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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ГОВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА САП КОСОВО И ПК НА СК НА КОСОВО

Кашата главна сила е в братството
и единството

субективни слабости и сла
ба организация- Такива при
мери има у нас доста. И 
то не само в по-малко раз
витите краища, но и 
ония, които са по-развити. 
Ще се наложи да изправя
ме това нещо.

ПРЕЗИДЕНТЪТ на Репу 
бликата и председателят на 
СЮК Йосип Броз Тито те 
зи дни бе в посещение на 
САП Косово. На съвместно 
то заседание на Председа

телствсУго на покрайнината 
и Председателството на ПК 
на Съюза на комунистите 
той произнесе реч в която 
каза: в

• гШШШт!*- --
■Яде-

ПОУСКОРЕНОТО РАЗВИ 
ТИЕ НА КОСОВО Е ОТ 

ИНТЕРЕС ЗА ЦЯЛОТО 
ОБЩЕСТВО

% тт От по-дълго време се из
явява несъответствие изме 
жду ръста на дохода и 
всичките видове потребле
ние. Доходите и личните до 
ходи не са в достатъчна 
степен зависими от произ
водителността на труда. Изо 
става, се в създаването на 
дохода на базата на сдру
жаването на труд и сред
ства. А тук ла Косово това 
може би е по-актуално от 
колкото където и да било 
на друго място. Недостатъч 
н0 обществено се стимулира 
и признава труда в прякото 
производство.

По този случай бих искал 
отделно да изтъкна пробле 
ма за разпределението на 
личните доходи. В тази об 
ласт се постигат все по-доб 
ри резултати, но далече сме 
от това да бъдем доволни. 
Тези явления търсят енер
гична обществена акция. 
Нелогично е работата на 
производствените работни
ци, която все по-прецизно 
се измерва, често пъти оце 
няват ония, които твърдят, 
че тяхната работа не може 
да се мери.

_____ (Следва на 2-ра стр.)
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но да действуваме, зарад 
превъзмогването му.

Аз тук бях преди четири 
години. Когато сега приети 
гах видях от самолета доб 
ре обработени полета. Вид
ях, че и Прищина е значи 
телно нараствала. Разбира 
се, за изграждането на къ
щи не са достатъчни само 
тухли и цемент. Мене ме 
интересува колко 
друго произвеждате, 
много отрасли при вас мо
жете да развивате. Така 
нареченото ,дребно стопан
ство" е много важно.

Аз твърде внимателно сле 
<дях изложението на всички 
другари и през цялото вре
ме размислях за това 
развитието тук да се уако 
ри да се намират най-доб 
ри решения за съществува
щите проблеми.
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КЗе.Т. п
Не се касае само за това 

колко средства трябва 
се дават от фонда на Феде 
рацията за кредитиране на 
по-ускореното 
стопански недостатъчно ра 
звитите републики и покрай 

Косово. Трябва да се 
производ

на Ко-

Президентът Тито на съ» местното заседаниеда
нация и отслабване на мате 
риалната основа на сдру
жения труд. Неоправдател- 
ни са и не могат да оста
нат така големи разлики в 
материалното положение на 
отделни части на сдруже
ния труд. Например едно 
и съшо производство в ед 
на република дава добри 
резултати, а в друта създа 
ва загуби.

Поставя се и въпроса за 
възнаграждаването по 
риките. Това у нас не е 
изравнено. За една и съща 
работа на едно място се по 
лучава дори за 50 на сто по- 
висок личен доход, откол- 
кото на друго. Това е при
чина за сериозни послед
ствия- Значи, касае се за

сметка. Косово трябва да 
почувствува грижата на вси 
чки наши народи, на цяла 
та наша общност. И то не 
само на ръководните хора. 
Всред народа трябва 
повече да се знае за тази 
помощ, за това кому и за
що се дава. Убеден съм, че 
и тази наша днешна среща 
ще допринесе 
още повече да се застъпим, 
за да се ускори развитие
то на Косово.

ВСИЧК'
Виеразвитие на

нина
договорим и за 
ствената структура 
сово. Вие

още

Трябва да кажа, че вие и 
покрай трудностите, които 

сте осъществи
пре-имате

екстрактивно про 
производство 

А сурови- 
по себе си, 

не обогати-

димно 
изводство изнесохте, 

ли голям напредък. Обаче 
други наши краища вървят 
по-бързо напред. Това изо
ставане трябва да се пре 
одолява. Вече казах, че за 
това не са достатъчни само 
пари. Разбира се, парите са 
необходими и аз съм за то 
ва на Косово да се оказва

съвместнона суровини, 
ните, сами 
никого никога 
ха. Трябвало би повече да 

преработвател- 
поне

фаб

се развива Неспорим е фактът, че 
в недостатъчно развитите 
републики и в САП Косо 
во са създадени нужните 
предпоставки за тяхното по- 
успешно развитие и по- 
добре бъдеще. Вие вече има 
те определена база. дойдо 

да хте до такава степен, че 
при известна помощ, мо
жете много по-бързо ДВ 

че не сте вървите напред.

промишленост,ната
онази, за която тук съшес 

Но и тотвуват суровини, 
ва не ше бъде достатъчно. помощ и по-нататък, за то

ва да се изработи общес
твен договор и тази помощ 
да продължи толкова, кол
кото е необходимо за 
може Косово да догони по- 
развитите. От вашите изло
жения виждам, 
осъществили заплануваното. 
То занапред трябва да 
избягва, защото в противен 
случай би се засилило изо
ставането на Косово.

Добре ще бъде ако нашите 
големи предприятия тук из
граждат свои цехове.

ПРЕД ЮБИЛЕЯ НА „БРАТСТВО"
Поради затвореността на 

в републи- 
общинаки 

мно- 
На Югосла-

Тържествено™ сЪбраине м 
3 метри в Бтлеград

пазара не само 
кански но и в

произтичат Паралелно с ускоряване
то на развитието на Косо
во, повишава се и вашата 
отговорност за това разви
тие. Разбира се, това изис 
ква решително 
ване на всичко онова, 
-което тук се говори: промя- 

1 ат па стопанската структура, 
развитие ща спомагателното 
производство, занаятчийство 
то и услугите и тлг. При 
пас в Югославия, днес услу 
гите са най-окъпи. 
ито ги дават, особено в по 
големите градове, тези 
обогатяват.

граници, 
жество злини.

например недостига еле 
Косо-

сс

вия
ктрическа енергия, а

големи възможнос- 
копаене на въглища

българската народност, ко
ято потвърждава, че благо 
дарение на правилната на
ционална политика на Съю 
за на югославските комуни 
сти, начело с другаря Ти 
то, българската народност, 
както и воички народи и 

Югославия, 
тачи

В МИНАЛИЯ брой «а в. 
„Браггство” погрешно бе съ 

юбщено, че тържественото 
събрание в Босилеград, по 

30-го дишна ма ата

во има 
ти зана самата повръхност.

биха влагали дру

осъшествя-твъРДеВие тук дадохте 
яона картина на положение 
то. какво е наистина и убе 
дително обосновахте необ
ходимостта от помощ

За- за
нащо тук не тт

гите републики. Научих, че 
Хърватско !И Словения имат 
такива намерения. Трябват

повод
печата на българоката народ 
ност в Югославия и -----20-го-от
дишиииата на вестник 
„Братство", ще се състои 
на 20 т-м. ВМЕСТО НА 3. 
НОЕМВРИ, както е решил 
Отборът за чествуванс
юбилея*

всички.ло би към това нешо да 
сс ориентират и другите ре 
публики. И То не само в
енергетиката, но и в ДРУ™
те области.

народности в 
живее равноправно 
своята национална индиви 
дуалност, 
формативна и 
дейност на майчиния ои 
език, развива своя култура 
като равноправен член на 
братската общност на рав 
поправиш народи и народно 
сти —социалистическа самоу 
правителиа Югославия-

Съгласен съм с това, ко 
ето тук каза другарят Ви- 
дич. Сърбия тук се ангажи 

. Даваха и другите. Ко 
- , наистина трябва 

бъде грижа на всички на- 
народи на цялата куго- 

Защото

Тези ко
развива своя ин 

издателска
на

сера
даСОВо 30-годишнината на печата 

на българската народност 
и 20- годи шиша ата от изли
зането на първия брой на 
в. „Братство” -представлява 
значителна манифестация на

МОЖЕТЕ МНОГО ПО- 
БЪРЗО ДА ВЪРВИТЕ 

НАПРЕД
ШИ

ДВЕ СИСТЕМИ НА 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

славска общност, 
тук не се касае само 
намаляване «а разликите по 
отношение на по-развитите 
краища на нашата 
По-равиомерното 
е от интерес не само за ко 

Югославия.

за

За проблематиката на съз
даване и разпределение 
дохода и личните доходи V 
нас се разисква от по-дълго 

Обаче онова, което

Ние трябва да осъШес* 
нашите становища за 

Стопанската 
се изявява

страна.
развитие

на
твим
единния пазар, 
затвореност не

по отношение на ко-
Следващият брой на „Братство” като 

двоброй излиза на 2 ноември 1979 и е посве- 
юбилея на печата на българската на

време.
се договори и реши, доста 
бавно се провежда на пра1с- 
тика. Което е най-сеРиоае,и 
проблем, чествува се

сово, но за цяла 
Аз тези работи много вни
мателно следя и желая 
подчертая, че за това тряо 
ва да се води още повече

само Л
сово. Това и иначе у нас е 
проблем, на които ще тряб
ва да посветим повече вни 
мание и малко по-енергич

тен на 
родиост.до

стаг



залог за разно 
И там, Здьдето 

ОПНОШ6 
където 

или

основа и 
правието.
само управител» ште 
ния са неразвити, 
някоя технократичяа 
бюрократична група узурпи
ра властта иа работниците, 
там се и стига до иедора- 
вумиия и стълкновения 
зависими от това дали то
на по (национален 
е хомогенна среда или не 
е. Друг въпрос е, че такива 
недоразумения в 
ционалните среди понякога 
приемат вид на междунаци 
опилия отношения, ло-точ 
по, че покоя сили се поста
раят да им дадат такъв ха 
рапстер.

които добре зна- 
могатдещи се, 

ят, че • 
бе да въраят

дават условия
живот. Те идват ох 
които искат да 

нашата

От победата па машата ре само едшиш
напред и да с7,з 

за все но-ху
гато се изготвят Осланите 
на дългосрочния Р03?“®" 
плап иа Югославия за пери 
од от 1986 - 1995 годиш, 
относно, до края па насто
ящия пек.

полюция братството 
отоото V нас «никога и 
ше лозунг, до ДОИС Н.ТСЛ 
пост. То со развиваше и 
укрепваше ло-нататък № 
XV класови основи. Ношо 
пипаш изхождахме и днес 
изхождаме <уг това, че шш 
„е о дадено замапоки, ако 
пе се пази, развива по-пата 
тъ,к, ИС укрепва. И то пе иа 
пуми, но с конкретни дела.

(От 1 стр.)

рап от-имамеТака фактически
системи на разпредели 

ние иа личните доходи. Кра 
ц.чо време е да се преуста 
моли това нещо. Освен то 
на и там в производството, 
к-ьдето се измерват резулта 
тнте, най-често се измерва 
количеството производство, 
а много по-малко сс мери ка 
чеството им и спестяването 
на машини и материали. 1о 

че в разпределе- 
нмаме присъши еле
на старата система.

опия, 
слабва
опираше и застамяие папаше 
то социалистическо самоу- 
кранително развитие.

общност,
две

не
Не е нужно подробно да 

се подчертава целокупното 
значение на тези активнос
ти за нашето по-шататъшио 
развитие. С успешната рабе 
та върху приемането и про 

на плановете мо 
направи

състав
автоно(Социалисти чесхса 

покрайнина Косово не 
е пощадена от 
зи дни, ло се среща със за 
силеното 
националистите, иредентис- 
тите, вражеската част 
клера и други идейни про
тивници. Всичките те имат 
сдаа и съша Дел — настоя 
ват да предизвикат недоазол 

албанците хха Ко 
раздор

миха многонь-това и те
ли мавеждаието 

же много да се 
за по-ефикасното преодоля-

настоящи

Ако не беше така, 
бихме могли да постигнем 

онова, което създадо 
хме в нашата страна, 
всяка наша република. Да 
погледнем само какво всич
ко с постигнато

Косово. Но и покрай то 
около Косово и ден дпе 

спекули. В чужби 
различни страни, за

действуваше иа

всичко иава значи, 
нието 
мента

ване иа нашите 
икономически затруднения, 
осъществяването на по-уско 

развитие в бъдеще 
по-пълното задоволява 
нарастналите потреби

във

рено 
и за 
не на
на нашите трудещи се

Пред всички нас е задача 
та иочхататък да развиваме 
и укрепваме самоуправлени 
сто, да укрепваме учреж
денията и институциите

политическа оисте- 
соци

демокрация, 
укрепваме колективната 

работа и отговорност 
всички равнища. В нашата 
система трябва да същес
твува равноправие за 
ки, но и отговорност за вси 
чки за това равноправие.

при васна съзЗа проблематиката 
даване и разпределение 
дохода и личните

се разисква на неот- 
заседання на

иа па сивото ла 
сово
всред неговото многонацио
нално население. При това 
си служат с изопачаване иа 
фактите за косовскага дей
ствителност, чрез разпро
страняване на дезинформа- 
ци, лозунги с вражеско 
д7,ржание и други 
-гни средства.

доходи II ва и да внесатшсц имамного
давнашннте 
Централния комитет на 

СЮК и Председателството 
на Съюза на

граждани. нана, на
това се правят много спеку 

пожелават
нашатаБих искал и но този по

вод да изтъкна значението 
на братството и единството.

непосредственатаНякои ни 
несъгласия, за да могат да 
извлекат някаква полза за 
себе си. Но това е част от 

които сс нрав- 
страна

ма,ли.синдикатите. алистическа
даТогава бяха приети и кон

кретни заклюЧ0Н11я, за чие 
то претворяване в живота 
трябва енергично да се бо 
рим. Изработването на нови 
те развойни планове е под
ходящ момент за това.

наЗащото в това винаги беше 
нашата главна сила. Така 
беше през войната, така бе 
ше и през целокупния след 

Само в сго

съспекулите, 
ят около нашата 
изобщо. Търси, продимонзи- 
ошшра и извращава сс всяко 

онова,

нечес-
всич-

военеи период, 
вор могат да се преодоля
ват и най-големи трудности.
Затуй аз апелирам към. вас, 
както и към всички паши 
народи и народности да 
пазите братството и един- Нмс не крием, че се о - 
ството. Ние това трябва по- рим с проблема иа инфла-
стоякно да повтаряме. На цията. Затуй предприемаме 
всички трябва да стане яс- мерки тя да сс смекчи, ме

жду другото, приехме реше 
мие за временно заДъРжаме 

цените на достигнатото 
равнище. Предприехме ня 
кои мерки и във връзка с 
личните доходи и т.н.

коитоВражески цели, 
стоят зад всичко това, са 
добре известни иа нашите 
трудещи се хора. Те ще 
осуетят всички такива опи 
ти, както правеха винаги в 
миналото. Важно е ние да 
продължим с последовател
но осъществяване на поли
тиката иа нашия Съюз на 
комунистите.

наше затруднение, 
което «ние сами критикува
ме, а премълчават се наши 
те огромни постижения-

За по-нататъшното успеш 
но развитие на нашата 
щност, отделно за стройно 
икономическо развитие на 
всички наши области, за 
задълбочаване на 
онова, което представлява 
смисъл и съдържание на 
националното 
е голям дълг на Съюза на 
комунистите.

Винаги изтъквах, че пла- 
се пре- об-нирането може да 

върне в мощно оРъжие 
работническата класа и вси 
чки трудещи се. Па да бъде 

е необходимо повече

на

всичкотака.
да се облягаме върху науч
ните познания, върху дого
варянето и споразумяването 
на всички субекти в плани
рането. И то както, при ут
върждаването на конкретни 
те цели, които искаме да 
осъществим, така и 
определянето на методите, 
с които искаме да ги осъ- 

Нашите обще 
планове не бяха до- 

степен

себено, че всеки, сам за 
си не би бил ншцо, а че 
единни и сплотени, можем на 
да постигнем всичко. Юго- 

многонациоиална

равноправие,

САМОУПРАВЛЕНИЕТО 
ЗАЛОГ ЗА РАВНОПРАВИЕславия е

страна. Беше много нераз
вита, а при това през война 
та беше напълно опустоше- Не смеем да губим от

предвид, че имаме подрива 
не на нашето братство и 
единство вътре в страната. 
За това и тук стана дума. 
Аз считам, че това е заси
лено в последно време.

Разбира се, че такива опи 
ти не идват от редовете на 
работниците, от нашите тру

ТО В това отношение пред 
комунистите днес стоят 
твърде крупни задачи, не 
по-малки от ония, които 
имаха във всички досега
шни фази на нашата ре
волюция. Ясно е, че кому
нистите, които и разреши-

при

на. С геройството си в бор
бата против фашизма и ста 
рата система, придоби гол
ям престиж в света. Но то
зи престиж би бил отдавна 
забравен, ако Югославия 
след войната със собствени

Разрешаването на нацио
налния въпрос и обезпеча
ването на пълно равнопра
вие на народи и народиос 
ги в нашите условия беше 
възможно само в система
та на самоуправление, 
моуправлението е

ществяваме. 
отвени !— 
сега в достатъчна 
основани върху сдружения 
труд, върху неговите инте 
реси и потреби. Това сигур 
но трябва да се преодолява. Са-сштн не построи всичко, ко

ето имаме днес. (На 3 стр.)трайна

ЕДИННИ И СДРУЖЕНИ 
МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ 

ВСИЧКО

ЮКП НА ТЕРИТОРИЯТА ИА НИШКИЯОсобено сега, когато 
подготвя Резолюция за по
литиката на 
не на текущия 
план за идната година, кога
то се утвърждават елемен
тите за предстоящия сред- 
носрочен план за 
от 1981 — 1985 година, и ко

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТосъществява-
обществен

периода
През месец юни 1928 годи 

на в Нишка област съще
ствуват партийни организа
ции на ЮКП в Ниш, Пирот, 
Лесковац, Враня, Прокупие, 
Алексинац, Зайчар, Борска 
мина, Сталач. Куршумлия, 
Парачин, а предполага се че 
те са действували и в Бела 
Паланка, Княжевац, Сокоба 

Неготин, 
Злот и Свърлиг. В един до
клад на немски език, във 
фонда на Коминтерна (КИ), 
се казва че на 11 януари 
1928 година в Нишка област 
е имало 53 члена на ЮКП, 
организирани в десет парти 
йни ядки (три в Нищ с 23 
члена, три в Лесковац с. 7 
члена, три в Крушевац с 
12 и една в Пирот с 8, а не 
свързани с нито една ядки 
действували три члена на 
партията в Зайчар). Според 
данните в доклада за със-

1928 година на Златибор и 
първата част състояла се в 
Ниш през септември същата 
година) на територията на 
Нишка област

1927 година тази длъжност 
поел Светозар Йованович 
(или Воислав Янкичевич), а 
през юни 1928 година на че
ло на Областния комитет на 
ЮКП идва Милош Марко
вци — Ужич, докато секре
тар на ОК на СКОЮ бил. Ми 
лан Маринкович, а малко 
по-къоно Станко Паунович. 
През 1928 година в Ниш съ 
шествувал и МК на ЮКП, 
чийто секретар бил Милан 
Маринкович.

Период на буржоазната 
контраофанзива (1922 —1928) 
се отличава с тежки нелега 
лни условия, в които дей
ствувала ЮКП и в Нишка 
област. Макар че от законо- 
предписанията и полицей
ските преследвания била по 

.-таената с>т политическия жи 
вот на страната и същевре
менно обременена от вътре 
шни организационни, идей
ни, фракционни и политиче
ски слабости и* терзания. 
ЮКП в този период твърде 
успешно се борила за широ 
ките работнически и народ 
ни маои, които до голяма 
степен попаднали под влия 
нието на отделни буржоаз
ни партии и за възвръщане 
то илг на политическите по
зиции иа прогресивното ра
ботническо движение.

През юли 1926 година, съ
гласно Устава приет на Тре 
тия конгрес на ЮКП (от 17 
до 22 май 1926 година във 
Виена) в Ниш както и в 
другите окръжни места в 
Югославия, е създаден Окръ 
жен комитет на ЮКП за 
нишки окръг, чийто секре
тар бил Душан Димитрие- 
вич — Шаца но комитетът 
продължил да съществува и 
работи като областен. В от- 

на Димитриевич на тре 
тия конгрес на ЮКП който 
като делегат от нинжия ко
митет участвувал на този кои 
грес, в Нишка област дей
ствували само 145 членове 
на ЮКП, организирани в 11 
партийни ядки от които три 
в предприятията (Ниш 65, 
Алексинац 10, Лесковац 12, 
Враня 3, Пирот 15, Княже
вац 8, Зайчар 12, Неготин 3, 
Цариброд (днес Димитров
град) 8 членове на партия
та. Югославоката комунисти 
чеака партия действувала 
все още в дълбока нелегал 
ност, със значително нама
лени сили и радиус на поли 
тичеоката дейност сред ши 
роките народни маси.

съществувал 
един ОК в Ниш и четири
местни комитети на ЮКП с 
общо 29 партийни 
които действували 225 чле 
«ове на ЮКП. Според данни 
те от „Информацията за ор 
гаиизационния състав и дей 
ността на партията в град 
Ниш" (на руски език) на 1 
януари 1929 година в Ниш 
действувала партийна орга 
низация 
ЮКП, организирани в шест 
ядки в предприятията и те 
риториални (улични).

ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ

ЯДКИ, в

Цариброд,пмък «я.Урежда редакцията
четаДиректор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

редактор
НИЛЕ НИКОЛОВ 

редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

Телефона: директор —
«ММ, Редакция 32-731 
Годишен

от 60 члена на
Т(

109 Както в условията на же 
стоката буржоазна контрао- 
фанзива и

а
дпяра 

Текуща
«90403-932* 

СДК —Ниш
терор срещу ра- 

движееие, 
ЮКП действува контияуира 
но, така същевременно

ботничеежото
Печатаха: „Ву* Ке- тоягаието на партийната ор 

ганизация изнесен пред Че- 
(ноември 1928 година в Дрез 
ден) изготвен въз основа на 
данните на Покрайютнската 
конференция на ЮКП (със

тояла се на 25

в съ
шия период са действували 
и партийните 
Секретар на ОК 
за Нишка област през 1926 
година бил Душаи Димитри
евич

ад». ,М п -
Адрее ръководства.2* на ЮКП

октомври Шаца, от февруари
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(От 2-ра стр.) малки,- без което не може 
да има стабилност и прог
рес в света. А

стен смисъл е свят в малък 
мащаб. Наследили сме зна- 

. чителни разлики в степента 
на развитието, не само из
между отделни републики и 
покрайнини но и вътре в 
някои от тях. Разбира се, 
днес в това отношение по
ложението съществено е про 
менено за преодоляване на 
разликите, които и по-ната- 
гък съществуват, е необхо
дима всестранна -помощ на 
помалко развитите, за да 
могат час по-окоро да ста
нат на крака и да станат 
равноправни партньори в 
по-нататъшното сътрудниче
ство на базата на солидар
ността и взаимната изгода.

тел ски намерения. Ако по
някога другояче или крити- 
чеоки гледаме на политика
та на отделни страни, не 
считаме че това веднага, 
наораво трябва да предиз
вика затрудяване в отно
шенията. Напротив, за вси
чко трябва спокойно, откри 
то да се разговаря при за
читане на становищата на 
другата страна.

Светът днес е препълнен 
с разлики и това е естестве 
но последствие на много ис 
торически обстоятелства и 
свободното развитие на стра 
ните. Днес вече никой не 
може да натрапи своята 
воля на другиго.

тУй защото тяхното консти
туционно положение, което 
произтече от основните при 
добивни от нашата револю
ция, дава възможност 
бъдат господари на своята 
съдба и бъдеще. Те равно
правно участвуват в изгра
ждането и развитието на со 
циалиетическа самоуправите 
лна Югославия, в изгражда 
него и осъществяването на 
целокупната наша вътреш
на и външна политика. Та
кова положение на воички 
наши народи и народности 
представлява залог на един 
ството и силата на нашата

ха националния въ-прос, 
тоябва и нататък да се бо- 

задълбочаване
с практика

та в нашата страна ние мо
жем положително да вли
яем и върху други страни.

Рят за
равноправието всред 
ки народи и народности 
Югославия-

на
даВСИЧ-

в
Виждате, в чужбина чес

то се поставя въпрос 
една многонационална 
на може да бъде така хомо 
ген на и единна. Защото има 
случаи, че и в страни, 
които има само две нацио
налности се стига до сериоз 
«и конфликти.

Подобно е положението и 
икономическите отноше

ния- Нашата страна в изве

какКомунистите трябва реши 
телно да се борят за ико
номическо равноправие на 
нашите народи и народнос
ти, за тяхното равноправие 
в образованието, науката и 
културата, за по-равномерна 
застъпеност в институциите 
на политическата система 
на всички равнища. за 
действуване 1На средствата 
за информация в духа на 
осъществяване на национа 
лно равноправие и т.н. Вся 
ко изоставане в която и 
да било от тези области не
избежно води към забавяне 
на осъществяването на пъл 
но национално равноправие.

стра

в

с страна.
Ние считаме, че трябва да 

се засилват икономически- 
ге и другите връзки с Алба 
ния. За това говорихте и 
вие. Разбира се, ние ни за
напред няма да отговаряме 
на разни клевети, но ще се 
стремим да развиваме кон
кретно сътрудничество, там 
където това е възможно и 
взаимно изгодно. Нашият 
секретар за външна търго
вия тъкмо се завърна от Ти 
рана. Аз съм уверен, че по 
литиката на изграждане на 
добросъседок и 
представлява 
интерес на народите на на
шите две страни.

Следователно,

ЗАСТОЯТ НА 
НЕРАЗВИТИТЕ 

— СПИРАЧКА ЗА ВСИЧКИ
Днес ние почти с всички 

съседи имаме твърде добри 
приятелски отношения- На
шите отношения с Австо- 
рия сега също така тръгна 
ча по добър път. Там сега 
отива в посещение нашият 
съюзен секретар на външни 
те работи. Може би в близ
ко бъдеще с всички съседни 
страни ще имаме нормални 
добри отношения-

С Унгария, Румъния и Гър 
ция имаме примерно прия
телско сътрудничество.

И нашите отношения със 
съседна Албания, особено в 
търговско, културно и про
светно отношения, доста ус 
пешно се развиват при вза 
имни усилия и в съгласие 
с взаимните интереси. Това 
е важен принос на всеобщи 
те отношения и стабилно
стта в тази област. Уверен 
съм, че това е същински 
интерес на всички народи 
в тази част на Европа, дори 
и по-широко.

Аз неотдавна и в разго- 
говор с най-висшите предста 

'вители на Световна банка и 
Международния монетен 
фонд казах, че трябва мно
го повече да се води сметка 
за много страни, чиито джо 
Зове са празни. Тези с пъ
лните джобове трябва да 
оазберат, че стагнацията 
или изоставането на много 
развиващи се страни спира 
развитието на всички. Зна
чи трябва да им се помо
гне, за да могат колкото се 

Въ може по-скоро да станат 
партньори на развитите 
страни. Това е от взаимна 
изгода.

нципна външна политика на 
необвързване.

Ние не сме богата страна, 
но според своите възможно 
сти подпомагаме развиващи 
те се страни. Така ще пра
вим и занапред. Ще оказва 

занапред помощ ма 
оння страни, които се борят 
за своет0 освобождение. Пре 
стижът, който има Югосла
вия трябва да пазим и на 
външен план и на вътрешен 
план.

НЕОБВЪРЗАНИТЕ — САМО 
СТОЯТЕЛЕН ИЗВЪНБЛО 
КОЗ ФАКТОР

ме иСега бих искал да кажа ня 
колко думи и за някои въп- 
ооси от международните от
ношения и нашата външна 
политика. Аз неотдавна по- 
обширно 
В изложението си в Хава
на изнесох нашите възгле 
ди по всички по-важни 
проси.

отношения
дългосрочен

демократи 
ческият диалог, отвореният 

за всичко, без пре 
представлява

говорих за това.

разговор 
дубеждения, 
единственият начин да жи
веем в мир и да укрепваме 
сътрудничеството и приятел

РАЗВИТИЕ НА 
ДОБРОСЪСЕДСКИ 

ОТНОШЕНИЯ
За резултатите от среща 

необвързаните стра 
впечатле 

все

Тези дни на посещение на 
нашата страна беше прези
дентът на Република Италия 
Сандро Пертини. Това беше 
във всяко отношение твър
де успешно посещение. Из
вестно е какви бяха няко
га нашите отношения с Ита 
лия. А днес тези отношения 
наистина са приятелски, про 
никнати с пълно взаимно до 
верие и уважение. Нашата 
обща граница практически 
е отворена и е една от най- 
оборотните в Европа. Съгла 
сихме се не само по отно
шение на всестранното раз 
витие на нашите по-нататъш 
ни междудържавни отноше
ния но и възгледите ни по 
много международни 
роси са сходни или подобни.

та на
ни изнесох някои 
ния и вчера. Вижте,
-ттте тук—таме настрана, се 
поставя въпроса, чии съюз 

необвързаните

ството.
Що се касае до 

страна, ние ще продължим 
да провеждаме последовател 
но политиката на необвърз
ване и ще се борим за ней 
ната роля в международни
те отношения- Тази полити- 

независим извънбло 
фактор разкрива реал- 

в света. А

Виждате, това също важи 
и в света и у нас. Следова
телно, всеки оня, който би 
се противопоставял на това, 
този не разбира нещата, или 
не иска да ги разбере. Без 
това не може да се върви 
напред. Това е условие за 
трайна стабилност 
ство на нашата страна.

нашата

ници
страни. Ничии, ние сме са
мостоятелен извънблоков фа 
ктор в света. Това е същес 
твена характерна черта 
политиката на необвързване 
още отначало, а това беше 

в Хавана.

са

В изграждането на така
ва наша политика към Соци 
алистическа народна репуб
лика Албания голяма поло
жителна роля имат нашите 
социалистически републики 
и Социалистическа автоном 
на покрайнина Косово, ко
ито се граничат с Албания, 
както и всички други на
ши републики.

ка като 
кови единна
на перспектива 
това са ведно и целите, ко
ито произтичат отДнес дори и високоразви

тите страни са принудени 
да сдружават своите уси
лия, за да могат да вървят 
по-нататък напред. Това изи
скват съвременното произ
водство, модерната техноло- 

подобни. Навсякъде

потвърдено и нашето
определе-социалистическо 

ние. Днес тези цели приема- 
огромно болшинство от 
вечеството.

Такава наша политика, ка 
кто казах преди малко, от
говаря на всички наши на- 

народности и те й

Има ги и такива, които
се опитват да разделят на 
шето движение и като го 
ворят, че на срещата в Ха 
вана е победила тази или 

Такива не-

чо-

онази страна, 
разбират или се правят, че 
не разбират главното. А то 

на Шестата среща е

гия и
се върви към широка коо- 

и разделение на
въп- Като социалистическа и 

необвързана 
към съседна Албания, какТо 
и спрямо всички други със 
еди, изхождаме от същите 
принципи. Това са уважава
не на равенството, независи
мостта, териториалната ця- 

взаимно 
равноправно 

Впрочем

роди и 
дават своя безрезервна подперация

труда. Който се затваря 
себе си, няма условия ни 
да просъществува, а камоли 
да напредва.

ниестрана
вва, че

укрепено единството на 
необвързаните страни въз 
основа на коренните прин
ципи и че приехме твърде 
добра Декларация- Значи, 
нямаше победители и побе
дени, победихме всички, за 
щото се запази и укрепна 
нашето единство и ясно 
утвърдените основни насо
ки на нашата по-нататъшна 
обща акция- А всичко това 
има и огромно значение за 

.цяД свят, • за създаването на 
пз-добри международни от-

Всичко това постигнахме 
взаимното крепа.

Желая накрая Да подчер- 
че не смеем да изгу-

благодароние на 
желание и решимост да наме 
рим начин да живеем като 
добри съседи. Ако това мо
жеше да се постигне изме
жду нашите страни с теж
ко историческо наследство, 
с различни обществено-лоли 
тически системи и различно 

положение,

тая.бим от предвид, че живеем 
в сложно време, когато не 

разхлабванеНие за това трябва да во
дим сметка, още повече, че 

необ-
може да има 
и хвърляне на копието в тъРлост, ненамесата, 

зачитане исме социалистическа 
вързана страна, че очите на 
мнозина други са отправени 

нас, че имаме тяхното 
Нашата

ните.
Ние често говорим за бъ

дещето. Но то понякога 
свежда
да се регистрират и конста
тират и там се остава. При 
бдителност, трябва да съще
ствува и най-гол яма мобил
ност, 
т0 се
ефикасно да 
причините за отрицателните 
явления, ако вече се допу
ска да се стигне до тях.

сътрудничество, 
стойността «а тези принцн- 

дпгс никой вече не мо
да отрича. Това подраз

бира п неотчуждимото пра
во ма всеки народ на само
стоятелен път г.а своето въ- 

развитие и живот.

семеждународно 
тогава такива приятелски от

къ-м
доверие, 
и успехите в 
всяко друго отношение, пред 
ставляват охрабрение и на
сърчение за другите. Тази 

голяма

пи до там, явлениятапрактика 
това и въ» >ке

ношения особено могат да 
се осъществяват със страни 
с които препятствията са 
по-малки.

Във връзка с нашите от
ношения с България, аз по- 
в-че пт-ти нанесох 
становище.
сътрудничество и приятел- двете страни, 
ски отношения, проникнати 
с доверие и уважение. Но 
тоса не може да върви за 
сметка на жизнените инте
реси на нашата страна, па
шите народи и техни части 
извън границите ма пашата 

Ние и по-пататък

тоешно 
Разбира се, за да може така 
ва политика да даде полезни 
резултати, с необходимо по
следователно да я провеждат

в този смисъл колко- 
може по-бързо и по- 

се премахват
ношения- отговорностнаша

трябва всички ние във всс- 
нред-Онова, което бих по този 

случай особено да подчер
тая, е — че успехът на на
шата необвързана политика, 
позицията и престижа 
нашата страна в света твъР 
де много зависи от положе
нието в нашата страна. За 
ЩОТо
на и вътрешна 
съществува дълбока връзка 

зависимост. Ние 
тук всъщност се ръководим 
от същите убеждения, от 
същите принципи и цели.

момент да имаме нашето 
Желаем тясно

НСИ
вид.

се бо-Ние по този начин
за нов икономическина Разбира се, мис имаме в 

многото разлики, Добре се казва: доколкото 
си по силен вътре, дотолко
ва те повече зачитат навън. 
Ако ние вътре не бяхме та
ка силни и единни, ак© 

ои толкова

рим
порядък, против затворспо- 

пазара, против вси- 
бариери и изкуствени 

които утежняват

предвид 
конто произтичат от вътре
шното развитие и междуна
родното положение на маши 
ге две страни. Обаче, кол- 
■кссто и понякога да садъл 
боиш тези разлики, не тря
бва да бъдат пречка на съ
трудничеството във 
области, където за. това съ
ществуват двустранни инте
реси И ВЪЗМОЖНОСТИ.

стта на 
чки
граичци, -------
циркулацията на сгски, тех 
нологии и опит. Тези огра
ничения са от вреда винаги, 

. преди всичко, на най-малко 
развитите страни.

измежду нашата външ 
политика в

неразвитието
бяхме отишли напред, 
другояче бн се гледало на 

Вярно е, че още имаме 
ще ги 

при това

по-
и взаимна страна.

ц,с полагаме уоилия, за да 
можем със съседна Бълга
рия да осъществим такива 
отношения,

нас.
трудности, но 
преодолеем. Аз 
имам предвид и проблемите 
на Косово. На мен това по 
стояшю ми е на ум. Кому
нистите, всички трудещи се 
в цялата ни страна, трябва 
да бъдат единни в готовно- 

си да окажат помощ 
за по-уокораното развитие 

Косово. Що се касае до 
нас ръководителите въп фе 
дерацията, ние ще напра
вим всичко и а Косово да сс

всички ние
вечекаквитотакава каква- 

- своя голям прес- 
мнозина представяя

Как бихме имали морално 
право да говорим за новите 
отношения в света, ако и 
сами тук при нас, у дома, не 
бихме прилагали тези съ
ши принципи. Да вземем 
например равноправието 

нашите републики и лок 
всичките на- 

народ пости.

Югославия, 
то е, със

съседи иимаме с други
други стреми. Сигу-мпого

рей съм, че това е от вза
имен и много по-широк ин
терес.

Важец и активен фактор 
в нашето сътрудничество н 
всеобщите отношения с Ал
бания е и числената албан 
ска народност в Югославия, 
а отделно тук на Косово. 
Алабнците в Югославия мо
жаха да станат такъв а-кти- 

и положителен фактор 
в развитието на югославско- 
албанокнте отношения,

тиж на 
ва трън в окото. Този прес- 

изави и сега в ла- 
Шестата среша ма

тиж се 
вана, ма 
необвъРзаиите страни. А то- 

както вече ка-
сттаДЕМОКРАТИЧНИЯТ 

ДИАЛОГ — ПРЕДУСЛОВИЕ 
НА МИРА

Ние винаги открито казва 
•какво мислим. Спрямо 

всички страни имаме прия-

зи престиж,
Югославия заслужи не 

само през войната, с прино
са си към победата пад фа 
шизма, но и с това, че след 
войната изгради и води при

на паоайнините, 
ши народи и 
Ние в международните от 

последователно се

зах
вой

ношениязастъпваме за равноправие 
воички народи, големи и

ме за- помогне.
на
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СБЪДНА СЕ ВЕКОВНАТА МЕЧТА
с ВЕЛИКОСТЬЛКНОВШИЕТО

Г.ЕШЕ ИЕМИИУЕНОрскдтд
_ Казп Лазар Колишсвскн, подпредседател

на Председателството на СФРЮ на тържеезмио 
събрание на ЦК т СКМ по повод П
_ Дсии на въстанието на македонския нп,,.г?кп
юбилеите — 60 годиш, от създаването иа ЮКП 
(СЮК), СКОК) и революционните синдикати

■' Македония Да заета 
тази борба и 

решителна бор 
на свобод- 

държана, 
македонски-

т тия па
из начело и а 
да се поведе 
ба да създаване 
на македонска 

се осуети 
народ в

между ма 
и велико-шшш Стълкновението

Жр^та^с^онисшч^ 
ка и пгооинистическа поли 
тика беше неминуемо 
;,а Колишевски. 
беше борба само срещу Фа' 
шисткото мракобесие, но и 

всички.опити на де- 
наоилие

Н

I ■ — ка- 
Това нетж т да извоюването 

овобо-60 години и а нашия я'гтеклите 
македонски народ — продъл 
жи Колишевски. — През го

Македонският народ и на- 
СР Македония, национална 

затована свояродноститс в 
работническата класа и тру 
дещите сс на тазн републн 
ка чествуват една от нан- 
светлнте дати в своята нс- 

— 11 октомври, Деня 
своето въстание, с което 

с всички юго-

то-Т тукмо 
стълкновение бяхме при 

понеже 
водил

■ да.
срзшУнациоиализаторско

македонския народ, 
неговото право да 

себе си,

зи период се осъшествн оня щт 
исторически прелом, за кои шш 

който се Оо
:: ва

нудеии да приемел!, 
всеки други път ои 
нашия народ към нови ка
тастрофи. Затова и казва
ме че в стълкновението с 
БРП(к) не се касае за док- 
тринарни дискусии, но пре 

всичко за различия ста
новища и възгледи 
шепне на фундаменталните 

националната 
ма-кедоис

* спрямо.то мечтаеха, за 
реха иай-славпито синове ма 
■нашата страна, осъщс- 
ст.вл се национално освооо 

създадена Сони 
република Макс 

като национална ДъР

; спрямо
завладее сам ст,с 
да ис бъдс играчка в чуж- 

поли го/1 па вся-

■тория И

Шшш

на
се сплотиха 
славски народи и народно- 

обща Народоосвободи
ди Ръце и 
какви хегемонистически и 

апетити, да 
национална

ждомнс и с
алистнческасти в

тели?. борба и социалистнче 
ска революция 
жду другото Лазар Колнше- 
вскп.

завоевателнидопия
жава на македонския народ 

па албанската и
диполучи своя 

свобода и държавност.
За съжаление, вече в пъР 

войната бе

по отио-каза ме-
и държава шнародности в нея.турска
осъществи сс равноправието 
с друпгге народи н парадно 

стнпма

навъпроси
екзистонция на 
кия народ, неговото истори 

развитие, настояше

шп*е години на 
шс пи натрапено и стълкно 
воине с политиката и 
иовищата на ръководството 
па Българската работиичес 
ка партия (комунисти). На
шите становища и

тоя въпрос са известени. 
Тук само ще изтъкнем — 
добави Колишсвскн — 
ние не желаехме, нито или

Лазар Колишсвскн
Тази година всички юго

славски народи и народно
сти, югославската работни
ческа класа, 
деж, чествуват и

0т създаването на Юго 
комунист! 1чес ка

стана Югославия.
всестранно развитие

сти окупатори. ческо 
и бъдеше.

италианските
Ако се беше останало па 

па изчакване,
се до
И изява 1Ш дълго потискана 
та македодгка нация.

Кол 1 киевски по-нататък го 
създаването и деи- 

нашата Комуиис- 
партия. за нейното

нашата мла- 
60-ГОД11ШНИ

палинията 
провеждане па някои само
С у б верзи В! IИ действия, 
кто това етапа в някои дру 
гп страни, тези външни фа
ктори отиова биха сс опи
тали да прекрояват картата 
па щатата страна според 
своите интереси. . .

Тази борба, както и бор
бата срещу фашисткия оку 
патор доведе до своя логи
чески край- доведе до исто
рическото Първо заседание 
на АСНОМ и неговите реше 
ния, които сложиха точка 
на всички завователни пре
тенции
и национално поробяване 
на македонския народ. То
зи ход на историята повече 
нищо не може да измени.

оценкината
славската 
партия, Съюза на комунисти 
ческата младеж, рволюнио 
нннте синдикати и прогре
сивното движение на жени
те. Тези шест десетилетия в 
историята на всички наши 
народа! представляват един 
от най-забележителните пе
риоди, понеже тъкмо по то
ва време те доживяха най- 
бурните дни на своя наци
онален живот. . .

ка повори за 
поспа на 
тическа 
широко влияние, което тя 

всред работническата 
югослав-

че

цирахме това стълкновение. 
Го ни беше натрапено в 
опитите на Българската пар 
тия Да се осуети въоръже
ното
ск«я народ срещу българ
ския окупатор, да се осуе
ти Комунистическата

има
класа ма всички 
оки народи. Създаването н 
дейността на Комунистиче
ската партия, нейното копсо 
лидпрале, след идването на 
др. Тито начело й и изра
стването й в революционен 
авангард — според преценка 

Колишевски ,най-ярко се 
отрази върху борбата на ма 
кедонския народ и неговата

спрямо Македония
Впрочем, какви цели през 

пялата история има велико- 
българската политика може 
да се види от следната оцен 
ка. която даде официална 
б7,лгарска историография:

в-ьстание на македон-

пар-

И ДНЕС ЖИВЕЯТ СТАРИТЕ ПРЕТЕНЦИИна
СЪДБАТА — В 

СОБСТВЕНИ РЪЦЕ „За българската буржоа
зия — се казва в „История 
на България”

— А днес в България — 
продължи 
под фирмата на поправка 
на „грешките” на българска 
та К11 съвсем свободно и 
явно се съживяват старите 
великобългарски претенции 
спрямо Македония. Отдава 
се почит на техните носи-

България във всички облас 
ти. понеже това е най-Доб- 
рият път 
имно разбирателство и про 
грес на народа. От тази своя 
политика никога не отстъп 
вахме.

— Същевременно — доба 
ви Колишевски — 
може да приемем постоянно 
и системно да се фалшифи
цира нашата национална ис

Колишевскиработническа класа за соци 
национална свобода.

македон
ският въпрос се свеждаше 
до присъединяване ма Маке 
домия 1<ъ*м България- Пътят 
до това беше завоевателна 
та война. Основата на вън-

Не може да се отмине ис 
торическото значение на из към подобро взаална и

ШАНС, КОЙТО НЕ СМЕЕ 
ДА СЕ ИЗПУСНЕ

шната политика на всички 
буржоазни 
след освобождението от тур
ското робство — остана ма 
кедонският въпрос. Крайна
та цел на тази външна по
литика остана присъединя
ването на Македони?. До 
наставаме на благоприятни 
условия, които биха създа 
ли благоприятни 
за наоилствено присъединя
ване на Македония, такти
ката на българските прави
телства се свеждаше до за
силване на влиянието ои

ско господстео. Македонски
ят народ и неговите рево
люционни сили тук са сбъ-. 
лскват преди всичко със 
старата и добре известна 
великсбългарска завоевател 
на политика, която този 
път, с помощта на Хитлер 
и германския фашизъм с 
всички сили се опита да 
осъществи старите си це
ли —. завладяване на Маке
дония 'И повторно поробява
не на македонския народ. 
Това беше сблъсък с чуж
да окупаторска държава, с 
чужда окупаторска войска, 
верен проводник на велико- 
българската политика. Раз
растването на въстанието в 
Македония беше възможно 
затуй, че народът прие по
литиката на нашата Партия 
като своя, като 
своите най-Дълбоки 
онални стремежи и идеали. 
Прие я затова, че за свои 
съюзници 
югославските народи и на
родности и работническата 
класа на Югославия. Прие 
я. зацгото тя представлява
ше борба за 
нова Югославия, в 
македонския народ ще ста
не равноправен член с вси
чки други народи и народ
ности. защото представлява 
окончателната разплата със 
воички завоевателни претен 
Цик към Македония 
епическата политика спря
мо македонския народ.

— На 
да се

Силата и влиянието на Ко 
мунистическата партия убе
дително се изявиха в Ма
кедония при изборите за об 
щински управления и учре
дителна скупщина за изра
ботване на конституция. Про 
тивоположно на терора и 
фалшификациите на дър
жавния апарат комунисти
те спечелват и претварят в 
„червени комуни” общините 
в Скопие, Велес, Куманово, 
Кавадарци, докато в консти 
туантата са избрани 15 от 
общо 59 комунистически 
представители от цяла Юго
славия. Всичко това ясно 
говори за съпротивата ва 
македонския народ спрямо 
потионическата 
която е била заведена в Ма 
кедония, а съшо така и за 
неговата готовност да се 
бори за своите права и на
ционално съществувание. 
След като се спря върху мо 
билизатороката роля па 
ЮКП в освободителната вой 
на, която не прие лозунга 
за изчакване и коят0 ведно 
беше единствената политаме 
ска сила, която не прие раз 
покъсването на Югослав
ския, Колишевски каза, че 
народоосвободителната бор
ба в Македония има същите 
особености, както и въста
нията на останалите юго
славски народи, тъй като 
се води върху единната 
платформа на Югославската 
комунистическа партия- То
ва беше шанс, който не 
смееше да се изпусне.

— Сводолюбивият дух, ко- 
йт0 в нашия народ въплъти 
ха нашите илинденци и со 
циалисти. а продължиха ко 
мунистите — каза Колишев
ски не можеше да се при
мири с опитите за натрап
ваме на чуждо национално 
съзнание и хегемон истиче-

ние неправителства тели, какъвто е случая с 
един от най-изтъкнатите 
великобългарски историци 
Михаил Арнаудов, който 
в течение на войната беше 
министър на просветата, а 
след войната съден и осъ
ден поради своята фашист 
ка дейност. Сега посмър
тно се публикува един вид 
негов „тестамент”, в конто 
между другото се казва: „В 
науката, коят0 съм създал 
имам принципи. Мога ли 
да се откажа, от онова, ко 
ето цял живот проповядах, 
да се откажа да шила на
пример, че Македония от 
памтивека е българска зе
мя, че е населена с маке
донски българи с 
история, 
единно 

■ една
\ба, фолклор и етнографско 
наследство, г 
ли и стремежи.

В своята реч Колишевски 
се застъпва за укрепване и 
задълбочаване на добросъ
седските отношения с бъл
гарския народ. Ние 
през освободителната 
ба' ясно формулирахме 
шите становища в отноше
нията със съседните наро
ди. И тогава, ясогато 
ме безпощадна борба 
ликобългарския 
окупатор

тория и при това да се пол 
зват отдавна отхвърлените 
„аргументи” на царско-бур
жоазните историци, че „Ма
кедония от памтивека е би 
ла българска земя”, да 
нападат основните придобив 

на македонския народ, 
да се напада политиката на 
нашата Партия, политиката 
и осъществяването на наша 

общ-

условия се
ки

та социалистическа 
ност, както това днес става 
в България. Историята 
показва кой се 
към хегемонизъм на Балка 
нитеи какви бяха 
на тази

всред македонските 
ни маси и отхвърляне 
пропагандата на сърби 
гърчи в тази насока. Вед-

народ
ясно 

стремеше
на
и

политика, целите 
хегемонистическа 

Но историята съ 
то така показва и кой раз 
би този хегемонизъм. А не 
тряова да се направи 
мо усилие да се види 
какво води и 
До какво доведе политика
та на хегемонизъм. полити
ката на завоевателни 
тенции на Балканите, 
хвърлянето на 
тика

единна 
единно минало, 

потекло, един език, 
вяра, една бор-

■но с това не престават и 
усилията на буржоазните 
правителства да 
мощна армия- В подходящ 
момент тя би трябвало със 
силата на оръжието да при 
съедини Македония 
България. В доклада 
Петия конгрес на Комуни
стическата партия, същност 
та ца завоевателната поли
тика на българската 
жоазия Георги Димитров 
охарактеризира така: „В ка 
кво се състои великобългар 
ският шовинизъм на българ 
ската монархофашиста и 
капиталистическа
зия?

политика.израз на
създадатнаци-

голя-с единни идеа-
в борбата има към 

окончателно
към
пред

пре-
Ог-С7>здава«е на 

която още
бор-
на-

такава поли
е първата крачка

към мир и сътрудничество 
между балканските 
ди, в което значителен 
нос би

бур-
наро-

при
представлявало приз 

на националните 
права >на македонските 
ционални малцинства 
седните страни.

На края Колишевски 
вори за следвоенното 
витие на СР Македония, 
насяйки при това 
лните резултати.

водех-
с ве- 

фашистки
наването

и поти напосочвахме, 
желаем да изграждаме 
ятелски добросъседски 
ношепия с българския на 
•род. Ние непрекъснато ще 
посочваме — каза Кодишев 
ски — че македонският 
род и СР Македония са го
тови винаги да полагат мак ^®Д<>н°кият народ 
симални

че в съ-при
буржоа- 

— пише Димитров.
от

го-съветите острени 
„чака”, че нямало ус 

довия за въоръжено въста
ние и за това да 
ст7,пи само 
и саботажи, 
комунисти

раз
Той се състои изпърво, ней

ният стремеж да бъде 
гемон на Балканите

внушите 
които ма-

на-се при- 
към диверсии 
македонските 
отговарят —

хе-
и вто- 
наоил-

осъщес-
областиро, нейният стремеж 

ствено да присъедини Маке 
дония към България („Исто 
РИя на България”, том II, 
стр. 196,' София 1955 год.).

тви
на живота през последните 
35 години на свободен 
циалистически живот.

От тържественото 
ние беше изпратено 
ствено писмо до др. Тито

Във всичкиусилия да се пре- 
отрицателното 

торичеоко минало, 
това е от общ интерес. Зас
тъпваме се за 

тво с Албания, Гърция и

одолееследейки линията 
гаря Тито —

йена дру- 
с призив към сопол еже

въоръжено въстание срещу
германските, българските и събра

поивет-сътрудничес-
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕ7ВДУОБ1ЦИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ

към ОЩЕ 1Ш-ЗАСИЛЕНА АКТИВНОСТ ИВАН КАРАИВАНОВ: СТАТИИ ЗА ТИТО

ПЪРВО
ПОЗНАНСТВО

Тези дни в Ниш се 
де заседание
щинската конференция на 
Съюза на комунистите, на 
което бя.\а приети 

изборни документи 
шение за провеждане 
едстоящите избори, 
така, беше приета и Програ
ма за работа на Председа
телството и Междуобщинска 
та конференция на Съюза 
на комунистите в Нишки ре 
пион в периода септември 

декември настоящата 
дина, както и ориентационна 
програма за работа, в идната 
година.

Постигнати 
зултати и в

прове- 
на Междуоб- са завидни ре- 

марксисткото 
идейно-политическо издигане 
на комунистите, макар 
тази насока остава да се на
прави още много занапред.

злоупотреба на самоуправле
нието и използването за лич
ни интереси, създаване 
групи и т.н., което е нанася
ло вреда на осъществяването 
на по-широките обществени 
интереси, изобщо на полити
ката на СЮК.

наче восновни-
и ре- 

на пр- 
Също Както беше изтъкнато, в 

изборната дейност на Съюза 
на комунистите особено вни
мание трябва да се посвети 
на въпроси, отнасящи се до 
икономическата 
ция, подобрението на трудо
вата дисциплина, спестява 
нето на материали и енер- 
вид, засливането на отговор
ността.

първото ми познанство с другаря Тито, стана 
през ноември 1934 година. Аз бях вече запознат с 
него по неговите документи. Знаех, че е участвувал 
работническото движение, че имал добар връзки с ра
ботническите маси, че е един от обещаващите другари 
на ЮКП, че лежал в затвора и бил пуснат, и че през 
Виеиокия център идва в Москва с желание да се по
учи и върне в страната. Той имаше в Москва син — 
Жарко, който се учеше в школата в Иваново, където 
учеха всички деца, родителите на които бяха, или по 
целия свят, или пън на нелегална работа в страните, 

бяха родом, или където бяха изпратени от 
Коминтерна. Още какво знаех за него? Знаех, че се каз
ва Йосил Броз и че в Москва му е дадено името Вал_ 
тер.

ЗА САМОКРИТИЧЕСКА 
ОЦЕНКА НА СВОЯТА 
ДЕЙНОСТ

в
стабилиза-

го- Предизборната и изборна
та дейност в Съюза на кому 
нистите ще трябва да се из
ползват, както беше заклю
чено на Заседанието на МОК 
на СКС в Ниш, и за самокри 
тически анализ на дейността 
на всеки член на СК поотдел

Изборите в първичните ор 
ганизации на Съюза на кому 
нистите в Нишки 
периода септември-декември 
настоящата — година, както 
и оринетационна 
за работа, в идната

откъдетоПРОВЕРКА — НА ТРУДО
ВИТЕ ЗАДАЧИрегион в

но.Членовете на Съюза на ко 
мунистите трябва да засвиде 
телствуват своята привърза
ност към политика на СЮК 
и високо политическо съзна
ние с конкретни дела. Тъкмо 
предизборните и изборни съ
брания са удобен момент за 
оценка на трудовите резул
тати на всеки член на СК. 
Тяхната активност трябва да 
се измерва с осъществените 
дела, а не според декларира
нето за партийните станови
ща и решения-

^На заседанието на Между- 
общинската конференция на 
Съюза на комунистите в 
Ниш беше изтъкнато, че все 
още отговорността при ня
кои членове на СК не е на за 
видното равнище. Това нещо 
е от вреда и за тях и за СК 
изобщо, защото се намалява 
престижа на СК като воде
ща сила в нашето общество.

В предстоящия период ще 
трябва да се засили отговор
ността в СК като основно 
предусловие за подействен 
Съюз на комунистите. През 
изтеклите две години, както 
беше изнесено на заседана- 
нието, е имало и случаи на

програма
година. Ако не се прави така, в ня 

кои среди ще продължи пра 
ктиката собствената бездей- 
ност и беозтогвориосост да 
се прехвърли върху Съюза 
на комунистите или самоуп- 
равитедните органи. А факти 
чески зад такиви „критики” 
стоят отделни лица или гру
пи, които преследват тесни 
лични интереси.

Според приетите изборни 
документи — изборите в пър 
вичните организации на Съю 
за на комунистите в Нишки 
регион ще приключат до 25 
декември т.г. Подчертано бе
ше и това, че в нази отговор 
на задача на преден план тр
ябва да бъде зачитането на 
критериите за избиране на 
секретари и секретариати в 
първичните организации. В 
Ръководствата на партийни
те организации трябва да до
йдат най-дейните и най-спо 
собни членове на СК, преда
ни борци за укрепване и раз 
витие на социалистическото 
самоуправление у нас, и хо
ра с високо съзнание и чув
ство на отговорност.

Запознах се с него в Балжанакия секретарият, къ 
дето бях отишъл за пръв път, след пристигането си от 
Китай. Балканокият секретариат беше в зданието на 
Коминтерна, на Миховая улица — срещу Манежа, на 
третия етаж и против новостроящето се здание на Ле
нинската библиотека. Прозорците на секретариата гле
даха къим Манежния площад. Там бяха референти — 
Владимир Поптомов, а последствие член на ПБ на КП 
България е един от яРостните привърженици и подпи- 
сници на информбюровската резолюция, Салман, секре
тар на КП на Ирак и Марек, член на ПБ на Българс
ката комунистическа партия, който в това време бе 
дошъл от страна и представляваше партия в Ко
минтерна. В Секретариата членове бяха още — Бела 
Кун, от страна на Унгарската партия, Готвалд, от Че. 
хската партия и Пик, от страна на немската партия, 
Секретар на Ьалканския секретариат бе Валецки, поляк. 
Сталинската чистка, която започна от март 1937 годи
на, обезлюди по-къоно Балканския секретариат. Валец
ки бе изключен от партията и арестуван, Бела Кун 
съдце бе аерестуван. А Тито в това време беше вече 
на бреговете на Адритическо море, замина да помага 
прехвърлянето на югославянските другари в Испания-

Другарят Валтер правеше тогава впечатление с бле 
дното ои и мършаво лице и с живия и проницателен 
поглед на светло сините си очи. И още по това време 
правеше впечатление, че обичаше повече да 
първо да изслуша и тогава да говори, което в това 
време бе рядка черта за другите, които работеха в 
Коминтерна. Някакви особени външни белези, по ко
нто би могло да се допусне нещо за него, да се допус
не, че той може да стане след време, това което стана 
нямаше. И тогава бе непосредствен и достъпен. Тая 
черта на характера си е запазил и днес и те го украс
яват, и го поставят на ред с Ленин, който бе такъв 
до последният миг на живота ои.

Изборите в първичните ор
ганизации на Съюза на кому
нистите представляват круп
на идейно-политическа 
ча и момент 
оценка на досегашните резул 
тати и утвърждаване 
ните насоки на по-нататъш 
ните действия- 
нието на тези задача ще за
виси до голяма степен деес
пособността на

зада- 
за критическа

основ-

От изпълне-

първичните 
организации в осъществява
нето на решенията на Едина
десетия конгрес на СЮК и 
Ослшя конгрес на СКС.

Днес в Нишки регион има 
56 747 членове на Съюза на 
комунистите, действуващи в 
1 661 първична организация- 
През изтеклите две 
— както беше изтъкнато на 
заседанието на Междуобщин 
ската конференция на* Съюза 
на комунистите в Нишки ре- 
гиоан — са постигнати забе
лежителни резултати в укреп 
ването на самоуправителни- 
те обществено-икономически 
отношения, в засилването на 
материалната база, развитие
то на делегатската и самоуп 
равителната система.
> ____________________

години

слуша.

М. А. — К. Г.

Още какво си спомням за другаря Тито от това 
време? Спомням си, че той бе поискал да се подберат 
другари, които имат маркоичеоко

БОСИЛЕГРАД
образование й да 

се изпратят в страната. И спомням си, че той не скри
ваше желението ои да му се даде възможност да се 
поучи малко и тогава веднага да бъде изпратен в стра
ната на работа.

Предстоят важни задачи
Очаква се, бе подчертано 

на съвещанието, до края на 
т.м. да бъде проведено за
седание на Общинската кон 
ференция, на която ще бъ
дат утвърдени критериите, 
начина на изборите, въпро
си които трябва да бъдат 
съдържани в отчетите за до 
сегашната работа, както и 
концепции на приемане на 
план за предстоящия 
риод.

Според плана на изборна
та дейност, заседанията в 
т,рвичните партийни ор
ганизации ще бъдат прове
дени от 20 — 30 т.м. На съ
щите ще бъдат избрани ра 
бот:ги групи, от които 
зи за изготвяме на 
за работата и за подготов
ка на програма за бъдеща
та работа.

ври и на същите ще бъ
дат приети програми и док
лади за предстоящия пери 
од и избрани секретари и 
секретариати в първичните 
партийни организации.

На състоялото се през ми 
палата седмица в Босиле
град съвещание със секрета 
риатите на първичните пар
тийни организации бе разис 
квано за активностите, ко 
ито трябва да се раздвижат 
в провеждането на избори
те в първичните 
организации.

На Тито не му се удаде да отиде да се учи, защо
то това не желаеха такива ръководители на партията 
като Горкич и Флайшер и те, чрез връзките си с Ма- 
муелопн н Пятницки, успяха да осуетят голямото жела
ние на Тито да се учи.

Другарят Тито си бе спечелил доверцрто на другаря 
Димитров и Пик, но Горкич бе в приятелска връзка с 
Маиуелакш, а този и Пятницки имаха непоклатимо вли
яние в Коминтерна по това време.

Силата на другаря Тито бе още в една — във връз
ките му със страната и с другарите, които идваха 
страната по някаква работа в Москва. В Балканския 
секретариат, бе интересно да слушаш говорите само на 
двама другари — това бяха Готвалд и Валтер. Валецки 
вече говореше както гръцката пророчница Пития и 
мъчно беше да се разбере какво говори, а още по-мъч- 
мо беше да се знае, спи ли или е буден когато говори. 
Често съм се чудил, понеже дълго не съм бил на за
седанията на Секретариата аз ли съм оглувял и нищо 
не разбирам илм пък Валецки и някои други не знаят 
какво говорят. Проверявал съм се, и някои други от 
членовете на Секретариата са ми признавали, че и те 
не разбират какво се говори. Така тъкмо е говорил 
често и Бела Кун, а и Громов. А Готвалд и Валтер са 
говорили често рязко, защото са отразявали печалното 
положение «а партиите вътре в страната.

За отбелязване е. че преди 
зборните събрания ще бъ
дат място за разискваше по 
всички конкретни постиже
ния и слабости, които 
явяват в работата ша кому
нистите, в средите в които 
работят и действуват. Всъ 
щност едно такова анализи 
райе на досегашната рабо
та, бе посочено на съвеща
нието, ще бъде 
за изпълняване на всички 
предстоящи задачи, 
и място за отговорните нос 
таве да се предложат най- 
активните комунисти.

партийни
пе се

от

гаранция

кактои те 
отчели

Бе изтъкнато и това, че 
секретарите и членовете на 
секретариатите в птдоични 
те партийни 
които са били на тези длъж

На предизборните събра- 
които ще бъдат прове 

I—25 ноември ще

организации,
шия,

пости в двата изминали' май 
дата не могат да бъдат из
бирани иа същите ш в пред 
стоящите избори.

дени от 
бъдат обсъждани отчелите 

дейност.за досегашната 
Изборните пък ще бъдат 
проведени до края на декем VВ. Б.

I
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в ССРН - НОЛЕНТИВНО РЪКОВОДСТВОЗаседание на ОК на СК 

в Димитровград * чимидатяв“* ИВАН
* ОТ

възможност за осъществява 
ис на фроитовската роля на 
Социалистическия съюз.

Сега се разкриват още не
големи възможности за вклю 

На Социалистическия 
съюз и останалите обшестве 
по-тголитически организации 
в разрешаването 
тотрегпящите проблеми в-ьв 

А без такова 
Ста-

Социалис- 
веички

включване ПЯ
СЪК)3 във

а л и ите 1 щей* ю-по литически 
въпроси за осъществяваме и 
разпределяне па дохода и ср 
сдетвата за лични доходи.

Провеждайки па дело Ти
повата инициатива - Обшил 
ската конференция ,,а с° 
алистичеокия съюз в Ьаоуш 
цица въведе колективно ръ
ководство. На 11 октомври 
делегатите па коифереящи 
ята, след като (изслушаха уво 
диото изложение па досега 
шпия председател на ОК на 
ССРН Новина С 
единодушно приеха иредло 
жешисто за въвеждане на 
колективно ръководство и

ноНа проведеното заседание 
Общинската конференция 

на Съюза на комунистите в 
Димитровград между друго
то бе обсъден и приет плаша 
за работа на конференцията 
в периода септември-декем
ври текущата и ориентацио. 
над плен за работа в тече
ние на идващата 1980 година.

В програмата, между дру
гото, е запланувано организи 
ераше на тържествено засе 
даине на Общинската конфе
ренция по повод 60-годишии- 
■ната на Югославската кому
нистическа партия» Сьюза на 
комунистичесжата младеж на 
Югославия и революционни
те синдикати.

До края на настоящата го
дина, конференцията ще 
обсъди актуалните идейно- 
политически задачи на кому 
шистите в изготвянето на сре 
дносрочните планове за раз
витие в периода от 1980— 
1985 година, и осъществява
нето заключенията от 6-то и 
7-то заседание на Цнтралния 
комитет на Съюза на югос
лавските комунисти по акту-

тичешеия 
пори иа живота.на

В течение иа идващата го
дина, конференцията ще ра
згледа резултатите на избори 

пъ рвичиите организации 
на Съюза на комунистите в 
общината, осъ ществяваието 
кадровата политка и съСТОЯ 
•нието на кадрите в община
та. Актуалните идейно-поли
тически задачи на Сздоза на 
комунистите в работата с 
адежта, обществените задачи 
в областта на политиката иа 
стопанската стабилизация» ук 
репваие иа материалното по
ложение на сдружения труд 
и бъдещото му развитие, о- 
съществяване иа становища
та от 11. конгрес на СЮК, 8. 
конгрес на Съюза иа комуни 
стите на Сърби* и заключе
нията на четвъртото заседа
ние на Централния комитет 
на Съюза на комунистите на 
СъРбия за бъдещото разви
тие на делегатската система 

Т. Петров

чваие
ССРН — С ЛИЦЕ КЪМ 

ЖИЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ на живо-
тс и

Взимайки дума в разис
кванията, делегатът на кон
ференцията, Станимир Ота- 
мечкович, секретар на Меж- 
дуобшиноката конференция 

ССРН в Ниш между ДРУ 
гото изтъкна:

всяка среда, 
включване — подчерта

и Социалноти-
Станкович

меикович
съюз ие може да 

Зана-ческият
изпълнява ролята си.

ще трябва да се^^аа^мл решаване. пред
движи активността на 
чрез различните 
комисии, така че да не оста 
не нито едно поле на дей
ност непокрито.

па
председател с

Ж”вАиммиттрович. 
а за
две години 
ВАНОВИЧ. Избрано беше 
също така и ново Предссда 
телство от 13 члелговвс. Обсъ 
деи беше и 
за работата на ОК на ССРН 
и нейните органи в периода 
юли 1978 — септември 1979 
година.

Спирайки се върху актив
ността на организациите на 
Социалистическия съюз в 
Бабушнишка община по вре 
ме на обсъждането на Тито 
вата инициатива за въвежда 
не на колективно ръковод
ство и отговорност, Станко- 
вич подчерта, че тя е наме 
рила единодушна подкрепа.

С въвеждането на измене
ния и допълнения в Прави 
лата иа Социалистическия 
съюз занапред се създава 
възможност за още по-актив

секции иЗа пръв
на Ти-— С въвеждането 

товата инициатива за колек 
тивио ръководство и реша- 

и с избирането па
секретар ддддр*а0-рЕ

ваше
прсдседателствуващ с едно
годишен мандат — въвежда 
мс качествено ново съдър
жание в работата на 
наша най-масова обществе
но-политическа организация- 
Това исцго води към още 
по-п-ьлна демократизация на 
отношенията в обществено-

Естествено, без пълно еди- 
останалите об-нодействие с 

I г щетвено-политически орга
низации, преди всичко със 
Съюза на комунистите, кой 
то трябва да има водеща 
роля във фронта — не мо
же да се разчита на бързо 
и ефикасно действувайе — 

Стамен-

прист отчета тази

каза между другото 
кович.

политическия живот у нас. 
Създава се още по-широка

От заседанието м ОК нв ССРН Новият състав на Председателството на ОК на ССРН:

Александър Виданович,ч, Джордже Симич, Дивна 
Станкович, Лазар Стеванович, Никодие Велкович, Мир- 
ко Златанович, Слободан Митич. Новица Станкович, Ду- 
шан Ристич, Весна Любенова, Иван Митрович, Сокол 
Станоевич и Джордже Цолич.

работа на конференцията в 
предстоящия период.

На заседанието бе прието 
и решение за изменение на 
някои нормативни акти, ко
ито ще дадат възможност за 
провеждане инициативата на 
другаря Тито за въвеждане

В Димитровград се прове
де заседание на Общинската 
конференция на Социалисти
ческия съю3 в Димитров
град, на което бе даден от
чет за работата на Общинс 
ката конференция на Социа
листическия съюз.

Председателството и работ 
ните тела на конференцията 
също дадоха свой отчет за 
работата за период юни — 
1978—септември 1979 годи
на, като бе приет план за

на колективно ръководене в 
работата и отговорността в 
общинската организация на 
Социалистическия съюз в 
Димитровград.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В СУРДУЛИЦА

ПРИЕТИ ВРОПШ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ИА ИЗБОРИТЕ
Т. Петров

НЕОТДАВНА циите. Съпто така критичес 
ки трябва да се оцени досе 
гашната дейност, да се по
сочат положителните ггриме 
ри, но и слабостите в рабо 
тата.

на заседа 
ние с председателите на 
първичните организации в 
Съюза на синдикатите в
Сурдулишка община бе 
обсъдена и приета Програ
ма за дейност на организа
циите и органите на Съюза 
на синдикатите в подготов
ката и провеждането на 
редовните изборни 
тшя.

да по създаване на условия, 
в които работниците ще ов 
ладеят с общественото въз 
производство, както и въ 
просите с увеличение на 
производителността на тру
да и по-рационално и по- 
ефикаоно стопанисване, на
маление на разходите и уве 
личение на икономиите.

ПЪТИЩА НА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕКСТИЛ 
НАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В НИШКИ РЕГИОН

Изхвдът в в сдружаването Първичните организации 
на Съюза на 
на своите изборни събрания 
трябва да приемат Правила 
та на първичната организа
ция на Съюза на синдикати 
те в Сърбия и Правилата 
за организиране и начина 
на работа на организациите 
т*а Съюза на синдикатите в 
Сърбия и Правилата за ор
ганизиране и начина на ра
бота на организациите 
Съюза на синдикатите 
оошината, региона и града. 
^ Отделно внимание, както 
бе посочено на събранието, 
тряова да се обърне избор
ните събрани* добре да се 
организират. Необходимо е 
да се
формализма, 
осъществи ако събранията 
добре се

синдикатите
събра-

С оглед че общата насо 
ченост на редовните избор
ни събрания трябва да бъ
де разглеждане и обсъжда 
не на постигнатите резулта 
ти, изпълняване на програ
мите за работа, 
сериозна подготвителна 
бота.

Първичните 
на Съюза на 
на своите изборни събрания 
трябва да разгледат и най- 
съществените жизнени 
проси на трудещите се: са- 
моуправителиото

Почти няма град в Ниш
ки регион, който да няма 
своя конфекция- Всички те 
зи организации обаче стопа 
ниоват със същи труднос
ти: недостиг на творчески 
кадри, трудно 
не на възпроизводствени ма 
териали, недостатъчно из
ползване на производстве
ните мощности... Но и пок
рай това, че инициатива за 
обединяване има вече по- 
дълго време, сдружаването 
на „силите" не е получило 
изява.

организациипроизводителността на тру
да ще се подобри, а всич
ко това ще даде добри 
лански резултати.

Сдружаването също би 
довело до по-сигурно снаб
дяване с възпроизводствени 
материали и обезпечаване 
на по-сигурен пласмент на 
произведенията. Налице дуе 
бъдат и възможностите за 
развитие на базичната 
мия, с което чувствително 
ще се намали вносът на 
тези суровини от чужбина. 
Обединени, 
те на текстил и конфекция 
ще бъдат по-конкурентни 
на чуждестранния пазар, а 
продажбата на дребно 
страната би била по-ефика
сна.

синдикатите
сто

въ-
обезпечава- положе- 

иие на трудовия човек, не 
говия обществен и 
стандарт, социална сигур
ност, мястото му и дейност
та в делегатската 
оспособдване на 
ите и делегатите, информи 
райето, въпросите във връз
ка сЪс създаването и раз
пределението на дохода и 
наразпределението на сред
ствата за лични доходи 
билизацията 
то и под.

предстои
ра личен на

в
Според приетата програ

ма от средата на октомври 
До края на ноември ще се 
провеждат изборни събра
ния в първичните организа 
ции на Съюза на синдика
тите. До 15 октомври след
ва да се състоят учредите 
лните събрания на 
ните конференции и 
ординационните отбори на 
^ъюза на

система,
делегаци-

хи-

производители-
В Регионалната стопан

ска камара в Ниш тези дни 
въпросът за сдружаването 
на производителите на тек 
стилни изделия и конфек
ция — щателно се обсъж
да. По инициатива на „Ни 
текс" към акцията са се 
приобщили и 
текстилни 
региона. Именно, счита се, 
че със създаването на слож
на организация на сдруже
ния труд в текстилната про 
мишленост по-пълно ще се 
ангажират творческите ка 
дри, специализира производ
ството- по-рационално 
се използват мощностите,

противопостави на
което ще сестаакцион- 

на ко-в на столанство- подготвят и
Държи сметка за целите, за 
които се свикват.

По въпроса за

се

синдикатите.
На изборните събрания е 

прието да доминират 
ните въпроси: 
не на Закона за 
труд, а особено 
на самоуправителното 
тройство и критическо пре 
разглеждане ,на практиката 
за да осъществяват най-пря
ко самсщправителните си 
права работниците 
що трудещите се. Не 
ловажен е и

С цел да 
твува начина 
не на първичната 
зация на Съюза на

се усъвършенс- 
на действува- 

органи-
За необходимостта кадрите 

се посочва, че това трябва 
Да бъдат способни 
коит0 след определяне 
предстоящите задачи 
ангажират пълноценно 
Тяхното претворяване :: 
дело. Изборната дейност 
Съюза на синдикатите 
Сурдулишка община 
вод всестранно да се обсъ 
Ди досегашната дейност и 
Да се определят предстоящи 
те задачи.

на сдру 
жаваието в този отрасъл го 
вори и сегашната взиамоза- 
висимост, в производството 
(„Нитекс" използва прежда 
на „Топличанка" от Проку- 
пие и други примери).

Инициативата 
ване в текстилната 
леност е пряк0 свързана с 
изработката на

след- 
осъществява 

сдружения
развитие

останалите 
организации в кадри,синдика 

тите и на останалите обли
ци в него, необходимо 
се посвети по-голям0 
ние иа подготовката на съ- 
ррамията, начина на тяхно- 
т<т«иВОДене’ да се насърчатконструктивните разисква 
ния, приемането на решения 
и заключения и 
то провеждане 
вителните

на
ще сее да 

внимаус- за
на

за сдружа- в
промит в

е пои изоб- 
- по-ма 

въпросът за 
критическо съблюдаване хо

насрещния 
средносрочен развоен план

К.г. — м. А.
ще

сетне тяхно 
в самоупра- 

органи и делега- Ст. Н.СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти и на ЯИг„а комунистите на Сърбия

Бр. 1181 
Год. XXXVII 
19 октомври 

1979 
Белград

Президентът на СФРЮ и председа
тел на СЮК Йосип Броз Тито на 15, 16, 
17 и 18 октомври бе на посещение в 
Социалистическа автономна област Ко
сово. Трудовите хора и гражданите на 
посрещаха скъпия гост въодушевно, с 
автономната област, числящите се към 
всички народи и народности навсякъде 
песен и сърце, така както го посрещаха 
и при предишните му посещения-

На снимката: Президентът Тито, 
Джавид Нимани и Махмут Бакали пред 
входа на хотел „Гранд'’ в Прищина.

ля в обществото, в периода 
след Единадесетия конгрес 
до известна степен се наме
ри в центъра на вниманието 
на югославските комунисти. 
Този аспект съчиняват два 
комплексни въпроса: първи
ят, в който основното СъДъР 
жание представлява първич
ната организация и другите 
облици на организиране на 
членовете и ръководствата 
на партията и, вторият, кой
то се основава върху прин
ципите на партийното изгра
ждане
дарността, демократическия 
централизъм, дисциплината, 
самокритика и др.

н епрекъснатите и дина
мични революционни 
промени, постоянното 

прогресивно развитие — са 
главната характеристика на 
съвременното югославско об 
щество. И както всеки етап 
на тези промени, на „револ
юцията която тече", на соци 
алистическите и демократи
чески сили, а особено на 
Съюза на комунистите нала
гаше определени задачи, съ
що така. струва ни се, в на 
стоящия момент най-важна 
задача е борбата за динами
чен и непрекъснат напредък 
на самия социализъм като 
система по пътя на все по
мощно самоуправление, де
централизация и хуманиза- 
ция на обществените отноше 
иия- Впрочем, в това се и 
състои същността на проме
ните, до които се 
през последните години в на
шата политическа 
Едвард Кардел с право пре
дупреди пред Единадесетия 
конгрес на СЮ^, че „трябва 
да бъдем наясно че за соци
ализма няма по-гол ям а опас
ност от стагнацията и липса
та на перспектива".

СЪЩНОСТТА НА 

ВОДЕЩАТА РОЛЯ
обществото. Той може да бъ
де това само ако е способен 
най-далече да вижда, ако е 
способен да посочва пътшца 
та на развитието, да открива 
перспективата, да осигуря
ва условията за осъществява 
не па човешкото щастие, да 
се стреми към по-добро, по- 
х-у майно утре. Това значи, а- 
ко е пай-прогресивната и 
11а й-Д 11 на м ичиата 
сила в обществото и това 
както в сферата на теорията 
и идеология га, така и в сфе
рата на обществената прак
тика, относно в прилагането 
на тази теория и идеология 
в практиката. „Комунистите, 
впрочем, в практиката пред
ставляват онази част от ра- 
ботиичеоките партии във вси 
чкм страни, която е иай-ре- 
шителша, 
тласка напред, в теоретичес
ко отношение те имат пре

лежат на трудовите хора, ор
ганизациите на сдружения 
труд и самоуправитедните ор 
гами. Своята водеща роля Съ 
юзът па комунистите осъще
ствява така щото за своята 
политика и становища актм- 
п ю и организирано се бори 
заедно и равноправно с всич 
ки останали трудови хора 
— и това откровено, с идей
но-политическа акция, по де
мократически пъ-т, със сила
та па аргументите и личния 
пример — всяка де където се 
обсъжда и решава за отдел
ни въпроси. И, разбира се, 
неговите становища, практи
ка и общо поведение винаги 
трябва да бъдат подложени 
па публично оценяване п 
критика от страна па трудо 
вито хора.

Вече в Програмата па 
СЮК бе разработен този поп 
начин на осъществявате 
водещата роля на СЮК, е 
думите, че комунистите п 
борбата за напредък на соци 
ализма осъществяват1 своята 
водеща роля 
чрез своята власт, а все по
вече чрез 
власт па трудовите хора, в 
I гай-разл ичнитс органи 
общественото 
ние.

Въпреки че Съюзът на ко
мунистите днес е твърде 
числен (над 1 700 000 члено
ве), съвсем е ясно, че поста
вените задачи той може успе 
шно да изпълнява единстве
но В тясно съдействие с вси 
чки социалистически, самоуп 
равителии и демократически 
сили, върху демократическа 
сснова. Той не би смял и не 
може като пякат<ъв въ-пшон, 
извън системата фактор да 
изпраща директиви па тела
та на делегатската система, 
по трябва да бъде съставна 
част на тази система. Значи 
— както често изтъкваме — 
комунистите не трябва 
бъдат пито вън, пито пад са- 
моуправителиата система, по 
в самата система, в средище
то на живота, вт,в всекиднев 
пата активност, като поемат 
своя дял на отговорност за 
по-11ататъшмото развитие 
обществото, 
състои същността па негова
та водеща роля- Със своите 
качества да бъде привлока.

способен да мобили
зира, върху съвместната 
атформа най-широките маси 
на трудовите хора и всички 
прогресивни творчески сили 
в нашето общество.

единството, соли-

Често пъти, и това с пра
во, изтъкваме, че организа
ционният въпрос е 
тичеокн. Защото, поправопар 
тията като своеобразна оРра 
низациоина структура дава 
ВЪЗМОЖНОСТ щото всичко 
„което трябва да се прави’' 
да се трансформира в позна
нието „как това трябва да се 
прави”. Затова с голямо вни 
маиие се очаква и заседа
нието на Централния коми
тет на СЮК (18 октомври), 
което ще се занимава тъкмо 
с тези въпроси. Толкова по
вече, защото подготовката 
на това заседание продължа
ваше няколко месеца и се 
основава върху непосредстве 
ния опит на голям брой ор
ганизации и ръководства на 
Съюза на комунистите. Поз
нанията и резултатите, кои
то трябва да произтекат от 
това трябвало би да послу
жат като основа за актив
ността па Съюза на комуиис 
тите в по-нататъшното раз
витие на политическата сис
тема на социалнсическото са
моуправление.

творческа
поли-

стигна

система.

да

КОЯТО ПОСТОЯННО

папакомунистите 
тази опасност. В съ*

Оьюзът на 
съзнава 
щата степен в която е съзна
телен, че социализмът не е 
прогресивен само за това, че 
така се нарича, по едимстве- 

и тогава, ако постоянио 
укрепва обществената пози
ция на трудовия човек, ако 
все по-успешно удовлетворя
ва неговите социални, жизпе-

димство над останалата маса 
на пролетариата, че разбират 
условията, хода и общите 
резултати на пролетерокото 
движение” — написаха преди 
повече от един век Маркс 
и Енгелс в „Комунистичес- 

манифест”.

В това се и

все по-малкотелен и пл-но I ^посредствената
ЮИя

Поради всичко това и не е 
случайно, че така 
агнят организационен аспект 
па нашата партия, относно 
идейно-политическата и орга- 
I гизационната 
па Съюза на комунистите за 
осъществяване водещата ро

ма
самоуправле- нарече-

Разбира се, в това обеди- 
организациитеи културни интереси, ако 

изме-
Следователмо, Съюзът 

комунистите не би можал да 
бъде водеща сила ако би 
бюрократически и монополи 

над

напи папявапе
Съзюза на комунистите 
трябва да поемат върху се
бе си работите, правата и от 
говориостите, които принад-

все повече разширя'Ва
неговата свобода 

в об/цес

пе оспособеност
ренията на 
и демократизацията т ичеоки господствувал
твото изобщо.



2 Комунист_____________
КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА И ОТГОВОРНОСТ

ГНИЛАНЕКРАЙЦЪРНИЦА

В крак 

с времето
МЕРИЛОРАБОТАТА И ТВОРЧЕСКИ!Г ПРИНОС 

НА СТОЙНОСТТА
отговорност, твор
дсйотвувапециатнва и

ЧСС1СОТО
всеки член на политичес- 
ки« орган и форум. Оощес 
гоеното битие на колекшв 

работа подразбира ли- 
миициапива и ангажира 

в такива усло-

За Съюза па комунистите 
значи иеобход! тмостЖиворад Джорджевнч па

това
за осъществяваме на тясна 
връзка на органите и орга
низациите,
зата, т.е. всекидневно

същността на 
централи-

Не мина много време от 
инициативата на другаря 
Тито за укрепване на кале 
ктнвната работа, решава1нс 
и отговорност, 
пред Осмия конгрес 
юза на югославските синди
кати, а същата вече в прак 
тикаха получава определе
ни практически решения- 
След нас останаха многобро 
й-ни обсъждания,, кото бя 
хя насочени към обяснява 
не на пдейно-политичеока- 
та същност на Титовата 
инициатива, към непосред
ствената свързаност на ко
лективната работа и отго
ворност с общественото 611 
тие на социалистическата 
самоуправителна демокра
ция.

Организираната полптиче 
ска подготовка в Съюза на 
комунистите и в другите 
обществено-полчггическ 11 ор 
ганизацнн допринесоха шо 
то инициативата на другаря 
Тито да бъде адекватно 
протълкувана в най-широка 
та общественост и по та
къв начин да се отбягне 
едностранчивостта, недора
зуменията, пък и определе
ните „тихи” отпори, които 
можеха да се очакват. Пуб 
личното обсъждане не се 
свеждаше на техническо- 
организационната димензия 
на сменяемост чрез едно
годишен бандат, нито на 
разговор за хората. н0 па 
същността на демократиза
цията на обществените от 
ношения и в многократното 
предимство, което доне
сат тези промени.

В обществено-политичес
ките организации в СР Сър
бия тече организирана ра
бота на оживотворяване Ти 
товата инициатива. В Кон
ституционната комисия и в 
държавните органи се пра 
ви подготовка за провежда 
не Заключенията на Пред 
сгдателството на Централ
ния комитет на СК на Юго 
славия в дело, което ще до 
веде до съответни предло
жения за изменения на нор
мативните решения в поли 
тическата система. Председа 
телството на ЦК на СК на 
Сърбия два пъти обсъжда 
ше колективната работа и 
отговорност, съглеждайки 
условията и предпоставки
те за практическо 
твяване на инициативата на 
другаря Тито. И на заседа
нието си от 12 октомври 
т.г. Председателството раз 
обсъжда задачите в осъще 
ствяване на инициативата 
на другаря Тито.

форумите и оа- 
осъ- п ата 

чна
селото, а които'пигнати п 

нс са малки,
съ®местло дело на об- 

шествал 0-1 юли ти ческите 
ганизации, предвождани от 
Съюза от комунистите, кой
то е твърде деен. Съюзът 
па социалистическата

и Социалистическият

Бехджст Баралиуществяване 
демократически я 
зъм. От друга страна, труд 
но може да се 
демократичност л работата 
и по-оживопа активност на 
комунистите в делегатската 
система без укрепване 
първичните организации па 
СК, което ще се постигне 
чрез тяхното занимаваме с 
конкретни нъпроси в сре
дите, къдсто действуват.

В досегашните разисква
ния 13 Съюза па комунисти 
те бе изтъкната необходимо 
стта от укрепване на отго- 

политичеоко-

нредстаиля-раздвижепа 
на Съ ие, запгохо

авторитетът не се съз- 
въз основа 

йсрархичсс- 
статус или спечеления

На пътя Урошсвац — Гни 
лале са намира селото ЦьР- 
пица с около 350 домакин
ства и общо 2800 жители. 
Но посетихме случайно то- 

коего полага уси-

ват
13'НЯ
дава предимно 
па позицията,

орочаква

кия
престиж, по превъзходно с 
творческо ангажиране. С 
други думи, колективната 
работа 11 
разбиват, а не иегират, лич 
лото ангажиране, способс- 

афпрма

мла
11а ва село, 

лия да се развива в крак с 
Жителите па ЦъР-

деж
съюз са програмирали свои 
те задачи и съвместно

Покрай изгра 
което

отговорност под времето, 
вица отдавна схванаха зна
чението 0т школуването. И 
в това отношение постигна 
ха значителни резултати. Се 
лото даде стотици школува 
■ни хора, а между тях и ма 
гиетри и доктори па лауки-

ги
изпълняват, 
ждансто па шосето, 
св7,рзва селото с главния 
път, както и поправката на 
някои други пътища, адап
тиран е домът на култура 
та в селото. В него разви 
ва своята дейност Култур-

твуват за личната 
цня. В такива условия ше 

условия и засе създадат 
но-бърз проток па сносооли 
те кадри през органите 
форумите, с което нус 
разширява кадровата 
па Съюза па комунистите.

едногодишен

м
севорността на 

изпълнителните 
по-съдържателна работа иа

на Съюза
- общин- 

н между общинските 
областните и 

на СК

те.база Църница е село на рабо 
глини селскостопански тру 
женици, преди всичко на 
тютюнопроизводители. То
ва е и село на бригадири. 
Заради това Отборът на

Областната конференция 
на Съюза на социалистичес 
ката младеж на Косово 
през май тази година про
възгласи Църница за най- 
активно село в Социалисти 
ческа автономна област Ко 
совз.

органи за
но-художествекото дружес
тво
ври”, известно в цялата ав 
тономна област.

Идеята
мандат иа председателству- 
ващпя чо този начин полу
чава смисъл и съдържание. 
Не се свежда на форм 
промяна на „челника” : 
ководството, но на създава 
не па нови отношения въ'г-

,,Шести а десетиза ноем-изборните тела 
на комунистите 
ските
конференции,
Централния комитет 
на Сърбия- Опитът в някои 
среди показва, че множес
тво разглеждания на важни 
обществено-политически въ 
проси се завършават в по
литическо 
органи, вместо същите да 
бъдат съставна част на под 
готовката за разискванията 
и приемането на политичес 
ки оценки в изборните ор 
гани на СК. Касае се, впро 
чем, за необходимостта от 
разширяване хоризонтите 
за демократическо договар
яне и решаване, в 
ще вземат участие 
по-голямо число хора. 
ва оценките и договорени
те становища ще станат по- 
съдържателни и с много по 
вече авторитет ще задължа 
вау за последователното им 
изпълняване. От друга стра 
на, с укрепване на ролята 
и отговорността на изборни 
те органи на Съюза на ко* 
мунистите, преодолява се 
състоянието на договаряне, 
понякога и на решаване, в 
неформални състави.

Демократизацията на кад
ровата политика е важно 
условие за успешното осъ- 1 
ществяване на Титовата ини 
циатива, защото трудно мо 
же да се замисли издигане 
на колективната отговор
ност и работа без по-висо 
ко издигане на личната ини

алма Предстоят ни многоброй- 
ни акции — изтърсват рабо- 

' тливите жители на 
село. Между по-важните ак 
ции, които трябва да раз
движат е и построяването 
на нов водопровод. Когато 
се завърши и това — за
явяват — действително ня 
ма да има причина да за
виждаме на града. Винаги 
когато се добре организира 
хме и сериозно схващахме 
задачите, ние бивахме еди
нни, албанците и сърбите и 
с ведро чело и ясно лице 
успешно ги изпълнявахме.

в ръ
това

ре в колективния политичес 
ки орган.
дателствуващРят ще 
„пръв между равни”, озна
чава промяна на състояние 
то и отношенията в ръко
водството, защото се стига 
до преодоляване иа херархп 
ческите позиции, 
гни и отговорности, с кое 
то се подриват 
за бюрократизация па хора 
та иа Ръководните постове. 
А без промяна на условията, 
водещи към бюрократиза
ция, призивате за колектив 
на работа и 
се свеждат 
лунтаризъм.

Това че предсе- 
бъдеизпълнителните

1 Асфалтовото шосе е резул 
тат на самооблагането и 
доброволния труд на насе
лението от този край- Сре
щаме се с повече селскосто 
паноки производители, при
бирали тазгодишната ре
колта, докато други се 
готвеха за есенната сеитба. 
Добра е нашата почва — ка 
зват Църничани. В селото 
се извисяват нови къщи, а 
между тях се издига сдани 
ето, коет0 най-много оби- 

; чат жителите на селото 
I — и не само те. Това е но 

вото училище, в което пок 
рай учениците от основно
то училище — се обучават 
п учениците от първи и 
втори клас на 

; училище, 
за значително 
броя на учениците.

привалс

условията

което 
много 

С то
Кипи животът в Църни

ца. Навсякъде се виждат 
усилията на жителите от 
това село да настигнат вре
мето и да напредват в 
крак с него. От разговора 
с жителите на Църница уз 
наваме, че признанието, .ко 
ето им даде Областната 
конференция на Съюза на 

.младеж 
още повече ги 

подтикна към нови акции.

отговорност 
главно на во-

Всичко това, разбира се, 
потвърждава обществено- 
политическото значение на 
Титовата инициатива и ста
новището, че се касае за 
континуитет на коренни де
мократически начинания, ко 
ито произтичат от битието 
на нашата революция, а не 
за идея, която би 
„странно тяло” което тряб 
ва да се натрапва или от 
хвърли. Но, плибисцитното 
приемане на идеята и нейн0 
то все по-очевидно осъщес
твяване най-добре потвър
ждават това.

социалистическата 
на Косовосредното 

Това е повлияло 
увеличениебила

В предвечерните часове се
лото отново оживя. Труже 
циците се завръщат 
лето.

Изтъкнатият 
Иса Блаца, председател на 
младежката 
Църница, заявява 
ки резултати, конто са пое

активист
от по

учениците и студенти 
те от училищата и факулте 
тите.

организация 3 
че всич-осъщес

ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЕЛГРАД

Белград винаги обичах ме, че няма да минем без 
ментални неуспехи, 
знаехме че не ще можем да 
задържим тази територия ко 
1 ато се изправим гърди сре- 
ЩУ гърди с толкова по-над- 
мощен неприятел. Обаче то
ва беше

мо-в ■ ■ защотоисторията иа ЮКП е 
известна геройската ро 
ля* която комунистите 

и скоювците възпитавани в 
белградската партийна и ско 
ювека организация имаха ка
кто в партизанските отряди 
и в народоосвободителната 
войска, така и в борбата под 
тежки условия и в самия 
Белград, града герой, в кой
то положиха своите животи

в тическото и работническо дв
ижение, както и по развито 
стта на партийните органи
зации, ние тогава имахме по
вече силни центрове, най-зиа 
чителни между които бяха 
Белград, Загреб и Любляна. 
Подготовката за въстанието 
главно се върщеше 
зи градове. Но понеже кад 
рите бяха основното, Белград
— не заради това, че тук се 
намираше ръководството но 
заради'голямото число кадри
— беше, тако

литическо отношение имаше 
голяим отзвук и вън от Бел
град. По такъв начин Белг
рад за нас беше онзи 
тъР, от който — както това 
обикновено бива

Това бе удобен момент 
още един *п*ьт да се пот
върди оценката на водените 
досега публични разисква
ния, че Титовата инициати 
ва е крепко свързана с на
шето целокупно всеобщо 
демократическо развитие, 
специално с делегатската си 
стема. Укрепването на ко
лективната работа и отго
ворност, значи поправо, из 
дигане на отговорността на 
отделните хора пред кол ек 
тивни? орган, но и на коле 
ктивния орган пред обще 
ството. Демократическата 
колективна работа на орга 
ните подразбира тяхната 
постоянна откровеност и 
свързаност със самоуправи 
телната делегатска практи 
ка на трудовите хора, а не 
херметически затворено към 
обществото

цен-

неминуемо. И пора
ди това, по време на изготвя 
ие (на военните планове, по 
време на нашите офанзиви 
и вражеските контраофанзи- 
ви, или по време на герман
ските офанзиви и 
контраофанзиви, без 
на победите, които

аз все пък не исках да 
се връщаме назад в Сърбия 
все докато не бъде възмож
но след 
там да задържим и терито
рията и Белград като център 
от където борбата ще се ра
звива по-нататък.

в такива ве 
лики моменти и революцио
нни периоди — зрачеше но
вият дух, новата идея на дви 
жението. Това беше Белград. 
И Белград за нас това вина
ги и остана, по време на ця
лата Народоосвободителна 
война, макар че същата след 
изтегляне на нашите части, 
не гореше вече в такива раз
мери в централната терито
рия на Сърбия, като в Босна, 
Аърватско, Лика, Далмация, 
Словения и Черна гора. Оба-

Белград за нас 
най-важният център, в 
ито винаги виждахме и го 
считаме за ключ на по-ната
тъшното развитие иа нашата 
революционна

в те

на хиляди комунисти и ско- 
ювци. Спомняйки си за тези 
събития и хората, които да
доха огромен принос в Наро- 
дооовободителната война и 
социалистическата

нашите
оглед 

постигах-да се каже, 
центърът од където се дава
ха директиви и 
хора на терена да работят 
върху организацията иа въс- 

По отношение

ме,
изпращаха

револю
ция, другарят Тито в интер- 
вто си, дадено на главния Ре 
дактор на „Белградски нови
ни" преди двадесет и пет го
дини (на 25 октомври 1945 го 
дина), между другото каза:

— Белград имаше огромна 
роля в непосредствената под
готовка на народното въста
ние. По силата на

пристигането ни
таиието. 
кадрите Белград даде твърде 
много на нашата освободи
телна борба. Второ важно об 
стоятелство е, че. Белград ка
то град, макар и страхотно 
пострадал, от самото начало 
даде най-силен отпор срещу 
врага, което разбира се в по

па
че, остана

тсо-

Белград беше важен 
мо за

не са-
въоръжената борба, но 

и за новата политическа вл
аст. Не беше все 
народната власт

стратегия. 
преди изтеглянето от 

ние не иредвиждах-
ИРЪКОВОДСТВО. комунис- Сърбия едно дали 

ще се съз



3 Комунист

С признанието и награда
СИГУРНОСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ

Да ли е Сталач последното 

предупреждение
На конгресите на Съюза 

на комунистите се говореше 
и за творческите възможнос 
ти на работниците в сдруже
ния труд, с цел да се увели
чи производителността на тр 
уда и по-рационално да се ра 
боти. Това бе и поводът в 
някои организации на СК, 
преди всичко в сдружения 
труд, да се поведе разговор 
за състоянието в областта 
на рационализаторството, те
хническите усъвършенствува 
ния и новаторството. Съю
зът на комунистите в При
бой прави опит да изтрае в 
усъвършенствуване на систе
мата на разпределението спо 
ред труда, като един от гла
вните фактори на продуктив 
ността и ефикасността на 
стопанисването и създаване 
на условията за възможно 
по-широка приложение и из- 
позване на съвремените зна
ния, техническите и техноло
гическите постижения- По 
този начин, както изтъкна
ха комунистите в повече пър 
вични организации, е необхо 
димо по-осезаемо материално 
поощряване на изобретатес- 
твото и рационализаторство
то, с което ще се увеличи 
и интересованието на хората 
да подобряват и усъвършен- 
ствуват производството.

предимно работници — пре
ки производители, които за
явяват, че не са съответен 
начин стимулирани за свои
те изобретения, които допри
насят за по-доброто 
водство а II ТЯХНОТО трудово 
творчество не е в достатъч
на степен афирмирано, пък 
и в повече случаи остават а. 
нонимни, макар че се спест
яват милиони. Говорейки за 
новаторството комунистите в 
Прибой изтъкват, че в зна
чително по-голдма степен и 
партийната организация за
едно с всички субективни си
ли, трябва да се застъпи за 
изява на творческите способ
ности на работника, преди 
всичко в сдружения 
значително по-добре, трябва 
да се възнаграждават резул
татите на новаторския труд.

РАСТКО ЙОВЕТИЧ на железопътните линии е 
станало „нещо” поради неот 
говорността на железничари
те, техническите дефекти по 
вина на трето лице или по
ради висша сила. Ето защо, 
нещастието край Сталач не 
е случайно.

— В нашия колектив има 
много неотговормост, лент-

шителите на предписанията. 
Сетне, още по-лошо от това 
е, че нашите дисциплинарни 
комисии или не работят или 
работят много лошо. Всъщ
ност, решенията на тези ко
мисии, казал бих, са без зна
чение, защото виновникът 
винаги мине почти ненака
зан. Причините за това тряб-

Трагичните случки на гари
те в Земун, Яйинци, Загреб 
и други места бяха ужасно 
предупреждение, които изгле 
жда никого не предупредиха. 
Защото през нощта на 12 и 
13 септевмбри се случи ново 
нещастие, този път край Ста 
лач, което дълго ще се пом
ии по голямото число заги
нали и повредени, по голя
мата материална щета, по 
голямата неотговорност на 
отделни хора.

Веднага да кажем, че не
щастието край Сталач не е 
било случайно. Хората, с ко
ито беседвахме в ЖТО Бел
град твърдя1', не благодаре
ние на повече щастливи об
стоятелство не се е стигнало 
до още много такива траге
дии. Най-добри аргументи за 
такава оценка могат да се 
намерят в отчета за сигур
ността през първото полуго
дие на 1979 година, съчинен 
от Вътрешния контрол на 
ЖТО Белград. В отчета с 
написано, че само през пър
вите шест месеца на тази го
дина на железопътните ли
нии в централната част на 
Сърбия са се случали 39 
сблъсквания, изпадане от ре- 
леи и други произшествия,

произ-

труд,

Комунистите се застъпват 
за по-гол ямо съкращаване 
на времето от появата на и- 
дедта на новатора до прило
жението й в практиката, ка
то посочават на облиците на 
организиране и източниците 
на финансиране на дейнос
тите, които допринасят щото 
изобретението, техническото 
усъвършенствуване и полез
ният предлог 
в производството, с което ще 
се въведе циркулация на тех 
ническите информации, кое
то ще бъде важно условие 
за масово включване на ра
ботниците в новаторската 
дейност.

За сигурност на ЖП— линии

яйство, недисциплина, лъж
лива солидарност, — каза Ми 
одраг Павличевич, председа
тел на Деловия отбор 
СОУР ЖТО Белград. — Ка
зах, доста неотговорност

ва да се потърсят, преди вси
чко, в лъжливата солидар
ност между железничарите, 

на С една дума, днес не сме в 
състояние да се освободим 

и от неотговорния работник, а 
понякога и да го преместим 
на друго работно място, къ- 
дето неговата неотвогорност . 
по-малко ще ни коства. Па
ричните наказания, които на
лагат дисциплинарните коми
сии се движат най-вече до 
до десет на сто от месечния 
личен доход. Например, ако 
един стрелочник погреши и 
влакът изпадне от релсите, 
загубите са милионски, оба
че дисциплинарната комисия 
за това нещо го наказва с 
петдесет хиляди стари дина-

да влезнат

Работната група къ-М 
на СК в Прибой посети пове
че първични организации на 
СК, а на заседанието на ОК 
бе раздвижено и интересно 
разискване за новаторството. 
Забелязано е, че отношения
та в изобретателството и те
хническото усъвършеноству. 
ване нормативно са регули
рани единствено във ФАП, 
където през последните две 
години са внедрени 92 полез 
ни рационализации, с което 
са спестени 35 милиона ди
нара. Рационализаторите са

ОК

На ден 13. I 1979. година на железопътната га
ра Белград в 21,32 часа при влизането на влака 
номер 271 се стигна до страичен удар в лоКомо- 
тивата на влака. Следствие на това локомотивата 
изпадна от всичките си шест оси, а вагонът брой 
65 от четири оси. Вината за това произшествие па
да на Илич Зоран, Милошевич Радмило, Миленко- 
вич Новица и Янкович Миодраг. Посочените ра
ботници са разпределени на други работи за срок 
от три месеца и трябва да заплятят за причине
ната щета по 400 динара.

В акцията на прибойскилге 
комунисти за поспешаванена 
на новаторството е залегнало 
усилието, че в организации
те на сдружения труд Цяла
та система на работа и са
моуправление да 
към оживяване на изобрета
телската дейност.

се насочи

ра.От отчета на Сектора за работите на 
вътрешната контрола при ЖТО БелградМ. Б. За неотговорността на ра

ботното място досега често е 
разисквано и в организация 
та на Съюза на комунистите. 
В резултат на тези разгово
ри са приемани заключения, 
които доживяха съдбата на 
множеството заключения за 
сигурността на железниците.

— В края на миналата го
дина се опитахме 
Константин Костич, секретар 
на организацията на СК 
ЖТО Белград — да утвър
дим какво се предприема в 
организациите на СК, та от- 
говоррността на работното 
място да бъде по-висока, по- 
безопасно да се пътува и въ
обще какво, всичко се пред
приема в рамките на общест
вената самозащита. До тези 
сведения поискахме да дой
дем чрез анкета. До всички 
паши първични организации 
па СК — а имаме 250 таки
ва — изпратихме анкетни ли 
стчета, обаче отговори полу-

АВНОЮКОМУНИСТИТЕ И НОВА 
ТОРСТВОТО

дава в някое малко боснен
ско градче или в Белград, 
който за нас беше 
през цялата война, макар че 
бе окупиран. Разбира се, Бел 
град в това отношение излъЛ 
ни огромна роля- Нашето ид
ване в Белград бе славно и 
по жестокостта на борбата 
и по юиачеството и геРОИЧ' 
ния отпор на белградските 
работници, комунисти и мла
дежи през целия период на 
окупацията, 
откри възможността още по- 
успешно да развием борбата 
за освобождение, защото гра 
жданите и селяните масово 
се явярваха във войската и 

да лродъл-

160 избегнати сблъсквания,народна власт 
— имаха седалище в Белград,

но мислехпедпсциплина, 
само на отделни железнича-мииаване през червени ситна 

от където започнаха нормал- ли< ПОжари, експлозии и дру- 
но да действуват. Макар че ги произшествия- Към тези 
тези държавни органи и пре- „черни цифри'' трябва да до- 
ди това действуваха, все лък бавим още 675 дефекти на 
сега беше по-инак, защото и 
правителството и АВНОЮ 
получиха същински характер 
па една централна власт за 
цялата страна.

ри, които с неотговорното си 
отношение към работата пре 
дизвикват произшествия пък 
и тежки нещастия, каквото 
беше това край Сталач. Все 
пък това нещо не освобожда 
ва от тоговориост за последи 
цитс болшинството добри ра
ботници и всички нас, защо
то всички работим на тази 
работа. Обаче, да се о герани 
малкият брой такива „работ 
ницн" е твърде трудно. Пър
во бих споменал недостатъч
ното разбиране от органите 
па правосъдието, конто често 
пе уважват нашите 
за углавни дела срещу пару-

важеи
заявилокомотиви и вагони, и дру

ги нередности. Следователно, 
само през пъ рийте шест ме
сеца на настоящата година 
са се случили, да кажем с 
речника на железничарите, 
978 нередности. От тази гол
яма цифра да извадим само 
това, че дори осем влака са 
минали през червена светли
на и само с чудното на слу
чая не сме имали още „осем 
Сталача". С други думи, сред 
но пет пъти па денонощие

в

Аз и преди войната, като 
синдикален функ- 

град,
паритен и
циолер идвах в този 
който беше наш центъР/ и 
живеех в него. Белград вина 
ги обичах и затова с голяма 
обич и желание очаквах час 
по-скоро да се завърна в не
го, да видя как изглежда и 
какво е останало от пого, да 
видя хората, които останаха 
в него, да видя другарите,

Нашето идване

актове

ние можахме 
жим с изгонването на окупа 
торите от нашата страна. михме само от четиридесети

на организации. И това све
дение „добре отговоря’' на о- 
цеиката за нашата иеотговор 
пост. Обаче, това състояние 
трябва час по-скоро да изме
ним. Ще се стараем да на
правим това в течение 
пашата предизборна и избор 
на активност, защото акции
те, конто след нащаетието 
край Сталач са раздвижени 
в целия колектив са твъРД° 
сериозни и от всички члено
ве изискват значително по-го 
лямо ангажиране, отколкото 
досега. ‘

нс бях вид-които отдавна 
ял. Това беше като когато 
след много години па отсъст 

желаете отново да види- 
родеи край- Всяка

Като военна последица от 
освобождението на Белград 
беше укправваието на паша
та народоосвободителна бор- 

Когато пристигнахме в 
Белград беше ни възможно 
да извъРшим законна моби
лизация на всички наши гра 
ждани от цялата нашата те
ритория, на която тогава бе 
установена народна

иъРЖ) място на територи 
ята па Сърбия. Политическа 
та последица се състоеше в 
това, че , правителството и 
върховния орган на нашата

вие
те своя 
улица и път ме подсещаха 
ма различни моменти от ми
налите дни, защото ние ма
кар и да бяхме в строга 
легалност, доста сс движех- 

града. От друга стра-

ба. на
не-

ме из
на, изпълняваше мс удоволс
твие, чс се осъществи това, 

аз и моите другари го
ворехме — че ще сс завъР- 

Белград като победи-

власт,
на каето

нем в 
тели.
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I шшШшИадвладотие на институциите ■

.

Но трябва да се каже, че 
и Общността на интересите у/-

се намира в твър ........................... .

инсърчекултурните дейности и
самоуправитслната об 

за култура „отпусне” годишно

За развитие на 
пне на творчеството шипката 
щност на интересите 
4,8 милиарда стари динара — предимно на институци 
и те в областта на културата

т и

■Лмтйл, л'ТшшЕ1
тза култура

де деликатно положение, 
то в нея, пито в града съ I
пгеетвува разшгга художес- |

критика, която маис- \
успешно би оценявала Ц

качеството па това творчес
тво в Ниш. „

Затова тук са „засегнати 
и талантливите и 

Когато се

Ни ш■т:тТ:\ I
■:Най-гол яма част от 

именно, прппа 
институ-

Велнмир Фнлипович •пие.
средствата, 
да ма културните 
цип!, тук настават „стелкию 
вения” и се поражда ле- шт

твопа
типаВ сравнение с предишния 

период културното творчес 
тво в Ниш днес отбелязва 
значителни резултати. Оба 
че, по отношение на усло
вията и потребите на града 
резултатите са далече под 
възможностите и потребите. 
Това особено изпъква, ко 
гато културното развитие 
на Ниш се сравни с разви* 
тието на културата и твор
чеството в останалите такл 
ва градове в страната: 
Сплит, Суботица, Рийека, 
или Прищина. Това би би
ла същността ;на неотдавна 
шнот0 обсъждане на Трнбу 
ната на Социалистическия 
съюз за положението на 
културното творчество и 
творците в града.

В Ниш се организират 
много значителни културни 
манифестации „с републи
канско и съюзно значение”, 
тук работят многобройип

Штщ
доволство.

Институциите са обреме
нени с мпогочислеп адмишм 
стративен, помощен и тех
нически апарат, който без
милостно „гълта” културния 
динар, а между творците и 
„потребителите” ма култур
ните стойности са сс поя
вили множество (също та 
ка скъпи) посредници, 
там, пито има

всички
Гол„ма крачка, но недостига? по големи средства 
казват радетелите па творчеството: сцена от „Ивко
па слава" в Нишкия народен театър

иеталаитливитс. 
прибави към това, чс шипка 
та култура сс редко „ 
веряоа” в югославските 
културни простори, сто я 
възможността всички да 
кажат как са забравени и 
подценени. Обаче, па Три
буната па ССРН не беше 
ясно защо малцина мишки 
писатели сс огласяват в юго

про

МИОДРДГ попович
От

ЮБИЛЕЯТ НА
„БРАНИЧЕВО“

достатъчно
пари за културните инсти
туции, мито за творците. 
Така например Издателска 
та организация „Градища”, 
обременена с голям адмнни 
стративен персонал, който 
не е много заинтересован 
за скъпи начинания, както 
заяви Добривое Йефтич, 
главен редактор в „Гради
на”— диктува да се печатат 
по-малки, кратки и тънки 
Ръкописи”. За 
няма пари. Затова не 
дава

с ланските списания, защо 
са редки изложбите па пи 
шиите худож ници в други
те културни центрове и за 
що едвам само по пякос 
музикално ирпзведениг па 
нишките композитори се 
представя вън от Ниш.

малките издателски органи
зации тези износи са препа
лено високи. Ако бе прието 
самоуправителното споразу
мение липсвала би възмож
ността за печатане на пз- 
голям брой заглавия. Чрез по 
ниски хонорари това са из
пълнява успешно. Миналата 
година са издадени осем кни 
ги. Обаче книгите на малки
те издатели не могат да вле
знат в конкуренцията за от
куп от Републиканския фонд 
за култура. Това е още една 
трудност.

Списанието все Пък финан
сово е доста добре. За това 
съществено допринася и фа
ктът, че целокупната редак
торска работа се изпълнява 
доброволно.

Със своята дейност списа
нието допринесе да се освет
ли личността на Радомир Ву 
йович, също така и револю
ционната борба на комунис
тите от пожаревашки край- 
В него са публикувани неиз
вестните досега бележки 
комунисти, които еа били в 
затвора в Забела. Тази годи 
на в „Браничево” бяха пуб 
ликувани голям брой прило
жения, както и 
броеве, посветени на ознаме. 
нуването на юбилеите на 
ЮКП, СКОЮ и Синдикати
те, както и приложения за 
действуването на ЮКП в по
жаревашки край-

Планира се през следваща
та година да се печатат 
заглавия. Между тях 
логия 
поети от

ДВАДЕСЕТ И ПЕТ години 
излизане, отбелязано с узря
ване и постоянно издигане 
на качеството остави след 
себе си пожаревашкото спи
сание за култура, изкуство и 
обществени въпроси „Брани
чево'’. Своята зрелост и упо
ритост по пътя да стане по- 

съю3 бяхя добро списание доказваше с 
пжщиа естетическо, съдържателно, 

промяна техническо разнообразие, от
крито къ,м просторите не са
мо на литературата но и на 
всички области на културно
то и художествено творчес- 

по-инак тво, обществения и култур
ния живот. Ето защо списа.

Зарадн такова състояние, 
липсва същинско оценяване 
па стойността па културни
те постижения, и не редко 
средства получават „по-гла- 
совитнте” и по-агресивннте.

И може би за края на то 
зи текст трябвало да се ка 
же че на Трибуната ла Со 
циалистическия 
раздвижени много 
тивц за по-бърза 
на сегашното състояние.
Още сега е напълно извест 
но, че при следващото раз 
пределение на средствата за 
културата трябва 
да се съгледат и финансират 
институциите на културата 
— а по друг начин творци
те. На Общността на инте-

културни институции, съз
дават многобройнн творци. 
За разлика Оу предишните 
години, когато творецът от 
Ниш

по-обем и ите
се из

някоя по-репрезента-
Т1шна едиция, ннто напрп 
мер „събрани произведения” 
па някого.

Когато е

до голяма степен „за 
влееше” от Белград п дру
гите центрове, сега спечел
ва пълна афирмация в своя 
град, а качеството потвъ.и 
ждават автохтонното си 
художествено творчество, 
като важен фактор в общо 
то югославско културно 
развитие.

Едно от съществените 
предусловия за културното 
развитие на всяка среда е 
нейното богатство

така в институ
циите на културата, които 
получават най-вече пари, ра 
збираемо е, че „индивиду
алните” творци са недовол
ни от своето положение и 
помощта, коят0 получават. 
Това специално се отнася 
до изобразителните худож
ници. В града живеят 
ботят 42-ма

и ра
изобразителни! 

художници. от които 
надесет

името представляваше и пред 
ставлява център около кой
то се събират онези, които 
разрушават 
дух, който на провинциализ- 
ма оказва истинска творчес
ка алтернатива. Затова не е 
чудно, че „Браничево'' събра 
около себе си творци от вси
чки краища на страната ни.

Тази откритост за статии 
и трудове 
сътрудници от всички наро
ди и народности на Югосла
вия специално

и готов- седем
______ ДУШИ са членове

на УЛУС. Мнозина 
са се потвърдили като 
югославските

ност да дава средства 
това. За целта в Ниш 
динено

за
го- ОТ ТЯХ ресите за култура и на дру 

обществени организа 
ции в града е „предложе
но”

провинциалнияотделят 4,8 милиар 
да стари динара. В общно
стта на култура считат, че 
това е достатъчно за задо
воляване на основните 
турни потребности 
чение на творчеството. Кул
турните институции ------
ците смятат, от друга стра 
на, че тези средства 
статъчни само „да се пре
живее” до следващото раз
пределение. Очевидно, оцен
ките са

гитена
прегледи, а 

някои на европейски и све 
товни^ биенали и фестива
ли. Обаче, през последните 
няколко години на нито 
един художник

всяка в своята област 
да се „труди” за подобре
ние положението на творци 
те, за тяхното

кул- 
и насър

мсриторно 
решване във връзка с ра
ботата им, за положението и 
развитието на културата, и 
ме само на нея, в община-

в града ме 
ателие, а пре 

ди две години съ-всем 
тапа и (символичното) 
кулване на 
Изобразителните

и твор е построено
нана авторитетнипресса до из

техните дела. та.
подчертава 

гла.внпат и отг°ворен редак
тор на списанието Милисав 
Милеикович и добавя, че най 
голяма заслуга за издаване
то на списанието 
вуванието му има неговият 
предшественик Воислав Жив 
кович, който двадесет годи
ни беше 
списанието.

художни 
ци отделно отправят забе 
лежка към Самоуправител- 
ната общност на

Първият „осезаем”
на това разискване

ре
зултат 
тряова да бъде новият 
дишеи план за работа 
Общността

противоположни. 
Истината, казало би 
някъде
нишката община е 
тояние да отделя повече за 
културата.

тематични
се, е 
Нито

го-култура 
та че „скъперници” при под 
готовянето на техните 
ложби в Ниш

по средата. и а
в със- за култура, а п същест-из- като следващ 

нието на общината в следва 
ши чг
ен план комплексът на кул
турата да бъде по-комплек-

задълже-и на страна 
и че цито на един художник 
не е отпусната

нит0 средствата 
са малки. Изглежда, че про 
блемите

средносрочен разво-стипендия 
по-ша- 

УСъвършеиству

първият човек внастават с тяхното за специализиране и 
татъшнотонеравномерно разпределе- десет 

и анто- 
стихотворения на 

пожаревашки край, 
която ще бъде издадена в 
съдействие с организатори
те на манифестацията „Сме. 
деревска поетическа есен’'.

сио съгледай.
Опирайки се винаги на соб 

отвени сили „Браничево" 
принасяше заКомунист ДО-

узряването и 
развитието на тези сили. Без 
съществуванието на списа
нието мнозина автори биха 
изчезнали в анонимност Та 
ка на територията на пожа- 
ревашкия край се разви пле. 
ада млади творци, чието 
яние е твърде голямо.

“» Изд.ТМ смя. 
ВСЯЧЖИ НЗдВННЯ Н9
д-р Антон Вратунм.
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ДИМИТРОВГРАДАКТУАЛНО

Избрано ново Председателство на ССРНКрупна
крачка
напред

НА ЗАСЕДАНИЕТО на Об
щинската конференция на Со 
циалистическия съю3 в Ди
митровград, покрай отчета за 
работа на Общинската 
ференция на ССРН, Предсе
дателството и останалите те
ла, за период юни 1978 — се
птември 1979 година, и об
съждането плана за работа в 
предстоящия 
период, основно ударение бе 
сложено върху превръщане
то в живот на инициативата 
на другаря Тито.

След няколкомесечиа дей
ност на Социалистическия 
съюз на трудещия се народ 
в Димитровградска община 
за провеждане на дело ини
циативата на другаря Тито 
за въвеждане на колективна 
работа, отговорност и едното 
дишан мандат на председа. 
телствутващия на заседание
то, с приемане на решение 
за изменение и допълнение 
на Правилата на Конферен
цията, за организиране на 
органите и видовете на дей
ствие в Общиноката конфе
ренция, други решения, 
щиноката конференция на 
Социалистическия съюз вли
за в нов етап на работа. Как 
то изтъкна във встъпително
то си изложение Сърбислав 
Златкович, досегашен предсе 

ОК на ССРН, изми-

проведе в живот, което е по
твърждавано във всички е. 
тапи на подготовката и пуб
личните разиоквания, прове
ждани в посочения период.

щинската конференция на 
социалистическия сЪю3 от 13 
членове, а за пръв председа
тел на Конференцията с ед
ногодишен мандат бе избран 
Милутин Ценков, досега на 
дължността директор на Цен 
търа за предучилищно и ос
новно образование.

За членове на председател
ството бяха избрани:

Димитров Илко, селскосто
пански производител, делегат 
на местната организацията 
на ССРН Бракйевци, досега
шен заместник-председател 
на Общинската конферен
ция; за секретар на ССРН 
с двугодишен мандат бе из
бран Гюров Слободан, юр
ист, работник в ОСТ „Бал
кан” Димитровград, Златко
вич Сърбислав, досегашния 

ОК ССРН; Ко

кон-

ТЕЗИ ДНИ в Бабушнишка, Сурдулишка и Ди
митровградска община общинските конференции 
на есги проведоха заседания, на които 
въведено колективно ръководство и отговорност и 
бяха избрани нови членове на Председателствата 
на ОК на ССРН.

едногодишен

беше

Това дойде в резултат на дадената от другаря 
Тито инициатива на Осмия конгрес на Съюза на 
синдикатите за въвеждане на колективно ръковод
ство и отговорност. Дълбоко чувствувайки пулса 
на работническата класа и хода на времето, дру
гарят Тито още веднаж направи далновидна крач
ка напред в развитието на социалистическото са
моуправление у нас.

Пълната и еднодушна подкрепа, която труде
щите се и гражданите дадоха на инициативата на 
другаря Тито е само потвърждение на правилно
стта на този ход.

председател на 
стов Цанко, работник., пред
седател но ОК ССМ; Манои- 
лов Лиляна, социален работ
ник в ОСТ „Свобода"; Марин 
ков Преображенка, делегат 
на съвета на Съюза на син
дикатите, работник в ООСТ 
„Димитровгра"; Миков Сто
ян, работник делегат на Мес 
тната организация на ССРН 
Белеш; Петров Димитар, пр
едседател на Общинската ор 
ганизация на бойците, пенси
онер; Пешев Алекси, работ
ник в ОСТ „Циле”; Ставров 
Ранко, работник, председател 
на Съюза на оиндикатите, 
Томов Милко, юРист Делегат 
на Местната конференция 
ССРН от Димитровград; Сла
вов Димитър, агроном, пред 
седател на Съюза на запас
ните военни старшини; и ка- 
кто посочихме вече Ценков 
Милутин, който бе избран 
за преседател с едногодишен

М. Ценков

На заседанието се изтъкна, 
че с Конференцията при
ключва само една част от 
твърде значителната дейност 
на Социалистическия съю3» 
с което са създадени усло
вия за колективна работа, от 
говорност, а с това за после
дователно и решително осъ
ществяване на дългосрочни
те и постоянно актуалните 
задачи, намиращи се пред Со 
циалистическия съюз на тру
дещия се народ в Димитров 
градска община.

В изчерпателната диску
сия, в която взеха участие 
десет дискутанти, се включи 
и Десимир Йович, председа
тел на Междуобщиноката ко 
нференция на Социалистичес 
кия съюз в Ниш.

На заседанието бе избрано 
ново Председателство на Об

06.С въвеждането на колективно ръководство и 
решаване се разширява кръга на хората, пряко 
отговорни хода на нашето развитие и изграж
дане. Разкъсват се тук-таме създадените в цякон 
среди бюрократически бариери, зад които досега 
трудно се надникваше. Пообществява се и демокра 
•газира кадровата политика. С една друма, подси- 
чат се още в зародиша корените на каквото и да 
било своеволие и използване на обществен пост за 
преследване на лични цели.

дател на 
налия няколкомесечен пери
од в общината се ахрактери- 
зира със заоилена и коорди
нирана политическа дейност 
на всички обществено-полити 
чески организации.

Новите Председателства на Общинските конфе
ренции на Социалистическия съю3 03 по.малки по 
численост но това са състави на хора с почти рав
ни способности и издигнатост. Едногодишният срок 
на председателствуващИя изключва и всяка по
мисъл за лидерство, а разкрива големи възможнос
ти за колективна работа, внедряване на колекти
вен дух и отговорност.

Съюзът на комунистите, 
трудещите се хора и гражда
ни са показали повишено по
литическо настроение и го
товност инициативата на дру 
гаря Тито творчески да се мандат.

Новият начин на организиране на Социалисти
ческия съюз не е само едно обикновено преустрой
ство. То представлява сериозен завой в активността 
на тази няптя най-масова обществено-политическа 
организация- ССРН все повече влиза в ролята си 
на обединяващ фронт на всички обществено-поли
тически организации и сдружения 
Съюза на комунистите.

Поставяйки се в центъра на събитията, взи
майки активно отношение към тях, с една дума, 
обърщайки се към жизнените проблеми — Социа
листическият съюз наистина става действена общес 

сила, която движи нашето обще.

СРЕЩА С ПРИМЕРЕН ДЕЛЕГАТ

Доверието на избирателите ое 

оправдава с активност
начело със

проблемите в пътните дви
жения- Ще ги решим само 
с по-широка акция на об
щинско равнище, а наша 
задача е всекидневно да се 
готвим за момента, когато 
трябва акциите да се про
ведат. Но, електрификация
та непременно трябва 
„побърза”.

Когато говори за решава 
пето на селските проблеми 
Томислав това прави с вид 
но вълнение. Обяснява го:

— Да се подобри живота 
на съселяните ми трябва да 
бъдат решени общите проб 
леми. Струва ми се обаче, 
че някои членове на СК от 
нашата първична организа
ция това не можат или «е 
искат да приемат. Все още 
в лоши спомени ми остана 
ха някои недопуснати пове
дения на някои наши члено 
ве на СК в 
на махленския път: не само, 
че не помагаха, но и прече 
ха. А комунист трябва с 
удоволствие да даде принос 
към обща акция, общо де 
ло. Тук се вижда действу- 
ването му с личен пример. 
И отговорността му също.

Пожелахме му 
успешна работа, а той 
откри, че нв това Го задъл
жава и един негов юбилеи: 
в годината 
партията той закръглява две 
десетилетия партиен стаж.

К. Г.

безспорно обяснява фак 
само 

становищата
С усърдна активност 

разрешаването на проблеми 
те в местна общност Бис
тър и активен принос към 
успешната работа на Общин 

скупщина в Босиле- 
Аиастаоов,

ние
та, че Томислав не е 
преаюсвач на 
по посока делегация 
щинска скупщина и обрат
но както доста други деле 
гати но <и активен актьор в 
раздвижването и провежда
нето на акциите.

втвено-политическа 
ство напред.

ОбМ. А.

ската
град, Томислав 
делегат в Съвета на местни 
те общности безсъмнено си 

епитет „примс-

ДИМИТРОВГРАД да
е спечелил 
рей делегат”.Укрепва крайграничното 

сътрудничество
Анастасов е работник на 

Горската секция от Босиле
град и работи в трудовата 
единица в Мрътвица, къДе- 
то столетните буки и суро
вите условия па гората на
лагат пълно ангажиране на 
физическите сили. Това оба 

зи град а също така и исто че мс му пречи съзнателно 
рическия паметник — Кади- да изпълнява трудовите см 
‘ ча задължения. Но с това не

Гостите от България има- се изчерпала трудолюбието 
ха тзможност да посетят и му. Първата смяна в гора 
историческото Тйешипце, къ- га се продължава с втора 
лето бяха запознати с геро. в селскостопанската деи- 
Д Яепопея и борбата на пост, в която му помагат 

я 'ове съпругата и трите деца —
През последните 

откакто е из-

Представители на градския 
комсомол на град Драгоман 
(НРБ) на 9 и 10 октомври 
гостуваха на Общинската 
конференция на Съюза 
Социалистическата младеж в 
Димитровград.

По време на пребиваването 
между

изгражданетона

ичиата
партизаните през втората
товна война- .

Това посещение бе напра- 
рамките на крайдра- 

меж

ученици, 
две години, 
бран за общински делегат, 
той се е проявил и с при
мерна дейност в обществе
но-политическия живот ма 
местната общност. Послед
ната акция (прокарването 
на махленски тп>т) например 

бла-

им в Димитровград, 
младежите и девойките 
двете съседни, крайгранични 
общини се водеха разговори 
за работата и функционпра

на младежките и оста-

от
Томислав Анастасоввено в

личното сътрудничество 
ду общините Димитровград 
(СФРЮ) и Драгоман (НРБ), 
което всъщност е връЩЩ^с 
па посещението, което преди 
известно време Димитровград 

Драго-

още по-За кои проблеми най~лшо 
го говориш па сесиите 
общинската скупщина?

— За шай-съпгеетвените, 
електрификация на 

сеп

нинапето
палите обществени оргамиза-

на юбилея пации у нас.
Гостите от град Драгоман, 

заедно със 
налравиах 
гово
Музея на революцията

а те са:
селото, подобрение^ на 
скостопаиоката дей31°ст* от‘ 

скотовъдството, нере- 
откуп на добитък,

е уопешно приключила
иа неговата упо-своите домакини, 

екскурсия до Ти- 
Ужице, къДето посетиха 

в то-

годареиие 
ритост.

Това правилно

иачаят направиха 
ман.

делно
довимятопределе-Т. П.
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ФАБРИКА В БОСИЛЕГРАД БЕЛЕШКА
„ЗДРАВЙЕ" ОТ ЛЕСКОВАЦ СТРОИ «„Изчезнали 

данькоплатциСТО НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
пазапочваме строежа

- фабрика я годината 
юбилеите на партията, 

революД1101111 и,с
I ГОЧ<-

«лггЛРИИЕТО в Босилеградска община глав- НАСЕЛЕШТИI аелие и живогоновъдство,
„о сс заиимавра едс ги ;{,г Имотите дават скром- 
обработваики соОстве! даи-ьи-лчната политика
ш‘ ГГсГзГт4™ об»». в последно 
трябва да се лагшащат д ь ^ данъкоплатците,
„ренс оба3чаег1”®иДтМданъч,,1^е си задължени*. Този 

заплаща д дина повтаря, а незагша 
увеличават. Това усложнява 

общинската служба за

през тотрудова организация 
тази седмица ще започне да 
строи фабрика и в Коуппп 
Край Лозница. Тя вече раз 
ширява своята дейност на 
производство

В новия промишлен обект, 
чието изграждане ще 

до 25 май след
помага
па

приключи 
ващата година, ще се пре 
работва: зеленчук, овощня» 
горски плодове, 

чин н лековити билки.
В Босилеград на 14 тоя 

основен

СКОЮ и 
синдикати - 

фабри- рай другото
изтъкна 

Сиимша Пстро
аромати

които не 
проблем от година на 
гените зад/,лжсния се 
и затруднява работата 
обществени приходи.

месец бе сложен 
камък за изграждане 
фабрика за сушене и пре
работка на овощня, 
чук, горски плодове, арома 
тични и лековити билки, 
коят0 ще работи като цех 
на фабриката за фармацев 
тични и химически произве 

„Здравйе" от Леско- 
На устроеното по тоя 

тържество 
представите

пама

зелен-
проблем създават хората, които 
места вън от общината. Те да- 

_ ги обработват други, които за 
това им плащат известени парични суми. Така ус- 
„яват да осъществят известен доход, а не дават 

да ь аад.ь ”жения, що значи незаконно се 
имотите си. Службата за приходи се 

задх,лжени;/та им, но местните 
винаги точни данни за место-

Най-ссриозен 
са сс преселили в 
ват имотите си да

дения 
вац.
повод голямо 
присъствуваха 
ли от Южноморавски ре 
гаон, от които и Джордже 
Митич, председател 
Скупщината на Южноморав 
ската регионална общност, 
Миле Велкович, председа 
тел на Общинската скуп 
щина в Лесковац, предста 
внтели от „Здравйе” и от 
всички обществено-полити
ческите организации и ОС 
от Босилеград.

дан7,чните си 
възползват от 
опитва да наплати 
общности не дават 
жителството на „преселците".

на Втор проблем е отменянето на данъчните обла
ги на онези, които по обективни причини не мо
гат да ги заплащат. Именно, когато служоата за 
приходи поиска от съветите на местните оощности 

компетентно мнение за отменяне на данъ*
самода дадат

чното задължение на техен съселянин, 
късо отговоряат с „да’' или „не", не обосновавайки 
становището. Понастоящем, Службата за приходи 
е отменила данъка на старческите и другите дома-

обективни

теМилка Стоянович полага осношшя камък на новата 
фабрика

ките си в Медведжа и Ле- 
бане. След месец дена ще 
бъде подписан договор за 
нови капиталовложения в 
Лебане и пр.

— Фабрика „Здравйе”, при 
емайки обществената от
говорност да помогне на не 
достатъчно развитите кра 
ища, ще положи усилия за 
реализиране на поставените 
задачи, не само за доброто 
на тоя край, но и за по- 
широката общност като и 
за по-нататъшното разви
тие иа самоуправителтште 
отношени* затова, защото 
те могат да се развиват са 
мо ако укрепват производ
ствените сили. Всъщност 
за това ни задължават и 
упътват думите на другаря 
Тито: „Ние не се борим са 
м0 за себе, но и за новите, 
бъдещите поколения”. Това 

!е оЩе по-значително, защо

вич, генерален директор на 
„Здра1Вйе”-

За фабриката, която ще 
има 2.800 м2 използваема 
площ ще бъдат изразходва 
ни капиталовложения, кои
то възлизат на 
динара, от конто 
динара за изграждане на 
обекта, 18.840.000 динара за 
техническо обзавеждане и 
за оборотни 

9.000.000 динара.
65 на сто от необходимите 
средства са обезпечени от 
Републиканския фонд за 
развитие на икономически 
изостаналите краища, а ос
таналите чрез собствени 
средства и кредити.

Тези капиталовложения 
трябва да дадат годишно 
целокупен приход от 53.620. 
000 динара и това чрез пре 
работка и продажба в стра 
ната и в чужбина на 412

кинства, за които е установено, че по 
причини не са в състояние да заплатят задълже-Със слагането на първата 

копка от страна на Милка 
Стоянович, председател на 
Централни д работнически
съвет на 
леградска 
нов етап в целокупния об 
ществено-икономически жи 
вот и укрепването на мате
риалната база на сдруже
ния труд.

нията си.

Специфичен е пробле.мат на известно число
старчески и самотни домакинства. Те едвам свър
зват двата края и не могат да заплатят данъчните 
облаги макар че в градовете имат синове и Дъще
ри, които съвсем солидно живеят. За остарелите и 
изнемощели родители те си припомнят само когато 
те някак са събрали реколтата. Дойдат уж да ги на
вестят, а на върщане не забрават да си занесат и

„Здравйе”, в Боси 
община започва 51.500.000

22.366.000

средства 
В случаяТози промишлен обект, 

чиет0 изграждане трябва 
да приключи след седем ме 
сеци, е последователен из
раз на нашата политика: 
чрез сдружаване на труд и 
средства, а въз основа на 
доходна заинтереоираност, 
развитите стопански орга 
низации да разширяват сво 
ята деятелност в икономи 
чески изостаналите общи 
ни. Такъв пример „Здравйе” 
не прави само в Босилеград 
и не само в региона. Тази

„малко" продукти, „тъй като в града 
скъпо, а бащиното е най-сладко”.

всичко е

Чудно е обаче как не успяват да си припомнят 
н за данъчните задължения на родителите? Или 
пък това не считат за свой Дълг към тях?

В. Б.

тона сушен кромид, 61 тон 
сушен праз, 104 тона суше 
ни моркови, 104 тона суше

ни картофи, 100 тона суше 
ябълки и 30 тона суше 

-ни горски плодове.
ни

В. Б.

0т гумени опинци-до съвременни технически стоки Гашша активност се изяв 
ява при доброволните дари 
тели на кръв и откликът 
сред работниците винаги е 
голям. Масов е отзивът 
и на залесителните акции, 
които провежда общинска
та горанска организация.

За предстоящия юбилей 
„Тигър—Димитровград" 

се готвят сериозно и трес 
каво: във фабричния вест
ник „Тигър" ще излезе 
специална притурка „Тигър 
—Димитровград", а също се 
подготвя и монография за 
основната

* ДВАДЕСЕТГОДИШНИЯТ СИ ЮБИЛЕЙ „ТИ- 
ГЬР-ДИМИТРОВГРАД’’ ПОСРЕЩА С РЕКОНСТРУК
ЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ, КОЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ 
ОСНОВА ЗА ОЩЕ ПО ДОБРО СТОПАНИСВАНЕ

Димитровград 
бе твърде скромно: 14 рабо
тника „произвеждаха" гуме
ни опинци в приспособени 
те за целта помещения на 
някогашната Учителока шко

че брутопродуктът за на
стоящата година трябва да 
достигне към 260 милиона 
динара. Главно се произве
ждат технически стоки за 
промишлеността.

началото
ИхМ

'А'' Средниятла. вличен доход 
осемте месеца на текущата 
година възлиза на 4 560 ди
нара.

Грижата за работника е 
доста висока: вщгчки смени 
получават топло ядене, тази 
година бяха заплатени 
шиите почивки (регрес), 30 
работника бяха 
на балнео-лечение

на зает презДнес „Тигър-Димитров- 
град" наброява 1200 работ
ници и има съвременни про 
мишлеии помещения с око
ло 17 хиляди квадратни ме
тра площ. Ооновната орга
низация на сдружения тРУД 
има пет трудови 
от които четири са произво 
дителни.

Неотдавна се проведе ре
ферендум, иа който бе при
ето ,, Ти гъ р - Д имитр ов град”
да остане в състав на 
ната

организация нагоди-единици, сдружения труд. 
Също такаизпратени на заслужили 

раоотници ще бъдат разда 
дени награди и признания: 
23 души са предложни да 

ордени на

„Тигър-Димтровград" 
твърде е развит и обществе 
но -политическия жив от: 
пет първични организации 
на Съюза на комунистите 
членуват над 200 комунисти 
има още пет първични 
низации на Съюза на синди
катите, а има инициативи 
те да се обединят 
Също така 
младежка 
около 60

В

получат 
Да, мнозина 
почетни

в тру- 
ще получат

слож-
организация на сдру

жения труд „Тигър". Пона
стоящем се разписва избор 
на самоуправителните орга
ни и Ръководители 
вните

дипломи,
трудови организациии ще 
бъдат връчени почетни гра 
моти.

а на

орга
на осно- 

одруорганизации наНовите хали на В„Тигър—Димитровград"

ще чествува двадесетгоди
шен юбилей- Когат0 преди 
двадесет години започна да 

дни работи цехът на „Тигър"

заключение ще изтък
на „Тигър-Димитров 

ще бъде хубав по 
вод да се резюмират два 
Десетгодишните 
и да се

жения труд.
Ръстът на димитровград

ския „Тигър” през двадесет- 
годишния период наистина 
е внушителен: достатъчно 
ше бъде да посочим, само,

в една. 
тук действува 

организация с 
членове, а десети

на младежи през лятото 
ствуваха на съюзни 
ки трудови бригади.

нем, че 
град"Най-голямата основна орга 

низация на сдружения труд 
в Димитровград — „Тигър- 
Димитровград" ---- резултати 

определят бъдещи 
| на развитие.

уча 
младеж

тези в
те насоки
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В ИНТЕРЕС ИА ПРОГРЕСА

РАЗРЕШАВАТ СЕ КОМУНА
ЛНО-БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ

Жителите на село Дукат шаване на работата защотота от тази махала са обез.
във всекидневния си живот печили Републиканската и 

Регионалната самоуправител-
терена е недостъпен. Но всесе орещат с редица нераз- пак с разбирателство от стра 
на на ЮНА, общината и ме-решеии комунално.битови пр 

облеми. Правените почини ни общности за пътища. 
Пътя строи Организацията стиата общност смята се, че

за разрешението им от стра
на на Общинската скупщи
на не бяха в състояние да 
премахват трудностите. Въз
можностите, преди всичко 
финансовите, не бяха доста
тъчни да задоволят нуждите 
за подобрение на селския 
бит. Но в последно време 
надеждите на дукатчани за
почват да се осъществяват: 
строи се пътя Две-реки — 
Дукат, започва прокарването 
на телефонна линия и изгра
ждане на амбулантория- С 
реализиране на тези запла
нувани акции, възловите про 
блеми на дукатчани са пред 
разрешение. С тях продъл.

линията ще бъде готова най-за пътища от Врамя.
късно до 29 ноември т.г.

Дукат: така ОЩЕ ЕДНА ВРЪЗКА СЪС 
СВЕТА

с през зим ните месеци
И ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА 
ПО-БЛИЗКО ДО ПОТРЕБИ
ТЕЛЯНаедно с изграждането на 

пътя започват да се реали
зират и заплануваните акци
за изграждане на амбуланто- 
рия и прокарване на теле
фонна линия от Долна Лю
бата — Две-реки — Дукат. 
За прокарване на телефона- 
та линия, Общинската скуп
щина е обезпечила около 
500 хиляди динара. От тези 
средства са вече са обезпече
ни и 250 телефонни стълбо
ве, колкото са нужни от 
Две.реки до Дукат, а от Дол 
ната Любата до Две-реки ли 
нията ще бъде поставена на 
вече съществуващата.

Местната общност в село
то, как то ни осведоми, Ва
сил Рангелов, председател на 
Съвета на местната общност, 
чрез местно самооблагане ще 
извърши изкопване на дупки 
те за поставяне на стълбове 
те. Професионалната пък ра
бота в поставяне на линията 
ще завършат армейците.

За отбелязване е. че Общ 
ниската скупщина имаше тр
удности около обезпечаване 
на средствата. Сега предс
тоят трудности около извър-

СЯАВЕ БОЖИЛОВ: „НЕ ОБВИНЯВАМ, А 

ИСКАМ ПРОБЛЕМИТЕ ДА СЕ 

РАЗРЕШАВАТ

С прокарване на телефо
нната линия ще започне и 
изграждането на амбуланто. 
ридта. Средства за изграж
дане на обекта в стойност от 
980 хиляди динара са обезпе
чили Републиканската и Ре
гионалната самоуправителни 
общности на интересите по 
здравна защита. Тези самоу
правителни общности ще о. 
безпечат и допълнителни сре
дства за техническо обзавеж 
строежа на обекта.

Местната общност е обез
печила мяст0 на което ще 
бъде изградена амбулантори 
ята. След нужна поправка на 
пътя през който ще се пре
карва материал ще започне 
стража на обекта.

За отбелязване е, че дука
тчани са много чакали, .мо
же би и най-много от всич
ки други в общината, за пре
махване на най-основните пр 
облеми каквито са пътя, те
лефона и подобрание на здр
авната защита.

<4
■ ■ ■

ЗАЩО село Дукат в 
Босилеград ска община няма 

и сол?

лко са отдалечени 
къщи от магазина. Не е удо 
бно човек да дойде и да се 
въоне с празни Ръне. А ако 
имаше работно време, как- 
то навсякъде, тогава няма
ше да има трудности. . .

жава и реализирането на раз 
войния плам на общината.

нашите

захар орис

ИНТЕНЗИВНА РАБОТА 
НА ПЪТЯ

МНОГО рядко се случва 
някой да дойде в редакци
ята с цел да иска да^ се 

върху някой проблем. Работите на път в направ
ление Две реки — Дукат 
са в пълен разгар. Пробиват 
се непросечните 3 киломе
търа и се върши поправка 
на вече трасирания °т преди 
Няколко години път от цъР- 
нощичката махала Голема 
река до селото.

пише
Но ето това направи и сел 
янитът. От село_ Дукат, Б> 
силеградска община СЛА 
ВЕ БОЖИЛОВ. Той дойде 

с цел да ни 
някои проблеми

ВЗИМАМЕ РЕШЕНИЯ 
И ВСИЧКО СИ 

ОСТАНЕ ТАхМ. . .
в редакцията 
запознае с 
на селото. Той счита, че по 

начин ще може да пов 
за тяхното разрешава- 

даваме

— Според мене най-лошо 
т0 е, че когато се нещо до 
говорим не го изпълнява 
ме, а то си остане там, къ 
дето сме разисквали по въ 
проса. Аз съм делегат в об 
ществено-пол итическия 
вет на Общинската скупщи 
яа и зная колко хубави ре
шения с.ме взимали, а малко 
от това е осъществено. . . 
А ако въпросите се разре
шаваха един по-едии тогава 
сигурно, че няма толкова да 
се набират. . .

И накрая искам да отпра 
вим една критика към дру
гарите от общинските общз 
ствено-политичсски орган! «за 
ции. Малко идват при нас, 
съвсем малко. В наше село 
още преди три години беше 
Борис Костадинов и толкова 
е. Не помня друг да е ид
еал в наше село. . .

тези
лияе

И ето ние муне.
думата:

съ Средства за изграждане на 
пътя, както и за компенси
ране имуществото на хора-

СНАБДЯВАНЕТО СЛАБО

_ Ние сме отдалечено се
ло. Път строим дълго и по- 

винаги откъс- 
особено прзз зимни- 

Все пак мисля, 
се стигне 

останем без за-

чти селото е 
нато, а 
те месеци, 
че не меже дв 

' до там да 
хар, орис и сол. В момента 
продавницата е почти праз
на. Не може да останем без 
артикули от първа неоохо-

ЗАНАЯТИ, КОИТО ИЗЧЕЗВУГ...

Воденичарите и 

техните проблемидимост.

Когато искаш да си ку- 
брашно също така не 

да направиш ви
наги. Те правят списък 
докарват на ония, които се 
обадят. А преставете си, че 
хората нямат винаги пари. 
Магазина трябва винаги да 
бъде снабден със всичко. . .

пиш Преди само десетина годи
ни, някой едва ли можеше и 
да си помисли, че ще дойде 
време, когато в едно село, 
в което „и ден и нощ” ра
ботят десетина воденици, тех 
ните притежатели ще оста
нат без работа. Наистина 
малко са онези села, в ко- 
итр ис работеше попе по е- 
дпа воденица, а в пякои се
ла имаше и повече от десе
тина, кшс-цвто е случай в се 
ло Звопци.

Двамата стари воденичари, 
братята Борис и Никола Та
севи, са единствените, кои
то все още поддържат зана
ята си, наследен от баща им 
още преди около седемдесет 
години. В тяхната работпл- 
ииц, в която освен воденица, 
се намира и работилница за 
преработване на вълна и ста 
ри парцали ,и тепавица (или 
„валявица", както я наричат 
старите хора) в Дерокула, 
сега тишината смени весел и- 

конто

ла е с няколко години по- 
млад. И двамата мъчи един и 
същ въпрос: къде са им „из
чезнали" клиентите?

Отговор на този въпрос що 
много лесно,

може това
II Б. Н.

аконамерим 
знаем, че вече никой не сее 
жито за собствената си пре
храна, както това е било по-Четете рапо.

— Преди само няколко го
дини не знаехме накъде гла
ва да обърнем от работа, но 
сто дойде време да чакаме 
и но няколко дена да видим 
.лмощория” — казваше дядо 
Борис.

По всичко личи, че водени
чарите от Звоащи имат за ка
кво да тъгуват, защото от 
трите техни работилници, пи
то едно ие работи като ня
кога.

Примерът от Звопци, за 
съжаление, ие е единствен
ият. Напротив, може да сс 
констатира, че още един за
наят, може би, завинаги из
чезва, но това е неминуемо, 
защото съвремешшя 
ие се „съобразява" с водени
чарите.

в СЕЛОТО НЯМА 
ОТКУП. . .

Борис Тасев— Не може да купим оно- 
ни е нужно, а ст,- 

може да прода- 
иие 

От Бо-

Ива, което 
що така ие 
дем и стоката, която 
имаме. „Комбинато 
силеград в селото не изкуп
ва нашито произведения, » 

няма и кантар.
распро-
странява-ИЛние° сме принудени да 

пам агнетата дори в Горна 
Любата.

ЙТВрКГврЙ
__ Магазина на коопера

цията е без работно време. 
Продавача отвори магазина 
и ако хора не идват да ку
пуват отива си в Дъши. о 
век никога не е сигурен, 
рге г„ намери. А зиаеге ко-

„Братство“ те викове ма хората, 
тук преди години едвам сс 
разминаваха.

Дядо Борис е на 85 годи- 
по все още креп-ьк и 

неговият брат Нико-

живот

Никола Тасевни, 
.здрав, а Т. Петров
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ОТ ИЗЛОЖБАТА, КОЯТО БЕ ОТКРИТА ТЕЗИ ДНИ САМОДЕЙЦИ НА КХД „1 МАЙ" ВТЕАТРАЛНИТЕ
СУРДУЛИЦА»ЛАДА« в Димитровград Готвят се за 

преглед на 

самодейците
Освен това всички четири 

национални секции имаха и 
обаче

дал Марко Мурат. Макар че 
дружеството е основано 1904
година, първата своя само- собствена активиIосг, 
стоятелпа изложба „Лада" освен сръбската — другите 
организирала през . са прекъснали с работата си

твърде рало.
Всичко казано до тук сви- 

датслствува за това, че из
ложбата е наистина голямо 
събитие в Димитровград и 
че всички онези, които ме са 
използували дадената им въз 
можиост
да съжаляват. Достатъчно е 
ако се споменат само име
ната на някои автори члено
ве на „Лада", чии то картини 
бяха изложени.

Коста Лндреевич, Зуко Дж 
умхур, Йелнсавста Шобср, 
Душан Мишкопнч, Мича По- 
пович и много други извест
ни художници.

Изложбата показа, чс и в 
малките градове могат да сс 
показват „големи'' дела и 

Като Съюз на югославски, затова да се надяваме, чс то 
ва няма да бъде и за после
ден път в тази година.

За изложбата, която бе от
крита през изминалата сед 
мица в Културния дом в Ди
митровград може свободно 
да се каже, че това е едно 
голямо освеженпс за димит
ровградската публика, която 
винаги е знаела да цени и 
поздрави такива културни 
манифестации.

По случай седемдесет и 
петгодишнината от създава
нето на Дружеството на сър 
бските художници, което но- 
ои названието „Лада" (Лада 
е богиня на пролетта), и ди
ми тровградчан и имаха въз
можност да видят картините 
на най-старото дружество ху 
дож-ниши в Сърбия, чин то 
картинни са видели много хо 
ра у нас и чужбина. Друже
ството на художниците на 
Сърбия и Югославската гале 
рия от Белград са подготви
ли обща програма, за да мо
гат да запознаят нашите тру 
дови хора и младежта с ху- те художници „Лада” е изла- 
дожествените, дела. Дружест гала три пъти: на Втората, 
вото е основано 1904 година, Третата и Четвърта югослав. 
а името на дружеството е ска изложба.

дружество развивал бога
та дейност: първия курс 
школата за китара успешно 
завършиха 13 курсанти, а 
школата за акордеон — 
души.

За годишното събрание 
на самодейците от култур
но-художественото дружес 
тво се подготвя отчет за 
работата: по-обстойно шс 
се анализират постижения 
та на драматичната, фол
клорната и останалите сек
ции. Едновременно обаче 
ще стане дума и за пробле 
мите, свързани с липсата 
на помещения за младежка 
и културна самодейност, ли 
осата на реквизити, декори 
и подобно.

Културно- х у дож еств епото 
дружество „1 май" в Сурду 
лица наброява около 130 са 
модсйии — театрални излъл 
лители, фолклористи, народ
ни певци. Една трета от тях 
— към 50 души са младежи 
и девойки# а останалите пи
онери. В ход с формиране 
то па нови секции, така че 
общият брой .на самодейци- 

чувствително

могат наистина

10

те сс очаква 
да нарастие.

Драматичната секция в 
досегашната си дейност по
стигна твърде добри резул
тат. С пиесата „Столът, ко- 
й'Го сс 'люлее” те се пред
ставиха в Сурдулица, Божи 
ца и Клисура! Приходът от 
11 реДстав л е» * и ята сам одей ци 
тс отстъпиха за изстрадали 
те в катастрофалното зе
метресение в Черна гора.

Понастоящем драматич
ната секция работи доста 
интензивно: едновременно
С‘ подготвят две пиеси: „Д-р” 
от Бранислав Нупгич и „Йе 
лена Четкович”. Освен 
пред любителите на теат
ралното изкуство в род
ния град, в районните цен 
трове Божица и Клисура, 
драматичната 
зи пиеси ще участвува и 
на прегледа на самодейци
те, който трябва да се 
състои в Сурдулица през ап 
рил идущата година.

Т. Петров

Обстоятелството, че през 
средата на август членове
те на културно-художестве 
ното дружество „1 май" от 
Сурдулица гостуваха и Ме- 
линье, Херцег Нови и Бао 
шич на Адриатика и че там 
бяха изключително приети 
от публиката, потвърждава 
правилната насоченост на 
сурдулишките самодейци.

БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ТИТОВИЯ ФОНД

Фондът - израз на привържетш 

ни нъм Тию
На проведеното през ми

налата седмица в Босиле
град заседание на Съвета 
на Титовия фонд, 
присъствуваха и представи
тели на обществено-пол ити 
чеоките
общинската скупщина 
петима ученика и студенти 
са предложени да получат 
стипендии от Титовия фонд. 
Предложени са Миряна Яки 
мова, ученичка в образова
телния център в Босилеград, 
Данче Ангелов, ученик 
електромашиннид 
„Н. Тесла” в Скопие, 
сил Ангелов, ученик в об
разователния център в Бо
силеград, Снежана 
студент на правния факул
тет в Скопие и Райчо Стоя
нов, студент на машинния 
Факултет в Ниш. Те са от
лични или много добри уче 
н-ици, а произлизат от бедни 
работнически семейства, 
ито родители работят в не
посредственото 
производство или пък в ор 
ганизациите 
труд, които се третират ка 
то такива.

На заседанието членовете 
на Съвета обсъдиха инфор
мацията за досегашното чле 
нуване на организациите на 
сдружения труд, обществе- 
н о -полити ческите 
ции, трудовите и местни об 
щности и отдеяни лица 
Титовия фонд и при 
взеха решение, което да раз 
движи инициативата за ома 
совяване на членовете 
фонда.

Бъдещото още 
членуване

по-масово 
във фонда 

израз на привързаност към 
името

Оттук и от досега успеш 
ните изяви произтичат и 
предстоящите задачи, кои
то ще бъдат обект на ра
зискване на предстоящото 
годишно-отчетно събрание 
на културно-художествено 
то дружество.

е
секция с тена което «а другаря Тито. Всъ 

П1ИОСТ и огромното му зна
чение за школуване на ра
ботници и деца от работни 
чески семейства са инициа 
тива за по-голям отзив

орган иза
организации и

още в
това в

омасовяването му.
И останалите 

културно
секции в 

художественото
на В. Б. Ст. Н.

В Босилеградска община 
в Титовия фонд членуват 
26 организации 
ния труд, 
ни общности, самоуправи- 
телни общности на интерз 
сите- обществено-политичес 

организации и трудови 
колективи. Членове ла фон
да са и 250 индивидуални 
лица. Вкупния петгодишен
иЖппп внос Въ3лиза на 142.000.00 динара.

в ИМЕНА И ДАТИцентър
Ва-

125-годишншта от рождението на Михаил Пупинна сдруже- 
работни и мест-

Тасева,

Чествуването по повод 125-годишни- 
ната от рождението на Михаило Пупин 
в Идвор, родното Място на Михаил 
пупин, в присъствието на

ки

ГОЛЯМ брой
Л1.ТТЪИ=яЛ^°оГ На °бЩеСТВеНО-ПО- 
нни

чи
наши и чуждестра- 

учени, под покровителството 
Д^ЗРя 1 -.1“ТО- тържествено е отпраз-
нт този г Г°ДНШНИНаТа на Рождението 
маш™? В ЯМ УЧеН’ откР1шател

На някои членуващи, б_' 
посочено на Съвета, е изте
къл срока на членуването. 
Във връзка с това бе пред
ложено

материално на

на сдружения
и ху-

пг.._ залата на новия Културен
№| ДОМ .ествуването започна с тържестве
I ТнтГТомуто

В меа прм= «5:
1Й дарност за 
!|| науката и

тези организации 
и отделни лица да възобнов 
ят членуването си и 
трайно или 
десет години, като 
ва увеличат 
внос, а онези коитп още не 

във фонда

Членовете на Съвета взе
ха решение, да това по-продължи 
стипендирането на още два 
ма студенти, от които един 
ия следва медицински фа
култет, а другия полувисше 
икономическо 

Стипендии

най-малко за
при то 

членския си
насърчаване равитиет0 на 

като сила на 
живота и делото

членуват 
бъдат запленени.

да творчеството, 
мира и прогреса. За 
на Михаил Путтиц 
телят на

училище, 
ползват и двама 

стипендианти, чиито догово
ри за стипендиране са още 
валидни. По тоя начин, след 
одобряване на стипендиите 
°Т с™ана на Титовия фонд 
на СР Сърбия, през тази 
учебна година, от Босилег- 

община I- 
ще получават- девет 
За отбелязване

— Нуждите 
ки да се ангажирам 
сово учленяване във фонда 
и това на Дългосрочна 
трайна основа. Във в.оъзка 
с това трябва да развием 
организирана активност, с 
ко.ято До края на годината 
всяка„ трудова организация 
и най-малко всеки втор за
ет да бъдат 
фонда

налагат всич 
за ма- говориха председа- 

югославския комитет за 
менуване на Пупиновия юбилей
кът ,?аРСАШ°ЛЮ® СтаНКОВИЧ' 
телят нт П В ЮГ°“я и пРеДседа-
,, _ ‘ Председателството на САП
Войводата Радовя„ 1
«мте на „ н ВлаИКОвич. В рам-
Идвор се УВаНеТ° В ««"ъра на 

,1а снимката- ралп__ „ Р състоя голям
открива паметника «Д мн Влайкович 11 а който бе 
на събор™ в ~рНаЯ Пу„„„
октомври Т. г. ЪР а ИдвоР на 7

озна-
т.е. акаде-

радска стипендии 
души. 

е, че все
още е слаб -интересът 
школуване и ползване 
стипендии от фонда от стра 
на на младите работници.

за членове на 
— изтъюна Вене Ве 

липов, председател
на народен събор, 

открит паметник на Ми- 
белградсюия

на Съ- хаил Пупин, 
птор Александър Зарий.

вета. дело на скул-
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* Щ|1§ Д В^ШШЕРМШШ
МНОГОСТРАННИ ИЗЯВИ НА

ФЕРИАЛЦИ

1»

ОБСЪЖДАНЕ МЛАДИТЕНА
МОЛБИТЕ
ЗА _ С НАД 2600 ЧЛЕНОВЕ 

ФЕРИАЛНИЯТ СЪЮЗ Е 
НЕИЗЧЕРПАЕМ ИЗВОР ЗА 
БОГАТА ДЕЙНОСТ

лагеруване, трудови дей
ности и пр., Фериалният съ 
ю3 допринася да се с-ьзда 

младите сво
бодно Да участвуват в тури 
стическо-р екр е а тилните и
останалите дейности.

Организацията на Фериал 
ния съюз в Сурдулишка об 
шина наброява над 2600 чле 
нове в 20 фериални дружи 
ни по училища, в организа
ции на сдружения труд и 
на село.

Младите фериалци от 
Сурдулица особен интерес 
проявяват към задълбочава
не на революционните тра 
диции — трайните стойно 

> сти, кожго е създала социа 
лисгическата революция 

у нас. Тук следва да се от
бележат следните акции: 
„В посещение на Крагуе- 
вац" (на 21 октомври), „По 
следите на Църнотравския 
партизански отряд”, „По сле 
дите на Вранхжмя партизан
ски отряд „Сима Погачаре 
вич”, поход на фериалците 
от цяла Югославия под наз
вание „По Тттовите парти- 
заноки пътеки и по пътеки 
те на освободителите на 
Югославия”.

Фериалният съюз в Сур
дулица също така за овоите 
членове чрез туристическа 
та организация „Власина— 
ту ре” организира зимуване 
и летуване. По врехче на 
летуването в Милинье на 
Адриатика участвуваха при 
близително 300 младежи и 
девойки
се разви особено 
културно-забавна, спортна 
и други видове дейности. 
Организацията на фериалци 
те в Сурдулица устрои и 
няколко танцови забави с 
подбрана културно-забавна 
програма, приходите от ко 
ито бяха дадени за настра 
далите от катастрофалното 
земетресение райони в Че 
рна гора. Отзвукът сред фе 
риалците в тази хуманна 
акция е бил изключително 
голям.

Трябва да се отбележи 
още, че фериалците от Сур
дулица организираха посе
щения на Постой нежата яма, 
Охрид, Белград, Дубров
ник, Тйентище, Загреб и 
Скопие, в които взеха уча 
стие повече от 1000 млади 
от Сурдулица. Фериалците 
от Сурдулица участвуваха 
още и на републиканските 
срещи, походи, събори и 
Срещите на пионерите в Ча 
чак.

Важно е да се отбележи 
накрая, че Общинската кон

ференция на Фериалния съ 
юз в Сурдулица е първата 
обществена организация, ко 
лективен член на Съюза на 
социалистическата 
в която е въведено колекти 
вно ръководство 

С една дума — фериалци 
те от Сурдулица наистина 
развиха и развиват 
дейност, а младите в тази 
организация намират 
роко поле на изява на мно 
гостранните си склоности.

типовия
ФОНД

ват навици
младеж,В дейността на Общин

ската организация на Соци
алистическия съюз в Сурду 
лишка община значително 
място принадлежи на Фе- 

I риалния съю3. като колек
тивен член на младежката 

за- организация. Осъществявай 
Ки единната цел — изграж
дане на младия човек и съ
здаване на (прогресивни 
строители на социалистичес 
кото самоуправително об 

на обществени 
те организаци—колективни
членове принадлежи особе 
но мяст0 в младежката дей 
ност.

богата
Съветът на Титовия фонд 

в Димитровград през изми
налата седмица проведе 
седание, на което обсъди мо
лбите на кандидатите за таз
годишни стипендианти на то
зи фонд.

Между явилите се 16 кан
дидати, по преценка на Съве 
та, 5 не изпълняват услови
ята по критериите на конкур 
са, но Съветът е заел стано
вище всичките молби да бъ
дат изпратени на обсъждане 
до Изпълнителния отбор 
Титовия фонд на Социалисти 
ческа Република Сърбия-

ши

Ст. Н.

СПОРТ
щество

ФУТБОЛ

ПОБЕДА НА ЧУЖД ТЕРЕН
Фериалмият съюз, които 

обществено-възпитателна оР 
ганизация на младите, ръко 
водейки се от девиз: „Опо
знай отечеството си, за да 
го обичаш повече”, органи 
зира многостранни изяви на 
младите. Чрез организира
ни облици на дейност: 
тувания, каравани, зимува 
не, летуване, излети, похо
ди, фериални синни вечери,

Съдия: Томич ЖаркоХубава, но не и убедител
на победа на „Асен Балканс- добър. Зрители: около петде- 
ки" в шестия кърг на пър- сет. Терен: лош. 
венството се равнява на под- Мача не бе на високо тех- 
виг, защото е извоювана на ническо равнище, обаче дос- 
чужд терен, от къД^то отбо- та жив и интересен за наб- 
ри ретко взимат точки. людаване. През второто по-

Отборите настъпиха в след лувреме живата игра прерас 
ните състави: „Асен Балкан- тна в грубости, които дик- 
ски'' — Виданович, Марков, тир аха домакините така, че 
Тодоров, Пейчев, Марков 3. общото впечатление е, че 
Величков, Голубов, Каменов, домакините тежко понасят 
Ставров, Кръстев, Тоцев. загуба на свой терен.

„Омладинац" — Манич, Мл Футболистите на „Асен Бал 
аденович, Величков, Спасич. кански’' спечелиха две точ- 
Маринкович, Кръстич, Йова- 
нович, Джорджевич, Кръ.с- 

, йованович, Джордже- 
, Кр-ьстич, Д. Джордже

вич, П. Потич.

на

Крайно решение за присъ
ждане на тазгодишните сти
пендии на Титовия фонд ще 
вземе Републиканския изпъл 
нителен отбор на Титовия

пъ-

фонд.

прекрасен гол,ки, с един 
който бе вкаран от свободен 
удар, а голмайстор бе Пей-

ОТ РАЗГОВОРА С ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ НАШИ 
ИМИТАТОРИ РАНКО РАНГЕЛОВ тич,

вич чев.
Т. Петровфериалци. Тук 

богатаПРЕЗ НОЕМВРИ ЩЕ 

ГОСТУВА В АВСТРАЛИЯ
ДРАГОМАНСРЕЩА С
бе гостенин на футбалистите 
от „Асен Балкански" — Ди
митровград. Този път побе
дители станаха гостите от 
Драгоман.

Срещата реванш ще се със 
той на 18 октомври в Драго
ман (НРБ).

В рамките на крайдранич- 
сътрудпичество и фут-ното

болните дружества от двата 
града (Димитровград и Дра
гоман) не изостават в сътру
дничеството.

Така на 11 октомври (чет- 
въртак) футболното дружес- 

„Граничар” от Драгоман

Едва ли ще се намери чо- завоюваното първо място на 
век от Димитровград и окол състезанието в Дома на син 
ността му, който да не поз- дикатите в Белград, където 
нава т.е., който да не е виж- се състезаваха въздухоплава- 
дал и слушал изявеният им и телните единици от цялата 
татор от село Мъзгош, а кой страна. Тук Райко представ

ляваше Скопската област и 
като зае първо място.

Прекалено дълъг би бил 
списъка, ако бихме изрежда 
ли всичките успехи и приз 
иания на Ранко.

Т. Петровтво
то вече няколко години ра
боти в Радио Скопие 
естраден художник. МЛАДИТЕ И ЗАЕТОСТТА ....................... .

Вече няколко пъти Ранко 
„гостува” и по малките ек
рани из домовете на всички 
ни, но малцина знаят, че 
той бе драг гост и на наши- ване в 
те работници, които се на- за:
мират на временна работа в „През ноември ще 
Швеция, Германската феде на на турне из Австралия, 
рална република, Чехослова- заедно с Драган Миялков- 

Навсякъде нашият: оки, Цветанка Ласкова и А- 
уж Марко Маркович, Мла- лексацдар Сариевски. 
ден Делич, Драган Никито- д3 с м задължен за хумо- 
вич. Баска Илиева и как';:в а същеВрСмвш10 ще бъда 
ли не още, до сълзи разсми- и ж>дИТСЛ иа програмата, 
ваше всички, ашеговите ори дадя,пам се_ че и 11а седмм- 
тонални имитаторски точки континент пашите земл- 
караха мнозина от неговите и:и приемат добре, а
слушатели да си мислят, че » с^ касае до меИ; аз ще 
в момента, в който Ранко го 
вори (или), се предава мач

Повече грижи за приемане иа стажантЗа лредстоящето си госту- 
Австралия Ранко ка

на работа предимно млади 
хора. Някои колективи, ка
то например цехът на обу
вната фабрика „Кощана’ ^ 
па твърде млади: средно на 
22 години.

В структурата на незаети
те има немалък брой млади 
хора, които имат и специ
ална подготовка — 95 маши 
ини техници, 88 търговски 
работници, 69 автомеханици, 
96 електромеханици, 51 сел
скостопански техници, 68 
гимназисти. Със средно об 
разование- и специалност 99 
и с полувисше образование 
двама души. Тези данни по
казват. че между търсещи
те работа има доста млади 
хора със специална подготов 
ка, относно своя професия, 
но вследствие и а досегашно 
то нецелесъобразно школу
ване, са създавани излишни 
кадри, конто не могат да 
намерят работа дори и след 
три години от завърппзапег0 

им. С*- н-

* ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТИ 
НЕ СПАЗВАТ ЗАКОННИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ДА ПРИЕМАТ СТАЖАНТИ * ДОСЕГА СА ПРИЕТИ 

СТО ОТ ЗАПЛАНУВАНИЯ ьги

зами-

САМО 31,53 ИА 
Й СТАЖАНТИКИЯ.

А ма евиденция при Осиов 
пата общност по з^^^т ра 

общо 1346 ду- 
638 неосвалифи

квалифицирани и 
— 228

проблемитеОбсъждайки
заетостта в Сурдулишка 

община, Изпълнителният съ 
Общинската скупщи 

скупщината на Основ- 
общпост по заетост на 

с 7, в местно заседание конста
тираха, че недостатъчно се 
приемат стажанти. От задъ
лжителния брой» тРУД°пите 
организации и общности са 
приели само 31,53 иа сто, 
или в стопанството са при
ети 17 от задължителните 
76 а в нестопанските дей
ности 18 от задължителните 
35 стажанти. Следователно, 
и стопанството, и извъисто- 
панската дейност не спазват 

си задължения и 
необходимия

па бота търсят 
ши, от които 
ц1 грани,висоасоквалифицирани

средна професионална 
— 391 души. Ес-

вет па 
иа и 
пата

И СЪС 
подготовка 
тествоно, не всики търсещи 
работа действително са и 
безработни — мнозина се 
евидеитират 
очаквайки да им се даде 
възможност да се настанят 
в промишлеността и да на
пуснат земеделието.

възможно 
от ав-

воичконаправя
да бъда приет добре и 

или, лък пее някои известен стралИйоката публика, 
певец. как сеНакрая, запитан

За успешните му прояви чувсхвуваТ онези, които ими- 
свидетелствуват и призвани- * а рашсо каза:

-------------- Ранко Рангеле® _’ Штерса1Ю, по всички,
които СЪМ имитирал, а с ко
ито съм се срещал, почетено 

Да споменем само за наг- са доволни без разлика дали 
радата, която бе връчена на ш критикувам", или пък 
Райко в Братислава (Чехосло Просто само подражавам тех 
вакия), като награда за пай- ,шхе жестове им и гласове, 
добре изпълнена точка. Не- 
можем да не спомнем и

като незаети,

ята, които 
получава не само в нашата 
страна, а и в чужбина.

Следва да се отчете, че 
Сурдулишка община, отно
сно стопанството в община
та, особено през последните 
десетина години доживя ди 
иамичек ръст: приемани са

законните 
не са приели 
брой стажанти.

Т. Петровза
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Са да ви распрадм чудо невндело. . . Преди 
некоя Дън утърча модт син. Гледам у дворат не- 
ма му кола.

— Сине, с кво дойде от град?
— С автобусат. Дендока не возим, я сом по

рен.
Гледам дощъл с автобус. Това ме малко За

чуди. Йоще по вече дош^л у торннк. И това м® 
чуди. . .

Стьвпня се да си легамо, а он снндрак нещо 
се върти по дворат.

— Тате, ока ми из дворат. . . Куде йе то- 2Пчилото? централно отопление — вър
би според плана. Ако работа 
та продължи със сегашния 
темп сградата ще бъде сло
жена под покрив до края 
на годината. Те изтъкнаха, 
че средствата и строител
ният материал се използват 
домакински, а най-голям про 
блем е недоимъкът на це- 
мент.

Построената част навестя 
ва. че става въпрос за хуба 
во и функционално здание, 
коет0 заедно с постройки
те на амбулаторията, мес
тната канцелария, - пощата и 
училището представлява съ 
временен строителен компле 
кс, даващ на центъра на се 
лото хубав изглед.

На снимката: строежът на 
интерната в Д. Любата

Текст и снимка:
К. Георгиев

Интернатът 

в Долна Любата 

расте

&Кой знайе откига не съм гледал точилото. 
Моята сейира нейе точена, нема кой да ми за
върти. Са дошъл епнат от град да шггуйе за то
чило. И това ме чуди.

I
■!

Отидо под стреюту, намери точилото, наме
сти га, сипа воднцу у коритото. У това време дой
де синат. Извади из торбуту йедну сейиру с ново

шл

'■{

4държале.

I— Де ми завърти. . .
Я въртим он намести сеНируту и почемо Да 

точимо. . . Чудо невидено. Не могу да се назверим 
кикво йе стануло с модтога сина.

На ютРе Дън й°ще петли не пропояли он 
ме ока из кревет.

— Айде упрезе!?
— Кикво?
— Кравете. . . в [1
Изведо кравете из кошаруту. Упрегну и пой- Щ 

домо. Йоще незнам куде идемо и защо. . .
— Що се чудиш, каза ми синът ка излезо- I 

мо на село. — Отодимо на дърва. Знаеш ли ти В 
тате, дека не може вшпе да се грейемо със струю. Щ 
Нема више въртни дугмето и цел Дън се припиче Щ1 
на радиатори и елетрични печки. . . Нема и на- п|И 
вта. Требе три дъна и три ночи да чакаш да ти |В 
наточе две кантице а неделю Дъна да работиш 
да платиш тея кайте. Дърва ми требащ, тате, 
дърва. . . Наща ДъРва, ЬутучЬе. . . Па ка накла- 
дем старят кавтор що ми донесе ка се жени, па | 
че видиш. . .

Това ми распрая синът и само удара краве- 
скоро да стигнемо у Мъртвинуту.

V
В центъра на село Долна 

Любата постепенно и сигу
рно изниква още едно об
ществено здание 
щиият интернат. Когато бъ
де построен (според плана 
това би трябвало да стане 
до края на настоящата уче
бна година) интернатът ще 
бъде не само най-хубавото 
здание в селото, но и уютен 
дом за 80 ученика, които

основното образование ще 
получават в долнолюдатско
то основно училище.

Както ни уведомиха Иван 
Антанасиевич, шеф на стро 
ителния обект и Кирил Пе
тров, отговорник на работа
та строежът на този за уче 
бното дело значителен обе
кт — със стойност на над 
100 милиона динари, съвре
менно обзаведена столова и

учили-

1
:

-
* *

— Никоя не знае.

ХуЩФРЖена казва с упрек на 
електротехника:

— Извинявайте, че ви ви
кам за втори път, но сте 
свързали неправилно инста
лацията.

— Не е възможно! — 
върща той-

— И все пак телевизорът 
ми е целият в скреж, хла
дилникът повече от час пре 
дава някъкъв театър. . .

— Ужас!. . .

* *

I — Това е вярно.
— Би ли ми заел 100 фра

нка?

— Слушай, нямаш ли по 
добър приятел от мен?

Интервюират известен 
сател:

~ Кой според вас е най- 
големият разказвач на века?

сме няколко — 
скромно отвърнал писателят.

пи-I от-<

— Ние* *
те по

* * * *
Разговарят комшийки:

— Не мога да 
Що на Ивом 
оставил.

МАНЧА Между съученици:

— (Винаги си ми бил до
бър приятел. . .

Карат се съседи: 
— Слушай.

Да задирящ жена 
Ще ти я остъпя!...

разбера за- 
мъжът й я е или престани 

ми, или

МОДЕРНИ
ИМЕН*
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