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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В СУРДУЛИЦА

ВЪВЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНО РЪКОВОДСТВО
тивните сили. Очакваме че 
в тази насока резултатите 
ще бъдат оше по-високи.

* ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ С ЕДНОГОДИШЕН МАНД 
АТ Е ИЗБРАН ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ

На състоялото се на 
5 . октомври т. г. заседание 
на Общинската конферен

ция на Социалистическия с 
ък>з, освен членовете на ОК 

присъствуваха
председателите на някои об 
лици на действуване, обще 
ствени и стопански дейци, 
представители на самоуправ 
ителните общности на интер 
есите. В работата на конфе
ренцията взе участие и ГО 
ЙКО ВУКИЧЕВИЧ, секретар 
на Междуобщинската 
ференция на Социалистичес 
кия съюз в Лесковац.

Членовете на ОК на 
ССРН бяха обстойно запоз 

нати с осъществяването на

то, относно трябва миог0 по 
вече да се влагат в промит 
леното оборудване.

Естествено, не във всички 
основни

Иванович, председател на 
комисията за ооществено- 
и кон о-мпческц 
към иощинската конфереа 
дая 
съюз,
разисквания потвърдиха, че 
изминалия средносрочед пе
риод е твъРДе интензивен 
за стопанското развитие на 
сурдулишка община. През 
тоя период, благодарение на 
многостранното овързваме с 
по-развити среди, са никнали 
няколко промишлени обек
ти: ООСТ „Пети септември” 
към автомобилните заводи 
„дървена застава” от Крагу 
евац, цехът на, 
фекция „Ниш”,
„Кощана” — Вр 
на „Симпо” — Враня, както 
и интеграцията на няколко 
промишл ени обекти с по-го 
леми предприятия в Републи 
ката: „Галеника”, „Балкан” 
и пр.

отношения
обществения план по разви 
тие на Сурдулишка община 
за период 1976 — 1980 го

дина, както и за тенденциит 
е на развитието през шестт 
е месеца на текущата годи
на. Същевременно бе разг 
ледана и приета програмата 

за обществено-политическа 
дейност на Социалистическ 
ия съюз по подготовка на 
бъдещия средносрочен план 
по стопанско развитие за пе
риод 1981 — 1985 година.

нана Социалистическия организации 
сдружения труд еднакво са 
вложени средства: нито пък 
са постигнати еднакви ефе
кти — досега и занапред сур 
дулишкото промишлено про 
изводство ще се стълкновя- 
ва не само с условията на 
пазара, н0 и с таканарече- 
ния „субективен фактор”, в 
случая доста 
оказващ влияние върху об
щите стопански постижения-

КОЛЕКТИВНОТО 
РЪКОВОДСТВО НА ДЕЛО

и състоялите се

Във втория Дял на конфе 
решдията бе разгледан и при 
ет отчетът за активността на 
ССРН в Сурдулишка общи
на по осъшествяване илици 
ативата на другаря Тито за

на ССРН,

отрицателно колективна работа, отговор
ност и въвеждане на едно
годишен мандат на предсе
дател. Тази задача възложи 

партийната организа-
кон- ОСНОВА — ЗА ОЩЕ 

ПОИНТЕНЗИВНО 
РАЗВИТИЕ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ИНТЕНЗИВЕН ПЕРИОД 

НА РАЗВИТИЕ

модна кон-
пред
ция приемане на изменение 
и допълнение на Правилата

цехът на 
аня, цехът

Досегашното развитие да
ва широки възможности за 
поннататъпшо интензивно ра 
звитие. Създадената матери 
ал-на база и няколкократно
то увеличение броя «а 
заетите са добра основа да 
се пристъпи към модерлиза 
ция и реконструкция на съ
ществуващите производстве 
•ни мощности.

— Само при наличие на 
една широка стопанска дей 
мост, в която ще бъдат вклю 
чени всички организирани 
обществени сили — каза в 
изложението си Любен Ве
личков, председател на ОК 
на ССРН — може да се оча 
ква още по-интензивно раз 
питие. Ние и досега пости 
гахме завидни успехи име
нно поради единодействието 
и съгласуваността на субек-

И във встъпително изло
жение, изнесено от Светозар на Общинската организация 

на ССРН, приемане на реше 
ние за състава и начина на 
избиране на органите на 
ОК на ССРН, както и изби

ИНТЕНЗИВНИ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Актуално ране на съответните тела и 
органи на ССРН.Време за Заплануваната инвестици

онна активност през 1976 — 
1980 година тРябва да дости 
гне сума от около 12,9 ми
лиона динара, а са усвоени 
706 милиона динара,

/54,8 на сто. Въпреки това 
може да се отчете, че наис
тина са постигнати ннтензив 
ни капиталовложения, тъй 
кат0 през втория период на 

(1979 —

На заседанието бе прието 
решение и бе избрано Пред 
седателство на ОК на ССРН 
с 13 членове. Новото Пред се 
дателство, както и останали 
те облици на действуване в 
същността си трябва да спо 
могнат преустройството в 
Социалистическия съюз да 
задействува по-пълноценно и 
по-многостранно.

Намираме се пред прага на избори
те в Съюза на комунистите.

Тази важна и отговорна политиче- 
изпълняват

или

ска задача комунистите 
днес в твъРДе благоприятен климат.

Тазгодишните избори падат и по 
време на чествуване на 60-годишнината 
от създаването на ЮКП (СЮК), ре вол ю 
цианните синдикати и СКОЮ, в момент 
на борба за претворяване в живо де
ло Титовата инициатива за (колектив
но ръководство и отговорност.

В първичните организации на Съю 
за на комунистите вече се приемат ос 
ловните изборни документи, 
са набелязани най-важните задачи, кои 
то трябва да бъдат изпълнени в пре
дизборната и изборна дейност.

Несъмнено, сега е момент да се на 
прави щателен разчет, да се даде рав- 

за направеното през изтекли

капиталовложения 
1980) главно се предвиждат 

които трябваинвестиции, 
да допринесат за качествено 
то изменение на стопанство (На 5-та стр.)

в които ЮБИЛЕЯ НА ПЕЧАТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Централното тържество ще се 
проведе в Босилеградносметка

те две години, в осъществяването 
решенията на Единадесетия конгрес на 
Съюза на комунистите и Осмия конгрес 
на СКС.

на
Републиканската конференция на ССРНЖика Радойлович 

— председател на отбора по чествуване
подпредседател на

Преди всичко, трябва да си дадем 
вярна и точна сметка какво сме напра 
вили «а полето на стопанската стаби
лизация и колко в това отношение Съ
юзът на комунистите се е проявил ка
то действен фактор за провеждането и- 

Не от по-малко значение е да се
във

«а разпределение според

дина в Белград по инициа
тива на Централния коми
тет на КПС излезна първи
ят брой «а вестник „ГЛАС 
НА БЪЛГАРИТЕ В , ЮГО
СЛАВИЯ”. През, изтеклите 
години се 
издания, списания, 
вестник и издателска 
пост, която чрез 
ство „Братство” в Ниш из
даде досега над 60 книги.

Б. Н.

изложба та печата и изда- 
. телската деятелност, а на 
тържественото събрание ще 
се връчат награди на ста
ри членове на колектива и 
заслужили дейци за разви
тие на печата и издателска
та деятелност на български 
език.

Печатът 
език в Югославия започна 
преди тридесет години ко- 
гато на 17 януари 1949 го-

В ПРИСЪСТВИЕТО па
намшоГо гости и делегации 

обществено - политическите 
от Нишки иорганизации 

Южмоморавски регион, 
штииштс Димитровград, Бо 
силоград, Сурдулица и Ре
публика Сърбия па 20 оистом 
•ври в Босилеград ще се про 
веде централното 
тво ца печата на българ- 

бе взе-

011

обогати с нови
детски 

дей- 
Издател-

положителните резултатиотчетат
въвеждането 
трудови резултати, колко и с какъв 

водим борба срещу уравииловка 
възнаграждаваме на творчес- 
колко на дело провеждаме

българскинатържсс-
успех 
та, — за
За^Гза сдружения в№

ската народност 
то решение на заседание 
на отбора под председател
ство на Жика Радойлович, 
подпредседател та Републи- 

конференцмя
ССРН. На това заседание е 
разработен плат на просва

на 30-годишиината на
печата на български език и 
20 години от излизането на 
пъ/рпия брой на „Братство".

Според този план се пред
виждат редица манифеста
ции в общините, в 
живее българска народност. 
В Босилеград ще се открие

имаме резултати, с 
можем да се гордеем и не трябваяо —

тина
да ТрябвГдТТиТосочваме и изтъква-

ме таКа пе трябва да пре
мълчаваме и тук-^гаме допуснатите ела 
бости. като набелязваме и конкретни 
мероприятия за преодоляването им, за 

по-бързи крачки да въР-

ЮКП НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА НИШКИЯ ОКРЪЖЕН 

КОМИТЕТ (1919-1941)

маканската

вата

да можем с 
вим напред. М. А. Нп 2-ра стр.)които



ПРЕТЕНЦИОЗНА ИЗЛОЖЕЛПРАЖКАСЛОВЕНЦИТЕ В АВСТРИЯ

0КЛЕВЕТЯВА1Е И ИЗКРИВЯВАНЕ 

ЙА ФАКТИТЕ
Македонците
„забравени“себе си 

на нсдо 
страни 

ката сре

имаше предиието
конкретна програма 
стптъчно развитите 
(взета на мимистеро
Щиа”бсшеаТиаис»т кран 

и кономичесмит с ггроо

Такова писане не е нищо 
друго освен безотговорно 
манипулиране и нзкривяво- 

фактите. Никои в юга 
е дал такива из- 
Югос/гавия и за_

Атентатът вън Велнковац 
н занапред се използва за 
осъществяване на две мра
чни цели: за безотговорно 
разпалване на национална
та омраза за покрайнината 
и насъскване срещу съсед 

страна и за също толко 
безотговорно манипули

ране с изявления но нацио 
налння въпрос.

Според писането на „сло 
веноки вестник” тамошните 
информативни средства от

пишат, „че Югославия

палата Храдчаяи в Пра-

геьгг-.«в——-г
изложбата на-

га на 
ложба под 
вно минало 
за чу ж дестрал шите
"-•еХс0ЧГ^З=етОйНабмо , „„ 

и словаците в миналото. впуснали и

» *ЯЗГГ 838ЯК, »
жави на славя»<<»<^ге "а^ 
държавността им^0гра^оки гфсгледа (карти с 
мираг и гри каРт“^?Х представена историята 
лям формат), ® “ цито яа една От «зи каР‘на южните славяни, пито на д нс е
№’ °бХВаШс^дсс^.аето_ » М=аеКаТ°

це ла 
слави» не
явления и . „ „
напред счита, че Австрия и 
по-нататък не изпълнява чл. 
7 ог Държавни* договор и 
че неразрешените въпроси 

словенското и хърват
ското малцинство в А-в- 

продължават да бъ- 
СФРЮ

ка

Втората световната 
беше иай-тРУМ" 

светът 
И н-

на
ва

пето па 
война, това 
пата декада,

на
КОЯТО

и преживява. и развитието на 
експонати се на-

стрия
дат актуални. 
продължи да предупрежда 

Австрия за изпълняване 
на задълженията от Догово

преживя „ _
с|)лацията, протокционт.змъ 1 
рецесията, недостатъчните 
кредити, недоимък на капи- 

Обшо казало, кри-

■ще
ново
е напълно доволна от разви 
тието на югославоко-австрни 
ските отношения"- Изхожда 
се от изявления 119 „служба 
ни къргове в Белград” и 
от „службеки поти на юго 

правителство" в

то
ва

тал. •
за па световните отношения, 

И оттам,
ра.

Това е автентичното ста
новище чга нашата страна.

австрни-
•исбивала досега, 
за разлика от някогашните 

световната фи- 
които бяха 

топа белград-

назиачеио
то™”^Ъ”иия. Още повече, пгккггран- 
ството, което обитавали македонците в 
риоя или напрало е покрито с едро 
букви „България”, относно „българи
посетителя просто се сугерира, че посетите я България- За уредниците на та-

не е съществувало Само- 
тяхиата версия е

ка-Не искането па
печат да посочи тези събрания па 

паисова елита, 
фестивали за 
ското, спокойно може да се 

беше конгрес, на

славското 
които „атентатът е осъден 
и изтъкнато, че малцинство 
ни» въпрос в 
две години не е

ОКИ а
„службонн кръгове показ
ва, че се касае за измисля- 

със зли намерения.
изписани 
или на 

тази зона е
последните 

никакъв пе каже, че 
който сериозно се работеше 
и тт рееше изход От настоя
щите затруднения- 

Истина, и покрай това, чс 
всички бяха съглаопи, че по
ложението е трудно, че ни
кога не беше по-затруднено 
и че нещо трябва да сс про 

защото и бъдещето 
не ще бъде светло ако се 
продължи по стария начин, 
в разискванията 
дисокантии тонове, 
и развитите, предимно счи
тат, че настоящата система 
е добра, и ие са привърже 
птици на коремни промени, 
за нов икономически поря
дък, по-правдив порядък, за 
който се застъпваха мнозин 
ството от 130-те страни, кол 

на Бел

напринадлежала 
зи изложба изглежда 
уловото царство, защото то в
ПРОВЪо“тези и^ра~иЦн^;оСТи органи- 

изложбата и чрез известни детайли 
експонати са изявили своето отно- 

южните славяни, стре- 
извлекат съвременни по-

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ В ЯПОНИЯ

НЕОЧАКВАНО ПОРАЖЕНИЕ 

НА ОХИРА загорите на 
на изложените 
щение към историята на 
мейки се от това да се 
уки. На първата карта и в прегледа на насоки 
те ,на постепенното населяване на южните сла
вяни на Балканите малко необикновено действу
ва така дребен детайл, какъвто е детайла, че на
званията словенци, хървати и сърби са изписани 
с дребни букви, докато българите са изписани с 
едри букви. На друга карта (от IX в.) някога
шната държава на чехекия народ „Велика Мора
ва" пряко е свързана с границите на „Българ- 

За уредниците на изложбата дру
ги племена на народи и държави в този период 

Балканите не е имало. И най-сетне, на карта- 
название „Европа през ранното сред- 
в отдела, отнасящ се Балканите се

_______ „Бълагрското царство”, докато на
Самоуловото македонско царство (976—1014) прос
то „е забравено”.

мени,започнало преброяването иа 
бюлетините от селото в гра 
да японският министъР-пред 
седател Масайоши Охира за 
втори път почувствувал кол 
ко тРУДНо е да се предвидят 
постъпките на японците.

Когато всички прогнози 
говорели, че се заздравило 
положението на министъР- 
председателя, Охира почув
ствувал и по-горчивата стра 
на на непредвидимостта на 
японските избиратели.

Според окончателните, ма
кар все още официално не- 
потвъРДените резултати от 
изборите за Долни» дом на 
японския парламент, управ
ляващата Либерално-демо
кратична парти» на мини
стър-председателя Масайо
ши Охира претърпяла голя 
мо поражение, тъй като за
губила простото мнозинство, 
което притежаваше от 1955 
година, поради което ще 
трябва да потърси сътруд- 

на независимите

имаше и 
Богатите

ското царство

накого присъствуваха 
градската среща. та, носеща 

новековие” 
посочва самоничество Покрай мнозинството, ко

ето търсеше промени, уте
шително е и това, че в ръко 
водствата на международни 
те институции 
та банка и Международния 
монетен фонд — започна да 
се мисли в същата посока, 
за която се застъпваха по- 
вечето от присъствуващите 
на Белградската среща.

кандидати.
Вместо стабилното мнозин 

ство за своята Либералио-де 
мократична партия и своето 
лично положение на мини- 

поради

Банкерска
среща

Така посредством тази изложба след реди
ца относително неотдавнашни примери на вели
ча ене на българската роля във Втората световна 
война и през миналото изобщо се правят отстъп
ки на българските становища, които както са из
вестни са в разрез с историята и историческите 
факти.

Световиа-
стъР-председател 
което и призова японците^ в 
неделя да излезнат на избо
ри за Долния дом на парла 
мента, — Масайоши Охира 
трябваше да признае, че е Белград - беше „крупна кра- 
претърпял поражение и до
веде под въпрос простото 
мнозинство, което

Току завършената среща 
на банкерите от цял св»т в

С. Т.чка напред, защото събра-
имаше

ЮНИ ВА ТЕРИТОРИЯТА НА НИШКИЯ 

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ
досега.

Наблюдавайки как бързо ■ ....... : ■
се мени резултатът, когато шНмШшшшт чш

ГАРСКАТА НАРОД- Г* Нмост в сфр юго- \*А/П ш през 1919 година в Ниш, Пи
рот, Прокупие и Алексинац 
са възобновени профсъюз
ните подотборп, създадени 
са местни профсъюзни съве 
ти и водени много тарифни 
и икономически движения, 
а възобновена е и дейността 
на жените

9 октомври същата година 
се състояло и събрание на 
местната

чините дни 
те световни войни. Макар и 
отслабвана поради многото 
арести през 
партийната организация 
Нишки окръг твърде бързо 
се консолидира и успешно 
поведе пародиите маси от 
тази част на Сърбия на въо 
Ръжена борба срещу немски 
те завоеватели и окупатори 
през 1941 година и доведе 
тази борба до победоносния 
й край.

между две-СЛАВИЯ
Иотя> всеки петък 

Урежда редакциоина
ОРГАНИЗАЦИЯТА на Юго 

славската 
парти» - 
окръг има дълга революци
онна традиция. Тя е форми
рана след конгреса иа обеди 
пението, през двайесетте го
дини на този век. Съществу 
вала и се борила през целия 
период между двете оветов 
ни войни, в условията на 
легалност и в нелегални ус
лови», както и през Народо- 
освободителната борба 
(НОБ). Югославската комуни 
етическа партия, създадена 
при услови» на големи со
циални размирици, предиз
викани от Първата световна 
война и под влиянието 
Великата 
волюция, се каляваше във 
Фронтална и нелегална бор 
ба с буржоазията и по този 
начин представляваше зна
чителен обществен и попити 
чески фактор в революцио-

комунистическа 
ЮКП в Нишки

организация 
ЮСРП (к) в Прокупие, дока 
то местната организация на 
ЮСРП (к) в Пирот и Извор 
е създадена на 13 февруари 
1920 година, когато и в Бе
ла Паланка.

След Втория конгрес на 
ЮСРП (к) в Нишки окръг 
се създават местни партийни 
организации на ЮКП. Още 
на 3 юли

натози период,
вДиректор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
1а д^жаосш 

Глався ■ отговорен 
редактор

КШЛЕ НИКОЛОВ 
Техтескм редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ

социалдемо
крати, както и младежките 
организации.

Още на 25 юли 1919 годи
на. значи наскоро след кон 

- греса, в Ниш
Текефсяш: дирек 
4*454, Редакция 52-751 се състояло 

първото редовно събрание 
иа местната организация на 
Югославската социалистиче
ска работническа партия (ко 
мунисти) ЮСРП (к), а на 4 
юли се провежда и конфе- 

членовете на 
ЮСРП (к) и на нишките про 
Фсъюзи, на която 
те говорили за работата на 
конгреса 
а на 28

същата година ме
стната организация в Ниш 
провела събор, на който де
легатите от Ниш, които уча 
ствували в работата на кон 
греса във Вуковар. говори
ли за работата на конгре
са, а на 12 юли е създадена
партийна организация в Ра- 
жань и избрано ръководст
во от седем членове. Твърде 
активна била и партийната 
организация в Пирот (избра 
на на 20 юли) в Прокупие 

организация. На (създадена през юли, в Со-

Годаша •боошагтШ 1.• полугодишен N
Създаването на ЮКП в 

Нишки окръг се свързва с 
вече известната и масова ак 
тивност на Сръбоката соци 
алдемократическа 
на Първата световна

■Р»
Т

СДК —Ниш на: ,3*к Кк- 
риджжч”, Ог. Пауиоап 

Л* 72 - Нкш 
Ам ш Иадятед-

Кей 29 жчттмглП

ренция наоктомврийски ре партия 
война

и с възобновяването на ор 
ганизациите иа работничес-

делегати-

на обединението, 
септември се състо» 

ло още едно събрание 
зи местна

кого движение през първи
те дни след приключването 
иа тази голяма война. Още на та
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СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА сюк НА СФРЮ И НА ЦК НА ТЪРЖЕСТВОТО В ПОРТОРОЖ ПО ПОВОД 35-ТА ГО 
ДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ

ЗАКРЕПВА ИЗВЪНБЛОКОВА- Съвместно дТсвободата 

ТА РОЛЯ КА ДВИЖЕНИЕТО
ЗА НЕОБВЪРЗНОСТ

През миналата седмица в 
Порторож се състоя търже 
ство по повод 35-та годиш
нина от създаването на въ
оръжени единици от числя 
щи се към други народи в 
Народоосвободителната бор 

, ба на югославските народи 
и народности.

Към края на втората све
товна война в единиците 
на народоосвободителната 
войска и съпротивителното 
движение на Словения за 
свободата на нашата стра
на, уиищавамето на фашиз 
ма и победата ага мира ра 
мо до рамо с югославските 
партизани се борили над 
4 000 бойци от Италия, Ав
стрия, Унгария, СССР, Фран 
ция, Полша, Чехословакия, 
Словакия, Белгия, Англия, 
Германия, Холандия, Канада 
•и други страни.

Говорейки за дните на ге 
репичната борба Стане До- 
ланц изтъкна, че освобож
дението на Югославия и 
нейната независимост са 
плод на големите напреже
ния и огромните жертви на 

с нашите народи. За успеха 
на тази борба решителна 
роля е имало правилното 
становище на ЮКП осъм на 
ционалния въпрос, благода 
рение на което борбата е 
прониквал дух на братство 
и единство и свест за съд
бовната свързаност «а на
шите народи и .народности. 
След това Долачц каза:

„Всезбхватността и пло
довете на четиригодишната 
въоръжена борба на наро

дите и народностите на Юго 
славия на воички са извес
тни. Но въпреки известни
те исторически факти дори 
и днес в някои страни се 
пишат книги и статии, в ко 
ито се правят опити да се 
отрече значението и величие 
то на нашата народоосвобо 
дателна борба и големия 
принос на Югославия към 
победата над фашизма. Ме
жду тези, които оспорват 
нашата борба — както то
ва каза другарят Тито на 
тържеството на Кадиняча— 
се намират и онези, „които 
ние извлекохме от калта и 
простихме им грешките към 
нас". Премълчава се съш° 
кога започнахме борбата, 
колко бойни и.махме и ка
кви бяха силите «а непри
ятеля на наша територия, 
каксви удари им зададохме 
и въобще колко голям бе
ше нашият принос към 
съюзническите армии в об
щата победа на антихитле- 
ровската коалиция”.

* ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ГОВОРИ ЗА РАБОТА 
ТА И РЕЗУЛТАТИТЕ НА ШЕСТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА НАЙ ВИСОКО РАВНИЩЕ.

* ПРИЕТ ОТЧЕТЪТ И ОДОБРЕНА РАБОТАТА 
НА ЮГОСЛАВСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В ХАВАНА

Под председателство на 
президента на Републиката 
и председател на СЮК Йо- 
сип Броз Тито тези дни в 
Караджорджево се проведе 
съвместно 
Председателствата на СФРЮ 
и на ЦК на СЮК. В работа 
та на заседанието взеха уча 
стие най-високите функцио
нери във Федерацията и 
председателите на председа 
телствата на републиките и 
покрайнините.

Президентът Тито запозна 
двете председателства за ра 
ботата и резултатите на Ше 
стата конференция на шефо 
вгте на държавите или пра 
вителства на необвързаните 
страни, а след това бе обсъ
ден отчета за работата на 
югославската делегация-

на Конференциятадливи политически и иконо 
мически отношения в света. 
Въпреки всички сложности 
и противуречия необвърза
ните страни чрез демократи 
чен диалог и зачиташе на ра 
злодеите, потвърдиха своята 
решеност последователно да 
се придържават към автеи 
тичните принципи и основна 
та политическа насоченост 
•на политиката за необвърза 
ност като незаместима пред 
поставка за мир. независи
мост и равноправие на стра 
ните,
на развивацгите 
разрешаване на актуалните 
въпроси и общия напредък 
в света.

ментите 
ясно потвърдиха становище 
то. че създаването на нов 
икономическиI порядък е въ 
зло-в въпрос за успешно раз 
решаване на икономически 
те трудности.

заседание на

УДОВОЛСТВИЕ ОТ 
СПЕЦИАЛНОТО 

ПРИЗНАНИЕ НА 
ДРУГАРЯ ТИТО

Двете председателства из
разиха 
вие, че 
ци-7 на необвързаните в Ха 

прие резолюция

особено удоволст- 
Шестата конфереи-ускореното развитие 

се страни, С такова изнасяне «а тя
хната „истина” — каза До- 
ланц
опитват да прикрият пред 
собствената си общественост 
истинското участие на на
родите на отделни страни 
в борбата срещу фашизма. 
Тези злонаметши лъжи се 
разширяват с други цели, 
откоито казано, те са в слу 
жбя. ия. политическо-пропа
гандните маневри, насочени 
спешу нашата система, само 
чптоавлвние и необвързана 
външна политика.

вана
признание на президента Ти 
то, като на един от осново- 

иа движение-

сете всъщност

положниците 
то, за неговия принос къмСТЕСНЕНО Е 

ПРОСТРАНСТВОТО ЗА 
ДЕЙСТВУВАНЕ НА 

БЛОКОВЕТЕ

определянето принципите и 
на необвързаността,целите

закрепването на единството 
и солидарността на необвъР 
заните страни и за личния 
му принос към възстановява 
не на по-равноправен и по-

ПОТВЪРДЕНА 
ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ 

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ
На заседанието бе изтък

нато, че на Шестата конфе 
ренция движението на не
обвързаните се разшири и 
закрепна, с което се стесни 
пространството за действува 
не на блоковете.

Констатирано е, че Конфе 
ренцията посочи необходи
мостта за по-тясно сътрудни 
чество между необвързани
те страни и последователно
ст в провеждането на прие
тите решение, 
са акционните насоки в ра

'Председателството на Со
циалистическа 
ната Република Югославия 
и ппедседателството на ЦК 
на СЮК оцениха, че Шеста 
та конференция на необвър
заните на най-високо равни 
ще представлява по-нататъш 
на значителна коачка в V- 
крепването и афирмирането 
на независимата и извънбло 
косата цола на политиката 
за необвъозаиост, като един 

най-важните фактооч в 
'»ежгтунаоодните отношения. 
Кп-чЪеоенцистя посочи акту 
гмптите гтооб.ярми и настина 
за изграждане на по-справе

Федератив- международеисправедлив
порядък.

БАБУШНИЦА:

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА КОМУНИС-
Со-Председателствата на

Федеративциалистичеока 
на Република Югославия и 
на ЦК на СЮК приеха от
чета и одобриха работата на тш пош1ш змииДефинирани
югославската делегация, с 
оценка, че тя с 
стта си и пълното ангажи
раме даде значителен 
нсс към 
рзпцията.

активно-зоръжаването, премахването 
та колониализма, нгоколони 

расизма и всичкиг т * НА ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ 

БЯХА ОБСЪДЕНИ АКТУАЛ 
НИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕ 
СКИ ВЪПРОСИ В ПРОВЕЖ 
ДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ В 
ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦ

и кадрова подготвеност на 
организациите на Съюза на 
комунистите и готовността 
-на воички комунисти утвъР 
дената политика на практи 
ка на претворяват в живо
та.

Изхождайки от анализа 
на собствената активност, 
първичните организации все 
странно и реално ще оцен
ят двугодишната си актив
ност и въз основа на това 
да се определят предстоящи 
те задачи. Особено внима
ние ще бъде посветено на 
укрепването на колективна
та работа и отговорност в 
Съюза на комунистите.

Общинският комитет на 
Съюза на комунистите в Ба 
бушшгшка община утвърди 
сроковете за провеждането 
на целокупната изборна де
йност, която ще продължи 
от 20 октомври до 30 декем
ври настоящата година. За
седание на Общинската кон 
ференция ще се проведе на 
15 октомври, като на нея 
ще бъдат приети изборните 
документи, а от 20 до 30 ок
томври ще се проведат съ
брали 1я на секретариатите на 
първичните организации на 
СК. Предизборните събра
ния, на които ще се анали
зира двугодишната работа и 
издигнати възможните кан
дидати за секретари и чле
нове на секретариатите, ще 
се проведат до 25 ноември, 
а изборните — 25 декември.

Общинската конференция 
на СКС ще проведе избор
но заседание до 15 я^гуари 
1980 година.

ализма, 
видове доминация и хегемо 
ни*ъ засилването ролята на 
ООН. Разискванията и доку

при-
успеха на Конфе-

Сокретар на ОК бил Душал 
Димитриевич — Шаца, с пар 
тлей псевдоним Йойич (Ло- 
ич). По дейността па този 
ОК е разисквано на заседаии 
ет0 на Изпълнителния отбор 
на ЮКП в Белград на 8 юни 
1923 година. Според докла
да на ОК ма ЮКП за Нишки 
област, на 1 я<нуари 1924 го 
дина в 25 места имало 88 
членове. Известната „реор
ганизация” «на партията (от 
месец април 1924 до 15 януа 
ари
в цялата страна, приключи 

с непълно регистриране

етическата община в Ниш.кобаня (7 ноември 1920 го
дина) и в Алексинац. През 
същата година всички пар
тийни организации в Нишки 
окръг комплетно са ангажи 

общинските избори

ИИ
организацияПартийната 

на ЮКП в Нишки област 
наброявала над 3 

които

В уводното изложение на 
секретаря на Общинския ко 
митет на СКС Миодраг ПА- 
НЧИЧ, беше подчертано, че 
тазгодишните избори в пъР 
внчните организации на Съ
юза на комучшегите са кру 
гона политическа задача и 
акция, в която СК трябва 
критически и всестранно да 
анализира постигнатите ре
зултати в осъществяването 
па конгресните становища.

В предстоящата изборна де 
йност 72-те първични орга 
иизацип на Съюза на кому
нистите в общината ще по 
светят особено внимание на 
жизпените въпроси за раз
витието ма средата, в коя
то действуват. Така в пре
дизборната и изборната дей 
мост ще доминират въпроси, 
като: икономическата стаби 
лиза ция. премахването на 
огнищата «на инфлацията, бо 
рбата за повишение произво 
дителкюстта ца труда, ръстът 
на дохода, сдружаването на 
труд и средства, задачите в 
по-н ататъшн ото изграждане 
па самоуправптелни доходни 
отношения при създаването 
разпореждането и разпреде 
лението на дохода. Всички 
тези задачи изискват още 
гго-виоока степен на идейно- 
политическа, организационна

тогава е
хиляди членове, от 
800 в Ниш, а 
синдикално орга! \ изи раните 
работници само в този град 
на Нишава надминавало 6 

Тъй 'Като

рани в 
(22 август 1920 година) ко- 

побежда- 
изборите в Прокупие

числото 1на
гато комунистите 
ват на
и Ниш и учердяват комуни 
етически общини ОК пахиляди.

ЮКП прерастнал в партийно 
ЮКП за Ни-

в тези
градове. ръководство на 

шка област, ръководната му 
компетентност се разширила 
и на партийните организа
ции на ЮКП в Кралье-во, Ле 
сковац и Зайчар. Секретар 
на този комитет бил Душал 
Димитриевич— Шаща, рабо
тник, а по-късио тук ще се 

такива революцио- 
били Ми-

Паралелно със създаване
то на партийни организации 
в Ниш и околността му се 
формират и партийни ръко
водства. Най-иапред е фор 

местно партийно ръ-

1925 година) проведена

ла
па членовете, така че е кон 

в тази областстатирано чс
122 члена на партията

мирано
ководство във всички гра
дове, след тома местен ко
митет .на ЮКП в Ниш, след 
което се формира и окръж- 

ЮКП за Ни-

има
(Алексинац 7, Княжевац 7, 
Лешсовац 12, Ниш 59, Иего- 

4, Перот 2, Зайчар 12,

развият
пери каквито са 
лиш Маркович—Ужич, Стан 
ко Пауновия — Велико, Ми
лан Маринкович и други.

тип
Злот 19 члена) макар че те
зи данни според ииформаци 

Бюрото на ЦК па

ен комитет на 
шки окръг. Според тогаваш 
лото административно раз
пределение, К7,м Нишка об
ласт са влизали шест око- 

алексинска, сокобанска.
2. я’га на

ЮКП от 25 септември 1925лии:
моравска, запланока. нишка 
и свърлишка. В рамките 
0!сръ>киия комитет са влиза 

и партийни организации 
п Прокупие и Куршумлия, 
въпреки че тези две околни 
са влизали в рамките ца Ко 
совока административна об- 

па ОК на

Въпреки острите меропри
ятия на буржоазията за уми 
щожаване «на работническото 
движение и Закана за зи-

годиша не могат да сс при
емат напълно за точни, по
неже в този доклад за края 
на 1925 година сс казва, че 
в Нишка област с имало о- 

35 членове на ЮКП в

на

ли на държавата, споредщита
някои сведения през

Ниш все още съше- 
действувал облас-дина в 

елвувал и 
тен комитет на нелегалната 
ЮКП, който работил, което 
е съвсем разбираемо, в пай- 

условия.

кояо
Ниш и около 50 в другите 

Нишка област.ласт. Секретар 
ЮКП в Ниш бил Павле Сто 
йкович, работник от Ниш, 
пръв председател на комуни

места на

Сле/ща)строги нелегални
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дейността ма ОК на Съюза на комуниБосилеград: Из 
ститеБАБУШННЦА

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ТйТОВАТА ИНИЦИАТИВА Пред задачите 

отговорноеи-11 ите соц| и а лист и чеоки
обществените организа

ции .органите и ипституци- 
политическата систе 

по-нататъшно развитие, 
укрепване и усъвъ Ршенств у 

демократическата 
система на всички равнища 

организиране и решава 
не; укрепване ца .колектив
ната и лична 
на делегатите и делегации
те в Социалистическия съ
юз в последователното про
веждане на 
литика и приетите 
таени договори; към поето- 

дс ггрофеоион ализация

В Бабуптица тези дни се 
състоя разширено заседание 
на Председателството 
Общинската 
на Соцналнстичскня съюз» 
на което бяха обсъдени ии 
формацията по разисквай ю- 
то на предложението за вь 
веждане на колективно ръ
ководство в Социалистичес
кия съюз и отчета на ОК на 
ССРН от юли 1978 до сеп
тември на 1979 година, 
този период организациите 
на Социалистическия съюз 
в Бабушнишка община нап
равиха голяма крачка нап
ред в организационното си 
преустройство, като в зна
чителна стопен станаха по
де йствени и оперативни, а 
учредени бяха за първи път 
на делегатен принцип. Мес
тните организации на Социа 
листическня съюз днес все 
повече се обръщат с Л1ще 
към проблемите, а много е 
направено за свързването на 
местните организации и ор
ганизациите на сдружения 
труд и самоуправителните 
общности на интересите.

Членовете на Председател 
ството на Общинската кон
ференция дадоха пълна под
крепа на инициативата на 
другаря Тнто за въвежда
не на колективна работа и 
отговорност и въвеждането 
на едногодишен мандат на 
председателствуващ.

товата инициатива има ог
ромно значение за нашето 
по-нататъшно разв»ггие.

Председателството на Об
щинската конференция иа 
Социалистическия съюз в 
Бабушнмца положително 

оцени дейността на членове 
те на Политическия актив 
на ОК на ОСРН които ак
тивно се включ1*ха в раз
ясняването иа тази важна 
политическа акция.

ли,
па

ите наконференция ретарите <н 
в първичните партийни ор
ганизации при 
па отчети за 
работа а .ведио ще бъдат и 
от полза за по-успешно осъ 
ществяване на предстоящи 
тс задачи.

секретариатитеНа проведеното през ми
налата седмица 
на Общинския 
Съюза на комунистите 
Босилеград бе

предстоящите избори 
организации

ма;
заседание 

комитет на изготвявзнепане иа
досегашнатав

разискванона
върху
в първичните 
на Съюза /иа комунистите.

отговорност

В
До края «а месеца ще 67,- 

де проведена и Общинска 
конференция на Съюза на 
комунистите, иа коят0 ще 
б7>дат приети всички 'нужни 
изборни документи.

Спрямо планирания срок 
за провеждане на избори
те ппедизборните заседания 
гг*с бъдат проведени до края 
на ноември, а <;изборните пай 
-късно до края на декември, 
т.г.

На заседанието беше взе
то решение до 15 т.м. да бъ 
де проведено съвещание със 
сок ретарите на първичггите 
партийни организации, на 
което пге бъдат запознати с 
начина иа провеждане па 
изборите. Очаква се до то
гава да 67,де проведено и 
заседание на Общинския 
комитет, па което ще бъдат 
утвърдени изборните доку
менти. сроковете и критери
ите. Материалите, като ос
нова за успешно провежда
не на изборите всъщност 
ще окажат помощ и на сек

.кадровата ло- 
общес-

Ооновна характерна черта 
иа разискванията в местни 
те организации иа Социали 
етическия съюз във връзка 
с осъществяването ша ини
циативата на др. Тит0 е— 
най-широката изява иа пъл 
но политическо единство па 
всички субективни сили, со
циалистически 
Б7>'в фронта начело със С7,- 
юза на комунистите, което 
ше бъде важна предпостав 
ка за претворяването в жи 
вота иа тази полезна пипни 
атнва.

яина
и деакумулация ша фуи-гкци- 
нте н непрекъснато разви
тие ша делегатските отноше
пия-

Публичното обсъждане 
показа, С7>що така, че кол е 
ктивпага работа и отговор
ност в Социалистическия съ 
юз и (в обществото изобщо, 
изискват такова С7,държа
ние ш методи иа работа в 
организирането да сс съз
дават уелбвия за самоупра- 
вителио организиране на 
трудещите се и гражданите 
чрез делегатската система 
при пълното им включване 
в разрешаването на жизне
ните въпроси.

обедни С1 ш

В. Б.
Най-пряко се потвърди и 

засввдстелствува, че труде
щите се и гражданите при 
еха Титовата инициатива ка 
то реална погреба на по-ш а 
татъшното развитие на со 
циалистическото самоуправ 
ление у нас. Всички предло
жения. дадени в публично
то обсъждаше на инициати
вата на другаря Тнто, са 
насочени към изнамиране 
на съответни решения, ос
новаващи се върху основна 
та й същина. Подкрепена 
е идеята и кои са основни 
те въпроси върху които да 
се насочва по-нататъщната 
дейност на Социалистичес 
кия съюз. А това са, преди 
воичко: укрепването и раз 
витието на .колективен труд 
и демократично решаваше

!:

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

Приемане на нови 

документи
Издигнати са и предложе

нията за 1Нови-яг състав на 
Председателството, което ще 
наброява 13, вместо 25 чле
нове.

В разискванията беше из
несено, че в течение на ра
зискванията по този въп
рос
организации на Социалисти
ческия ст-юз е дадена пъл
на подкрепа на тази игощн 
атива, кодто означава нова 
крачка напред в пообществ 
яването на политиката и 
ней -ата демократизация, ка 
то се дава възможност за 
най-пълна изява на труде
щите се и гражданите. Ти

За председателствуващ на 
Председателството на Об
щинската конференция е 
предложен ИВАН МИТРО- 1 
БИЧ, досега секретар 
Общинската скупщина, а 
за секретар в срок от две 
години — Лазар Стеванович.

във всички местни В присъствие на членове 
иа } те па Комитета, постоянно 

I то трудово председателство 
! при Общинската конферен 
! цид, скеретаря на работниче 

Общинската конференция | ския актив, члена на МОК 
на ССРН в Бабушница е на- | на ОК в Димитровград и 
срочена за 11 октомври.

ое проведено заседание.
На заседанието бе 

предложението на 
та, което се отнася до 
веждането -на - изборите 
първичните организации на 
Съюза на

прието
докумен- 

лро
в

комунистите.
, представители от 
, те

останали 
обществено-политически 

организации, на 4 октомври
в Социалистическия съюз
като фронт ша организира- Освен това бе приет и 

план за работа на Общин
ския комитет за

М. А.

периода 
септември-декември 1979 г0
дина и

БОСИЛЕГРАД:
КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ И 
НОСИТЕЛИТЕ Й — ПРЕД 
СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ

Нужно е единодействие те организации, а преди вси 
чко трудещите се в Центъра 
и делегатите в ~ 
телната общност - 
олте за култура. При 
главна отговорност ще имат 
членовете в ССРН, Съюза 
на синдикатите и на остана 
лите

_ ориентационен план 
за раоота през идната 1980 
година. Също 
обсъден и 
работата
конференция
пте л шри - д екемв ри 
та година, и

самоуправи-* ,Н1^ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЗАПЛАНУВАНИТЕ ЗА
МЕЩЕНИЯ зГработа Т* ^аЕмод?йнос?таСВеАТваж: 
™ата° дейПно2тТАТЪШНОТО развитие на ку-

беше 
приет плана за 
на Общинската 

за периода се

на интере 
това

ДАЧИ така
Културата като обществе

на категория 
идеологическо 
ско значение. Като такава, 
нейните основни принципи 
са подчертани в програмата 
на Съюза на комунистите. 
За тева как тя се осъще
ствява в Босилеградска об
щина и кои са по-нататъш- 
ните

има голямо 
и политиче-

текуща- 
_ ориентациония 

план за работа през 1980 го 
дина.

общ ествено-лолитиче- 
ски организации ка чело 
със Съюза ка комунисти! е. 
Според взетите предложения 
в бъдеще всички отговорни 
трябва да се заложат за ло- 
уопешно осъществяване на 
социалистическите 

рии и

ство” от Ниш от автори 
българската народност, 
за отбелязване е, че 
книгоиздателока дейност ка 
последък се среща с финан
сови проблеми, чието реша
ване не търпи отсрочване.

Кинофикацията 
ствява

Затована е нужно да се 
най-изгодни

на-Но мерят мерки
самодейността да заживее в 
пълен смисъл на думата.

Общинската 
лна общност 
за култура за тази година 
е запланувала 190

тази

Да напомним, че на също 
то заседание беше взето ре 
шение за изработка на иде
ен план, който трябва да 
реши проблема за доизграж 
дашето на сградата на ОК в 
Д им итровград.

само управите 
ка интереситезадачи ка субектите 

отговорни в реализиране на 
същата, преди всичко на 
членовете на Съюза на 
«истите, бе и тема 
екваме
през миналия петък заседа
ние на ОК на СК в Босиле
град.

крите-
самоуправителнитг 

отношения в културата 
шото само и на тоя начин 
с възможно 'интересите на 
трудещите се да 
ват с

се осъще 
единно в Босилеград 

и в районните центрове 
които

хиляди ди 
нара за стимулираше работа 
та на самодейни секции не 
само в Центъра, 
ганизациите 
труд

кому 
за рази- 

на състоялото се
за-в

липсват помещения 
какт0 за нея, така и за би
блиотечната дейност. Залите 

кооперативните 
които някога са били

но и в ор
на сдружения 

> местните общности и 
Средствата за тази цел 

все още не са изразходвани. 
Самодейността се чувствува 
единно в основните учили- 

средмошколокия цен- 
ТЪР и в отделни ; 
организации. Отделно 
за тази

Освен посочените 
ТШ5Г- на заседанието бе 
статограно,
Фонд книги, 
жава Общински 
з а д опв ол я в ащ, 
требите

се свърз- 
творчес-

реше-културнотодомове, 
пред

назначени за подготовки и 
реализиране на културни про 
грами са в /имущество на 
ОСГ „Босилеград” и са пъл 
ни със стоки или празни.

Културно-художествената 
самодейност, бе

заседанието, не показва 
значителни резултати. Глав- 

за това е, че 
все още няма кадри, 
да насърчават и 
работата.

пр. кон- 
съществуващия 

които ггрите- 
я комитет е 

но поради по- 
и липсата

тво.
В разискванията бе посо- 

че културната дейно
ст за разлика от преди ня
колко години сега по-бързо 
укрепва, особено материално. 
Но и при това все още се 
чувствува недостатъчно ре
ализиране на заплануваните 
задачи.

в развитието «а самодей
ността трябва да утвърдим 
конкретни програми 
'Го трябва да бъдат 
знрани от всички нас от 
учениците, младежта, Центъ
телнатаКпЯТУРа' са'моУпраеи- телната общност на интере-
сите за култура и пр 
изтъкна Гоне Григоров 
ретар «а ОК на СК 
леград. като 
може да 
От самодейността по-щи рока 
че в

чено.

ща, в
а кои 
реали- от една 

енцик-
младежжи 

Място
активност, бе посо- 

чено на заседанието, трябва 
да яма Центърът за

съвременна воен«а 
лопедия, присъстващите чле 
нове решиха, че ще бълят 
наоавеии дванадесетте? то
мове на ..Военнатапелия”,
5000

изтъкнатона
Ра, който като сборище^7' 
любители и ентузиасти в 
зличните специалности 
разширява тази дейност.

Центърът за култура гла 
вно се занимава с кинофи- 
кация и библиотекарска де
йност. В централната библи 
отека в Босилеград и библи 
отеките в БистъР, Горна Ли 
сина, Горна Любата и Долна 
Люоата, Центърът разполага 
с около 24 
които 50

енцикло 
чиято стойност е

нана причина
ра динара.оек- 

в Боси
които 

организират
Ако пък

предвид, че самодейността 
'има голямо значение 
купната културна 
и влияе върху това 
лещите се, учениците, мла 
дежта и гражданите да не 
бъдат само пасивни наблю
датели, които ползват услу
гите, но да бъдат и творци 

културните стойности.

да
добави, че 

се очаква Да споменем, че на засе- 
1 се води

Културните стойности 
яватТ ТРябВа да се обогот
ппКТ и Като та'Кива да се 
дашиЖпеВаТ ДО всичкиД тру
шината6 НосГел^™ В
татъшната активн[0™т~ 

ъдат трудещите с
стните общности 
зациите на сдружения 

обществено

имаме не
даниетомного 

ако няма
ангажираност и 

Рамките на
"°с™те трябва да
тавят реални задачи 
всички субекти 
за Развитие на 
Дейност.

В
дискусия, 

отнасяше до пред- 
тържествено 

седание На Общинскат 
Ференци

в цел0 
политика к°ятп се 

ст°ящототру- Възмож- 
се пос- 

пред 
ОТГ01ВОР1НИ

културната

хиляди книги, от 
на ст0 са на бъл

гарски език. Центърът обо
гатява КНИ ЖНИИ я СИ фо>!Д
с изданията на киигоизда- 
телската дейност ,Н7 „Брат-

за-
а кон

случай 60 гоя по
дишнината «от 
на ЮКП (СЮК),
Революционните

създаването 
СКОЮ и 

синдикати.

се в ме 
в органи

ТРУД,
политичеоки-

на
в

СТРАНИЦА 4 В. Б.
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БРАТСТВО
12 ОКТОМВРИ 1979



В СКУПЩИНАТА НА СОИ 
ПО СОЦИАЛНА ЗАЩИТА Въвеждане на колективно 

ръководство
КОМЕНТАР

Формиран 

актив на 6К
На точен адрес... (От 1-ва стр.) Казаното в разискванията, 

които според обща прецен
ка бяха твърде изчерпателЗа председател с едното 

дишен мандат на Общинска 
та конференция на Социали 
етическия съюз в Сурдули- 
шка община избран ЛЮ
БЕН ВЕЛИЧКОВ, досегашен 
предсердател на ОК на 
ССРН.

На едно събрание, като слушаше разисква
щите, моят приятел Петър Петров ми се довери: 
„Ето, виждаш ли, колко важни неща съобщават, 
но не казват нито името на организацията на 
сдружения труд, в която е станала грешката, ни
то пък името на сгрешилия. . . А случайно неш° 
да сгреша аз — веднага ще се каже, че ПетъР 
Петров е сгрешил. .

Има много истина в оплакването на Петров.
Наистина, на много събрания, на които се 

изнасят анализи, доклади, отчети, а в тях едва 
ли ще намерите посочени конкретно, с пълен 
адрес провинилите се. В такива случаи, съвсем 
естествено, не могат да се приемат конкретни за
ключения за премахване на нарушенията, но ше 
се приемат обобщени, неконкретни заключения, 
от които ползата е много малка.

Ако критиката не е конкретна с посочване 
на грешките, такава критика едвали е нужна.

Ако например се изнася, че при настаня
ването на работа в еди-кой си град е имало слу
чаи на пропуски, че е имало даване на неточни 
сведения, фалшифицирани удостоверения.

При такива обстоятелства — трудно мбже 
да се говори за „обективно, навременно, вярно и 
пълно информиране на читателя”. Без точни да
нни, без отправяне на критиката на ТОЧЕН АД
РЕС, не се улучва целта.

Тук основно трябва да се изясни един въ-

Как се разбира критиката?
Изглежда, че има още недоразбиране на кри

тиката като средство за премахване на слабости
те. Неспорим факт е, че на критиката и само
критиката малко се посвещава внимание.

И затуй, от страх да не се развалят отно
шения с критикувания, хората обикновено каз
ват: някои другари правят така, и така; в нкоя 
организация на сдружения труд станало еди-що 
си и така нататък.

Явно е, че трябва да меним отношението 
си към критиката. Тя наистина трябва да се 
внодрява кат0 средство за открито изнасяне на 
истината, за премахване на грешките, като по
правителна мерка, а в никакъв случай нещо не
определено, замъглено и неясно. . .

Само критика зарад „критика” — е излишна.

ки, конструктивни и акцион 
ни, трябва да съдейству- 
ва да сеРеализирайки уставното 

решение на Общинската 
конференция на СКС Босиле 
град комунистите-делегати 
в скупщината на самоупра 
витетлна общност ла инте 
реоите по социална защита 
оформиха актив на СК.

осъществи още

С това, както бе посоче 
Но в разискванията, е пое 
таве:го началото на ново 
то устройство в Социалис 
/гическия съюз и създадени 
предпоставки за по-интензи 
вно обществено-икономиче 
ско развитие на общината.

Активът наброява 8 чле
нове, а за секретар е из
брал Симеон Тасков от Дол 
на Лисина.

Провеждането политиката 
на СЮК в социалната защи 
та и преустройство на само 
управителни общности на 
интересите, развитието на 
социалната защита в об
щината и насочването на ак 
тивността за успешно раз 
решаване на социалните про 
блеми на жителите са ос
новните задачи на актива 
на СК.

Любен Величков

прос.

АКТУАЛНА ТЕМА

Кой да помогне на орача?...
рение на селскостопанското 

сега, в
Джорджевич, известен сел
скостопански производител, 
лауреат на много награди 
за селскостопанско производ 
ство в общината, каза:

С голямо внимание деле
гатите на трите съвета на 
Общинската скупщина в Ба 
бушница изслушаха 
ването на Живоин Джордже 
вич от с. Братишевац в Ба- 
бушнишка община. Без усу
кване, направо и откровено

производство, ако 
разгара на есенната сеитба 
не знаем кои и какви семе 
на трябва да засяваме, земе 
делските кооперации не са 
обезпечили достатъчно из
куствени торове. Какви про 

ако си

изказ-

— Малко се прави да се 
помогне на селскостопанския 
производител. Ето, есенната 
сеитба е на прага, а не зна
ем какво семе ще засяваме, 
кооперациите не са обезпе
чили достатъчно изкуствена 
тор, а за специалисти и да 
не говорим. . . Нима не е 
крайно време, изтъкна Джор 
джевич 
специалисти да изучат по
чвата и да си кажат думата 
кои и какви сортове пше
ници трябва да засяваме в 
нашата община, за да мо
жем да се надяваме на по
добри добиви. Разбира се, 
при това не бива да отми
наваме и останалите агроте 
хшгчески и агрохимически 
мероприятия, които трябва 
да се прилагат, за да мо
жем да получим по-високи 
добиви. . .

М. А.
изводители сме ние, 
купуваме брашно?!...

Над този въпрос би тряб 
в ало сериозно да се замис
лят преди всичко земедел
ските кооперации, които са 
поели върху плещите 
голямата и отговорна зада
ча — да развиват и подобря 
ват селскостопанското 
изводство!

НАРУШЕНИЯТА В ДВИЖЕНИЕТО НАРАСТВАТ
сиПрез изминалия четириго 

период броят
Тези дни в Секретариата 

на вътрешните работи в Ди 
митровград е в течение из- 

информация

рушения в движението на 
общината. селскостопанскинадишен

злополуките в движението 
на територията на община
та е различен, но общо са

проПричините за тези нару
шения са различни, н0 две 
са основни: състоянието на 
пътната мрежа и грешките 
на водачите. Някои пътища 
през сезона са обременени 
с всички видове превозни 
средства, а най-чести греш 
ки на шофьорите са: кара 
не с по-голяма скорост от 
позволената, 
лост към условията на пътя.

изпреварване,

готвянето ка 
за положението и проблеми 
те в движението на терито 
рията на общината в пери 
од от 1974 до 1978 година.

Имаме не малко случаи 
агрономите да се занимават 
повече с канцеларската 
бота,
нивата, в полето.

станали 170 злополуки, в 
общокоито са страдали 

148 лица, 10 от които 
загубили живота си, а 138

ра
са вместо да излязат наВ информацията 

другото се казва, 
тензивното развитие в път
ното движение в общината 
е започнало след 1977 годи
на, така че в момента 
регистрирани 1600 шофьори 

800 пътнически авго

между 
че ло-ин

са били леко и тежко кои 
тузени. Кой шс да помогне 

орача, ако не кооперацията, 
селскостопанският 
лист? Живоин Джордщевич 
и мнозина като него имат 
право, когато се сърдят на 
земеделските 
защото наистина те малко

на
нелриспособе- специа-са Материалните щети въз 

лит на 2 милиона и 168 000 
динара.

неправилно
Селскостопанският произ

водител Джорджевич има 
прапо.

Не за пръвн път на най- 
високо равнище в Бабупппг- 
ца се издига въпросът за 
оргаш1зирането па селско
стопанското производство, 
като се тръгне от земедел
ските кооперации, специали
стите, ветсрштрите; все до 
нелоялната конкуренция с 
„Таламбас”.

В Бабушнишка община 
има 550 сдружегш произво
дители. Обаче малко е на
правено за създаването на 
истински сътруднически от
ношения между селскосто
панските производители и 
кооперацкште. На пръво мя
сто, както изтъкна и Джор 
джевич, и останалите рази
скващи — все още земедел
ските операции не посвеща 
ват нужното внимание на 
развитието на селскостопан
ското производство. Как мо
же да се говори за подоб-

кооперации.
В течение па първото по

лугодие тази година е има
ло 19 злополуки, в които «я 
ма загинали, а материални 
те щети възлизат ла 160 
хиляди динара.

приемат от онова, което се 
приема като заключение във 
връзка с подобрението на 
селскостопанското произ
водство.

М. А.

Поради този ле така до- 
б'ьр балале, ла компетентни 
те в общината и по-широ
ката

——-'.с—

Юбилярният 

брой на 

»Братство« 

излиза на 

3 ноември

общественост правят 
усилия да се приемат необ 
ходим и мерки за разреша 
вале па проблемите, свърза 
и,и с движението.

всичко трябва да 
за из- 

мре-

Преди
се разреши въпроса 
граждаше иа пътната 
жа в общината, на ^койтосезона са задъРстеииДимитровград: пътищата през
план вече съществуват ви

ло все още
консумиране на алкохол, ка
ране на технически левалид- 

коли, незачитане правото 
па предимство

Броят на нарушенията е
ив иаблю дни резултати, 

ие задоволяващи.
в постоянен ръст

период се движи 
99 и 400 годишно, 

месеци
давания 
между 
През първите 
тази година е

*ни
<и тем подоб

Т. ПетровНа
170 на ни.имало
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КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДАНОВИНИ ОТСТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА СУРДУЛИШКЛ ОБЩИ

ЗАМИНАХА РАБОТНИЦИТЕ ИЗПРАТЕНИ 

Н* Д80БУЧЕНИЕ
НА

Интензивни
капиталовлсже

ти «а предприятието, а на 
които прояви-.Свобода изпрати два 

третият 
етапа стипендиант

като
ма стипендианти,В края па миналия месец

от Димитровград замитаха 
работниците от конфекция 
„Свобода" изпратени 
школуване 
в Марибор.

останалите,
ха желание Да се учат 
еонствена издържкл бе даде 
та възможност да замина/, 
а работното място в коифек 

ще им бъде заназе- 
Тито-

ния накандидат
Титовия фонд. Така ра

ботниците Асен Стоянов и 
Милутил Васов станаха сти 

„Свобода", до

па па
инвестиция: стровисоката

ят се две овцефермн от 
5 хиляди овце в ДъРиа тра 
ва и на Влаонпа, за конто 
ше бъдат изразходваш! към 
160 милиона динара.

Освен тези капиталовло
жения, в ход е определяте 
на място за строителството 
на кланица, нова хлебопс- 

млекои реработва-

Изпълняването на оредно- 
срочни* план по развитие 
на Сурдулишка община, въ
преки известно закъснение, 
в общи черти е доста успе 
1шю. Досега са реализпрани 
няколко крупни обекта, ко 
ето дава възможност 
още ло-ускорено стопа'нско 
развитие на общината.

Преди всичко приключи 
на строптел- 

Власннскнте водо- 
относно помпе- 

ио-язовнриата акумулация 
„Лиоина". Капиталовложе
нията в този обект достнг- 

715 милиона

в Загреб, тоестпо ция та
но. Стипендиант на

фопд стана Весна Ива- 
работниците

пеидианти па
Димитър Петров стана 

на Титовия
След проведения конкурс, вия

нов, докато 
Мллорад Андонов и Стефан 
Савов са па издържка 
„Свобода".

На собствена издъРжка в 
Загреб заминаха 
Даскалов и Траян Тошев. 

Що се касае до задълже-

като 
стипендиант 
фопд.

който се отнасяше до всич 
ср в копфск-кп трудещи 

ция „Свобода” изпълняващи 
обучение в

наза
Що сс отнася До канди

датите за Полувисшата тек
условията за 
С ред 11 о м о) да I арското учили Макариякариица,

телон пункт и сушилия 
овошпя и зеленчук, 
се обезпечат проектите не
обходимите сродства, и ир. 
ще се пристъпи и към стро 
птслетвото па тези обекти, 
също важни за стопанско
то укрепваме ма Сурдулиш 
ка община.

завтория етап 
ство та „ 
централи",

Щом
стипендиантителията ;на 

к7,м предприятието, положе 
тието е следното: След
свършеното школуване, ко
ето трае две 
пемдиаитите са дължни 
работят най-малко пет годи
ни в конфекция „Свобода", 
и в предприятието си 
провеждат 
та практика...

За грижата, която полага 
„Свобода" говори и факта, 
че на всички свои стилен- 
диачти
печава потребните 
помагала.

години, стичаха сума от 
динара. Също така в рамки 
те на този обект е завърше

да

но разпределителното поле с 
мощност 110 КВ, което за
почна да сг строи 1977 годи

В областта на туризма и 
гостилпичарството са пос
тигнати добри резултати: 
построен е хотел в Сурдуяп 
ца и е извършена адапта
ция на хотела на Власина.

Проследим ли обаче как 
са се движили кагтиталовло 
женията през този период, 
може да се отчете начална 
та (1976) година за една 
от най-интензивните. През 
тази година са усвоени над 
252 милиона динара, следва 
щата (1977) година около 
239, а миналата (1978) годи 
на към 215,5 милиона дина*

да
производствена-

на.
Фабриката за машини и 

стоманолеярната „Мачкати- 
ца” направиха инвестицион
на програма за реконструк
ция, модернизация и доизгра 
ждане, относно за усвояване 
на ново производство. Рекон 
стручецията на този обект 
е в ход, а са предвидени 
инвестиции от 185 милиона

предприятието обез 
учебни• !швай Екскурзиите, кссгто ще 

бъдат организирани по вре 
ме на обучението и разнос- 
ките^около тях също така 
ше бъдат заплащани 
страна на предприятието от 
Димитровград.

Преди всичк_. грижа за работниците
динара.

Сурдулишкото стопанство 
през последния средаосро- 
чен план на развитие (1976 
—1980) построи комплект 
нова фабрика за производ
ство на микромотори. ООСТ 
„Пети септември” стана 
член към автомобилните за 
води „Дървена застава”. За 
строителството на тази фа
брика са изразходвани към 
175 милиона динара. Съшо 
така през този период бе 
построен и автосервиз за 
поправка и продажба на 
пътнически коли. За този 
пък обект са изразходвани 
18 милиона динара капита
ловложения-

Следва да се напомни, че 
съшо през този средносро- 
чен период свои цехове в 
Сурдулица откриха: Модна- 

' конфекция „Ниш". Наро
ила радиност, обувната фа 
брика „Коцтана" от Враня 
и д-р.

Горската секция в Сурду- 
лица привежда към края 
инвестиционното строител
ство на дървопреработвате
лен цех, в който ще бъдат 
изразходвани към 25 милио 
на динара. Засега

ще в Марибор и Поду вме стили а школа в Загреб, 
шестимата кандидати, които 
издържаха приемния изпит, 
двама станаха стипендиан-

от
ше-техничеокото училище 
в Загреб, кандидатите, кои-

ра. то успешно взеха приемния 
изпит замитаха на обу

чение в съответните учили
ща.

Т. ПетровПрез тези три години об 
що са усвоени 54,8 на сто

си

от предвидените капитало
вложения. които за средно- 
срочния период трябва да 
достигнат размер от при
близително 1,29 милиарда 
динара.

Счита се, че д0 края на 
среда осрочната 
предвидения обем кагштало 
вложения ше се реализира 
изцяло, въпреки някои тру 
дности.

Условията, отнасящи се 
до кандидатите, които же
лаят да се усъвършенству- 

Средно-моделарско 
училище в Марибор бяха 
следните: да са (Квалифицира 
ни работници и да не са 
по-възрастни от 35 години. 
За това училище се обади
ха трима кандидати, от кон 
фекцията и тримата издър
жаха приемния изпът. Тъй

В ДИМИТРОВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБ 
ЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

ват в

Подготовки 

изборите в
запрограма

синдикатаСт. Н.

Общинският Синдикален сг 
вет в Димитровград през 
палата седмица проведе 
седашие, на което бяха обсъ 
дени и приети изборните 
материали за предстоящите 
избори в първичните синди 
аса ли и организации в обши 
ната. Всичките 
риали

зира първичната синдикал- 
организация към Основ

ната организация на сдру
жения труд „Димитровград", 
където ще се формират 
з иовл първични организа- 
ц/.^1 по различните 
Върху делегатски

ми на
за-

цехове.
принципи 

*Де °ъде формирана и Акци 
онна конференция, 
ше координира работата 
тезгг първични организации.

След това ще бъде форми 
рана и първична синдикал
на организация, която 
обхваща
всички професионални служ 

и Самоуправителни об 
та интересите, и 
организация към 
я съд.

тези мате- 
вече са изпратени

ВЪВ ВСИЧКИ Първични
дикални организации в орга 
иизаципте ща сдружен труд 
я трудовите общности ше 
се проведат от 1 до 20 ок
томври., а изборните 
Дали я от 20

коятоспи
настроител 

ството на промишлените ха 
ли е завършено, а се очак 
ва наскоро обектът да бъ
де предаден на употреба. То 
зи цех занапред ще стопа
нисва в рамките на мебел 
на фабрика . „Симпо” 
Враня.

В областта

шезасе-
октомври до 

ноември настоящата
настанените във15 година.от щности 

първична 
Общински

Ва координиране работа
та на първичната органи- 
завдя в ООСТ „Сточар" ше
ФерФе?^Та АкЦЯОННа

Учредяването 
телните 
тела в 
Първични

Общинският 
съвет, между 
и решение за 
допълнение ~ 
организиране 
та синдикална 

Според 
трябва да се 

първични 
ганизации в 
зации 
трудовите 
шината и то: 
в Димитровград 
скостопаноката
„Вилдин" 
Одоровци,

синдикален 
другото, взе 

изменение и 
решението за 

на Общинска 
организация 

•гава решение 
формират 

синдикални ор 
Някои

сдружен 
общности

на промишле
ното селскостопанско
зводство съшо се постигна 
ха забележителни 
ти: построен е склад за кар 
тофи и овощия, 
зирана и програмата по 
левъдно и 
производство, 
необходимата

прои

резулта-

а е реали кон-щепо НОВО IЖИВОТИ ОВъ дн о 
Набавена е 

механизация,
изграден масив от дребни Овцефермата в Липинскополе 
и големи овощия, адаптира икономическото развитие на ттм»я«Начителен ФактОр 
на е хлебопекарницата. В димитровградска община
момента се провежда тай

на изпълни 
отбори и другите 
новообразуваните 
синдикални 

ашзации и изборът 
гатите за
Ференции цте се проведе 

ижъсно до 20 иоември та 
ЗИ година.

органи- 
труд и

В об-
алтека 

към сел- 
кооперация 

Височки 
реоргани

на
орга 

на деле- 
акционите кон-

към

п село 
ще сеСТРАНИЦА 6

Т. Петров
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ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА В 1980

ПОДКРЕПА НА
ОСНОВНАТА
КОНЦЕПЦИЯ

Пред големи дилеми
всичко на развиващите се 
страни да подобрят стопан
ството си, а и развитите — 
със своя помощ да подтик
нат това развитие, необхо
дим е по-оживен икономиче 

обмен, . по-голям тран
сфер на капитала в неразви 

по-устойчиви

то увеличение на цените на 
нефта ще увеличи и без то
ва огромните платежно-ба- 
ланани трудности на голям 
брой страни. Но, ако се за
сега указват, преди всичко 
«а собствените си трудно
сти. като се застъпват за 
рестриктивни мерки, които 
означават протекционизъм: и 

затрудняване

н еотдавна състоялата се 
голяма среща в Бел
град — Скупщината на 
световната банка и Ме 

ждународния монетен фонд 
— на която се събраха пред 
ставители от почти всички 

Резолюцията за икономическата политика страни, показа по определен
през следващата година, по всичко изглежда, ня- големите дилеми и
ма да съдържа много нови неща- Неотдавна при- гоижи на съвцемемния свяг 
етият проект предвествява, че развитието на СР р п™>п Я„ ктт
Сърбия в 1980 година ще бъде продължение на и ни изправи пред я
вече започналия .щоцес на икономическата стаби- сериозни размишления за
лизан,- обществено-икономическите

ац -я- отношения между държави-
На всички срещи през изтеклите дни, на които те и народите в днешния

бе обсъждана Проекторезолюцията за политиката на свят. 1я потвърди, че светът
осъществяване на плана на развитието на СР Сърбия е изправен пред крупни ико

1980 година бе дадена подкрепа на двете основни ста- номичеоки проблеми, в чи-
новшца в този документ: по-нататъшно укрепване на ято основа са залегнали раз
възпройзводствеиата способност на стопанството и про- | \ лични, често непосредствено 
дължение на положителните тенденции в разпредел- ^ противопоставени интереси 
янето на дохода. на високоразвитите и нераз-

витите страни. През изтек
лото десителетие световното 
стопанство не успя да осъ
ществи предвидения при- 
ръст от 6 на сто, но се пред 
вижда 5,2 на сто. което обе
ктивно затрудни осъществя
ването на прокламираните 
цели. Характеристиката «а 
това развитие най-добре илю 
стрира обстоятелството, че 
най-малко е постигнато там, 
където потребите са най-го- 
лем!И.
през последното 
тие стагнираха и с увеличе 
нието на стопанството от 0,2 
до 1 на сто постигнаха най- 
малък напредък между раз
виващите се страни, често 
без възможността да осигу
рят гола егзистенция на сво 
ите граждани.

ски

страни.тите
цени, по-силен подтик за но 
ви капиталовложения и т. н. 
и т. н. Всички тези разми-практическо 

на развиващите се страни, 
щото на най-големите паза
ри да пласират онези стоки 
в чието производство са по
стигнали достатъчна конку- 
рентност. Вместо цялостни 
решения, които биха значи 
ли коренна реформа на Ме
ждународния монетен фонд 
и финансите, както и съще
ствено осигуряване

развиващите

шления и предвиждания из 
хождат от сегашните иконо 
мически отношения в света, 
в които монополът на инду 
стриално най-развитите стра 
ни обезпечава тяхното 
прекъснато обогатяване, до- 
като на неразвитите един
ствено дава възможност да 
живуркат в беда и немотия.

не-

напре-
сенаДъка

страни, което представлява 
единственият прав път за 
преодоляване на кризисни
те отношения в световното 
стопанство, развитите страни 
са поборници за частични 
мероприятия» които означа
ват крачка напред, но не 
водят и към премахване на 
сегашните трудности.

Първите разговори на бан
керите в Белград, въпреки 
различията произтичащи <уг 
различните интереси, пока
заха че решенията за голе
мите икономически пробле
ми и дилеми могат да се 
търсят по пътя на взаимна
та зависимост на развитите 
и неразвитите, което разбира 
се, е от еднакъв интерес и 
за едните и за другите. Раз
личните интереси и схваща 
ния търсят дух на толеран- 
ция, който единствено мо
же да създава условия за 
това да се разбере взаимна 
та зависимост на интересите 
и интегралността на пробле 
мите на световното стопая- 

Защото,
както това бе из- 

срещата в Ха-

Такива едини оценки, обаче, нямаше когато се 
говореше за подробностите, особено за онези с 
този документ е по-амбициозен от текущия. Между

Внимателност тук е действително потребна, защото 
почти всекидневно се чуват предупреждения, че през 
штедватгтататодина условията на стопанисването ще 
б^^- ^тат^о по-трудни. Това преди всичко се от- 
^я до възможносгта нефтът и в 1980 година отново 
ля поскъпне и закъснението в изграждането на няко 
^ектооа.епгий-ни обекти. Ако къ-м това се прибави, 
яе иТпр®вдаГо на въгяища има още доста не- 
46 ггооблеми (изнесена техника и недостиг на ка-

14500 реалността на увеличението на
7,5 процента заслужава

Светът трябва да набляга 
върху това, та пропастта ме 

богатите и бедните да 
намалява по-силно, ако 
иска да се изправи пред опа 
сиостта от експлозии, които 

заплашат стабилно
стта на цялото световно сто 
панство. А колко това е се
риозна дилема показват и за 
страшителните 
ния за следващото десетиле 

развитнтето. Трябва 
да се вярва, че относително 
прецизните пресмятвания До 

до познанието,

Най-бедните страни 
десетиле- жду нерешени

дри), тогава дилемата за 
промишленото производство за 
обстойно разглеждане. могат да

И в оценките за предложеното увеличение при 
настаняването на работа (3,5 на сто) имаше ммто раз 
пики Впоочем Републиканският завод за планиран ,

йгггьо- по^,теп^ож^'и5^5,,аса 
—1 Лтаатраб=,«

изключение само в ,‘га сюгжсстии, -мо за това допълнение имаше доста ю Съ-
че не би трябвало да да б-ьде ирис
дейки по всичко, тазн^ю Множество колективи
Та'с|^Г°неВ^е^™Рброй приг,равни,ги, както 
пи задължава законът.

развитиятство. 
овят
тъ-кнато на 
вана — не може да бяга от 
собствената си отговорност,

предвижда

ше на
Вместо да намалява разли 

ката в степента на развити
ето между развитите и не
развитите страни, тя се уве
личава. В основата на тако
ва, твъРДО опаано развитие, 
лежат съществуващите не
справедливи 
отношения в днешния свят. 
Наистина, те -нямат форми- 

въоръж©1 ш конфли к- 
изосгреността си 

заплашват в който да е мо
мент да застрашат мира и 
стабилността на пашата пла 

Това толкова повече 
тревожи, защото и актуал 

икономическа обстаиов 
характеризира задълбо

чаване на пропастта, която 
разделя развитите ©т нераз
витите страни и застоя в пре 

структурните

под никакъв претекст, нито 
смее да игнорира съществе
но неделимото естество на 
глобални <т просперитет. Ра- 
но или по-късио, с по-малко 
или повече отпор, идеята за 
новия международен поря
дък пте се потвърди като не 
обходимост за същностна 
структурна промяна в све
товното стопанство. Всички 
дилеми, които се раждат 
при решаването на тежките 
икономически проблеми 
днешния свят всъпкност се 
въотят около тази основна 
дилема.

чеведоха
увеличението на стопанство 
то през следващото десети
летие не може да надмине 
размера в предишното — 5,6 
па сто. Ако това увеличение 
би се задържало до края 
на столетието, беднотнята не 
би било съществено намале- 

според хлад-

икопомически
«а

те на 
ти, но с па, защото 

пото констатираше на тези 
— около 600предвиждания 

милиона хора биха останали 
в абсолютна беда. Дори и 
за такова развите са необхо 
дими крайни усилия, преди

в
в 1 нега.

ориентацията
в разискванията

в следващата година Да забележки па предло-
отошеиия с чужбина. Нямаше зжаю ^ сто) на
женото увеличение на , имаше миого забележ- 
вноса (четири на °то), „^„димостга от създаване 
ки, които посочват концепция за июомомичес-
по-устойчива и е и И°»
К°^и°я?аРУчеН1бГГбвалГда ее ограничи износът „а 
ЖеСГИЯн^бходим« на домашния пазар.

пата
ка

АКТУАЛНОа! а говорите за 
промени в международните 
икономически отношения. 

Участниците в това голямо 
заседание Предизвикателствата 

на формализма
международно 
още в първите 
наблюдавайки

стоки, си контакти, 
света през 

системата на
мнения» 

по Проок- 
1980

млюгобройнитеТгупя са само някои от
.г м/луя па сс чуят в разискванията които можеха да сс чу м ' потшкя през

торезолюнията сюгжесдии и предложения
година. Почти ясичкк Г“- зашото повдигат „ъ-
заслужават обстойно да!В'а,,с 11а целите и зада-
ХГ™С1Й^че^\тГпЪоРг»™ка в 1980 година.

, призмата на 
I финансите, констатираха, че 

1 състоя,гиото на световното 
стопанство и по-нататък се 
влошава, преди воичко пора- 

процент на ми-
(На 2-ра стр.)

фладаятаИи че по-мататъшио
Р. Й.



2 Комунист
лктуллпо

ПРЕДИЗВИИАТЕЯСТВАТА НА 

ФОРМАНШ
ИНФОРМИРАНЕТО

РАДИО НА СДРУЖЕНИЯ
ТРУД мават с въпроси от собсЩф 

лата или по-широката пр«с- 
тИ1Ка, 1Ю как ще вършах то 

Творческото изхгравяне 
жизнените въпроси на 

не е ггриктидизъм, 
ТЪКМО тук

информации, обрабскх- 
тем иСЛОБОДАН ЙОВАНОВИЧ

Според изслсдваиисто, из
вършено неотдавна от Мар
ксистки* цептъР на '1Ш 
СК па Сърбия, една трета 

изпитваните комунисти 
своето бездействуване в нар 
тнйннте организации обя
сня ва с това, че в техните 
първични организации на 
ЦК не с имало отделни алс- 
ции, в (конто са могли да се 
ангажират.

Между първичните органи 
за цип на СК има малко под 
чертано неактивни,
„нищо це работят", но зна
чително повече има такива, 
дори и преобладават, в ко 
иго проблемът за неактив- 
иостта се изявява тъкмо в 
липсата на „специални", от- 

коикретии акции. За
това сега, по времето кога
то осгюсобяване да действу
ва като вътрешна сила на 
самоуправлението 
ното сведение заслужава от 
делно внимание.

Става дума за онези пар
тийни организации, чиито 
събрани* и действуване ако 
може тук да се говори за 
истинско действуване най- 
често подтиквано вън от са 
мите тях н се свежда на 
формално зачитане на пар
тийната дисциплина: разра
ботване на материали, чете

не на 
валеНа журналистите и орга

низациите
„ иа задължителни

бира се, че на 
ни а и

МА1ЛО«>гшОи1А -дА ОУА 11> иа сдружения 
труд чрез тази емисия се 

възможност да комеш 
про

за.ААПфорлшрадЮАО в сдруже
ШПАрСКАА ВиНМАмАА пред 

средата 
по напротив 
започва същинското самоу- 
гхравително

ангажиране, осъществя- 
роля

на СК като идейххо^политиче 
ска <и въгрешна сила на са 
моуправлението. Практици- 
зъмт П'ь1к, се намира в дру- 

— в рутинното 
към собствената 
във вербализма,

такива з асе Да
разисхсван'Ията ите бъ- 

06061 цени, принципни и
в деи-

дава
тират положителните

и отрицателните 
колектива, а на

пия труд,
'АрудниСАлА, вссачаа ДсН нзиалиА 
ра пови оолицп И Възможно 
спах. аз се повече се засилват

цеои, но 
прояви В
всички участници в нея — 
да обменят опит, да се до- 

а товарят и изиамират реше- 
за актуалните въпроси

дат
ялови, без навлизане

, състоятше и кон- 
проблеми на срс- 

тези о-рганиза- 
Междувре- 

които на

от и комунистиче-
не рядко шнаедаите иска
ния на раоотлициге да оъ- 
даг активни учисшици 
процеса на информирането, 
а в ооществено-дшшмческп 
те организации все по-често 
се разисква, приемат заклю 
чения и предлагат ирактиче 
ски решения*

свителното 
крешите 
дагга, в която 
ции действуват. 
мс1-шо проблемите, 
лагаг животът и практика
та ще се решават рутинно, 

реч ще вотдят

ско
на водещатавалето

нияиа производството, произво
дители оепа, разпределение
то, стандарта и под.

гата страна
Председателството но Съ

вета на Съюза на синдика
тите на Сърбия прие Прое- 
кто обществения договор за 

предаването и

а главната отношение
техлобю рок ратницитекоито други:

структури, деловите органи, 
професионалните

От такава практика най" 
и схвашВ'

практика, 
фразьорството и празносло 
вието. Тъкмо в такива сре
ди за комунистите е характе 
реп недостигът на съзнател
ността за по-широките, съв- 

класовите, самоу-

Социалистиче- 
ският съюз, Съюзът иа 
дикатите на Сърбия, Програ 
миият съвет на ьгора прог- 

Тади0 Белград и ио

Неотдавна спа тела и т.н.пускане
този документ достави 
публично обсъждаме в над 
300 организации на сдруже 

труд. Предаването, без

на
на често произтичат 

иията, които изкривяват опа 
сността от практицизма, спо 

които всяко занимавано

рама на 
нгността на раднодифузните 
организации на СХ^ Сърбия 
раздвижиха инициатива за 
въвеждане на ново радио
предаване 
Втора програма на гадно 
Белград, чието название е 
„Радио на сдружения труд”.

местните,
носно интереси, аправителните 

първичните организации ста- 
придатък на технобюро 

групи и служби

ния
съмнение, ще опра-вдае свое- 

ак0 дей-

ред
с актуалните конкретни въ- 

и със собствената пра 
прагматизъм и 

а автентично

ват
критичните 
те, като покритие за тесни
те им интереси, таканарече 
ните полезни малверзации, 
поведение на самосвойни 
групи и други известни сла
бости. По такъв начин, а не 
в „специални”, конкретни и 
актуални акции и задачи се 
ражда и съществува форма 
лизмът и разрезът между 
думите и делата.

Формализмът в нашата об 
ществено-политическа прак
тика. очевидно, не е някое 
„обпто място” или „естестве 
но явление”, както някои 
и ежат да го представят. Той 
има субективно потекло и 
представлява най-често вид. 
на отпор срещу самоуправ
лението и политиката на 
Съюза на комунистите. Той 
има свои носители и ггрота- 
голисти, които по този на
чин задъожат статус кво, 
бавят обществената акция 
и отлагат действителните 
промени, защищавайки сво
ите позиции, интереси, мо
нополи.

проои 
ктика е

то съществуване,по вълните на бъде отразявало посочествително 
живота и работата в разлн- праистицизъм, 

самоуправително
не, според тях, е вън или 
над това. Касае се, разоира 
се, за своебразна манипула
ция и измама, с цел комуни 
стите да се отклонят на стра 
иичиия път и да се създаде 
пространство за други сили, 
приватизация и монополи.

Не е. обаче, работата в 
това, дали първичните орга 
низации ща СК ще се зани-

ангажира-
начии среди в рамките 

сдружения труд, ако способ 
ствува за изява на неговите 
отделни и съвместни инте
реси и насърчава активното 

към въпросите, 
ако

Емисията „търгна" в нача 
лото на октомври тази годи 
на, всеки вторник и петък 
от 9 до 9,30 часа, по време
то когато работниците във 
своите колективи са на кра 
тка почивка и когато са 
включени около 600 радио
уредби. За сега предаването 
подготвят журналисти и сът 
рудници на вестниците на 
организациите иа сдруже
ния труд, от регионалните 
радио-станции в Сърбия и 
Втора програма на Радио 
Белград.

Според основната замисъл 
предаването изключително е 
предназначено на сдруже
ния труд, с цел най-непосред 
ствено да се допринесе към 
издигане на информирането 
в организациите на сдруже 
ния труд и по-широко. Ра
диото на сдружения труд 
ще се занимава с информа 
ция, която ще помогне на 
трудещия се квалифицира
но да решава за съществе
ните въпроси от живота 
работата в своя колектив, 
правовременно и по-пълно 
да бъде осведомен за трудо 
вите постижения и за об
ществено-политическия жи
вот в своята и други среди.

отношение
които търсят отговор, 
бъде развивало критически
диалог н осуетявало лакиров 
ката и критикарството.

СТРОИТЕЛСТВО

Скъпа неотговорност
рок, модерен булевард с че 
тири ленти в населението 
мяст0 „12 февруари”. И ед 
вам когато булевард тряб 
вало да се ггуане в движе 
не, установява се че не мо

Правят се и нови грешки, 
коио скъпо струват и без 
това плитаката „градска ке
сия"- Зацтото как другояче 
да се обясни фактът, че поч
ти цялото строителство е 
поверено на нишката строи 
тели а оператива, която нико 
га по-рано не е изграждала 
така големи обекти, а и не 
е била подготвена за та 
къв „голям зал7,к". След ка 
то получили .добра" рабо 
та, всичките четири ниш
ки строителни предприя
тия веднага побързали в 
банлште за кредити и всяко 
започнало да се съоръжава 
за своя сметка. Всички ис 
кали да имат всичко, „през 
нощ" да станат големи стро 

Затова

Днес Ниш представлява 
голяма строителна площад
ка. Обаче много значителни 
обекти не се завърхиават 
навреме. Най-голямо прота
кане и поскъпване има при 
изграждането на околовръст 
ните отсечки на автострада 
та, моста на Нишава и на 

в1 Булевар „12 февруари". Не 
отговорността на проектан
тите и строителите са най- 
честите причини за такова 
бавно и скъпо строене.

же ндасе вслючи в автопъ- 
та. Поправо никой не пред 
видел как да се включи бу 
левардът и останлите обек 

Докато 
решен този про- 

две 
тво 
” е

Вербалната подкрепа 
всички обществени станови
ща. ке започването с проме 
ните. докато подробно не се

на

ти на това място, 
не бъде предпишат и узаконят, удо 

влетворяването на форма
та. а под това ,дце работим 
както и досега

хуск на проектантите, 
ленти те се останат за 

Подобен ..подвигпени.
направен и с моста на Ниша 
ва. Накрая когато 
бил почти завършен, бива

са някои 
от основните правила на 
този вид поведения- Не е 
потребно да се тъпеят отдел 
вч поим ери: ппилагането на 
•акочл

След по-дълъг застой Ниш 
пак стана голяма строител 
на площадка. В града сеДостъпността на това пре 

даване ите допринесе трудо 
вият човек повече отколко- 
то досега да влияе на про
грамната политика, същият 
този трудов човек да стане 
активен участник в развити 
ето на системата на общес
твеното информиране, а не 
само някой, към когото се 
обръщаме и 0т чиието име 
говорим.

мостът
траоират и построяват нови 
булеварди 
шава се мостът на Нишава 
и ,/измества” г _ 
жението за София и Скопие. 
Източната и южната

оценено че няма да бъде 
Функционален, защото улица

и улици, завър за сдружения труд 
в някои соени имаше фоома 
лен вид. дейността на комчОт града дви та, която води 0т него има 

значително по-малка пропус 
квателна мощ. от

ители на пътища, 
понастоящем нистите тук таме все още 

се изчерпва на събранията 
на първичните организации 
на СК, идейно-политическо
то оспособ я"В ане в първични 
те организации все още въР 
ви с доста формализъм, на 
дневен ред в един брой сре
ди най-важните въпроси все 
още се поставят формално, 
а за това, всъщност се ре
шава в теони кръгове и т/н., 
и т лх.

в града има 
големи асфалтови 

които (не само че не

отсеч
ка на автострадата около 
Ниш трябва да направят 
тази връзка по бърза и по 
сигурна, а градските улици 
да се освободят от големите 
задръствания, особено през 
летните месеци, когато по- 

Съществува и идеята да тоци от автомобили 
се чуе живата реч на рабо
тника, казана в производ-

онази почетири
бази. която стига движението до 

моста. За да 
„пропуск"

се решиса напълно използувани, но 
и новите

този
построени са 

още две ленти, които 
за-г моста
ТГИН”

им собственици
няма къде да ги 
Вместо

свър
с Булевард „Ле 

и движението пак ча 
етично ВР73щат

поставят.
да се договарят и 

съвместно да набавят 
цитети ои нишките

просто
текат по и без това теони 
те улици на града.

капа 
строите

ли на пътища ги умножиха 
или по добре казано, 
паха.

в града.

и така, ОТ строеж до стр0 
еж. Всякъде е изпуснато 
нещо и липсва палещо. Из 
глежда, че най-много липсват 
знания и отговорност.

ствения цех, на събранието 
на работниците или

Обаче, градът навреме не 
се е подготвил да стане го

натруна за
седанието на организацията 
на Съюза на комунистите и 
Синдиката. Значи, в преда
ването ще има място за вси 
чки конкретни предложения 
и мнения, без оглед дали ги 
съобщават журналисти от 
организациите на сдруже
ния труд или работниците 
от производството.

Комунистите 
Да бъдат в 
в борбата
на тези и друга слабости, 
като имат при това на пред 
вид и онази една трета част 
от безделните 
изследване. Присъствието на 
Формализма в тяхната среда 
не може да бъде оправда
телна причина 
стта> но напротив, мотив за 
по-силно ангажиране и упо
рита идейно-политическа бо
рба с

са длъжни 
първите редици 
за преодоляване

ляма строителна площадка. 
Без генерален 
ствен план в Ниш 
нно се чувствуват

Понеже нямаше толкова 
всичко, 

от тях лип 
и затова закъс 

нява изграждането. И 
дното поскъпва.

градоустрой
ПОСТОЯ 
почти

пари всеки да купи 
сега на всякого

На края трябва 
же чесва пюнещо Да се ка 

тези
непреодолими последици от 
предишното частично 
устройство, следствие 
което днес са потребни 
го пари и усилия 
премахнат

в споменатотопоради всичкиградо после опущения и поскъпвалия,
нишките проек 

и строители „не е 
заболяла глава”.

на пито един от 
тантиМНО

за да се 
старите грешки.

А нишките прокетанти 
представляват история за 
себе си. Проектирали цщ-

за неактивно

В. Ф.
носителите му.



Комунист 3
•Т „СВЕТФЗЛРЕВИТЕ СЕЕЩИ”

ВСЕСТРАННОСТ НА НАУЧНИЯ АНАЛИЗ
критикува дък поне ще донесе добро.

Следователно, по мое схва
щане оилата може да се 

че Марко употреби само върху нега- 
цията, за събаряне на старо
то общество, но организа- 
зията на новото общество 
не може да се осъществи 
с насилие, против волята 
на мнозинството..."

право, когато 
Светозар Маркович заради 
това схващане. На Масле- 
ша изглеждало, 
вич е прекалено подчертал 
момента за освобождението 
на индивида, свободата на 
личността, че не е видял, 
„че въпросът за национал 
лото освобождение е първо 
степен и че всяка револю 
ционна акция тогава е тряб 
в ало да върви чрез нациите, 
а не чрез отделните личнос
ти, чрез национална свобода

— към национална феде 
рация, а не чрез личната 
свобода на хората — към 
анархическа федерация. „Без 
основание е да се приписва 
на Светозар Маркович, че е 
разделял въпросите на нацио 
налната и човешката свобо
да. Напротив, той точно по 
стоянно ги е наблюдавал 
заедно със социално класо 
вото освобождение) 
различни страни на едно 
единство. Затова е погреш 
но становището на Масле- 
ша за разделяне на борба
та за национална и лична 
свобода и неговото квалифи 
циране на резултатите на 
тази
та", относно „анархистка фе 
дерация.”

Мьм края па миналия месец (на 22 и 23 септември) в Свето зарево са аъст°я 
ветата поредна научна среща „Светозарови срещи", чиято централна тема беше: 
Светозар Маркович за работниците и обществено-историческата роля на работни 
ческата класа. От доклада на д-р Радослав Раткович „Светозар Маркович за дъР 

революцията и самоуправлението" публикуваме откъси от текста. Заг 
н междузаглавията са определени от редакцията.

жавата,
лавието

РАДОСЛАВ РАТКОВИЧ Схващането на 

вубективния 

фактор

но-освободителната бор
ба за единството на 

националното и класовото 
в революционния процес, 
за сливането на тези две ос 
вободителни течения в един 
стаено течение. „Освобожде 
нието на един народ от 
гнета на друг народ, само 
е едно звено във веригата 
на другите свободи".

предмета, чийто 
състав иска да

истински 
изследва. 

Обаче, това е като изходна 
та точка в проучаването. То 
ва бива последвано от един 
подстъп, който характеризи
рат следните моменти. Пре 
ди всичко, твърде подчерта 
ният принцип на истори- 
чност. Изхождайки от едно 
теоретично схващане Марко 
вич търси зачатъците на ре 
алните облици на тези явле
ния в обществената действи 
телност и пътя — ако е въз 
можно — и законите на тях 
ното развитие и тяхното дви 
жение. Втора характеристи 
ка на неговия подстъп 
прилагането на компарати- 
вен метод. Следователно, ос

Два момента характеризи 
рат разглеждането на Свето 
зар Маркович въпросите на 
революцията, държавата и 
самоуправлението. Първият 
е наблягането на тяоната 
взаимна връзка на тези въ
проси, яРКо изразено във 
воички трудове на Светозар 
Маркович. Това е после
дица на обстоятелството, че 
разглеждането на феномена 
на революцията, държавата 
и самоуправлението той из
хожда от становището, кое 
то е било негова постоянна 
преокупация, от становище 
то в осъществяване на демо 
кратическото и социалисти
ческо преобразование на сръ 
бокото общество. Един от 
съществените елементи на 
революционния процес е 
движението от държава от 
определен тип, бюрократич 
на държава, за която Мар 
кович говори и която крити 
кува към създаване на са 
моуправителни облици и 
отношения-

Вторият момент, за който 
считам, че е от изключител 
но значение когат0 става ду 
.ма за Марковичевата разра 
ботка на обществено-полити 
чеаките въпроси, са теоре- 
тично-методоложките хара
ктеристики на обсъждането 
на тази проблематика в не 
гзвите трудове.

Във връзка с това преди 
всичко трябва да се посочи, 
че при Маркович, напълно 
л унисон със становищата, 
които на някои места из-

Трябва да се подчертае, 
че в схващането на Свето 
зар Маркович изключител 
но важно място и роля в 
револючионото движение 

като има субективният фактор.
Да кажем, че неговото схва 
тттане за субективния соци 
алистически фактор е таъР 
де широко: тук той подра 
збира моралните схващания, 
хуманистическите идеали и 
стойности, напредничавата 

борба („националите- обществена и политическа 
мисъл и науката. От там в 
своята тактика той придава 
толкова значение на възпита 
телната и научните знания и 
на създаването на организа
ции за тези дейности, вклю- 
чавайки тук и организиране 
на политическа партия.

Преминавал! на понятието 
на държавата при Свето
зар Маркович. Искал бих 
преди всичка да ви обръна 
вниманието на дводимензио 
налността в неговото схва
щане за държавата. От ед 
на страна, държавата е об
щност, а от друга страна 
това е институционална си 
стема на тази общност. Ин 
ституциите на държавата 
трябва да отговарят на ес
теството и потребите на об 
щността, в която са устано 
вени. а когато това не е 
случай, тогава тази държав
на система трябва да се 
промени. Той доказва, че 
държавната система в СъР 
бия по това време е създа
дена чрез все подчхлямо от
чуждаване от обществения 
колектив, създаден в револ 
юицотшите борби след 1804 
година. За да се освободят 
хоризонтите за развитието 
на тази общност, трябва ко 
ренно да се измени инстнту 
щтоналната броня, установе 
на чрез израждане на ре
волюцията, а която Марко- 
вич охарактеризира като 
бюрократична държава.

Обаче, мисля че Слободан 
Маркович не ратува срещу 
бюрократичната система в 
държавата, но против дър
жавната сисема изобщо. На 
истина, той иска да се над 
делее държавата, която е 
сила над обществото, коя 
то представлява отчуждена 
политическа власт. А това, 
разбира се, представлява 
нещо много повече откол- 
кото унищожаването на 
един облик на държавна 
организация. Следователно, 
Светозар Маркович отива 
по-далече от това и затова 
че отива по-далече, той 
върюи към самоутгравителтш
решения- Защото самоуп- 
равителните 
ставлдват всъщност 
ция «а държавата, като от

Но Светозар Маркович 
изтъква, че съществува още 
едно, трето освободително 
течение, което трябва да 
се съдържа в революцион
ния процес — покрай наци 
онално-освободитежюто и 
социално - освободителното. 
Това е осъществяването на 
демократически и човешки 
права, свободата на човека, 
свободата на личността сво
бодата и на индивидуална
та личност. Така трите осво 
бодителни течения се сли- 

харак- вах> взаимно подтикват и 
обуславят в революцията, 
която Маркович теоретичес
ки обяснява и за чиято по 
беда се бори: тази револю 
ция не може да стигне до 

за своя край, не може да се 
извърши, ако същевремен
но не значи свобода за чо 
века в свободна национална 

^ общност. Считам, че Ве
селин Маслеша не е имал

е

вен принципа на историч- 
ност, сега имаме едно нас 
тояване наблюдаваният про 
блем, който иска да анали 
зира се поставя в сравнение 
с подобни проблеми в дру 
ги обществени среди. И най 
-после имаме трета 
теристика на неговия пос- 
тъп към тези явления, а то 
ва е принципът на конкрет 
ност. Той изхожда от едно 
понятие, но сетне изследва- 
съДъРжанието на това явле 
ние
в рамките на истините

Трета характеристика на 
Марковичевото схващане 
на революцията, твърде ва 
жна за разграничаване от 
някои други, от които тук 
там не се разграничава дос 
татъчно ясно, а особено от 
утопистите, анархистите и 
т.н. това е разбирането на 
революцията като историче 
ски процес, като нещо кое 
то се осъществява постепен 
но, чрез последователни 
етапи в зависимост от кон 
кретните условия във вся
ко общество.

конкретния му облик.

съдция-
Когато се говори за това, 

Маркович е утопист,дали
дали е Маркович марксист,
дали е материалист или 
диалектик, логично е че 
трябва да се имат предвид 
тези моменти, тези характе
ристики на неговата теоре 
тично-методологическа апа
ратура. Мисля, че съв
сем е очевидно, че е напъл 

ако има

Кой е работнин
рично подчертава, а всякъ- 
де последователно прилага, 
че теорията представлява 
изходната точка при подхо 
да на тълкуване на социал 
иите явления- Кат0 си слу 
жи с теоретически понятия, 
в сложната обществена дей 

той най-нап- 
отделя и идентифицира

рокия фронт на обществе 
ните сили, които се стремят 
към социализъм. няма мя
сто за декласираните елемен 
ти, за лумленпролетариата, 
на които анархистите вина 
ги са разчитали.

Четвъртият момент, това 
е схващането на силите 
революцията. Може да има 
и разисквания около това, 
това са известните забележ- 

Марковичевите ста-

но невъзможно 
ме предвид тези методоло- 
гически характеристики — 

например,

на

има колебания, 
около това дали Маркович 

решително ще се 
утотшсткия

км на
новища, че не може соци- 

революЦИя
съвсем
разграничи от 
конструктивизъм.ствителност 

ред алистическата 
да се осъществи без проле
тариата. Светозар Маркович 
изхожда от противоречието 
създадено в сръбското 
щество и което е антагони 
зъм, което поляризира 
ва общество на едно огро 

мнозинство обезираве-

Според Светозар Марко- 
следователно, борбатавич,

за социализъм, осъществява 
пето на социалната револю
ция, която води към соцна 
лизъм е дело на „огромно 
то мнозинство” на общество 
то. И по-обществените оилш, 
които ги носят и по сред 
счшата на действуваше, со- 
ц на листичес кото 
вадше
ред Маркович е нпгрок де 
мократичон процес, а не ак
ция на заговорнически сек
ти н методи.

Революцията и собствеността об-

то-
Характерно е, че Марко

вич твърде ясно различава 
социалната и политическата 
революНия- 
иго настъггват

Преди всичко, мисля че 
забележим мно

ни и еокплоатираии труде
щи се и привилегировано 
малцинство, коего държи 
политическата и икономиче
ската мощ. От там в Сърбия 
съществуват социални аита 
готшзми и 
това — „работиическия'1' »ъ 
прос". Според Маркович, 
работници като онези хора, 
които живеят от своя труд, 
а наемните работници са 

от тези работни

трябва да 
М арковичевото 
на революцията, че социал- 

той схва

при 
разбиране

Промените, ко 
в сферата 

на политическата надстрой- 
значителми

преобразо 
на обществото, спо-яата революция _

сложен общественпта като 
процес, при което е съшес 
таена промяната на 
мическите отношения, отно
сно на отношенията в соб
ствеността. В едно писмо от 
началото на 1873 година, Све 
тозар Маркович пише: „Пре 
ди всичко, какво е социал 
на революция? Считам, 
главната характерна черта 

икономически-

ка, колкото и 
да са те, ако не навлизат 
и докато не малзлезиат 
промяната на производстве- 

отиошения, собствени
ческите отношения, оШе не 
са социална революция.

ИК01Н0- В'ьв връзка св

иите „Аз ие разбирал! — пише 
във връзка с това Светозар 
Маркович и никога «е мо
га да разбера онези социа 
листи, които мислят да зак 
крепят социализма 
кове! Те искат всички чле 
нове на обществото да РА
БОТЯТ а от друга страна 
трябва да поддържат своята 
система да държат една 
•напредничава класа. Това са 
като и онези либерал!!, на 
които трябва диктатура за 
да утвърдят СВОБОДАТА.

Не казвам, че гнетът не 
трябва да се събаря със 
сила, само казвам, че все 
км такъв преврат ще се 
свърши — с ншцо, ак0 ма 
сата не е пропита с вяра и 
надежда, че ноашят поря-

Вторият моменнт при Ма 
рковичевото разбираше 
революцията е таъРДс 
тересеи и значителен и по 
ради оригиалността и акту 
алностга си заслужава 
бъде специално 
Нашият по-но© 
ки опит в осъществяване на 

револю-
Народоосвободителна

една част 
ци. „Работник е всеки чо 

който със свой труд 
свой хляб. А тако

че па с щиин век, 
изкарва

е следната: 
те отношения, отношенията 
на собствеността ПРИНЦИ 
ПНО да се изменят/'

огромшото МНО 
хора". Така разбра

да ва е у нас 
зинство
но работникът, следовател-

посочен.
историчестой посочва,По-нататъх 

че Първото сръбско В'ьста- 
1804 година по авое 

е било со

Но като всички трудещи се 
от града и селото, като тРУ 
дов народ, представлява об
ществена сила, която се стре
МИ К7,М
зование, създаване на соци 
ализъм. Интересно е,

решения пред 
шега-ние в социалистиеокатато съдържание 

циална революция» 
с въстанието е унищожена 
„феодалната военна систе- 
ма", отношенията на ообстве 

върху които почива

ция в
та борба и редицата револ 
юцим последвали след наша 

стойността

защото
чуждена политическа сила, 
издигнала се над общество 
то и нейната замяна 
системата на асоцнацма 
свободни сдружени пронзво 
дитедр.

социално преобра

та, револозира
сггановиц т ата на Светозар

съсче
нана Светозар Маркович счита 

необходимо да подчер- 
че в така твърде ши-

ността
ла т«зи система и отметени 

установени
Маркович относно овърза- 

нациоиаллю-осво за1ГОСТТ8 на 
бодителната борба и социалята пя властта.

В *•*.
тае.
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ДЕСЕТ ГОДИНИ УСПЕШНА РАБОТА
■■ Такова самоуправи; гляване^^ в икшюмичес-

СПОМО! и Професио1 /ално-мето-

потрсбитс ма здрав
защита.
телио организиране

функция и удовлетворява
не на потребностите в обла
стта на здравната защита и 
издигане на здравната култу 
ра на населението, на което 
със съвременно поставената 
организация на здравна та 
служба и технология иа тру 

открити ОШС по-широ 
па афирмация

самоуправителпите от
и на самоуправите 

система изобщо.

кадя?ак дунД-там» 7/ологическата рационалност 
и ефикасност, обаче, не оз
начава и изолационизъм 
професионално и научн0 от 
пгошеиие, но напротив, с га- 
кова професионално и мето 
7/ологическо свъРзваис здрав 

регион става оцге гго- 
в осъшестояване

ЗА
КУЛТЕТ В 
ЦЕНТЪР в

на, иервоггоихиятрична, дер- 
матовонерологическа. инфе-
астивиа и гръдна) в трудова 

оторинола рич ггологич- 
гиисколожка,

Медицински фа

се записаха 137, а днес само 
на отдела обща медицина 

1152 души. С помо-
Преди едно десетилетие, 

на 12 октомври 1969 година, 
в Прищина бе открит меди 
цински факултет. Почти вос 
ки ден в съществуването на 

млада високообразова- 
телна институция донасяше 

някой нов успех и ня
кой нов опит, с което тя 
през изтеклия период' напъл 
но оправда своето съшеству 

Началото бе скромно,

следват 
шта «а преподавателите от 

медицински факул
тети в страната, преди вои- 
чко от белградския Меди- 

и Стоматологичен

очна, 
хирургична,

ни ят
отговорен
на сътрудничеството с 
широката обпгност и оснали 
те здравни региони и света.

друште по-
орга1ИИзац|Иятази да са 

ки хоризонтиС това, за пръв пъткултет.
в нашата страна във всяка 
ООСТ отделно и В7,в факул-

ЦНИЮ1Ш
факултет, вече през учебна 
та 1975/76 година бе открит 
и стоматологичен отдел, в 
който днес следват 275 сгу

по та иа 
поп/спия 
л.ната -

За да изпълни всички те
зи задачи, покрай задълже 
ни ята за издигане на ниво
то па обучението за студен
тите по медицина и стомато 
логия, факултетът вече по
стигна завидни резултати в

тега цялостно се стигна до 
обединение па трите оспов- 

фуикпми иа факултета: 
образователна, лаучна и

М еди цип-ване.
с малко кадри, които може
ха на пръсти да се пребро
ят. Четирима преподаватели 
и 13 сътрудници — това бе 

кадров „потен -

От ден па ден
факултет в Прищина 

повече се г;отв'ьрждава
денти.

Медицинският факултет в 
Прищина е едштстлеиата ви

пи ският 
все
в преодоляването на класи-здравпа.

целокупния 
циал". Не бе по-добро и със 
тоя-нието с учебните помага 
ла и помещенията за обуче 
нието. което се провеждаше 

Общата болница. Благода 
рение на всестранната по
мощ от всички университет 
ски центрове в страната и 
безкористната подкрепа на 
обществото, наскоро бяха 
преодоляни началните слабо 
сти, следствие на което ця
лото ведомство израстна в 

учебно-научен и

създаване па здравни кадри 
от всички профили и равни 

иа най-висши професио-лг а
пални и специалистически и 
научни егепепн, подразбира

в

йки и постоянното постди- 
пломно усъвършенствуване, 
което е досега завършено 
и за двете твърде потребни 
поколения лекари насочени 
към работа в превантивата 
и лекари специалисти по об 
ща медицина, които се шко 
луваха не напускайки свои
те работни места в основна
та здравна зашита.

модерен 
здравен центъР с изключи 
телно значиние, не само за 

^ Автономна

За десет години работа фа
култетът силно укрепна ка
дрово. Цифрата за четири
мата преподаватели и 13-те 
им сътрудници остана сам0 
„символ на началото”. През 
изтеклия период броят на 
сътрудниците се увеличи се
дем, а числото на препода
вателите дори 45 пъти. Днес 
обучението в Медицинския 
факултет в Прищина прове
ждат 180 преподаватели, от 
които 16 души са професо- 

, 22-ма доценти и 90 съ-

От година на го- 
клиникитедина 

на Медицинския 
факултет все по- 
добре са съоръ
жени със съвре
менни

област Косово.

медицин
ски апарати

Десетгодишнината от сво
ето основаване Медицин
ският факултет посреща и 
с многобройни други резул 
тати. Към новопостроени 
обекти за детска, интерна и 
инфективна клиника в деня 
на ознаменуването на фа-

1

Законът за сдружения 
труд внесе ново качество в ПРИНОС КЪМ РЕГИ

ОНАЛНАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ НА ЗДРАВНА
ТА СЛУЖБА

сока научна институция от 
този вид в света, в която 
обучението се провежда на 
два езика — сърбохърватски 
и албански. До сега на два
та езика на обучението ди
пломираха 310 студенти.

развитието на самоуправле 
нието и на самоуправителни 
те отношения и откри проце 
са на вертикалното и хори
зонтално свързване на фа
култета 
здравни организации с цел 
да се коордшшра, рациона
лизира и стане по-ефикасна 
работата, с което на равни 
шет0 на факултета 
глени

култета ще се придружат 
и обектите на анатомичния 
патологическия

ри
трудници и ГОЛЯМО число 
външни сътрудници, главно 
еминентни преподаватели в 
други университетски цен
трове от страната и чужби
на. От началото до днес до- 
кторираха 42, а магистърски 
изпит издържаха 39 препода 
ватели и сътрудници. Една 
част от кадрите бе на профе 
сионална и научна специали 
зация и субспециализация в 
чужбина в по-големите цен 
трове, което ооце повече до 
принесе за укрепване на ка 
дровата основа на факулте

и съдебно
медицинския институти, обе 
ктът на диагносткия 
тър, както и обектите за ги

със съответните
РАЗМАХ НА САМО
УПРАВЛЕНИЕТО

цен-
ческите облици на факултета 
като традиционалистическа 
„най-висша” школа, като „чи 
ста” и „елитна” наука, афир 
мирайки по този начин твор 
чеоката практика, която 
основава върху научната ми 
съл в изпълнение на опера 
тивпите

неколожка, очна, оторинола- 
рингологична, нервохирурги- 
ческа и клиниката за макси 
лофациална хирургия. Част 
от задачите

са закръ 
всички степени на 

здравната защита в един 
здравен регион в Косово. На 
равнището на трудовата ор 
ганизация са останали само 
координиращите функции, 
защото работниците от вен 
чки ООСТ 
паритетна

Общата болница в Прищи
на, която преди 10 години 
прие в обятията си Медицин 
ския факултет, благодарение 
на същия, прераона. в моде 
рен клиничен център и съ
временна научна база. Още 
преди шест години, между 
първите медицински факул
тети в страната, този факул 
тет сключи самоуправително 
споразумение за сдружаване 
на всички основни

се
ще се осъще

стви в следващия средносрозадачи в областта
чек развоен период, когато 
трябва да се построят обек
тите

на здравната защита. Него
вото предимство 
ствуването ла паралелни ме-

несъще-чрез своите на 
основа избрани 

делегати, заедно със студен
тите и представителите на 
обществото

за неврохирургическа 
и невропоихиятрична клини
ка, клиника за кардиоваску 
ларни болести и клиника за 
гръдна хирургия, онкологи- 
чески институт и „Б” пагви- 
льонът на фундаменталните 
институти. Всичко 
допринесе за още по-големи 
резултати на факултета, за- 
щото сегашният недостиг на 
помещения на някои клини
ки вече става 
фактор

та. дицински институции в то
зи регион — които биха, — 
както бе в практиката на 
другите

Същевременно, 
нарасна и числото 
дентите. Преди десет години

значително 
на сту- упраляват с об 

ществените средства и ре
шават за образованието, на
учна га дейност и здравната

ТТ1„ оргаимза
ции на сдружения труд — 
клиниките (интерна,

ограничавало не 
говата функция на обединя 
ваш фактор 
служба и неговото 
не в

детска, на здравната това щенавлиза- 
непосредствената прак

тика, му открива още по-го 
леми възможности 
план. ТоваКомунист на този 

е предимството 
на неговата фукция в закръ ограничаващ 

на развитието им.
Адрес п РЗДАвщдх.: БЕЛГРАД, Няо-

ЗМ-1М, НОВИ
1 6, тивфвй

оргшииа

БЕЛГРАД,
627-7Ю.

отговорен ре 
■в „Комушкт* Див .Кодувмст*. 
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ДИМИТРОВГРАД

ИЗКАЗВАНИЯПодобрение на говедо 

въдотвото ДА НЕ СЕ ЛЪЖЕМ...
Стзноя Петров, от с. Ясенов 

делегат в Съвета на сдружения 
на Общинската скупщина в Бабушница 
беше един от многото разискващи, кой
то критикува работата на земеделски^ 

конкретно и с пълен

дел
труд

— Какво предвижда Програмата 
стопанство до 1985 година?

последните години 
в Димитровградска община 
се забелязва значително по
добрение на расовия състав 
на едрия добитък и числено 
то увеличение на стоката. 
Специалистите считат, че го
ведовъдството напредва зна
чително с по-бърз темп в 
сравнение с овцевъдството, 
защото старческите домаки 
нства имат по-добри усло
вия за отглеждане «а едър 
добитък.

за развитие на сел
ското

Стоян
ПетровПРЕЗ те кооперации, 

адрес.
— Праязо да ви кажа — каза Пет

ров, в отчета на селскостопанската ин
спекция има много неверни данни. Не 
искам да говоря за другите 
ции, макар че до голяма степен ми е 
известно и тяхното положение, но

изнесеното в ин-

мляко, докато през 1964 го
дина в общината е било из 
купено само 589 8000 
ра мляко.

го прави само 
нашата кооперация. Но в случая само 
изнасям нашето положение...

Петров не е доволен и от това как 
между 

произво

Не казвам, че тосвалит

коопера-Предвиждат се още реди
ца мерки за селекция и оп 
леменяване на домашния 
фонд говеда, както и подо
брение на прехраната им. 
За тази цел във Висок, За 
бръдие и за селата около 
Димитровград съществуват 
пунктове за осеменяване на 
кравите. За сега съществу
ват само три пункта: в Ди
митровград, Смнловци и 
Изатовшг. До 1985 година 
ще се открият нови пункто 
ве за изкуствено осеменява 
не. Във Висок, освен в Иза 
товци, такъв ще бъдз от
крит в Сенокос. В ЗабъРДие, 
освен в Смиловци, ще се 
открие пункт във Височки 
Одоровци, при Пъртопошгн
ойите воденици, в Радейна 
и по възможност в село 
Петърлаш.

сътрудничеството
селокостопаноки

се развива 
сдружените 
дители и земеделската кооперация.

в
нашата кооперация 
формацията не отговаря на истината. • 
В нея пише, че в кооперация „Ерма” 
уж работил един селскостопански тех
ник... Такъв в кооперацията —• не ра
боти. По-точно, работи, но не се зани
мава със селско стопанство 
години вече е завеждащ комерческия

— Само в първата година ние, сдру 
производители, участвувахме 

в „подялбата на излишека”. Получихме 
известни суми, появили се като таки- 

— и там спря- Сега, когато попитам 
в кооперацията кога ще вършим раз
пределение на „печалбата” или получа 
отговор, че нямало отчет, или че няма 
такова нещо и тм.

жените

той с ва
Според Програмата за ра 

звитие на селското стопан
ство в Димитровградска об 
щина до 1985 година, прие 
та неотдавна на 
на Общинската 
се предвиждат редица меро 

гарантират

отдел.
И защо тогава да се залъгваме — 

сърди се Петров — защо изнасяме не
верни и произволни данни? Нали от 
тях нямаме полза. По-добре е — по 
мое мнение 
стояние, ако се борим за довеждане на 
повече селскостопански специалисти, 
защото наистина ни са необходими.

— Имам и други забележки във 
връзка с работата на кооперацията — 
продължи Ст. Петров. Аз съм един от 
сдружените селскостопански произво
дители. Имам 6 крави и 30 овце. Но 
от големите обещания от сдружаване
то — малко се осъществи. Коопераци
ята ои гледа само сметката, не прави 
много за развитие и подобрение на 
производството, а предимно се грижи 
за търговията. _______________

заседание
скупщина, Какъв стоков селскостопански про

изводител ще бъда аз, ако коопераци
ята не обезпечава специалисти, кат0 не 
участвувам в разпределението на дохо- 

казва Станоя —

ако изнесем точното съ
приятия, които 
още по-уокорено 
«а говедовъдството. Както из 
тъкват компетентните в Ди 
митровград,

развитие да. Според мене 
ще е необходимо кооперациите да се 
върнат изключително към селското сто 
панство- да се натоварят със задачата 
за подобрението и развитието му. Инак, 
ако си продължат и с търговия и със 
селско стопанство, селското стопанство 

въпреки нашите

благоприятно
влияние за това оказва гри
жат на Земеделска 
рзция „СТОЧАР”, 
организирала изкупване 
преработка на млякото. Съ
що така в общината 
създадени пунктове за 
куствено осеменяване на кра 
вите и създаване на симен 
тална и монтафонска раса 
добитък, която дава повече 
мляко и месо.

коопе 
която е

Чрез такава грижа за ра
звитието на говедовъдството 
и подобрението на расовия 
състав на добиткъа Димит 
ровградска 
нареди между 
палите общини в СР Сър
бия по отглеждане на гове
да. Това ще се постигне 
особено чрез увеличаване 
броя на сдружените земедел 
ски производители, които 
пге получават помощ от ко
операцията.

и няма да се засилва, 
желания и изказвания в отчетите и ин
формациите — каза между другото Песа

из- тров.община ще се 
най-напред-

М. А.

Вълци заклали петнадесет овце
За сега. констатира се 

Програмата, в общината има 
6753 говеда от които 
5 040 крави. Годишно в об 
ц-ината се изкупват над един 
милион и 700 хиляди литра

в
ловците от целия този край, 
и че една хайка най-вероя 
тно ще донесе резултати.

Много от овците, които 
се пазят в Драговита са 
купени за приплод, а това 
говори, че щетите, които 
този път са нанесеш! несме 
ят да се повторят, още по 
вече след като се знае, че 
през зимата е много по.-труд 
но да се защити добитъка 
от тези опасни зверове, ко 
ито след дълги години пак 
в-ьрлуват в този край-

Затова апела, който е на
сочен към всички ловци от 
този край трябва да бъде 
приет сериозно.

И най-старите жители на 
село Драговита (и не само 
на Драговита) не помнят 
кога за последен път вълци 
да са взели толкоз голям 
„данък”. Може би причина 
та за станалото 
е обективна, защото хората 
като че ли са забравили, 
че в този край 
зи зверове са били неприя
тел номер едно ма местното 
население, и че тяхното 
треблепне не е свършено.

Според думите на овчаря, 
Сърбислатз Младенов, кой
то пази овците в село Дра 
говита, а които са сопствс 
пост на коперация 
чар” от Димитровград, кла 

овцете е станало

в утринните часове, така че 
нито някой е чул, нито пък 
някой е видял. Парадоксал 
но звучи и факта, че на ов- 
цефермата в която се на
мират 230 овце и на която, 
нпй-вероятно, се пазят и 
няколко овчарски кучета 
не съществува относно на 
овчарите не им е дадена 
поне една ловджийски пуш

са

Б. Н.

нещастие
НОВИНИ ОТ ДОЛНО ТЛЪ|ЛИНО

УЧЕНИЦИТЕ УЧАТ В 

НОВОТО УЧИЛИЩЕ
някога те

ка.
От дирекцията на „Сто- 

чар” съобщават, че от пет 
кадесетте заклани овци, пет 
не са намерени, което ще 
рече, че вълци е имало по
вече, и че не е изключено 
да се .върнат отново.

Всичко това дава аларм 
за обща мобилизация на

из• • >
теха един лекар по обща 
практика и една медицин
ска сестра, коит0 оказваха 
основна здравствена защи
та. Но лекарят замина да 
отбие военната си повин
ност, а сестрата те дохажда 
в станцията. С това се вър 
па предишна практика: все 
ки (така би трябвало) «тор 
пик в станцията дохаждат 
лекар и друг медицински 
персонал, където вършат 
прегледи и дават п^кои по- 
обикновени услуги (превръз
ки, инжекции и пр.).

Населението от този край

Първия учебен ден в но
вата учебна година учени- 

лодведомственотоците от 
отделение в Долно Тлъмино 
посрещнаха в хубава учеб
на стая в новопостроенното 

сдание. Така им 
желанието

„Сто-

Т. Петровпето на
училищно 
се осъществи 
най-сетне да учат в хубаво, 
чисто и ново училище. Се

ляка Да се страху 
от тавана в

В ЛОШОТО ВРЕМЕ НАД СЕЛАТА ОКОЛО ЦЪРНООК

ДВЕ КРАВИ ЖЕРТВИ НА ГРЪМга вече 
ват мазилката

имучилище да
главите. Зато

старото 
падне върху слон в близката букова го 

ра. За щастие оставили
ка е върлувала из теоното 
п скалистото си 
с-[,с страхотии къгггежи, при впрегнатите крави под ед- 
лимащи на продължителни 

Църноок и окол- 
баирн са били покри 
късо време с бяла по 

кривка от градушка с дебе 
липа и до 5 см.

В началото на октомври 
(кюгато му не е време — 
калето казва нашият народ) 
над селата около Църиоок, 
в Боснлеградока 
се спусна лошо време съпъг 
ствуваио с поройни дъждо 
ве. градушка, 
гръмотевици.

Според изказите на жнте 
ли от Ярешиик, Зли дол и 
други села от истеричните 
и южните 
планината, това била най-си 
ли ата буря през 
на от .най-силигйте през по
следните няколко 
От силните валежи малки
те плалшьнаки поточета

превърнали в 
буйни и ,/Сърдити” реки, а 
придошлата Ярешничка ре-

уют.ните условия в коритова иъ*
новата учебна стая ги задъл 

- по-внимателно 
своя учител Лю- 

повече

ала, а те застанали под 
друга бука, така че гърмо- 

убнла само крави 
минали без

жават още 
да слушат ■ 
бец Димитров и с 
вдъхновените и труд да се

полагаше много надежди в 
работата на станцията, по
неже здравната защита бе 
твърде наболял обществен 
въпрос. Личеше, че с идва 
пето на лекар надеждите 
ще «им се сбъднат. Но това 

Здравната

община, пфмове. 
вите 
ти за

те вицата 
те, докато те 
повреди.учат.

... А ЗДРАВНАТА СТАНЦИЯ 
НЕ РАБОТИ

МЪЛНИИ и

Лошото време е нанесло 
големи вреди на селскосто
панските производители, по 
неже в тази планински се
ла реколтата все още не е 
прибрана. Освен това поро

да ите са отвлекли и повреди
ли махленските пътища. А 
мътната Ярешничка река е 
убила голям брой 
планински пастъРвп.

Както ни уведомиха жите 
'ли от махала Брезовец, се 
ло Зли дол, една силна гъР 
мотевица е улучила^ въпре 

Йордан

стана частично, 
станция е и е обзаве дои а, та
ка че лекарят не можеше 

всички меобходи-

От един месец насам здра- 
станция в Долно Тлъ- 
не работи. По-точно

вната 
мино
казано толкова време насе
лението от тлъмински 
Йон не получава здравни 
услуги, заради конто е пред 
назначена здравната

насклонове
гнатите крави на 
Михайлов Тасев от тази зли 
долска махала. Преди 
се спусне бурята, той въ” 
репнал кравите и с едно от 
децата си тръгнал да при
бере снопи от една своя 
лгива. Силният дъжд обаче 
ги накарал да потърсят под

да оказва 
ми услуги. Все пак хората 
с надяваха, че 
пге бъде разрешен и 
вт.прос. Сега обаче, едва ли 
иго кой вярва в това. Въп
рос е дали ще дойде друг

тази и сдра-
постепешю

години.този
вкуснистаи- II

ЦИЯ.
Както по-рано писахме, в 

тази здравна станция 
началото на пролетта рабо-

долииите се
К. Г.от лекар. К. Г.
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БОСИЛЕГРАД

ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЕДНО РЕШЕНИЕ ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯ НА 

УЧИЛИЩЕТО
БЕЛЕЖКА

КАРТОФИ - ИНИ ПАРИ?БРИГАДИРСНА*» не само поради това, че зао- 
паргия и леи-ВЕЧЕР“ УЧЕНИЦИТЕ и учителски 

ят колектив от средношкол-
...... центъР

от Боси- 
6 т.м. ознаменува

СЛЕД КАТО КОЛЕКТИВЪТ НА ОСНОВНО- 
ТО УЧИЛИЩЕ В ^БИСТЪР ВЗЕ ВТЕрндтл

НЕСОХА В ЧАСТНИ КВАРТИРИ

тази
ръководители мног<> 

но и поради това, 
убеден, че

бичах
ните 
по-рало,сясияг образователен 

„Иван Караивановили РЕВЮ 

от лоши
че бях сигурно

становище е единлеград на нейното

с бивсичко това училището 
ло принудено да отдели сред 
сива повече ог запланирани 
те. Възможностите на бю
джета обаче са по-малки от 
потребите, така че в компе
нсиране на разноските гюма 
га СОИ по пряка детска за 
щита. Когато иаичко се събе 
рс родителите не „покриват 
НИ 10 на сто от разноските.

седем-През последните 
осем години учениците от 
отдалечените села Ярешиик, 
Назърица, доганица, Карама 
цица, Голеш и Жеравшю ля 
маха проблеми с квартпру- 
ването. По време на школу 

си в ЬнстъР- Б пача 
всяка учебна годи-

НОМЕРА
убав е бил замисълът 
димитровградските бри 
гадирн да се предста 

вят пред своите съгра 
ждани и съученици след ус 
пешната изява на бригадир 
ското лято. Но онова, ко
ето имахме възможност да 
видим на 5 октомври вечер
та в голямата зала на Кул
турния центъР в Димитров
град заслужава критика.

В случая не сме запозна
ти дали някой компетентен 
предварително е бил запоз
нат със съдържанието на 
програмата, която е трябва 
ло да изпълнят димитров
градските бригадири. Може 
би сега това и не е важно. 
Важно е това, че по-гол яма 
та част от програмата беше 
„скърпена" от лоши, дори и 
вулгарни номера.

Не може другояче да се 
протълкува, освен като злоу
потреба на микрофона, ако 
по него, като рефрен, на ня 
колко пъти се произнася и 
един такъв номер: „Доле 
земля, горе небо — кувари- 
це — бог те . . . Или пък 
вицът от листата с яденета- 
та, която започва и свърш
ва с колбаси, като: фасул 
с колбаси, ориз с колбаси.... 
и яйца с колбаси!?

X вашето
лот0 «а

около 60 ученика от ви- 
класоазе се настапи- 

интер-
на
ситите 
ваха в училищния Обществените материални 

могат да обез- 
такава фииасова из- 

загова колокти-

нат. средства не 
печат
дръжка и 
вът, въз основа па изготве
на проектосметка е взел та-

В течение на тези години 
училището отделяше значи
телни материални средства 
за обзавеждане на интерна
та и обезпечаване на срав
нително добри условия за 
живот и учене. В ученето 

на учениците

кова решение.
Изпълнители от култур но-забавната програма

егвено правилно и единстве 
но възможно..."

В продължение на акаде 
мията Асен Стоев, дирек- 

от тор на училището говори 
за фонда „Иван Караива
нов”, който в училището 

и съществува вече 13 години 
и служи за помощ на бед 
ни ученици в обезпечава
не на книги, за ученичес
ки екскурзии и за награди 
на отличници. Стоев изтък- 

СТОЯН ВЕ- на, че по решение на учи
телския колектив всички 
ученици, завършили минала 
та година с отличен успех, 
се възнаграждават с книги, 
обезпечени от фонда.

След приветствието на 
празника от страна на дире 
ктора на кюстендилската 
политехническа гимназия, 
учениците се представиха с 
подбрана (културно-художе 
ствена програма. Тържество 
то бе увеличено и с орга
низирано посещение на фил 
ма „Мост" с тематика от 
НОБ-а. В чест на Ден* на 
училището 
низираха 
ни състезания.

Решението е основано, но 
обстановката настанала всле 
дствие на него налага по-се 
риозно занимаван е с въпро
са. Сигурно е, че родители
те трябва отговорно да из
пълняват задълженията в 
интерната и да обезпечават 
една част от средствата ну 
жни за работата на интерна 
та. Но съществува дилема: 
само парична сума или с 
продукти и пари? Семейни 
те бюджети на родителите 
вероятно не могат да прие 
мат първия начин, макар че 
сумата е далеч под действи 
телната сметка. Участвуване 
то с продукти носи труд
ности на хигиеничен план. 
Качеството и разнообразие
то също не са най-подходя
щи.

по Деня на училището.
На тържеството присъ- 

прздетавители

уроците 
магат двама възпитатели, за 
хигиената на помещенията 
се грижи платено лице, а 
менюто е доверено на ква
лифицирана готвачка. Уче
ниците заплащаха само хля
ба и даваха определено ко
личество хранителни проду 
кти — картофи, олио, зеле, 
фасул и др.

ствуваха и 
на политехническата гимна
зия „Неофит Рилоки" 
Кюстендил (НРБ), която с 
босилеградския образовате
лен център сътрудничи 
обменя опит в учебното де
ло.

На тържествено устроено
то събрание реч за живота 
и делото на Иван Караива 
нов произнесе 
ЛИЧКОВ, преподавател в 
центъра, който между дру 
гото говори за дейността 
на Караиванов, както и за 
отговорните длъжности, кои 
той е изпълнявал в нашата 
страна след напускането на 
България. Величков изтък- 
на и непоколебимостта на 
тоя интернационален борец 
когато по време на Информ 
бюрото енергично застава 
на страната на ЮКП като 
подчерта думите му По тоя 
повод изказани в произведе 
нието му „Хора и пигмеи": 
„В конфликта между ЮКП 
и Коминтерна решително за 
станах на страната на ЮКП,

Новата учебна година на
влезе във втория си месец, 
а в интерната сега кварти- 
руват само 20 ученика. Оста 
налите са си взели частни 
квартири или си пътуват 
в къщи.

Следствие на коя причина 
се стигна до това положе
ние?

Все пак най-много после
дици цте почувствуват уче
ниците ( които не кварти- 
пуват в интерната) и обра
зователният процес. В интер 
пата имат организирано уче 
не и помощ от възпитатели, 
освободени са от грижи за 
готвене на ядене, хигиена на 
квартирата и осветление. 
Единствената задача им е,

Попитахме няколко учени 
ка, родители и получихме по 
чти еднакви отговори:

Нима това не е, направо 
казано, хвърляне на прах в 
очите на димитровградската 
публика, която, това е отда
вна известно и безброй пъти 
потвърдено, притежава взи
скателен вкус и на която 
не могат да й се продават 
рога вместо свещи. . .

Колективът на училище
то е взел решение отопле
нието и храненето в интер
ната да се заплаща с 20 
динара на ден. Тази сума е 
сериозно бреме за скромни
те семейни бюджети. Инак 
за квартира заплащат от 50 
до 100 динара на месеца, а 
храненето си обезпечават 
от домашни резерви и про
дукти.

В такава обстановка, си
гурно е едно: имат загуба и 
учениците и училището. В ча 
стните квартири ученици не 
могат да имат ни приблизи
телно така добри условия 
за учене и живеене.

учениците орга 
различни спорт-

Би трябвало в Общинска
та конференция на Съюза 
на социалистическата мла
деж да се обсъди защо е 
допуснато някой-си да се по
играе така безотговорно с 
авторитета на Димитровград 
ското бригадирско движе
ние.

ученето на уроците. Това са 
хубави условия за добър 
успех, коит0 липсват ако се 
квартирува в частни кварти
ра.

Освен това, 
проблем с работните

разкрива се 
места

и личните доходи на възпи
тателите и останалия персо
нал.

Защото бригадирите от ди 
митровградска община, 
освобождението до днес, ни 
кога не са ни разочаровали. 
Винаги са постигали забе
лежителни резултати и ка
то усърдни и примерни стро 
ители, и резултати на кул
турно-забавното поле.

от

Училището пък трябва да 
заплаща лични доходи 
четирима работници, които 
се грижат само за 20

В Босилеградска община 
има опге два интерната: в 
Д. Любата и Г. Любата, 
ито се срешат 
проблеми. Това

на

учени кока. със същите„Програмата" с която тези
Колективът на училището 

взетото решение е мотивира 
ло с икономическа обосно
вка. Родителите 
в Цялост, определеното 
чество продукти и не искат 
да ги дадат, а училището 
не може насила да 
ме. С

значи трябва 
да се намери 0бШ0 най-опо 
лучливо решение. Самоупра 
вителната общност 
натите по пряка 
щита на последното 
ние е

дни се представиха — в ни
какъв случай не може да 
говори добре за нейните ав
тори, защото в по-голямата 

част
сбор от най-слаби и неус-

не са дали 
коли на интер

детска за-си представляваше
заседа- 

раздвижила ииициати 
изучаване и

ги взе-
оглед на това, че е 

направен пропуск: взаимоот
ношенията интернат — роди 
тели не са уредени 
вор. задълженията не 
да се потърсят нито 
редовна

пели номера, които едва ли 
биха могли да издържат и 
най-слаба критическа

ва за решаване 
на въпроса. Колко по-бързо 
— толкова по-добреоцен

ка. с дого- 
могат 

чрез
постъпка. Заради

М. А.
К. Г.

Младен Йотев: Ранени
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лддожкл С ФАШ1ЦА 1)
БОСИЛЕГРАД: ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА 
СИО ПО ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА Из дейността на СИО 

ние и възпитание в Южно моравски регион
за средно насочено образова

Всекидневно 
се увеличава 
обществената

Успехът на учениците
интерес на всички

грижа за децата От целокупния брой ученици коит0 са ВСЕ ОЩЕ ИМА И СУБЕК 
ТИВНИ СЛАБОСТИ

завършили
16,49 на сто са отличйи, 19,4 много добри, 

на сто от учениците са завършили с добър
класа 
64,47
със задоволителен успех

а
Чрез солидарни начала до подобрение на целокупния 

детски живот. Децата от шестгодишна възраст ще бъ 
дат включени във ведомствата на предучилищна възраст.

На състоялата се през ми жи ще се влагат и занап
ред, а отделно място ще 
имат увеличаването на 
ученическия стандарт, кой
то все още изостава зад 
нуждите и обективните въз 
можности.

Делегатите приеха реше
ние за изгтвяне на нов сре 

за дносрочен план за период 
од 1981 до 1985 година. Пред 
ложението за развойния 
план ще бъде пуснато на 

интересно организмг публично обсъждане 
ране в областта на общес- училищата, в делегациите 
твената грижа за детето. на местните общности и

Същността «а този проек- в организациите на сдруже 
то-документ, който в СРС ния труд, а плана ще бъде 
без автономните покрайни- изготвен до края на 1980 го 

на пуб-

и
Констатирайки, че успе

хът не е най-добър 
тите посочиха някои от обе 
ктивните причини . които 
влияят върху него: недоста
тъчната връзка измежду ос 
новното и средно училище, 
недостатъчната обзаведеност 
.на училищата с училищни 
помагала, липса на училищ
ни помещения за организи 
райе на допълнително и до 
бавъчно обучение, неоргани 
зирани педагогнческо-пси- 
хологичеоки служби в учи
лищата, неблаговременно 
обезпечаване на учебници и 
пр. Но не смеят да се пре
небрегнат, бе изтъкнато на 
скупщината, и субективни
те слабости в училищните 
колективи. И покрай подго 
товките за осъществяване 
на реформата известно чи 
сло преподаватели в но
вите условия са задържали 
старите схващания и доста 
тъчно «е са се застъпвали 
за претворяване на новите 
програми на практика.

делега-Делегатите отделно об
съдиха успеха в първа и 
втора година на насочено
то образование, тъй като 
в тези два класа е прило
жена новата училищна про 
грама. Беше посочено, че 
от 7 400 ученика в първа го
дина класа са завършили 
5.956 ученика, докато 1.284 
са повтаряли класа. Най-до 
бър успех в региона са 
постигнали Средното 
зикално училище в Леско 
вац (100 на сто От учени
ците са завършили класа). 
Образователния център „Й0 
сип Броз Тито" в Сурду 
лица (95,28 на сто), докато 
•най-слаб усех е забелязан 
в Образователния център 
„В. Смайевич" в Буяновац 
(61,72 на сто), в Образова 
телния център ,Александър 
Станковци” в Буяновац (65,87 
на сто) и в Образователния 
център „Б. Станкович" във 
Враня 70,70 на сто). В Обра 
зователния център в Боси 
леград от 192 ученика с ус
пех са завършили 160 или 
83,33 на сто.

На проведената през мина 
лата седмица сесия на Окуп 
шината на Регионалната са 
моуправители а общ ност на 
интересите за средно иасо 
чено образование и възли 
тание в Лесковац, делегати 
те покрай другото обсъди 
ха постигнатия успех в 
миналата учебна година в 
средношколските образова 
телни центрове и се заложи 
ха за подобрение на съшия 
в настоящата учебна годи
на. Те констатираха, че ус
пехът на учениците след 
поправителните изпити е 
различен по училищата, че 
е по-добър в отношение на 
предходните години, но все

на лата седмица сесия на 
Скупщината на общинската 
самоуправителна общност 
на инте-реоите по пряка дет 
ска защита в Босилеград, 

обсъдиха проек 
Републи- 

самоуггравителна

делегатите 
тодскументът на 
канската
общност ,на интересите 
детска защита, отнасящ се 
до преустройството т.е. по до 
брението на самоуправител- 
ното

му-
в

Д1ша.
За отбелязване е, че пок

рай другото отделно 
в плана заема

още не е ща равнище на ко 
ето

ни вече се намира 
лично обсъждане, е да уточ 
ни конкретни принципи

бъдат засновани на 
споразу

трябва да бъде.
От вкупно 20.998 ученика 

в 26 средношколски 
трове с успех са завърши 
ли 19.032 ученика или 90,64 
на сто, докато 1966 ученика 
са повтаряли класа. В от
ношение на учебната 1977 78

място 
форм иранс

ко
цен-ито ще

самоуправителни
в общините за сдру- 

общ-

то на възпитателни групи 
за деца от предучилищна въ 
зраст. Там където има ма
лък брой деца и няма въз 
можност да се открие пре
дучилищно ведомство де
цата ще се подготвяват в 
училишата по подходяща 
програма.

мения 
жаване 
ност
за децата от предучилищна 
възраст, на самоуправително 
споразумение за сдружава
не в Републиканската оощ 

обществена грижа 
както и на самоу-

споразумение

в общинска 
за обществена грижа

година средния успех е по- 
добър с 1,30 на сто, но 
все пак броят на тези които 
не са завършили класа 
сще голям.

И УЧЕНИЦИТЕ ДА КАЖАТ 
ДУМАТА

е В досегашнатаност за практика 
най-често се казва, че за ела 
бия успех са виновни препо

Втора година вВ. Б. училища 
та на региона Са завърши 
ли 93,64 на сто от ученици
те. Най-ДобъР 
казали Средното музикално 
училище в Лесковац (100 на 
сто), училището за .квалифи 
цирани работници в Мед- 
вежда (100 на сто) и Обра 
зователния 
вище (100 на сто). Най-слаб

за децата, 
правително

осъществявана правата 
за получаване на детски до 

Целта на докумен- 
който ще бъде изгот- 

всички деца до шест 
възраст да бъдат

давателите, учениците или 
родителите. Но такава кон
статация не е достатъчна. 
Да не се повтори същото 
положение и в настоящата 
година делегатите взеха ре 
шение с коет0 препоръчват 
на колективите в училища 
та подробно да анализират 
успеха, родителите да кажат 
своето мнение, а учениците 
да „открият” недостатъците 
си и да проговорят за труд 
костите с които се срещат. 
Състоянието в реформата и 
в успеха трябва да бъде 
анализирано и в първични
те организации на СК в 
училищата, в първичните ор 
ганизации на ССМ а след 
това с взетите решения да 
се запознае и сдружения 
труд.

за ДИМИТРОВГРАД успех са по

Мяаденша делегация гостува 
в Драгоман

датък.
та.
вей. е 
годишна 
включваш в съшествуващи- 

нови ведомства които 
ще бъдат построени за та- 
ци цел.Носители на организацион 
ните програми ще °ъДат 
общинските самоуправител 
ни общности на интереси 

а материалните 
ства ще бъдат

солидарни начала от 
общини или от Ре 

взе

център в ТъргоВ рамките на крайграничното сътрудничес
тво между Димитровград СФРЮ и съседните об
щини в НР България на 27 и 28 септември т.г. де
легация на Общинската конференция на Съюза на 
Социалистическата младеж от Димитровград 
тува на Димитровския Комсомол на град Драго
ман.

те и

пък уопех са показали Об
център „А.оазователния 

Стз.икович” в Буяновац (са
мо 73,68 иа сто от ученици

гос-

сред- 
обезпечени

По време на пребиваването си в Народна 
Република България, младежите от Димитровград 
водиха разгбвори с представители на Комсомола от 
Драгоман. Между представителите от двете мла
дежки организации се сключиха нови познанства 
и познания, отнасящи се до организираността 
работата на младежките и други обществени ор
ганизации в двете общини.

Освен това, младежката делегация от Димит 
ровград направи посещение на някои културни и 
исторически знаменитости.

те са завършили с успех), 
и Обоацователшгя център 
„В. Смайевич” в Буяновац 
(88 на сто). В Образовател 
пия цеитъР в Босилеград ус 
пеха е сравнително добър: 
от 135 ученика 127 са завъР 
шили с успех или 94,07 на

те,

чрез
самите „
публиката. Делегатите 
ха решение необходимите 
материални средства за това 

обществено мероприя 
за икономически

общини каквато е 
бъДат 

солидарни

и

важно 
ти е изост
аналите 
Босилвградената Да 
осигурени чрез

В. Б.сто.
Т. Петров

Републиканската 
общност 

защита. Дс 
взеха

начала от
самоуправителна
по пряка детска 
легатите съШ° такаикономически не 

общини да се

МЛАДИТЕ И МЛАДЕЖКИ 
ЯТ ДОБРОВОЛЕН ТРУД. Високи резултати

гада „Пера Мачкатовац”, ко 
ято от акцията „Подринье- 
Колубара" се завърна чети
ри пъти ударна със завоюва 
на Лента на акцията и с 
над
бригадири — ударници.

Младите от Сурдулица са 
домакините и на Младежка 
та изследователска 
„Южна Морава 78” — тук 
работи туристическата сек 
ция- Младите трупат 
и за този вид дейност.

Седем младежи от Сурду- 
лишжа община участвуват 

акцията „Шамац — Са 
раево” в състава иа брпга 
дата от Южшоморавски ре
гион. Всичките се завръщат 
като ударници.

През настоящата година 
акциите получиха още по- 
голям размах: организира 

Сурдулица

акна младежката трудова 
ция „Власима 78” и постига 
извънредни резултати — по 
вече от половината участии

Най-изразителна дейност 
Сурдулипжа об- 

дтзе
решение в 
развитите 
увеличи детския додатък за 

децата в тях за раз- 
осталалиге не са

младите от
щипа през последните

постигат в добровол 
Около

акция
години
пия младежки труд.
350 младежи и девойки го
дишно се включват в бри
гади и участвуват на мест
ни, републикански или съ*о 
зли трудови акции.

1ЦОТО
лика от 
в състояние да ползват 

възможности

ци стават ударшщи.
Организирането на местна 

та трудова акция „Сурдули 
ца 78” от типа па акциите 
в населено място с брига
дирски стаи представлява 
може би иай-толямото пое 
тиженис иа сурдулишката 
младеж, тъй като младите 
непосредствено работят въР 
ху уреждането и разхубавя 

Над 60 мла 
работят 
най-раз

комунални обекти, 
прибират в бри 

стаи (в гарнизо-

опггг повече от половинатаОС
ка-таналите 

квито са детски ясли, гради Твърде широка дейност е 
изявена в залесителните ак 
цнп. Над 10 бригади участву 
ват в тази акция, като по
стоянни бригади, а общо в 
младежките доброволни ак
ции участвуват около 3 000 
младежи и девойки от об
щината.

Безспорно, за да се пости 
гат такива успехи бе необхо 
дима изключителна дейност 
от страна на младежката и 
остаизалите обществено-поли 
тически организации, пълна 
съгласуваност 
ствпе.

Iпки и пр. делегати
те анализираха осъшествЯ' 

среднос речната
На заседанието иа

Един бегъл поглед върху 
постиженията за последните 

I две години потвърждава 
убедително това. Младежка 
та трудова бригада „Пера 
Мачкатовац” през 1978 го
дина работи на 
младежка 
автомобилен път „Братство 
и единство”, като се завръ- 

признатжя: 
пет пъти ударна с повече от 
20 ударници и спечелена Ле

валето на
програма гю развитие 
детска защита в обидната 
та период от 1976 — 1980 го 
дина. Беше констатирано, чс 
шплапирапите цеди .и зада- 

сс осъществяват.
резултати са 

откриването 
във

на

вашето на града, 
дежи и девойки 
ежедневно върху 
лични 
а сепне се 
гадирокии

па ЮНА), 1КЪдето се ра
звива особено плодотворно 
сътрудничество между мла 

войниците. И на та 
акция повечето от поло 

участници

съюзната на е акцията ,л 
79”, на която раб 
бригадири в две бригади 
„•Пера Мачкатовац” и ,,Ед- 
пард Кардсл”. Резултатите 
са внушителни, а над 30 
души стават ударници и поч 
ти всички биват пох-валени.

През август фериалците 
оформиха твърде силна бри

чи главно 
Иа й-гол ям и 
постигнати в

ученически столове
централни и подве- 

училища,

трудова акция 60ОТЯТ

на на с хубави иавсички 
домствени
обезпечаването

в
и единодей-сред-

за отдих и рекреация 
ученици най-много за 

бедните, за превозване 
ученици и пр. Отделни три

ла дите иита па акцията.
През същата година мла- 

трудова бригада 
Пияде" участвува

ства зи ставатпа Ст. Н.вината
ударници.дежката

„Моша
иа
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Нерегулярно първенотво
ФУТБОЛ

[пета победа иа »Аоен Балканокн«
— =5=т;:=^Н:

третият гол Ос вкаран в 
тридесет и петата минута, 
а гол-мйстор бе Кръстев.
ЛТЛва^а ,'Г'^о 
рото полувреме, =

денковнч, Ракич,
Мшшич. Дамянов”4Петият кръг на първен

ството в Н-ишка междуоб- 
шчшека лига донесе доста 
радост на димитровградски 
те любители ма футболна
та игра. Днешният против
ник „Свобода" от Гората 
Врежина се показа слаб про 
тчвник, защото домакините 
ги надиграха по всички по 

резултата

С. фаворизиравич, 
и Миленжоаич.

Стадион: „Парк в Димит
ровград. Време — студено, 
но приятно за игра. Съдия. 
Добросав Ранржелович 
солиден. Зрители: около 100.

дните от Лесковац (!) всяко 
нападение на домакините 
прекъсваха, помагаха на по- 
добрия отбор, па дори има 
ше и смешни положоиия- 
Но съдиите преследваха са
мо една цел

„Свобода" и запазване на 
оучянци. Такова отношение 
към съденето ремонтира до 
машяите зрители и замалко 
ис се дойде до инциделти.

схванаха Цялия

Баскетболистите на дим/ит- 
„Свобода вече

__ иа Сръбска лига
понеже в последна- 

загуби-

ровградска 
песа членове 
— изток,
та решаваща среща

Алексииац и с то- 
в по-низък 

Димит- 
не напуснаха

седемдесетата
и седмата минута. 

Гол-майстори за
Миленков!ш в седемдс 
петата минута 

в осемдесетата.
Балкански"

Първото полувреме дома
кините спечелиха с 3:0, а 
през второто вкараха още 
два, тю гол-разликата идеше 
да бъде още по-добра, ако 

от „А. Балкан

поражениеха мача в 
ва се преселиха 
ранг па състезание, 
ровпрадчаии 
Сръбска лига само зарад ела 
бага игра, ио и затова, че 
други искаха, което отговар- 

отделни отбори, па 
спортни форуми.

гоститенаказатели. а 
крает бе 5:2 за домакините.

Футболистите от Димитро 
вград настъпиха в следния

на
бяха: 
сет и и по
мер три 

Така „Асен 
спечели още две точки, а 
що се касае до гостите ге 
бяха .надиграни, ио спорт- 
монството ме бе нзисверено 

играта бе наистина

футболистите
бяха по-предосетливи в 

отбраната и не бяха ггозво 
лнлн на гостите да им вка
рат двата гола.

Головете бяха вкарвани по

състав:
Виданович, Марков, Соти 

ров, Пейчев, Марков, 3., 
Тодоров, Голубов, Величков, 
Ставров, Кръстев и Тоцев.

Гостите От Горна Врежи 
на настъпиха със 
единадесеторка Стоилковнч, 
Златкович, Стеванович, Ми 
лосавлевпч, Дамнянович, Ра

ски
Заечарци 
съдийски фарс, 
следните десет минути по
вече стартираха, 
играха и дадоха възможност 
на домакините да спечелят 
две скъпоценни точки.

Но до коя степен вучянци 
при благосклонното стачови 

иа Състезателната коми 
сия желаеха да запазят своя 
статус в Сръбска лига най- 
красноречиво говори тяхно
то поведение в навечерието 
на срещата в Алексииац — 

„Свобода".

през по-я-ше на 
дори и на

отколкото
ВУЧЯНЦИ
„ХОРОВОДЦИ”

така, чс 
приятна за гледане.следния ред:

В единадесетата минутаследната
'Гоцев вкара първия гол за 
„Балкански”. Вторият гол Т. Метров За главни протагонисти на 

такава игра, магласяване на 
резултатите, отчаяни призи
ви до Баскетболния съю3 “а 
Сърбия, бяха баскетболисти- 

„Трайко Райкович" от
Докога ще се оплакваме? щ-е

въздух”. те иа
Вучйе, относно управата на 
този клуб, КОЙТО Цялото ЛЪР 
венство перкара на послед
но място, но докрай жесто
ко и неспортменски се бо
риха да запазят статус на 
член в Сръбска лига. Да за
почнем от началото на тази 
неприятна история, която е 
в разрез със спортния морал, 
с отношенията на аматьориз 
ма в спорта, понеже интере
сите на клуба 
обществените интереси.

Шест кръга преди края на 
първенството „Свобода" тря 
бваше да се срещне в Пи
рот с едноименния отбор. 
Понеже на тоя ден се със
тоя граничен събор в Дими

„да вдъхне свеж 
Пред Райчиловци пътния• 
контрол спре автобуса. Ес- 

не му беше труд 
да установи, че водачът 

кара шидн. Последва правил 
на мерка и — автобусът се

край пътя- Пътни

тобусът пристигна на спир
ката със закъснение от 40 
минути (дойде в 15 ч и 
10 мин., а трябва в 14 и 
30 мин.). Водачът Йоваи Ве 
ллчков очевидно беше „пи
йнал малко повече” и въпре 
ки протестите «а пътниците 
слезна и се отправи към ма 
газила, в който „поправя” 
настроението си още поло
вин час. Няколко възраст
ни жени го молеха да тръг 
не, за да не изпуснат 
тебуоите за Белград и Кюс
тендил, други негодуваха, а 
той самоуверено 
ше:

Много пъти досега вода
чите на автобусите от боси 
леградския „Автотранспорт” 
са причинявали неприятнос
ти на пътниците, пътуващи 
на линията Босилеград — Ка- 
раманица и обратно. За ня
кои от тези нежелателни 
случки вече писаха читатели 
и кореспондентите на „Брат 
ство", за други пътниците 
се оплакваха в управление 
то па предприятието, при 
общинските и обществено- 
политическите ръководите
ли. Предприятието е взи
мало мерки, но несъответни 
и несполучливи, в резултат 
на което лошите постъпки 
се повтарят.

На 4 октомври в следобед 
ните часове пътувахме от 
Бистър До Босилеград. Ав-

. Напредък"
Именно, на два дена на адре 
сата на алексинчани приети 

със следното 
„Съмняваме, 

баскетболния

тествеио.
но

га телеграма 
съдържание: 
че ще пуснете 
отбор „Свобода" от Дими
тровград да ви победи. Пре
дупреждаваме ви, че сме 
осведомили 
съюз на Сърбия и затова от

намери
ците продължаха пеша към 
Босилеград, 
лометра път изминаха със 
собствени сили, но това бе 
ше по-приятната част 
това неприятно пътуване. 

Докато озлобени вървяха 
пътниците

Тези три ки-

Баскетболни яот
надвишихаав-

изискваме спортно от-вас
ношение". На деня на среша 
та от Вучйе пристига деле-

секъм града, 
питаха кому да се оплак
ват? И докога ще се оплак 
ват? Отговора иа последния 
въпрос трябва да дадат 
моуправителните органи на 
„Автотранспорта” в Босиле- 

Ст. Манасиев

отговаря- 
„ще тръгна, когато аз 

искам".
По път* автобусът „танцу 

ваше” от единия дс другия 
ръб на пътя. а на всяка 
спирка водачът слицаше

гация, която следи мача, во 
дейки бележки за уж съм
нителни моменти на мача, 
а контролът и супер-контро 
лът от Баскетболни^ съюз 
на Сърбия- Както е забеля
зал журналистът на „На- 
родне новине" от Алексииац 
мача протича при пълна ре 
гула-рност и нямаше ника
кви основания, че може да 
се дойде до наместване на 
резултата, за което се по
грижиха и алексинчани и 
гостите от Димитровград, 
които поднесоха пораже
нието, но за жалост е, 
че инициаторите на изслед 
ване на регулярността на 
първенството са именно ву- 
Чянци, които на няколко 
кръга преди края на първен 
стваната среща в Алекси- 
нац са търсили точки от 
баскетболистите на „Напре
дък”.

са-

тровград. чрез договор меж
ду управите на двата отбо
ра срещата трябваше да се 
състои в Димитровград, по
неже и в други спортове и 
при подобни случаи така се 
постъпваше, разбира се със 
съгласието 
вия отбор. Обаче в насроче 
ного време 
дойдоха, понеже били осве
домени
комисия, че срещата трябва 
да се проведе в техния град 
и е било изказано съмпе-

град.

Съвети на лекаря Вирусни пневмонии
на противнико-ра, хрема, слаба кашлица. Температу

рата може да бъде висока, често оба
че не е много висока, а понякога дори 
е нормална. Повишената температу 
ра продължава обикновено десетина 
дни и постепенно се нормализира. Мо-

Пневмониите продължават да за
емат важно място в нашето ежедневие 
и да интересуват живо не само лекари 
те, но и болните и техните близки. То
ва се дължи на сравнително голямата 
им честота, на голямото разнообразие 
в протичането им, на многото агенти, 
които ги причиняват. Пневмониите мо 
гат да бъдат причинени от инфекциоз
ни агенти (бактерии, вируси, рикетсии), 
от химични и токсични въздействия, от 
травми и др.

^Вирусните пневмонии се причиня
ват от вируси и някои сродни микро
организми. В тази група спадат пнев
мониите, причинени от грипния вирус, 
от вирусите на някои други инфекциоз 
ки болести (мбрбили, варицела и др.), 
от аденовируси) група вируси, 
обикновено поразяват дихателните пъ
тища и конюктивитите), от вирусите на 
органитозата, пситакозата и др. Зара
зяването на човека оТ орнитоза и пси-

домашни

пиротчанци не

от Състезателната

же да трае по-продължително и по- 
кратко. Тя спада временно след взема 
не на ацетизал, кофенал, амидофен и 
др. подобни лекарства, но не се влияе 
от сулфонамиди, пеницилин и стреп
томицин. При по-висока температура 
могат да се вземат лекарства по пред
писание на лекар.

Болните не бива По свое усмотре
ние или по съвета на близките си да 
прибягват до самолечение с антибиоти
ци и сулфонамиди. Много от нях са 
без ефект при вирусните пневмонии. 
Други медикаменти могат да бъдат по
лезни само при правилна дозировка от 
лекар. Вместо да се „лекуват” сами, 
болните биха могли да улеснят лекаря 
при поставяне на диагнозата, като се 
наблюдават

ние, че се касае за наглася
ваме на резултата.

Срещата не се състоя ни- 
то в Пирот, нит0 в Димит
ровград, и се очакваше ре
шаващата дума на Състеза 
тели ата комисия- Тази дума 
па комисията се очаква до 
последния кръг, за да пехвли 
яе пряко кой Да напуоне 
Сръбска лига. относно „Трай 
1Ко Райкович” да се спаси 
от изпадане. Вместо среща
та веднага да се насрочи, 
поради регулярност на със
тезанието, Състезателната ко 
мисия накрая е приела ре 
шение срещата да се реги
стрира 20:0 за отбора на Пи 
Рот, а на „Свобода” дори да 
се отнема една точка. Ди- 
митровградчани за това ре 
шение узнават едва след из 
ирраване на последния кръг, 
когато цялата фарса е 
вършена, понеже такъв 
лог най-много отговаря 
вучднци. Но това 
една от редицата други 
честни случаи, които между 
временно се случват, 
кто

ОТГОВОРНОСТ ЗА 
НАЙ ОТГОВОРНИТЕ

които
Фарсът да бъде още по- 

наеха се баскетбоГОЛягМ
листите на „Морава” от Вла 
дичин хан, отбор на който 
се предзказваше да мине в
ПО-НИЗъК
ния. „Морава” 
кръг победи „Леда” от Кня- 
жевац и с това се спаси от 
изпадане, а лигата, както мо 
ме.нтално е състоянието, 
пускат вучянци и Димитров 
градчани. Изразено е откри 
то съмнение в регулярността 
на тази среща, особено ко
гато се знае, че „Леда” на 
свой терен победи първене
ца на лигата „Ергоном” и 

отбор

такоза става чрез диви и 
птици (гълъби, папагали и др.). Много 
близка до тях е Кутреската, която се 
причинява от рикетсия (микрооргани
зъм, сходен на вирусите).

Първичната атипична

добре, като измерват и 
записват два пъти дневно (7 и 16 ча
са) температурата си, събирах храни 
чките и изнамерват количеството на 
урината.

ранг на състеза-
в последния

пневмония, 
която на времето послужи като модел 
за вирусна пневмония, в един случаи 
се дължи на вируси, а в други — на 
микроорганизма „микоплазма 
ние”, който сега вече не се 
вирус.

Усложенията 
монии обикновено

при вирусните пнев- 
се получават 

Само някои форми —
орнитозата — могат да 

протекат много тежко, особено ако не 
СС СВОСЕре'’енно и правилно.
_ Предпазните мерки срещу тези за 
болявания се свеждат до У 
на хигиенни навици 
правилно и редовно 
на почивка 
закаляване

на-
РяД 

пситакозако.
за-пневмо- 

счита за
та и понякога епи

на
Общо взето, вирусните 

не протичат тежко. По-опасни
пневмонии, които се причиня

ват освен от вируси и от някои бак
терии — зневмококи, стафилококи, 
флуенчни бактерии.

е самопневмонии 
са „сме ме

сените” възприемане 
в ежедневието — 
хранене, втоооклаоирания

„Младост”.
а чи-

главен протагонист е 
Състезателната комисия със 
седалище в Лесковац и уп
равата «а „Трайко Райко
вич да тръгнем редом.

предпоследния кръг в 
Димитровград Се срещнаха 
домакините с отбора на 
„Младост” от Зайчар Госта 
те през цялото 
мача

режим 
достатъчно сън,

упражнени Н« ТяЛОТО чРез Физически упражнения и спорт, отказвана лт -
тюнопушене. Всичко това "ов^нхава 
съпротивата на организма овишава 
фекциите. За Някои 
има и специфични 
мат още широко

ин-
Вирусната пнев

мония протича по-тежко при възраст
ните хора, малките деца, хора 
заболявалия —

и труд, На баскетболистите на
„Свобода” предстои труден 
път да докажат как по сте 
чение на различни обстоя
телства изпаднаха от лотата

с други 
сърдечни, белодробни ВИ др. срещу ни

ви ру сни болести 
ваксини, но 

приложение.

Вирусната пневмония 
пенно с нерасположение; студени 
ки^ бавно повишаваща се

започва поете 
тръп 

температу-
и евентуално 
своя статус в не*. Но труд
но е да се повярва в това.

да запазятте ня

Д-Р Д-В. течение на 
постоянно водеха, а съ Слободан КръстичСТРАНИЦА 10
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ИНТЕРЕСНО ЗА ДОМАКИНИТЕ

МУСАКА ОТ 

ЯБЪЛКИИ бавен и малко онача ИВАН КАРАИВАНОВ: СТАТИИ ЗА ТИТО

■«Ь. йИ* СЕЯНИЯ КОНГРЕСПонастоящем човекът е като стоманена пружина.
И според скоростта на 

движението ои, човекът е 
далеч зад много животни. 
Изплашена антилопа бяга 
съе скорост от 90 км на 
час. Кон бегач тича и до 
70 км на час, но само ня
колко минути. При интензи 
вно няколкоминутьто бягане 
извънредни окорости раз
виват тигърът, леопардът и 
други зверове.

Птиците са „малки и леки 
чки” създания, но летят 
твърде бързо. Гълъбите за 
един час изминат 70 км 
някои лястовички и до 
км. Златният сокол когато 
е изплашен лети с 300 км 
на час. Все пак нито най- 
силните птици—летачи не 
могат да се мерят с някои 
насекоми. Един вид муши
ци (Сепхеномиа) лети със 
скорост над 
тра на час! 
през лета тя достига скоро
стта на звука.

Все пак за човека е най- 
добре, че е най-силен по 
ума.

развил твърде много видове 
спорт в изява на своите фи 
зически

Едри кисели ябълки 
се обелят и изрежат 
на тънки кръгчета. 
Всяко кръгче се пото 
ггоа в размутени яйца, 
а след това се пържи 
в кипящо олио. В от
делен съд се сипва

възможности. От НА ЙИгодина на година спортисти 
те постигат все по-силни ре 
зултати в бягане, окачане, 
плуване, вдигане на тежес
ти. Границите на човекови 
те физически възможности 
постоянно се повдигат,

'кои са се издигнали на фан 
тастична висота.

Все пак физическите въз
можности на човека са мно 
го малки в сравнение с те
зи на някои животни.

Бълхата, например, е ни
щожно и вредно насекохмо, 
но е отличен скакач. Нейни 
ят скок е равен на 300 дъл 
жини на нейното тяло! Пре 
ведено в човешки димензии, 
всеки от нас трябва да ска 
ча 500 м! Горилата без кра 
чка залитане, значи от мяС 
то, може да прескочи река 
широка 20 м. Учените счи
тат, че тя има такива мус
кули, които могат момен
тално да се обтегнат и от
пуснат, отхврляйки тялото

СПИРАМЕ се с няколко думи на Седмия кон
грес на Коминтерна, защото той е нов и решите
лен етап в развитието на КП Югославия. Тук ние 
виждаме едно ново лице, което излиза на истори
ческата сцена, виждаме, че се явява другарят Вал 
тер, т.е. Тито, отначало като секретар на югослав
ската делегация, а. после като кандидат за член 
на Изпълнителния комитет на КИ. Югославската 
делегация се състои от седем членове. Тук е Вал- 
тер т.е. Тито, Бошкович, т.е. Филип Филипович, 
Шмид т.е. Благой Парович, Велич т.е. Ловро Ку- 
хар, Железар т.е. Иво Марич, който е дошъл с же- 

вечен негов спътник и още двама 
делегацията е назначен

• мляко и когато запо
чне да кипи се доба
вят 250 гр мелени оре 
хи. След късо извар- 
ване на орехите, при
бавят се 250 гр сухо 
грозде и ванилин. След 

в къргообразен

ня

това
калъп за торти се сла-^^ 
гат последователно е-* 
диц след друг ред от* 
панирани ябълки на- - ’

, а 
150

пръскани с масло, ред 
от пълнежа с орехите, 
все докато масата не 
се похарчи. Заключи
телният ред трябва да 
е от ябълки. Залее се 
с една чашка мляко и 
се сложи във фурната 
да се пече. Когато се 
изпече се изважда от 
калъпа и посолва със 
захар на прах, на коя
то е прибавена вани
лин.

на ои, която е 
души. За председател на 
Горкич, а за секретар Тито.

Седмият конгрес е нов етап в развитието на 
революционното движение. Ние знаем, че 1935 - го
дина когато стана конгресът, е година на завъР- 

нестабилното равновесие, което в све

хиляда киломс- 
Периодично,

шстък на
та се започна още от 1933 година. Завършетъкът 
настъпи неочаквано. И край на прехваленото от 
реформистите равновесие тури фашистка Ита
лия със завладяването на Абисиния, което означа 
ваше и угроза на морските пътища на Англия- 
Със завладяването на Абисиния започна военната 
акция на фашизираните страни и развитието тръг
на към война с бърз темп. В 1936 година се запо
чна войната на Германия и Италия против Испан- 

революиия- Тази война се започна на по
дъл, разбойнически начин, който озакони водене 
то на такъв начин на войната от страна на Япо- 

И на следната 1937 година сама Япония на-

I* * *
ИН МЕМОРИАМ ПОЛЕЗНО Е ДА СЕ 

ЗНАЕ. . . ската
На 16 октомври 1979 годи 

на се навършват пет годи
ни от смъртта на 
мила и много обичана май
ка. баба тъшта и свекърва

* Супата и чорбата 
за да не загубят хра
нителната си стойност е*1 
и вкус трябва да се* 
води сметка да не из- 
кипят и да не се от
странява пената в те
чение на варенето.

* Ябълките по-лесно 
се обелват, ако преди 
това само половин ми
нута стоят в топла во

нашата ния.
падна Китай и зае Пекин и Тиеноин, а после зав
ладя и Шанхай-

Ръководителите на Коминтерна предвижда
ха това ново темпо на развитието към война и 
затова поставиха кат0 главна задача на Конгреса 
да измени тактиката на комунистическата партия 
и да създаде таканаречения народен фронт.

. На конгреса Сталин се яви при откриването
) и после не се мярна. Пръсна се слух, че някой 

от делегатите бил заловен, че се опитал да нап
рави атентат против Сталин.

II.' л ___ •& Люба Гогова4 щВ ' от с. Каменица. ДимитровШ -г да.
* Напукнато яйдс 

може да се свари, без 
опасност да му изтече 
съдържанието, ако пре 
ди това пукнатината 
му се премаже с лимо 
нов

ш .. градско
Скъпа майко, 

твоят мил лик, храброст 
и благородност вечно ще па 
зим в нашите сърца. 

Опечалени:
Спас, дъшсри: Кая, Кз

Зад кулисите на работата която кипеше не
уморно се водеше борба против Димитрова, ко
гато бе издигнала на своя гребеи революционната 
вълна и него проектираха за секретар на Комин
терна. Борбата се водеше главно от страна 
Пятництси и Вело Кун. В борбата помагаше ярос
тно новият шеф на кадровото отделение на Ко- 

поля^ът Краевоки и някои други фун- 
отделение и на Комин

син
та и Оливера, внучета, она

сок.
Бананите никога 

не се слагат в хладил- 
поиеже в него 

почерняват.

на
ха и зетьове.

ника, — 
най-бъРЗО минтерна, 

кционери на кадровото 
терна изобщо.

1а ли намина изчезва обущарския На фона на голямата борба която се воде
ше, ням свидетел на която бе « Барбюс и на ко
ято той и стана първата жертва, се водеше и бор 
бата в югославската делегация. Пристигналите от 
страната другари издигнаха кандидатурата на Ти- 

Изпълтгителнмя комитет на Комин
терна, а Псттшщки и Мануелски бяха за зсандида- 
турата на Горкич. Посредник в тази борба Чопнч 
или Семко (калето той бе чтзвестнен на работници
те от Коминтерна). храбър и честен революцио
нер, който напоследък бе започнал да 
политиката « да се занимава с изкуството, зацто- 
то някой XIV бе казал че може да стане първокла
сен оперем певец. Ние даваме тази кратка харак
теристика на човека, който след храброто си 
държание в Испания, се върна .в Съветския съ
юз и бе арестуван като „шпион” на начин както 
бяха арестувалпт и пропаднаха мнозина честни ко

дошли в Съветския

то за член на

сят бърза услуга, но си оти 
ват без да я получат, поне
же майсторът 
ходим и я материал.

Наистина в Димитровград, 
хората екоито са задължени 
за снабдяване, като чс 
не искат да помогнат 
частните занаятчии.

В МИНАЛИЯ БРОЙ писа- 
изчезването на обу- 

село.
изоставя

хме за
щаракия занаят на 
Този път ще стане дума за 
състоянието на този занаят 

! в Димитровград.

няма иеоб-

лм
паЗа тази цел се отбихме^ в 

„дукяна" на обущаря 
Атанасов, който 

почти в самия цен-

Ра- мунисти и революционери, 
съюз подготвели от реакцията в своите страни.се Днмнт- 

съществува още
Понастоящем в 

ровград 
една такава работилница и 
би могла да работи и тре
та, по младите не се иптере 
сушат за този занаят, а мо
же би една от причините е 
тъкмо недостигът ма потре
бния материал.

денко 
намира
тъР на Димитровград,

„Маршал Тито” № 49.
на 61 

почти 40

Именно Сеягко обясни на делегацията позицията, 
която заемат по въпроса за определението кой да 
бъде член на Изпълнителния комитет, Мануелоки 
и Пятиицки. И делегацията се съгласи, да не се 
мисли, че има някакви борби против Горкич, да 
б7>де поставен Горкич за член на Изпълком^ и 
за котидат Тито. Трябва да се каже, че именноч- 
по предложението на другаря Димитров бе напра 
веио компромисно предложение — Горкич да бъ
де не член, а само кандидат, а Валтер стана ор
ганизационни секретар >на Партията. Влиянието 
на Горкич бе още голямо, защото него открито 
защищаваха поменатите вече две личности.

на
улица

Майстор Радеико е 
година, от които 
работи като обущар, -залая 

банда си.та е наследил от
Дали и за неговата рабо

тилница са .настъпили „чер 
—ни”, като за онези на

Р. Атанасов За изчезването на този за
наят на село оправдание е 
голямата миграция на насе
лението, иго това не е при
чина за оплакванията 
майстор Радешсо и негови
те колеги и клиенти в гра- 
да. Тук липсват договори 
и почини за развитие на за-

Д1IIИ важни,шия занаят много 
без които ие можем да ра
ботим, — казва Радеико 
Атанасов.

село
и повече,— Работа има 

но материял няма кт>дс да 
така че поради лип 

са «а дребни неща не мога 
да извършвам търсените услу 
ги. Често пъти се случва за 

нитове, обущар- 
конци и подобно, да оти 

Ниш. То

па
Другарят Тито постоя известно време след 

обиколи с делегацията Съветскияси купя» конгреса, за да 
съюз и след това веднага замина за Югославия-В думите на стария май

стор се уверихме по време 
ма краткия престой в него

пирони, 
ски
вам в Пирот или в

дреболии, иго за иа-

уютна рабо агаятчийството.вата ма лиса и 
тилница, в кеято постоянно 
влизат клиенти. Всички тъР Т. Петров

ва са
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КУМОВЕВлошихме с Иван, моя

=м=|™
— Куме, каза тои «а С®Р 

_ донеси два Уисвнтьора, 
ки с лед—

Испнхме уискито 
нахме заведението, 
лих си, този мои приятел 
Иван има много близки. И 
как бързо ин услужи този 
негов кум...

След два дни влезнахме в 
собственика Стоя

и напус 
Помие-

бюфета наУ Радвйиу чистите дин.
— Куме

сервитьора — две 
Едно с повече захар.

Испихме кафето и си оти- 
къщи. Иишо го не

каза Иван иа 
кафета.м за лен

пазарат у Дн-Онио ДЪН у петак сречам на
бай Тоцу, нарамил джак шушне и 

йедва носи. Е, кво правиш бай Тоцс? А, бре Ми
нчо закасал сам, жена главу ми наду за тея пу- 
сте шушпе и красташще. Са се туршийе туру па 

. Това лето остадомо без краста- 
градищата, йедио 

било убаво и селсБидт турн-

дохме в 
питах за кумството му.

След няколко дни сс сре-
заведение

митревград

"приятелски СРЕЩИ".
— Да изпием по една би

ла Иван.нели знайеш. . 
вице.

ра — предложих
Влезнахме вътре и заехме 

една маса. Сервитьорът вед 
нага дойде-

твой кум, нима е това въз 
можно.

— Да, на мен всички сер 
витьори са кумове, та нали 
те КРЪЩАВАТ нашето пие

Б. ВОЛОКИН

питам за товаНавлекоше се дечища из вече 
негово кумство.чудо, демек у село 

зъм бил много популаран.
Бре, бре мислим си я> Ра дейна, че ста

светат, са млади деца само за рабо- 
викендице па бе- 

има вечер

— Иване, вече трети път 
сб в гостилничарс 

к0 заведение и все се случ 
влезем при сервитьор

Иван— Куме, пак опгвали 
на сервитьора. Две бири. Са 
мо да бъдат по-студени. 

Пиемс бирата и аз реших

влизам с т не.центар на
ту. Бащевете им изнаправнше 
лВим и кръчму некой че отвори, да 
дека да се збирамо.

Кво да ти разправл»ам мислейе дека у ста- 
а оно бре Манчо

ва да

след прегледа на пациентка

И на мен никак 
ми харесва, но все пак 
е добра съпруга, грижи се 
за дома и децата и мисля, 
че нямам основание да се 
оплаквам — отговаря съпру 
гът.

та.ре године малко че се жив не, 
само белю ни навлекоше. Начъска братаю до 
кой замън, я се дизам у три саат краве да ра- 

они тегай се прибираю от Дома. Тети Би 
улазим у ижу да Би

__ Пречи ли ви шапката
ми? — пита една жена сед- 
яшия зад нея мъж в кино-

нене-
тя

то.ним, а
и мойти од негде плаутаю, 
окам нещо да ми помогну, а они се умотали у 
клъчишницете и се праве на заспали.

Излазим я и гледам вратницата на градин 
чето (Угворена, ка погледа има и кво да видим: 
бабата беше насадила краставице, те да откинемо 
да не жел>уйемо и ние и деца, а они Би бре 
обрали до зрно; и завреците искинули, а йедну 
беше завила с парцал»е за семе, а ньу откинули и 
Бу забили на портарат. Тъмън поодим да кажем 
на бабуту и чуйем комшийБата кълне: „ЦъРвйе 
Би изели, ега Би отрую, йела моме, йела да 
диш кво су направиле тея але". Излезо я» а 
не се збрале ко на погребение, уплаши се 
шията боледуйеше од време на време, реко „да к 
нейе погледал попа у браду”, ама за кво толко, [ 
че кълне. . . На портуту некво се зеленейе, а | 
они искубли лозете и Би закачили ко венъЧ-

„Леле, леле, цело лето влаче воду, ега аир | 
не виде". Тъмън премину берията, ете ти друБият | 
комшия, Владя, бре Белин що направи викенди- I 
цуту на Варежицу, ока ко бировин от там „бре I 
жене кво сте се улелечале кока йе човек заБи- | 
нул, и моите начъска обрали, ама кво да пра
вим”. Та кажем много закасамо. И по-рано йе

— Честно казано, да. Ве
че и жена ми иска да има— Изградихме скоростно 

три басейна: единния с топ 
ла вода, другия със студена, 
а третия — без вода.

— Защо ви е третият?
— За тези, които не зна

ят да плуват.

такава...

Знаеш ли, миналата седми 
ца бяхме с Жосеф на ресто 
рант. Той разказа един виц 
на келнера и онзи така се 
захласна, че забрави да ни 
поиска пари.

— Снощи пък ЛефевъР 
взе акъла на един келнер 
с такъв анекдот, че после 
му каза: ,Д сега върнете ми 
рестото, моля”.

— Снощи в дома ми нах
луха крадци!

— Така ли? И какво 
откраднали?

— След като претърсили 
навсякъде, оставили 
банкнота на масата.

са

— Защо наричате този ор 
кестъР смесен? В 
му влизат само мъже.

— Да, но едните могат да 
свират, а другите

състава една
ви-

не.же-
— Имате ли плат за кост

юм с цветя на кафе с мля
ко?

ком-

— Никак не ми харесва 
жена ви — казва лекарят — Да, със или без захар?

— Извинете, г-н Шарл, но 
постоянно 

си , .нашият буме
защо наричате 
Дъшеря
ранг”?

— Защото, колкото пъти
се омъжва, все се връща 

при нас.

Разговарят двама престъп 
ници:

— Джим, вярваш ли в 
юридическите грешки?

— Как не. Мене три пъ
ти ме оправдаваха...

имало краставичаре, ама тая дечища за чудо су 
си прошла.

Море они по градищата лимузине крадну та 
краставицете що су ви обрали — кажем му я- 
Незнам, те кво направите, цело лето желювамо, 
са сам оставил работу и сам нарамил джакат 
пипер, ама краставице на пазарат нема, ама ако- 
и сливе не се родише, та и реНия нема, туя зи- 
му, че; мизеруйемо, ама на догОдине живот и 
здравлье, че си узимамо мерБе.

— Келнер, донесете 
бутилката с бяло вино... как 
се казваше?

— И аз не зная, сър. Бю- 
фетчикът още не го е кръ 
шавал...

ми

I Вашата черта на живота напълно опровергава прог
нозите на лекарите "] №
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