развиваме па 
способностите. Все още то
ва ис може да се осъщест
ви без промяпа в целокуп
ната училищна система.

Само ако се съ3ДаДе 
към излишната разкошност 
снобизма и опитите тази 
да се превърне в съШински 
чита на успех.

еди-кой, или еди-коя си 
другарка да не дой- 

само поради това, 
обезпечат разкошно

наБива ли другарите 
да допуснат техен другар или 
дат на абитуриентската

могат да
севечер

че родителите не 
облекло? трябва да се об-

за подценяване.
Ст. Н.

Очевидно, въпросът наистина 
И никак пе есъди от младите.
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Съветът на трудовата организация на Издател 
„Братство” в Ниш повторно обявя»а

босилеградскл общинаПО КЪРВОДАРЯВЛНБ вАКЦИЯ стио

КОНКУРССлаб ОТЗИВ
За един журналист —постоянен кореспондент 
да един у| Братство'' от Димитровград.

изпълнява следнитеВсс пак някак 
Счита седмичния иестник „к 

Кандидатът тря^в
па акцията.

чуистпо загл'ьхна.
субективните причи- 
бнлй главна спънка 

акцията.

наче е реализирана доПЪРВИЯТ ЕТАП от акция 
та за доброволно давано на

а Босндеградека об- с в

кажем,
край. Постигнатото тук

унисон с възможности
те а всекидневните нужди 
от резервите пс са

а давоне
условия’*
_ Завърнтсно виеше или
— Солидно да познава

се, чс 
пи са
в реализация 
Може би не с била доста-

пол увиеше образование, 
българския литературен

качества

кръ»
шина завърши* слените кръводарители не 
оправдаха очакванията.

Това именно е заключено 
на проведената през минала 
та седмица в Босилеград ак ■ 
Ц11Я на кръводареннето.

За по-качествен изход 
акцията предварително тук 
бяха превзети съответни на 
чииания и подготовки.

По-точно, ма едно от засе 
Общинската

Но ма лочи ланоп-ьл-
_ Да притежава морално-политически

Р1,Г,^=ТС^а?ах па

с!шбезика ”шос”ГжТр”иЧеска;а ра 
бога и н<»",ш«анс па нашата обществено-полити- 
чсска

мени.

за

па
и стопанска система.

Молби С'1»с съответните документи се дос
тавят на адрес: НИРО „Братство" 18000 Ниш, Кей 
29 децембар бр. 8 в срок от 15 дни от публикува 
пето на конкурса.

Конкурсът с открит до
наданнята 

скупщина па Червения кръст 
д-р Крум Накев пред деле
гатите изнесе доклад за ро 

безопас

попълване на работ
ното място.

НИРО „БРАТСТВО" НИШлята, значението и 
ността по здравето от кръ- 

Беше посоче-водаряването. 
но, че според запланувано
то на територията на общи 
мата в течение на тази го 
дина към 200 души тряб
ва да дадат кръв.

Поради мнението, че отзи 
вът ще бъде по-голям акци
ята е запланувана двосроч 

— първата за 3 април а 
втората през месец септем
ври т.г. Също така беше до 
говорено делегатите във^ 
връзка с акцията по-подроб 
но да запознаят население
то в своите местни общнос 
ти и трудови организации. 
По също време представите 
ли от Завода за транефузия 
на кръв от Белград посети 
ха няколко трудови орга
низации в Босилеград къде 
то бяха водени разговори 
за кръводарптелната акция-

От 31, колкото се отзоваха, 
на девет души поради здра 
вословни причини не беше 
позволено да дадат кръв. 
От 22 ма кърводарители 
дванадесет са ученици от 
Средношколския център* 
Останалите десет са труде
щи се, чийто брой във всич 
ки организации на сдруже- 

ска

БОСИЛЕГРАД

Инвалидите по 

труда — дейнино От акцията за кръводаряване

тъмна професионалнатаВсички знаем, че давай-
педомсност.кн кръв спасяваме живот.

Всъщност това с п девиз
ляди динара. Все пак сдру
жението дейно работи и за 
отбелязване е, че инвалиди 
те тук са колективно чле
нове на синдикатите, 

финансови

Общинската организация
па инвалидите па труда 
Босилсградска община 
едно от най-младите сдру
жения- За година и полови 
па колко то съществува 99 
па сто от общото число ин

в
еТВ репетитор на Видлич

с средства 
сдружението оказва различ 
на помощ на своите члено
ве. В случая Да посочим са 
мо кредитите, които то да 
ва на най-бедните и за леку 
ване на болните в различ 
ни бани. През миналата го
дина са дадени 
кредити при твърде благо
приятни условия за лекува
не на петима инвалиди 
толкова души са изпратени 
в бани на разноски на сдру 
жението.

Пенсиите на 
са различни. Има и такива

ВЕЧЕ СЕ привеждат към край подготовките 
за изграждане на ТВ репетитор на Видлич между 
селата Вълковня н Изатовци. По този начин 
се даде възможност на селата от Висок да гледат 
телевизия без пречки.

Въпреки това че във Висок няма репетитор, 
след електрификацията в този район имат вече 
около 60 телевизора. След 
титора, който ще струва 1 500 000 динара, следе
нето на програмата ще се подобри.

вал иди са зачленени в него. 
Сега тук броят на инвалиди 
тс възлиза над 210.

Сдружението главно рабо 
ти и осъществява свои при 
ходи. Средствата се обезпе
чават изключително ог чле 
иския внос и доходите от 
клуба, с който то разполага. 
Еидинно Републиканската 
конференция на инвалиди
те по труда в миналата го
дина е помощувала с 20 хи

ще

различни
изграждане на репе-

и
Б. Н.

ния труд в Босилеград 
община възлиза над 1200.

Ако имаме предвид значе 
нието на акцията и числа 
то на дарителите няма да

инвалидите
СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

които получават и 
ко от 2.200 динара, 
ще рече, че Регионалната са 
моуправителна общност на 
интересите за пенсионно и 
инвалидно

по-мал-
коетоАкцелерацияБАБУШНИЦА

През последните години в научна 
та и популярната литература все по-че 
сто се употребява терминът „акцелера 
ция”, който подразбира не само ускор 
яване на физическото развитие на съ
временните деца и младежи, но и по- 
рано умствено развитие и полово съз
ряване, по-рамо стабилизиране на 
стта и увеличаване на окончателните 
му размери.

Често понятието „акцелерация" 
свързва също така и с по-късното ос
таряване на организма. Едновременно 
с „акцелерацията” се установява по-гол 
ям° Дълголетие, намаляване на заболя 
ванията и смъртността. Към положител 
ните резултати могат да се причислят 
по-ранното интелектуално развитие 
децата и по-лекото протичане на някои 
заболявания.

Неправилно е твърдението, - 
целерацидта" е само положително 
ление.

вестеи вид установена инфантилност V 
младите хора.

По-рано настъпващият пубертет съ
здава понякога у юношата и девойка
та чувство на физиологична и емоцио 
пална неувереност и неловкост.

Децата стават малко непохватни с 
движения. Измен

осигуряване все 
още не е съгласувано с ре
публиканската общност. 

Финансовитевъв ВСЯКА 

МЕСТНА 

ОБЩНОСТ - 

ТЕЛЕФОН

средства, 
които разполага сдружение
то сега възлизат на 80 хил
яди динара. От тези 
ства през т.г. ще се прове
дат две екскурзии. В първа 
та инвалидите по труда ще 
посетят Кумровец, 
нувана е около 
ските празници.

Втората ще бъде проведе
на към края на годината.

Засега тук има шест мол 
би за безплатно банско 
чение. Очаква се 
та да бъдат обезпечени 
от страна на фонда за спорт 
и развлечение, който 
лидните

с

сред-Ръ- лошо координирани 
ят се походката, гласът, психиката. Ва 
жно е възрастните 
Ри* родители — да знаят, че подраства 
щите поколенпя се развиват по разли
чен начин, че всеки организъм се фор 
мира по „индивидуално разписание”. 
През този период е особено необходи
мо в семейството да има близки 
жески

педагози, лека-се
а запла- 

първомай-

Местните общности в Ба- 
бушнишка община, както и 
самият град Бабушница, 
имат голяма нужда от пове^ 
че телефонни постове.

Такива особено са иеобхо 
дими в местните общности, 
тъй като има райони, които 
нямат връзка с центъра на 
общината.

дру-
отношеш1Я и детето да не по

чувствува отчужденост.
Някои от родителите възприемат 

с безпокойство ускореното психическо 
и физическо развитие на детето.

Те никак не могат да разберат, че 
деца са надраскали

че все по-малко се нужда 
ят от опека, имат собствен 
собствено мнение 

Именно 
грябва да

па ле
средства

отче „ак
яв- инва-

съвместно ползват 
със старостните 
ри.

технитеВъв връзка с нея се наблюдават по 
вече заболявания и предразположения 
към неврози, хипертония, зъбен кари
ес и др. По-често се появяват 
та късогледство, у младежите дефекти 
в телосложението. „Акцелерацията” не 
само оставя отпечатък върху периода 
на физическо и психическо развитие, 
но и засилва тяхната противоречивост, 
сблъсквайки по-рано учителите и ро
дителите със затрудненията на пубер
тетна възраст. В тази 
ват редица проблеми пред лекарите 
педагозите и цялата общественост. Ус 
кореното телесно развитие налага уси 
лено физическо трениране, коего да 
стимулира хармоничното израстване и 
оформяне на организма.

При недостатъчно гъвката 
Ция на възпитателния процес 
роятност да се - 
между съзнание и

„къситепанталони, пенсионе-
поглед и 

за много неща. 
в този период родителите 

„ - проявяват необходимото
разбираме. Брачните и семейните кон
султации е нужно да работят 
сътрудничество с

У деца За отбелязванеС плана за обществено- 
икономическо развитие на 
общината в 1979 година е 
предвидено да бъдат обезпе 
чени 200 поста, като 
та са обезпечени 
милиона динара, а за раз
ширяването на телефонната 
мрежа в Бабушница — 
обезпечени 
над 3 милиона

е, че тук 
е повдигната инициатива с 
която на територията на 
общината в рамките на СЪю 
за на инвалидите по труда 
да се създадат местни ор 
гаиизации. Запланувани са 
шеЯт г1акива организации:

Д. Тлъмино, Д. Любата, 
1 • Любата, Д. Лисина, Г. Ли 
сина и Босилеград. В

в тясно
_П1,П педагози, психолози
лекари-стиздиалнети и юристи. С децата 
трябва да се водят системни, непрес
танни, чести разговори в зависимост и 
в Съответствие с тяхната възраст 
интелектуално развитие.

Пресилмо е твърдението, че в бъде 
ще средният ръст на хората щял да 
достигне гигантски размери. Всъщност 
това няма никакви реални основания 
и научни доказателства. Конструющя? 
та на човешкото тяло е изчислен?' 
не противодействува на центъра из 
жестта, има биологични граници * 
човешкия Ръст. Д-р х! Л.

за цел 
около 2

светлина изиикса висредства от 
динара. тах ще

представяват своите общнос 
ти в Общинската конферен
ция на инвалидите на тру- 

в която ще се въведе 
колективно

По такъв 
но ще се подобрят телегра- 
фопощенски съобщения 
Бабушнишка община.

начин значител

да,в организа 
има ве

стите до разногласия 
поведение и до из-

оъководство и 
отговорност. Реорганизация
та ще приключи 
на май т.г.

М. А. >а към края
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В посещение наЛ1|1р> ГР°9 Бор <П)
РЧИ ТВШНЕ 

ТОДОР АЛЕКСОВ
С Младен Младенов 

морихме тичайки 
посещение на

се из- 
по Бор в 

нашенци.
тъкмо да се откажем 
от ухожването на 
вият Младенов

ките 
казваме.

седнахме Да си поири
И х °Д°Р Алексов Нахме от '

1х°пуляран ь 
между своите 
между всички 
рата го

както уз- 
твърде 

само

вече 
този пър- 

ми каза: Но 
ма смисъл да си отидете а 
да не се запознате с още 
един Тошке. Това е Топ™
Алексов от социалното. Р доиде тук от родно

Заводът за социално е в 1У=;хМглСело 11етъРлаш през 
центъра на Бор. Хубава при °Дина. Като касиер в
ветлива сграда. Строева ^ °Да за “ВДално е твър 
след освобождението. Тук де внимателен към хората 
всички обществени сгради „а “°МеН1а а председате^ 
са строени след освобожле ,На съиста на Завода 
нието. Влезнахме в шир” осигУР°вки, пред-
кия коридор И от лявата на синдикалната под
страна на карндора някол заТ^» И д&цегат в СИЗза социална работа.

1 ой постоянно има по 
Няколко Обществени функ
ции. Бил е делегат в СИЗ 
»а Зетска за1ЦИта и делегат 
дикатТ“™" СъВет*на син- 

Неговите деца дъщеря му 
Ангелина и сина му миод- 
раг напълно подражават на 
оаща сн. Ангелина Божич 
раооти активно в обществе 
но-политическите организа
ции. Делегат е в общинска 
та скупщина и като най-до- 
оър млад работник получи 
златна значка. Миодраг ра 
боти в Комуналната банка 
в Бор.

Седим в коридора на За 
вода за социални осигуров 
ки с нашия събеседник То 
дор Алексов. Времето е 
кратко. На гишето 
нови хора, а касиерът Тодор 
е научил работите бързо 
да свършва да не чакат хо 
рата.

— Друг път ще приказва 
каза той. — Сега ме

хората е
ьор не 
земляци, но 
граждани, ло

уважават.

Бор — панорама
тук в Бор също така тота 
ва малко градче. Трябва да 
подчертаем, че ние заедно 
с всички останали хора 
строихме града. Ето ние с 
Младен като работници в 
градския водопрод вложих
ме много усили я за изграж 
дане на канализационната 
и водопроводна мрежа... 1 

Трябва да кажем, че Мир 
ко Иванов с внимание сле 
ди развитието на издател
ската дейност на български 
език. Той сам идва в редак 
цидта взима книги и ги раз 
пространява по всред на
шенци.

ках още двадесет. Това ме 
накара да предложим на ре 
дакцидта и тя да се заин
тересува за разпростране
ние на своите издания тук...

Не с по-малък жар гово 
ри за изграждането на Бор, 
и своя край Младен Младе 
нов.

— Ако някой сега ме по
пита дали повече обичам 
Бор или Верзар едвам ли 
ще мога да му отговоря, — 
казва Младен. — Във Верзар 
съм се родил, но тук са ро 
дени моите деца. Тук из- 
растнах и аз и вложих труд 

изграждането на този

Напуснахме 
на Венко Соколов, 
волни че и в месарница
та на Бор срещнахме наш 
човек дошъл тук от маха

на Верзар за да

магазина-
за со- до-

лите - - - .. Тър
си по-добър живот за себе 
си и децата.

Ние строихме 
града

Трябва ли да говорим 
за постиженията на всички 
нашенци, които тук срещна 
хме и вразговаряхме? Нуж
но ли е да говорим за рабо
тата на Ивица Димитров от 
Верзар, Станка Йович, зъбо 
лекар от Лукавица, за мла
дото поколение 
пи. Човек действително

— Нямам никакви мате
риални облаги от това — 
казва

град.
И не само Мирко и Мла 

ден. Не само Тошке от Со
циалното и Тодор Милев и 
Павел Ангелов, - чиито гръ
ди украсява Орден на тру 
да и всички останали, каз
ват сега ги има около две 
хиляди, се ползват с добро 
име като учители, лекари 
служители, работници.

Б. Николов

Мирко. — Просто 
един ден показах тук кни 
гата „По долината на Ер
ма" и виждам, хората 
интересуват искат нещо да 
прочетат за нашите краища. 
Не можах с една книжка 
да задоволим нуждите и за 
това поръчах 20 книги. Бър 
зо ги разделих и сега поис

на нашен- 
усе се

идват

Въз основа на член 2 от Закона за Седмо- 
юлската награда и член, 2, 3, 4, 5 и 9 от Правил
ника на Седмоюлската награда, Комитетът за при
съждане на Сдемоюлската награда обнародва об
ява за

ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЕДМОЮЛ 
СКА НАГРАДА В 1979 ГОДИНА

Тодор Алексов ме
чака работа...

Тодор Милее и зако гишета с обикновена кар 
тина пред тях, — хора ча
кат.

род
ния край. Всяко лято ид 
ва да види 80-годишни я си 
баща, който лрез зимните 
месеци живее при него.

— Ето вчера баща ми си 
замина на село. Това гово-

Седмоюлската награда се дава всяка година 
по повод 7 юли — Деня на въстанието на народа 

Сърбия, като специално обществено признание 
за най-големи постижения в науката, изкуството, 
стопанството и другите области на живота и тру 
да в обществото, които имат общо значение 
СР Сърбия-

На второ гише Младенов 
ми показа Тошке. Виждай
ки своя земляк той замоли 
хората да почакат и 
лезна при нас. Тук на' пей

на

Мирко Иванов — Биримоври, че пролетта е пристиг 
нала и той заминава...

из- заща чувство на гордост, ко 
гато вижда постиженията 
на нашенци в този град.

Не казахме нищо, почти 
нищо за хората, които бдха 
причина да дойдем в Бор. 
Това са Мирко Иванов от 
Поганово и Младен Младе
нов от Верзар. И двамата 
заети в градския водопро
вод.

Седмоюлската награда се присъжда на отдел 
ни лица, както и на колективи за резултатите им 
и приноса им във всички области на живота и 
труда в обществото, а особено за:

Соколов-бригадир на три 

трудови акции — научни, художествени и специалистически 
трудове които са достъпни на обществената 
оценка, представляват в своята област връхни по 
стижения и са обосновани върху идейните и кла
сови основи на нашето самоуправително общес 
тво и допринасят за опазване на по-нататъшното 
развитие на историческите завоювания на Наро- 
доосвободителната борба и Революцията;

— изключителна активност в издигане на 
процеса на производството в стопанството, наука 
та, културата, художеството, образованието, здра 
веопазването и другите обществени дейности:

— творчески постижения във всички сфери 
па дейността, които имат трайна и общопризната 
стойност н положително са оценени от обществе 
иостта.

— Питате ме как и защо 
дойдох тук, отговаря Венко 
на нашия въпрос. — Право 
да ви кажа и сам не зная- 
През 1948 година бях в ар
мията. След това се завър
нах в Димитровград. На се 
ло нямаше смисъл да 
връщам. Във Верзар пдма 
ше място за мен. В Дими 
тровград не намерих рабо
та. Едип ден хванах влака 
и дойдох тук. Не спомням 
си сега по чия препорз.ка. 
Но ето пристиг;гах в

Известно време ра*

Още едно посещение на 
нашенец. Младенов ме отве 
жда в една месарница в 
центъра на грата. Вътре чи 
сто като в аптека. Зад тез 
гяха човек в бяла блуза и 
шапка малко спусната над 
винаги насмеяното 
Това е Венко Соколов, ме 
сар от Верзар.

— Читател съм на „Брат
ство” от неговото излизане, 
— казва Мирко Иванов. 
Често пъти на страниците 

се на вестника четем за наши 
те краища и виждам, че 
там хората влагат много 
усилия за преобразованието 
на нашия край. Забслязах, 
че хората от нашите кран 
ща нищо не знаят за нас 

това които в годините когато там 
пемаше работа дойдохме

лице.

Предложения за даване на Сдемоюлска наг 
рада могат да дават организациите на сдружения 
труд и другите самоуправителни организации и 
общности, обществено-политически и други обще 
ствеии
институции н професионални и други сдружения 
на гражданите.

Предложението за присъждане на Седмоюл- 
ска награда трябва да съдържа: биографични 
данни за кандидата, обоснование на предложение 
то (анализа на произведението, относно на дейно 
стта, със съответна документация ако има такава) 
данни за досегашната работа и постижения на кан 
дидата и приноса му в отделните области на твор 
чеството, приноса му за издигане на стопанското 
развитие, относно на поотделни обществени дей
ности.

градче.
ботих в мината, а след то- 

касапии. И вече 
каса-

организации, научни и специализиранива станах 
тридесет години съм 
пин в Бор.

СоколовЗа примера на 
се убедихме, чс не с важ- 

човек работи, но 
изпълнява тази длъж- 
Соколов като месар в

по какво 
как
пост.
Боп получи съ,шата попул- 

и обич от хората ка 
онези лекари, коитосгРИОСТ

кто и
лек'/ват хората.

Соколод има една лъ- 
шеря, която всте работи и 
син студент в Зайчар.

СТокато приказвахме с 
Венко усмивката не напус
кайте линето му. Този при? 
тен човек умее да поикяз- 

хората. да ги яаинте- 
за онова което го-

Срокът за доставяне на предложенията за 
присъждаме на Седмоюлска награда тече до 31 
май 1979 година.

Предложенията за кандидатите за Седмоюл
ска награда трябва да се доставят до Комитета 
за присъждане на Седмоюлската награда, Улица 
„Маршал Тито" бр. 14 Белград.

Младен Младеноввя с 
рееуваВенко Соколов
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са ма ценаВратовързните
И ля нс кажете, че аз одумвам моя

- Е™ “ ^ ЯК-
вьзели, да се виждат от 

не ос

П МОЯ 1'РАД едно време едвам ли 
се правеха вратовръзки. Хората идиа 

работа без вратовръзки с широ 
ко отворени оки на ризите. Мода ли 
беше? Кой знае. Лз не се придържавах 
към модата и идвах така на работа.

ъ л сега мода ли е или какво 
зная, НО хората идват на работа винаги 
стегнати с хубави вратовръзки. Пък и 
магазините са пълни с вратопр,.:п . 
Търговците винаги имат нюх за онова, 
което се тьрси и тогава снабдяват т-ьР 
говската мрежа е такива стоки.

Сега може в града да нс намери
те кафе, може но някои път да няма 
хляб. Но вратовръзки винаги ще наме 
рптс колкото си щете червени, жълти, 
различни цветове за всеки костюм.

Ето моят шеф в последно време, 
забелязах, до обед носи една вра 

обед я сменява е

шеф.
учреждение
ки с широки

носи
ха на

^ I хай,,ата с вратовръзките
тапа скрита за мене. Един Денвразго 

моя шеф това узна. Той бе кепе
вор с
КРС,1ДТиСИмиРсТиш%е аз обичам врато 
врх зките. Не, напротив, много ги мра 
зя Колко лошо се чувствувам когато 
ме стягат. И аз сьм дете от село, из- 
растнал съм без вратовръзката. Но се 
га сто станах шеф и трябва да я нося.

са на цена е виновна са-

ЗВОНСКО
ЛЕЧЕНИЕ Д това, че те 

мо телевизията. Представете си, идват 
отвън без да обаждат. Влизат и искат 
интервю. Човек трябва да си има вра 
товръзка.
чс и^моя^шеф и много други начални
ци и шефове и други хора, които тря 
иа да се снимат за телевизията, започ
наха да носят вратовръзки от деня ко
гато у нас се появи ТВ 'кУРна^*\ 
ми не вярвате може в своето учрежде 
„не това „а видите при св^шеф.^

много начини да се леку- е така. Точно зная,Чул съм на това
товръзка и около

когато си трупне в къщи аръ *йе.
У старо време у Верзар имаше йед-

на баба Драга вражалица — чим ти пребаие на оаоа ар 0олесту Руку „а сър-
ама тека оратео

друга, а 
па около врата трета.

Мода ли е или какво?
Просто не зная. И аз се питам ка- 
това значи. Но за топа нека отго-

ко с руку
це, я не съм ишъд при гьу,

; ТИЯ ЩО били... .
После надойдоше доктурие: даваю 

инекцийе, апчетия, прашкове...
весницнте да пишу за

кво
варят хората, конто се занимават с мъ 
жката мода и с вкуса на хората.

ше1
- • ГПа почеше

Китайско леченье с игле: уооду ти иглу у 
болното место и болестта одлети ко да не 
йе била. Може истина да йе, ама и това ле- 

не съм пробал.
Мене ка ме заболи (йоще од праоаоу 

ми йе остало) растрийу ме с рейп“. У медно 
буренце си чувамо първак и щом не кои од 
нас (од мене или бабуту) се разболи, наточи 

убаво се разтрийемо, увийемо 
у вълнене църЬе и шг мине. Истина

рейията отиде за разтриванье од над- 
вор, половин однутра — ама помогне...

Е, елем това що чу са звончанското 
— алал им вера: прпберу болнога 
и му даду сеЬиру:

— А са иди та насечи дърва!
Болният отиде, грабне сеЬируту и насе 

че йедън нарамак дърва... Изпоти се убаво
— и оздравейе.

Кажу, ако не успейе оди първият пут
— че успейе оди друйият. А ако не успейе 
оди друЬият — оди трейият...

пакости за един ден?
_ Днес станах

мамичко.

Американка отива при ко- 
зметик. Той и оформя гъРЧ 
ки нос, разтяга устните й 
и премахва двойната й гуш

ковацата за монасите:
— Те не трябва да се же 

нят. А по-рано са се само-, 
бичували.

В домашното си малкият 
Фриц обобщава: „Монасите 
са хора, които ие се женят 
— те се бият сами”.

по-рано,

чен>е

Крадец спира посред нощ 
на улицата минувач и вика:

— Парите или животът.
— Право да ви кажа, ие 

зная. а вие какво ще 
предложите.

ка.мо шишенце, — А ще може ли да ми 
направите по-големи очите? 
— пита тя.

— Разбира се — отвъРЩа 
специалистът и се обръща

Моля,

★ПО-
—Вие сте учителят по плу 

ване, нали? Моля ви, прове 
рете къде е жена ми. Тя се 
гмурна преди един час...

ловин лш

към касиерката, 
дайте сметката на тази леи-_ лечеьье 

човека
★ ★Млад човек, с дълга, ро

шава коса застава директо 
ра на фабриката. Търси ра 
бота.

Две мишки разговарят. И 
зведнъж едната прихва да 
се смее и сочи:

— Виж, моля ти се, каква 
бучка сирене се е хванала в 
капана?

ди.
★
Психиатър успокоява 

циента:
— Защо се оплаквате 

комплекс за малоценност? Та 
вие съвсем правилно оценя
вате своите възможности!

па-
— Извинете 

ректорът, — но какво уме
ете да работите?

— Аз съм тесен специали 
сти...

— Чудесно. А каква е ва
шата специалност?

— Много подходяща за 
мястото, за което се плаща 
повече...

казва ди- от

— Не мога да проумея 
как можа да извършиш тол

ПОСТЪПКИСъга се мисли: защо народ толкова 
паре да арчи по доктурйе: свак да си нака 
ра неколко кола дърва и щом се разболи
да граба се&ируту.__ _______ _______

Я мислим — у Звонци су нашли пра- 
Звонската баня —

Мислейки върху човешките постъп 
ки, аз винаги съм се старал не да се 
смея, да скърбя ли и да порицвам, а 
само да ги порицвам Б. СПИНОЗА★

Кога ли ще открият ист- 
резнител за опиянените от 
успеха.

вият лек: ако не може 
тъгай сеКирата че помогне.

А не би било лоше и да се патентира 
тия начин на лечеиье не се знайе из кой гръм 
че излети заякът...

Всичко би било прекрасно, ако мо
жехме всичките си 
вършваме по два пъти.

постъпки да из- 
ГЬОТЕ★

— Какъв свят! — мърмо
ри горчиво крадецът. — 
Влизаш в чужда къща и 
виждаш, че в леглото лежи 
собствената ти жена ...

Има хиляди награди за прекрасни 
те речи и нито една с прекрасните пое 
тъпки.Мислим че имайу вайду и оная пре- 

дузеНа у коя се много бодуйе: щом даду 
се!шрете на болните — одма че оздравейу.

Ж. Ж. РУСО

Категоричното изискване 
постъпвай само съгласно 
ма, която бих желал да видиш 
всеобщ закон. и. КАНТ

е едно: 
тази максн- 

като
★

Двама приятели стоят 
пред картина, изобразяваща 
млада красива жена. Едини 
ят пита другия тихо:

— Впрочем, как е жена
сЛи^оьос/

Идеята за детерминизма, определя
ща необходимостта на човешките пос
тъпки..., не унищожава нито разума, 
ннто съвестта на човека, нито оценка 
та на действията му. ЛЕНИН

ти?
★
Пасторът разказва на де-

Любезно
посрещане

* еточдр* 11 чАавница
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