
Щафетата на младостта 
ще тръгне от ВойводинаВрштВо разявайки 

подкрепа на тази многона
ционална общност на вси
чки идеали, за които с де 
сетилетия се борят другарят 
Тито, цялата наша общност 
— социалистическа, самоу- 
правителна и необвързана 
Югославия — и СЮК.

Това е решението, което 
взе Комитетът „Ден на мла 
достта 80” на първото си за 
седание, проведено през ми 

Нови
Сад. За председател на Ко
митета е избран Миле Ми- 
ладинович, председател на 
Председателството на ПК на 
ССМ на Войводина.

Тридесет и петата щафета 
на младостта с най-искрени 
те благопожелания на младе 
жта, трудещите се и граж
даните от всички наши ре
публики и покрайнини до 
обичания ни вожд и учител 
Тито, по повод 88 му рож
ден ден, ще търгне от Со
циалистическа автономна по 
крайнина Войводина.

Пионерите, младежите и 
девойките, работниците, вой 
ниците,
производители и студентите 
на САП Войводина ще 
сят щафетната палка по ней 
1ШЯ път из 200 градове и 
села на Покрайнината, из-

единодушната
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Партийни школи при 

всички общински комитети
малата седмица вселскостопанските

но-

Осъществяване инициативата на ТитоНа неотдавна проведеното 
съвещание в МОК на СКС 
в Лесковац, в което участву 
ваха секретарите на ОК на 
СКС и някои изпълнителни 
секретари, като и Риста 
Младенович, 
секретар на 
ството на ЦК на СК, обстой 
но бе обсъден въпроса за 
формирането на политиче
ски школи при всички об
щински комитети в тринаде 
сетте общини на Южномо- 
равсжи регион. Работата на 
тези школи е една от задъ
лжителните форми на мар- 
ксическо образование на ко
мунистите. Според програма 
та, приета от Председател
ството на ЦК на СКС. по 
която ще работят всички 
политически школи при об 
щинските комитети, посе
тителите ще трябва да овла 
деят сравнително обемен ма 
териал, който им дава необ 
ходими знания за по-нататъ 
шно марксическо изгражда 
не като на обществено-поли 
тически дейни, за правилна 
ориентировка и разбиране 
на общественото развитие 
на социалистическото само 
управление, делегатската си 
стема и необвързването във 
външната политика. Всяка 
школа ще има по 50 посети 
тели от различни структу
ри, а предимно непосред
ствени производители.

и вечерни школи в големи
те организации на сдруже
ния труд, училищата, местни 
те общности и пр. предста
влява форма на системно 
марксическо изграждане на 
комунистите за обществено- 

Досега такива лолитиче- политическата им дейност, 
ски школи са съществували 
само при няколко общински 
комитети в Южноморавскм 
регион и то: Лесковац, Буя- 
новац 
хан,
ще. Сдобиенлят опит ов спо
менатите общини сигурно 
ще бъде от полза в ускоре
ните подготовки в останали
те общински комитети, ко
ито сега за пръв път откри
ват такива школа.

листи и др. от местните си
ли във всяка среда. Обаче 
съществува възможност за 
взаимопомощ между отдел
ни общински комитети 
обезпечаването на препода
ватели.

пистите на Сърбия, което 
се отнася до задачите 
комунистите в осъществява 
не инициативата на другаря 
Тито, за колективна работа, 
отговорност и по-нататъшна 
демократизация на обществе 
но-политическите 
ния.

Според програмата, разис 
кланията във всички първи 

организации на Оькзза 
на комунистите в общината 
ще се проведат от 10 до 20 
този месец.

В Общинския Комитет на 
Съюза на комунистите в Ди 
митро-вград е изготвена про 
грама за организиране на 
публични разисквания по 
предложението на Предсе
дателството на Централния 
комитет на Съюза на кому

на
в

изпълнителен
Председател-

отноше-М. П.

ОТ ИДНАТА ГОДИНА
Враня, Владичин 

Прешево и Търгови- ))ТВ журнали всяка седмица? чни

вот на общините, в които 
живее българската народ
ност.

Обстоятелство, че минала 
та година ТВ журналът е 
излъчван един път месечно, 
тази година два пъти месе
чно, а идната година ще бъ 
де излъчван всяка седмица, 
говори, че се увеличава ин
формативната система на 
българската народност в 
Югославия-

Както се предвижда, не
зависимо от изграждане
то на ТВ център в Ниш, 
редакцията която прави ТВ 
журнала кадрово ще се уве 
личи, а част от средствата 
щс бъдат вложени за техни 
ческо обзавеждане.

Българската народност в 
Югославия от идущата го
дина ще има по^огата теле 
визионна програма на свой 
роден език. Именно, вме
сто два пъти месечно по по 
ловил час, ТВ журналът от 
идната година ще бъде излъ 
чван всяка седмица със съ
щото времетраене 
неотдавна Програмния съвет 
на ТВ журнала.

Разискванията ще се про 
ведат на отделни заседания, 
на които след като бъдат 
запознати с предложените 
задачи, комунистите ще из
насят свои мнения и преддо 
жения, като при това дават 
оценка на собствената щрак 
тика и опи ги въз основа, 
на което ще бъдат приети 
заключения за бъдещото 
усъвършенствуване на коле 
ктивната работа и отговор
ност.

Предвижда се същевреме 
нно да работят и вечерни 
политически школи в по-го 
лемите организации на сдру 
жения труд, при училищата, 
в местните общности и по- 
големите села. Обемът на 
материала във вечерните 
школи е на половина по-ма 
лък От този за политически 
те школи при ОК на СКС. 
За разлика от политически
те школи при ОК на СКС, 
вечерните школи не са за
дължителна форма на марк 
сическо образование, докато 
първите са задължителна 
за всяка общинска органи
зация на Съюза на комуни 
стите.

реши

По концепция програмата 
ще остане същата, но ще 
има възможност да даде по 
вече актуален материал с 
политически коментари от 
външната и вътрешна поли 
тика, повече информации от 
културния и стопански жи- Т. Петров

обезпечаОрганизирането, 
ването на условия, препода 
ватели, литература и мате
риални средства е задача на 
общинските комитети. Като 
преподаватели ще бъдат ан- 

обществено-пол и Откриването на политиче
ски школи при ОК на СКСгажирани 

тически работници, специа-

НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Руди за цялата 

страиа
Възможно-Разнообразните руди и потенциалните

селското стопанство създават условия за ускоре
но развитие на целия регион, но при условие на сдру- 

трудОви организации от развитите краища
сти на

жване с 
на Републиката

В течеявие на интензивни
те подготовки за изготвя,,е 
на поазата оредиосрочна про 
грама по обществеяюникомо 
мическо развитие до 1985 го 
дина, попитахме председате
ля на Скупщината «а Между 
общинската регионална об
щност на Южноморавокн 
регион Джордже МИТИЧ 
за това как се осъществяват 
развойните цели от текуща 
та средносрочна програма 
до 1980 го-дина.

Южноморавскм регион, в 
13 общини живеятчиито

половин милион жители, ико 
комически е най'®1вРазвит в 
СР Сърбия. Всички общини 
имат статус на неразвити, 
а Търговище, Църиа Трава, 
Босилеград, Прешево, Мед- 

Буяновац се чи-

Под председателство на Лазар Ко- 
лишевскл на 7 ноември в Белград бе 
проведено съвместно заседание на пред
седателството на СФРЮ и на Предсе
дателството На ЦК на СЮК. На засе
данието бе разисквано върху осъщест
вяването на икономическата и социа
лната политика в тази година и основ
ните насоки в 1980 година.

На заседанието присъствуваха н най- 
високите функционери на Федерацията 

и председателите на Председателствата

на социалистическите републики и ав- 
тоиомшгге покрайнини, а встъпително 
изложение изнесе председателят на Съ
юзния изпълнителен съвет н член на 
Председателството на ЦК на СЮК Ве
селин Джурановнч.

веджа и 
слят към кай-<изостаналите. 
В общинт-е в Региона сре- 
дяо всеки седми жител е с 
трудова книжка. Национал
ният доход едва ®ъзлиза на 

от размера в

На снимката: Участници на съвме
стното заседание на Председателствата 
на СФРЮ и на ЦК на СЮК, проведено 
на 7 ноември в Белград.

половината 
СР Сърбия без покрайтшши- (Фото — Танюг)(На 3-та стр.)те.
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Общо покиъпяване в Българи
Пбкпчснп цените на основните хранителни продук

матернотопление, строители11яти, нафтата, парното 
ал и алкохолните питиета

Както може да се стигне 
заключваше,

са цепите на парното отон 
лепне, топлата пода, нъгли 
щата и брикета, ио пе е 
посочено за колко са пока 
чеки цените на тези кому 
пални услуги и стоки.

Според публикуването съ- 
общение, от Ьни януари ще 
бъдат покачени цените 
пощенските, телеграфните и 
телефонните усл у ги, 
и билетите за кино, театър 
и други подобни институ
ции, по ле са съобщени под 
робпости за поскъпяванею.

лня, месото и медаите твро 
н, захарта, сладки 
безалкохолните

От 12 ноември тази годи 
на п България са покачени изведения 
цените на основните храаш- 
телни продукти: на хляба 
и изделията на 
млякото 01 млечните изде-

увеличелидо
пииште п 

тието, олиото, фасула, кай
зере прашите зеленчуци, 
лота и мармалада.

комбрашно,

па

както

Също е съобщено, че ще 
бъдат покачени цените 

каквито
ла
санякои услуги 

шивашките и столарските. 
Партията и правителството 
взеха решение за поскъпя- 
вапе па основния строите» 
лои материал за около 40 
процента. Прсдвсстепо е, че 
това ще се отрази 
цената па жилищата, които

ЗАПОЧНА СТРОЕЖЪТ НА 

ТУНЕЛА ПРЕЗ КАРДВАНИИТЕ
върху

граждани-Министърът на външните работи ла 
Китай Хуанг Хуа от 6 до 9 ноември в официал
но и приятелско посещение пребиваваше в па
шата страна, по покана на Съюзни я секретар на 
външните работи Йосип Върховец.

По време на пребиваването си в Югосла
вия министърът Хуанг води разговори със своя 
домакин, Йосип Върховец, а на 8 ноември 
прие и презндентът на СФРЮ Йосип Броз Тнто.

се продават на 
те. Взето е решение, 
в бъдеще от банката може 

заем за из-

че

да се вземе 
граждане или купуване на 
готови жилища в износ ог

С тържество, проведено на 9 ноември на 
югославско-австрийската граница край Йесенице, 
официално започна строежът на тунела през Ка- 
раванки, който до значителна степен ще облекчи 
съобщителното свързване на европейския Северо
запад с Югоизтока и ще представлява нов и зна
чителен принос къ-м подобрение на сътрудничес
твото на двете съседни страни.

Решавайки се за едно такова начинание, 
Югославия и Австрия се позоваха на заключения
та от Конференцията за европейската сигурност и 
сътрудничество, проведена в Хелзинки, понеже съ
общителните условия безсъмнено са значителни в 
задълбочаването на отношенията между народите. 
Тунелът през Караванки ще бъде дълъг 7800 м и 
ще струва, според сегашната проектосметка, над 
5 милиарда динара и ще бъде построен до май 
1983 година.

осем, вместо както досега 
десет хиляди лева. 
десетина години, в България 
главно се говореше за че-

Преди
го

тири ихляди лева като за
ем на държавата в индиви 
дуалното жилищно строи
телство.

В съобщението за 
поскъпяване, за което взеха 
съвместно решение 
ята и правителството 
ма сведения за досегашни 
те цени, и затова не може 
да посочи официална 
ценка за размера на тези 
поскъпвалия и тяхното вли 
яние върху жизнените раз 
носки на населението.

това

парти-
ИЯ-

Решението на партийно
то и държавно ръковод
ство за поскъпяването на 
широк фронт съдържа н 
определени увеличения на 
заплатите, пенсиите и сти
пендиите.

пре-

На снимката: 
Плац на входа в тунела на югославската страна.

(Фото — Танюг)
В недоимък на официал

ни сведения, може да 
посочи например, че сала
ма е поскъпял ог 4,60 
6,50 лева за килограм, 
слото от 4,24 на 5,40 лева, 
захарта от 0,70 на един} лев, 
олиото от 1,40 на 1,50 
ва. Някои от тези

се (Танюг)
С указ на президента 

на СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единството между на
шите народи и наро
дности.

на
ма

60 ГОДИНИ СЮК

ле-

Подготовка за изборите през 

1938 годш в лесновашки край
ПОСКъПя- 

вания процеитуалио са ви
соки. За размера на поскъп 
дването на месото, в недои 
мък на друш сведения, мо 
же да се посочи, че досега 
цената на един килограм те 
лешки шницел бе 4,60 ле
ва, а сега цента на 
килограм телешко с кокал 
е 5,40 лева.

един

Лозунга „За хляб, мност и честност на него 
добре са гледали и останали 
те граждани. Като предста
вител на работническата кла 
са, Коста е бил

Сдружената 
това опозиция, и за- 

изтъкнал свод отдел
на кандидатура.

На събранието работници
те с въодушевление кандити 
рали
Коста Стаменкович, а за не
гов заместник комуниста То 
ма Костич, работник от Пи 
воварницата в село Вратми- 
ловци, секретар на Местния 
комитет на ЮКП в Леско 
вац. Живко Топалович 
говата

мир
и свобода'' над 5 000 работ
ници, селяни и честни инте
лигенти от Лесковац 
ността

Ако за основните41 храните 
лни продукти не е посоче 
но, колко е покачването на 
цените им по отношение на 
досегашните, в информация 
та за новите цени е посоче

и окол л _ редовен член 
на Околиискид отбор на

орът бе решил да предло
жи на Ръководителите 
Сдруженията опозиция в Лес 
ковашка околия за кандидат 
само Люба Давидович, а за 
заместник Коста Стаменко
вич. ГЪи като Давидович се 
бе кандитирал и в Крагуе- 
вац’ в случай на победа
ост" ?КО;ШЯ’ трябвало да 
стчЪ?И своето Място на Ко- 

Стаменкович в Лескова-
бХ “я- °баче тази ком 
трябвало’ „К°яТО сигУРНо е 
победа, била “осуетенТ“ от
- Йо"ГЧйоп™о„ИлОПаЛОВИЧ 
Драголюб Йованов ' 
не се съгласил с

ВЕСТНИК НАБЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директору, главен и 
отговорен редактор 
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джич”, Ст. Паунович

през 1938
дошли на предизборно съ- 
орание в Лесковац. Трудо
вите хора от Лесковац 
ва за кандидат на Комунис
тическата партид на Югосла 
Вияг (под название Работ
ническа социалистическа гру 
па), изтъкнали Коста Ста
менкович, работник

година
известния комунист

тога-
нано, че цените на алкохолни 

те питиета ракията, ви
ното и други — средно са 
увеличени за 45 «а сто. По и не-

група не дали съгла-
затпп Т°Ва пРеДл°жение изатова предприели 
Стаменкович да не се прие
ме за Кандидат на Сдруже
Ст1менк°ЗИЦИя- Но тогава 
ко“°ВИЧ и °Ще някол- 
Белпк,У.ГарИ отпътували в
вожда ,, У гусПяли Да убедят вожда на Сдружената
ция да приеме

ПО-КъС- 
НО член на ЦК на ЮКП.

Коста, на когото машини- 
те откъснаха лявата ръка, 
беше 20 години изтъкнат во- 
жд на работническата 
и бедните

ради увеличаването 
иа хранителните

цените 
продукти 

цените в 
хранене.

меркивса увеличени и 
общественото

класа
вац и околност™ Зарадита

гтаадггпрогонвала, арестувала 
дила. При работниците 
ляните е имал 
ритет, а поради

От днес 
на населението 
дава нафтата за 
а от първи декември 
по двойна цена електричес 
кия ток.

по двойна цена
ще се про

отопление, опози 
предложениесъщо то.И съ 

и се- 
огромен авто 

своята скро

зет на 
ич, който 
решението 

Околийския отбор на

В
местнзРтлДИЗб°рнаТа Дейност естната органнзация на
ЮКП обявила едно възва

на
СТРАНИЦА 2
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И ОТГОВОРНОСТ1 В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН КОЛЕКТИВНА РАБОТА Руди за цялата 

сгранаПоследователно по Титов&та визия
Титовата инициатива има извънредно голямо 

значение в по-нататъшното развитие на самоупра- 
вителната демокрация у нас и представлява голя
ма крачка в хода на нашата революция * Бора 
Иович избран за пръв председател с едногодишен 
мандат.

ните стойности на нашата 
революция, сигурността и 
обществената самозащита и 
веснародната отбрана.

МОК на ССТН е провела 
4 заседания, на които е об
съждала „Предстоящите за
дачи на Социалистическия 
съюз”, „Задачите на ССТН 
в осъществяването на кон
ституционната роля 
стната общност", Задачите 
на ССТН в развитието на 
занаятчийството в региона" 
и „Въвеждането на II фаза 
на средното насочено обра
зование в Южноморавоки 
регион".

В работата на Междуоб- 
щиноката конференция — 
бе изтъкнато на заседание
то — е имало и някои сла
бости, а също така и проб
леми и трудности, поради 
които активността на някои 
организационни облици е 
била слаба. Главна причина 
за това е безотговорното по 
ведение на известен брой 
субекти.

(От 1-ва стр.) В приключителн ата реали 
зация на текущата развой
на програма особено много 

осъществяването
— Развойните определе- 

обосноваваме предини я
всичко върху активизиране

изостава 
на договорената политика: 
трудови организации и сло
жни стопански системи в 
развитите региони на Репу
бликата, въз основа на до
ходна заинтересованост да 
сдружават труд и средства 
в неразвитите краища. Та
кава стопанска дейност от
делно много е стимулирана 
със средствата за инвести
ции, които с най-изгодни ус 
ловия за ползване, обезпеча 
ва Републиканският фонд 
за подтикване развитието 
на недостатъчно развитите 
краища. Според думите на 
Митич все още не е разви
та икономическата заинтере 
сованост за инвестиране в 
неразвитите общини. Най-че 
сто това е последица на не-

Работничеоката класа, тру 
дещите се и гражданите, на 
родът и народностите в Юж 
номоравски регион, както и 
в цялата страна, оказаха и 
оказват безрезервна подкре
па на Титовата инициатива 
з'а колективното

работа и обща отговорност 
и развива вътрешния демо
кратизъм за по-съществено 
участвуване на членовете 
му и организациите, сдруже 
ни в него в утвърждаване
то и провеждането на дого
ворената политика. Колек- 
.тивната работа и отговор
ност в решаването се обо
сновават върху самоуправи- 
телната активност на труде
щите се и гражданиете, ра
ботата на техните делегации 
в самоуправителните органи 
зации и местните общности, 
в делегатските скупщинм, 
във всички самоуправител- 
ни и държавни органи, фо
руми и органите на обще
ствено-политическите орга
низации и сдруженията на 
гражданите".

В пълно съгласие делега
тите избраха Председател
ство от 21 членове, като ко 
лективен политическо-изпъл
нителен орган на Конферен
цията, а от неговия състав 
за пръв председател с едно
годишен мандат бе избран 
БОРА ЙОВИЧ, досегашен 
подпредседател на Конфе
ренцията. За срекретар на 
Конференцията с мандат от 
две години бе избран Гойко 
Вукичевич, досегашен сек
ретар.

Обсъждайки активността 
на МОК на ССТН през из
теклата година делегатите 
констатираха, че резултатите 
на тази активност са пона- 
татшното укрепване на ре
шаващата роля на работни
ческата класа, политическо- 
-акционното единство на тру 
дещите се и гражданите, ра 
звитието на материалното 
производство, самоуправите
лните отношения и демокра 
ция в трудовите и жизнени 
те среди, пълното равнопра
вие на народа и народнос
тите, развиването на основ

на огромните резерви на ме 
тални руди, с които Южно 
моравски регион е най-пер- 
спективен край в Сърбия- 
Става дума за проверени 
количества на олово, цинк, 
молибден, каолин, бе

на ме-

тонит.
Тек има и такива руди, каРъковод

ство, работа и отговорност 
изтъквайки 
си да изтраят в провежда
нето й в дело.

В атмосфера на това идей 
но-политическо

решителността

определение 
на всички политически субе 
кти във фронта на органи
зираните социалистически 
сили през миналата седмица 
в Лесковац бе проведено от 
четно-изборно заседание на 
Междуобщинската конферен 
ция на ССТН в Южноморав 
ски регион, на което делега
тите взеха решение предсто 
ящата им активност да вър- 
ви по творческите пъте- 

които тъй ясно откри 
Титовата инициатива. По
край делегатите на заседа
нието присъствуваха и много 
бройни гости, между които 
и Стоян Миленкович, член 
на Съюзната конференция 
на ССТНЮ, Десимир Йович 
председател на МОК на 
ССТН в Нишки регион и 
делегатите от Южноморав- 
ски регион в РК на ССТН 
на СР Сърбия.

На заседанието бяха прие
ти документите за измене
ние и допълнение на норма 
тивните акти на Конферен
цията, с които колективната 
работа и отговорност се сла
гат в основите на бъдещата 
дейност на фронта. Смисъла 
на измененията и допълне
нията най-хубаво обяснява 
добавената точка в Прави
лата на МОК, в която меж
ду другото се казва: „В Со
циалистическия съюз и него 
вите организации се органи
зира и въвежда колективна

V Сг

А/ допустима изолираност в ра 
мките на отделни общини.

Въпреки всички обективни 
и субективни слабости, с 
помоща на редица обще
ствени ведомства в Сърбия 
са постигнати показателни 
резултати особено в извън- 
стопанските дейности в Юж 
номоравски регион. Особено 
са значителни постижения*

Колективната работа и от 
говорност 
гласиха и делегатите на Кон 
ференцията — ще дадат си 
лен подтик за още по резул 
татна активност на

с това се съ-КИ, Дж. Митич

нито на едноквито няма 
друго място в нашата стра
на. Такъв е случаят с фо- 
сфатовото находище в Лиси 
на край Босилеград. Обаче 
вече сега може да се конста 
тира, че планираните развой 
ни цели в тази област не

Социа
листическия съю3 в разре
шаването на жизнените про 
блеми във всички среди на 
региона. Този качествено 
нов и демократично по-дъл
бок облик на съвместното 
изпълняване на задачите 
при пълна лична отговор
ност дава възможност за

та в изграждането на нови 
пътища, в здравеопазването 
и учебното дело, в материал 
ната култура. Вс 
Създава условия за по-уско- 
рено развитие на тгромишле 
ните стопански

ичко товасе осъществяват цялостно 
— казва Митич.

Икономически най-шера- 
звитите общини имат най- 
големи последици поради 
недостатъчната реализация 
на оредноарочната развойна 
програма, особено в облас
тта на експлоатация на руд 
ните суровини. Защото, ко
личествено най-значителните 
руди се намират именно в 
тезн общини.

отрасли впълна творческа изява на 
всички организирани социа 
лнстически сили и ще бъде 
непремостима бариера сре
щу безотговорните поведе
ния,
кратично

целия регион.
Председателят на Скупщи

ната на Междуобщиноката 
регионална общност, че в 
новата развойна средносро- 
чна програма ще бъдат пре
махнати всички недостатъци 
от текущата програма. Раз
бира се. всички планирани 
цели ще бъдат до края изу 
чени и реално положени. В 
развойния период до 1985 
година основната дейност 
ще бъде насочена върху рав 
номерното развитие на вси
чки общини в Региона, мак 
симално

груповщината, бюро- 
технократичните 

стремежи и другите иесоци- 
алистически тенденции.

К. Г.

БОСИЛЕГРАД

Бавно се строят обществени 

жилищни огради ускоряване разви
тието на иай-изостаналите 
общини п пълна решител
ност за активизиране на су 
ровшшата база, а преди вси 
чко на рудните залежи.

Тези развойни цели ще се 
осъществяват чрез сдружа
ване с развитите краища и 
чрез пълно ангажиране на 
стопаиоките организацшг от 
общините на Южиоморавски 
регион, които са от досега
шната средноарочна програ
ма излезнали като могъщи 
и стабилни.

довите хора от Лесковац и 
околността гласуваха за Ко- 
ста Стаменкович като за не 
го дадоха над 600 гласа. В 
това число не бяха включе
ни много гласове, които по
лицията унищожи още по 
време на изборите на много 
избирателни пунктове.

Вечерта преди да бъдат 
съобщени изборните резул
тати, по време на големите 
демонстрации, полицията на 
падаше работниците и селя 
ните, които протестираха за
рад терора и искаха — 
„арестуваните да бъдат пус 
нати на свобода, войската и 
полицията да се изтеглят в 
казармите" и т.н. Тъй като 
демонстрантите 
упорити, околийският начал 
ник даде нареждане на по
лицията да стреля в развъл
нувания народ. Тогава бяха 
убити двама работници, а 
няколко души бяха ранени. 
Настанаха блъсканици, де
монстрантите започнаха да 
изваждат камъни от плочни 
ка и да нападат полицията. 
Борбата прод7,лжи около 
два часа и след като при
стигнало едно отделение 
жандармеристи от Ниш по
лицията успяла да отблъсне 
демонстрантите и арестува
ла десетина работници.

Светозар Кръстич

ние в 10 000 екземпляра и 
няколко афиши в които об 
народвала тежкото икономи 
ческо и политическо поло
жение в страната и подка
нили избирателите да гласу 
ват за Коста Стаменкович. 
Въпреки намесата на поли
цията в околията се състоя
ха много предизборни съ
брания. Много работници и 
селяни тогава са говорили: 
„Ето, постигнахме за пръв 
път да имаме същински на
роден представител, който 
нищо не обещава, нито да
ва като други, но който го
вори ситина и със своя че
стен живот дава гаранция, 
че всичко ще направи за 
по-добър живот на трудови
те хора."

Започнатата към края на 
1977 година жилищна огра
да в Босилеград най-сетне 
е готова. За десет семейства 
е обезпечен покрив над гла-

обекта с година и девет ме 
сеца закъснение.

*
В Босилеград се строи но

ва жилищна сграда, която 
ще има 4 двустайни, 2 едно 
стайни апартамента и два 
локала. Същата ще има 500 
м използваема площ, а I кв 
м ще струва 7.500 динара. За 
•изграждаше на обекта ще 
бъдат изразходваш! 3.750 хи 
лядп динара.

Средствата за изграждане 
на обекта са обезпечени 
чрез откупуване на апарта
ментите от страна на трудо 
вц органпзацпнС стойността 
иа един двустаен апарта
мент възлиза на 530 хиляди 
динара) и от фонда на Са- 
моулравхгг елшата 
по жилищно дело.

Строежът е доверен на 
„Изградил", работата се от
вива опоред плаша и въз ос
нова на сключения, между 
СОИ по жилищно дело и 
„Изградил" жилищната сгра 
да псе бъде готова за полз
ване до 1 май следващата 
година.

ва.

За изграждането на обе
кта и целокупното му обза
веждаше са изразходвани 5,3 
милиона динара. Средствата 
са обезпечили седем органи
зации на сдружения труд 
(обединявайки но 100 хиля
ди динара за обезпечаване 
на квартири на свои работ
ници), от продажба на два 
тристайни апартамента па 
стойност от по 440 хиляди 
динара но апартамент (чрез 
банкови кредити (2 милиона 
динара) и капиталавл оже
нил от страна иа самоутраи 
ителката общност по жили
щно дело (останалите сред
ства).

Триетажната 
сграда има около 870 м из
ползваема площ и девет 
двустайни разширени и ед
ни едностаен апартамент, 
един локал и едно помеще
ние за работа на СОИ по 
жилищно дело.

За отбелязване е, че 
,,Изградил " построи

— Отделно място в ново
то регионално средносрочно 
развитие ще получи селско
то стопанство, което досега 
винаги е било в сянка на 
промишлеността. Става въ
прос за твърде крупни раз 
войни мероприятия в разви 
тнето на селскостопанските 
комбинати и в частния сек
тор чрез сдружване на 
труд и обединяване средст
ва. За тази цел са планирани 
инвестиции от около пет ми 
лиарда стари динара. Ще бъ 
дат ангажират! и средства 
от Международната банка. 
Всичко това говори, че и раз 
витнето па селското стопан
ство ще даде белег на но
вата средносрочна програ
ма на нашия региони — из* 
ткна на края на разговора 
Джордже Митич.

останаха

Полицията не мируваше. 
По време на изборната дей
ност тя следеше Коста Ста
менкович и неговите сътру
дници, много от тях аресту 
ва и явио говореше, че все
ки който гласува за Коста, 
че ще го арестува. Освен то
ва, полицията бе забранила 
разпространение на възва- 
нието, а авторите на ст,щО- 
то обвини, че ще отговарят 
през Закона за защита на 
Държавата. Но и покрай та
къв терор и корупция, тру-

общшост

жилищна

оост В. Б. В. Велинов
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СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БАВУШНИЦА
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗА ИЛ СИНДИКАТИ 

ТЕ — ДИМИТРОВГРАД Въведено нолентавно ръководотво
И _ ........ ио-иъшю заживяванеИзбрано ново ръководство ОЩС

аа делегатската система във 
всички пори. йД ЖИВО 1а и 
трупи, при ххаи^нъ-®*® спхо

<Л‘Ш2ШЛ1

* За прьа председател -««Ш-»» "

на Председа
телството от 11 членове.

* Приет отчет за дейността на общинската 
синдикатите за периода юни

През изминалата седмица Председателството на 06- 
се цроведе изборно заседа- щпшекня съвет в Съюза ма 
ние да Съюза на синдикати- синдикатите, както и реше 
те в община Димитровград, мис за областите на рабо

тата, с която ще се занима
ват членовете яа Председа
телството
то на работата в определе
ни области.

кален съвет о едногодишен 
дже СИМИЧ.

* Нов начин яа организирано верност на всеки 
член яа оощест ж/то. 
изтеклия период цощииски 
ят синдикален огуввт е ххоеве 

голямо вххимаххие и хзър

през

организация па 
ноември 1979 год.

Претворя ва йки в живота 
ивици хативата 1 ха другаря 
Тигго за въвеждане на хео- 
ЛОКТМВХХО РЪКОВОДСТВО и от
говорност. Общинският С7,- 
вст на синдикатите в Бабу- 
Ш1 нишка община тези дни 
избра ново Председател стшо 
от 11 членове, а за пръв 
атредссдатслствуващ на една 
година е избрах I доесгаши тя т 
председател па Общинския 
синдикален съвет Джордже 
Симич. Новото Председател 
ство вече прие програма за 
работа гго области е отделни 
отговорници за всяка област 
и правилник за вътрешния 
ред.

Съюзът на синдикатите н 
Бабушиишка община в пе
риода от ю и и до ноември 
настоящата година разви 
плодовита активност. В цел 
търа на вниманието на съ
щата беше раздвижената 
от другаря Тито на Осмия

На предизборното заседа
ние Ранко Ставров поднесе 
уводно изложение за актив 
ността на Съвета на Синди 
катите в общината и него 
вите органи, която се црове 
жда в насоката за осъще
ствяване инициативата на 
другаря Тито за колективна 
та работа и отговорност и 
въвеждаме на едногодишен 
мандат на председател в 
Синдиката.

След като бе поднесен от
чет за работата на Съвета 
за период от ю«и 
октомври 1979 година, бе 
разгледано 
за изменение и допълнение 
Правилата на организацията 
на Съюза на Синдикатите в 
община Димитровград.

Бе взето решение за броя, 
състава, структурата и начи 
на за избора на членовете на

и координира! 1С- тил
XV издигането хха членовете 

сшхдиката чрез школата 
на само управителите. ихдел 
опия от тази хххкола е имало 
към „ шгур * „Балкан , ,АЧ 
жница„лиеца', „Комухха- 
лац и др. трудови органи 
залщи, а известно число са 
завършили 
школа па синдикатите. Съ
вместно с иощшхската кои 
ферелция на цоциаххистиче- 

съюз е организиран

пана синдикатите
инициатива за 

колективно

конгрес 
Югославия 
въвеждане па 
ръководство

яа

и отговорност.На заседанието бе подме 
предложение за избор 

които бяха
сено
на кандидати, 
едкогласно избрани в ново
то Председателство в Съюза политическата
па Синдикатите с едногоди
шен мандат. В новото Пред 
седателство влизат трииадс 
сет членове, от които 2 
ВКВ работници, 4 КВ рабо
тници, трима с виеше обра 
зовапие, един с полувисшо 
и трима със средно образо
вание.

схсия
семинар за подготовка 
гхредседателствуващи яа де- 
легахрки и органа на самоу- 

работнически

на
1978

ххравххтелиия 
контрол.

Ьдихх от възловите въттро 
си, на които досега е било 
посветено голямо внимание 
е стопанисването и разпре
делението на дохода и сред 
ствата за лични доходи. Об

предложени гето

Дж.
За председател па Синди

катите бе избран Райко Ста
вров, досегашен председател 
на Съюза на Синдикатите 
— Димитровград.

Навред беше дадена пълна 
подкрепа на 
на другаря Тито като на кра 
чка напред в демократиза
ция1^ на кадровата попити 
ка и още поголямо влияние 
на работническата класа в 
ръководенето и управлява
нето. С въвеждането на ко
лективно ръководство и от
говорност се засилва още по 
вече политическо-изпълните-. 
лната отговорност на колек 
тивните органи за провежда 
нето на договорените и при
етите становища.

Общинският

и шщиативата

пцшехшят синдикален съвет 
и председателството с вни- 
мание са следели как върви 
прилагането на правилници
те за разпределение на дохо 
да и личните доходи. Консга 
тиране е, че изработените 
правилници и споразумения 
от този вид не се прилагат 
навсякъде най'Цялостно.

В разпределението на сред 
ствата за лични доходи е

Т. П.

БОСИЛЕГРАД

Б. Зшриев: РУДНОТО БОГАТСТВО И СДРУЖАВАНЕТО С 

РАЗВИТИТЕ СА НАШАТА ПЕРСПЕИША
Приветствувайкн от име 

то на Общинската скупщи 
на и обществено-политнчес 
ките организации на Босиле 
град и от свое лично име 
участниците на тържество 
то, проведено на 3 ноември 
По повод юбилеите на изда 
телство „Братство", предсе 
дателят на Общинската ску 
пищна Симеон Захариев про 
изнесе слово, в което гос

нално-занаятчицска дейност 
и горска секция за възобно 
вяване

фит, кварц-шелит, от който 
се получава волфрам, и дру 
ги суровини. Затова и сред 
носрочнот0 развитие обосно 
вавахме върху развитието 
на рударегвото, но засега 
не сме осъществили по-зна 
чителни резултати, заради 

процес на утвър- 
икономическа

имало известна несъстоятел 
ност. Положението е разли
чно по трудовите организа
ции, но най-малко напред 
се е отишло в изв-ънстопан 
ските дейности. Съществу
вало е тук-таме и нецрилага 
не на правилниците за раз
пределение според резулта
тите от труда.

В състава на новото Пред 
седателство на Общинския 
синдикален съвет са влез
ли: Чедомир Стамеикович, 
делегат от експозитурите на’ 
оанките в Бабушница, Ма
лина Станкович, делегат от 
Здравния дом, Слободан Пе 
трович^ делегат на Електро 
дистрибуция, Томислав Джо 
рджевич, делегат на „Тала- 
лхбас Новица Николич, де 
легат ца „Балкан", Данило 
Якица, делегат СВР, Перса 
Пейчич,

и експлоатация 
горите, в чицто състав рабо
ти трудова единица за из
ползване на кварцовите за
лежи. В

на синдикален
съвет през изтекли я период 
е провел 15 заседания, на 
които са обсъждани 54 раз 
лични въпроса 0т всички об 
ласти на действуването на 
Съюза на синдикатите. Про 
ведени са и няколко съвме
стни сесии с Общинската 
конференция на Съюза на 
комунистите, посветени на 
актуални проблеми от сто
панисването, всенародната от 
брана и обществената 
защита и пр. Общинският 
синдикален съвет е посветил 
Дължимото внимание 
чествуванет0 Деня 
моуправителя, Първи май и 
ДРУШ трудови празници, на 
които са отчитани постигна 
тите резултати и набелязва
ни но-вц задачи. По 
тези трудови празници са 
установени и разни насърчи 
телни награди и признания- 

Председателството на Об
щинския синдикален съвет 
е правело 7 заседания, на 
които са обсъдени 27 въ- 
проса. В рамките на Общнн 
ския синдикален съвет са 
действували и 10 
някои от които

скоро време тази 
трудова’ единица трябва да 
стане самостоятелна органи
зация за рударство.

Председателят на Общин
ската скупщина сподели, че

сложния 
ждаване на 
оправдаем ост. В предстоя
щия период ще настоим да 
приключи утвърждаването 
на възможностите за изпол 
зване и икономическата оп- 
равдаемост, което ще дове
де До откриване на рудни- 

фосфат,
само

ци за олово,
цинк и графит и да развием 
геоложките изследвания 
откриване на всички 
рални суровини.

Симеон Захариев 
тък изтъкна, че перспекти
вите на босилеградското 
панство са в доходовно 
рзване със стопанските 
ганизации от развитите сто
пански среди. В това вече 

конкретни резултати:
, .Здрав лье от Лесковац 
почна да строи фабрика за 
сушене на лековити 
маточни билки

и на 
на са-за

мине-

ио-иата-

сто
овъ

повод
делегат на органа 

на управление, Милое Слав 
кович делегат на „Лужни- 
ца , Новица Тодорович, 
легат на основното училище 
1аслав Благоевич, делегат 

на „Тигър" и Джордже Оп
аши, делегат на синдикална 
та организация към обще- 
ствено-политическите орга
низации, който ведно е из
оран и за пръв председател 
ствуващ на Общинския 
дикален

ор-

има де-
за-

и аро- 
и преработ- 

на овощия и зеленчук, 
а в сътрудничество с „Про 
грес от Овърлиг 
секция ще започне 
на цех за финализиране ма
полулроизведекията.

Накрая Захариев изтъкна 
че в обществените дейност 
са осъществени

говори на тържеството
казапозна 

обществено-
с актуалния 

икономически 
момент и развойните

общественият сектор 
лява на работа ,над 1200 ра 
ботници,

комисии, 
не са проя 

вили по-забележителна ак
тивност.

За изпълнението 
шгге задачи в първичните 
организации на Съюза на 
синдикатите са се включва 
ли и члеиовете яа политиче 
ския актив при Съвета 
вайки пряка помощ. По 
важрхиге 
ждаки

•паста-
пер

спективи на Босилеградска 
община.

горската
строеж

а организациите иа 
сдружения ТРУД осъществя 
ват бруто-продукт възлизащ 
на над 260 милиона динара, 
при което чистият доход до 
стига сума от 75 а средства 

възпроизводство 6,5 
милиона динара. Национал 
пият доход по глава 
селението през 1977 
е 7 740 динара, което е 26,3 
яа сто от средния в СР Сър
бия- Данните показват, че 
нашата община се нарежда 
в стопански изостаналите и 
затова е

син
съвет с едногоди-на слож-

Босилеградока община 
е планински край, на повър 
хноот От 571 'квадратни 
лометра и с над 17 000 

..тели — изтъкна Захариев. 
По-голяма част 
листо (76%) се 
със селско стопанство, а в 

..обществения сектор работ
ят 7 на ото й това 
стоянно се увеличава.

Стопанството на Босиле
градска община —

шен мандат.
Отговорници

стта на Съюза на синдика
тите по отделни области 
чедомир Стаменкович — за 
обществено-икономически о-г 
ношеняя. разпределение
тикя™ «1жоно-™ческа поли
тика, Новица Тодорович —
ческ ^°^ТГРа!ВЛеНИе'

за активно-ки-
резултати. Училищн”ре 
жа е развита/а здравната 
защита се е сдобиласъс зна 
чителни Обекти. Опарит е 
нов културен дом. Наемно 
ГО задачи предстоят аз рааре 
шаването на комунално-би- 
товзгте проблеми: електрД' 
кация, модернизиране на пъ 
™ата мрежа, ПТТ стчобпн? 
н«ята. Понастоящем Ъв°б?0д 
са повече акции, които тпе
~т тези проблеми. Във 
воичк0 това обществена ™ 
леските оргащгзац™^“ 
мират съществени 
иия за конкретни

та за
жи

са:бказ
най

прове-
от на-от населе- 

занимава година въпроси са 
заседания с ицредсе-

ганизации

Догоюри КаТ° Са пос™гатщ 5°,“вори и изеднаквявани
Т1ТГе ПРИ изпълнение

и»С^о&1ЖИВ°™
л.олективният 

бота

дателите на
число по

полити-
па с5тама’ наука, култу
вл^5аз®“; Часлав
Услтш >КЯЗ!нени и трудови

идей,н\ЪПР^‘ЖД^^Рм®^я° 
отбрана иЯб<«а' поеяпродна 
заищ™ <Лчес“ «мо-

получила приоритет 
на нашата общност 
нататъшното развитие.

Нашата община 
лага със завидно рудно бо
гатство

0 продъл
жи Захариев разполага с 
транспортна 
сложна организация с чети
ри ООСТ за търговия и го- 
стилничарство, селскостопан 
ско производство и изкупу
ване, строителство и кому-

за по-
ооциалзшорганизация, разло-

ту продължи Заха
риев. Изследванията потвър 
диха завидни запаси на фо
сфати, олово и

вни
съдържа

акции.
К- Георгиев

цинк, гра-
начин 
ще изисква

на разанапред
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ОБЗОР ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СУРДУЛИШКА

ЗАЖИВЯВАНЕ С ЕЖЕДЕНВННТЕ 

.......  ЖИЗНЕНИ ПРОБЛЕМИ .....

■

Съдържателяает на 

изборите
&{

с# Ш?
:! итивкг.ч

*
В центъра на вниманието 

на обществено-политическата 
активност св Босилегр адска 
община 
избори в първичните орга 
ннзации на Съюза на кому
нистите, ,и на, Съюза на син 
дикатите. Изборите иде при
ключат до ;края на 'година
та г а иВОИЧКИ нужни подго
товки за ^1 провеждането : им 
са извършени : на . време. И 
Общинската, партийна кон
ференция ■ • и Общинският 
синдикален* съвет; ^след - все- 
обСтоцИи ^ • -разисквани я 
-изготовйли -й‘1 приели конкре • 
тнсгг изборни 1 програмиопре 
Делящи ' съдържанието на 
йзборналта дейност. Дрез 
зи : общински : организации 
Сй1 • формирани и политиче- 
Ьки ‘ активи, чизито членове 
непосредствено ще съ дей
ствуват в изборите.

На проведените досега за
седания и при етите докулю- 
цги, от странална Общинска
та конференция на СК и 
ОСС е подчертано, че успе
хът в изборите трябва да 
се търси не във формален 
избор на нови ръководства, 
а;преди всичко в критиче
ско и г конкретно оценяване 
ка дееспособността.. на'. Орга
низациите в средите, в ко
ито работят и. действуват. 
Фактът, че Босилеградска 
община се числи между ико 
номически най-неразвитите в 
СР Сърбия, търси пълна ос- 
пособеност, мобилизираност 
и активност на всяка парти
йна и синдикална организа
ция- Този факт налага за 
предстоящия двугодишен пе 
рйод да бъдат изготвени та
кива програми за дейност, 
които ще бъдат лишени ог 
всякакви Обобщения, от пре 
писване на общите полити
чески определения и конгре 
сни резолюции.

Разбира се, това не означа 
ва, че сега става дума за 
някаква отделна или извън
редна политическа акциЯ- 
Напротив, защото общото 
съдържание на сегашния 
политически ход на нашата 
обществено-политическа си
стема налага отворен диалог 
за успехите и слабостите и

* Съюзът на комунисти 
те съвместно с останалите 
обществено-политически ор

звойни планове — за идна 
та година и за предстоящия 
среднбсрочен . план на разви 
тие (1981 — 1985 година). Ос 
вен, това,, оживено,..се, р.азир. 
ква-, до* 1.проблемите/ ,ада -щ% 
билизавщята,- щаиряа,!. % УбДъ?
идване, на.; 1рабодаьото / вре-мз, 
икономиите и^прочие, ЮО 1.0

с;В, местнитет общи^етп.вщ
мавиетО: е цривлина) ,изд^лнеТ1 
ни^р >на,ярощ),амит.е|опр, ког 
МУН алНСъбиГОВР; / г.СТР|ОИТ^Д71 
ство.,, Първичните, бРШШза, 
ции . на СК и, дсггацащт&(рр 
ганизиранИ;:. / общестаеио-ДР/ 
литически лили, ,В;лО$ихЩШ% 
през. изтеклия;.!периодшхеа 
развили особено, обогата /лиД. 
плодотворна, н /; активност по 
изграждането> ма., водопровб 
ди, пътища^л/.обекти.-! на! 
обществения в стандарт,: елек 
трификацията п.щ под.» пТ В 
онези. кеелища,; където рабо 
тите^са-.- синхронизирани!: мре 
зултатите ра много; /потдобг 
ри, а там,;.кьдето/всеки! дей 
ствува..за) < .себе; / сия —ш. има 
доста:; пропуски: ой 

Предизборната . к дейност. в 
Съюза на комунистите . ще 
приключи 1; към >25; I ноември, 
а изборната: !Жъма25л1деке\р; 
ври * т.г. Тогава - сще: г могат 
да ое сумират -резултатите,' 
а. ще се приемат и. плано 
ве за предстоящата.дейност 

5ЙОЕ.08С 1 !ОСр1 
. ■> онсртСагфН.

пълна демократичност в ра
зискване по всички въпро
си. Още по-конкретно: съ
държанието на целокупната 
изборно-политическа дейно
ст трябва да изхожда ог 
онези въпроси които все
кидневно, се. явяват, за, разрр, 
шаване..: .м. ,цУч<' 1

Освен необходимостта-*, .за: 
по-уокорено:' общественюдаедз . 
номическо развитие на об
щината, от първичните, лар-г 
тийни и синдикални! ,‘оргатгл 
ннзации се очаква пълна и 
недвусмислена активност , в 
реализиране на/ Закона на 
сдружения- труд. Пред Съ
юза- на комунистите ■ = и Съ- 1 месец разисква по>*’ пробле- 
юза на'-синдикатите пред
стои непрекъсната идейна 
и практическа борба за до
изграждане на нови доходни 
отношения, в които възна- 
граждаванет0 според резул
татите от труда ще бъде 
единствената възможност 
във всички основи и трудо- 
вй организации. Впрочем 
само тоя принцип на възна- 
граждаването изцяло ще мо 
же да стимулира лични я 
труд, който е и основа за 
повишаване лроизводително- 
онално стопанисване. /.Тези 
пък мероприятия гарантират

гаиизации полага усилия за 
разрешаване на 

трептящите. проблеми на 
селението

жизнено
на

са предстоящите
Напред с дейността по Ч 1~>

дни завърши I курсамза; около. 
70 работници.. за бъдещия 
дървообработващ . цех ., «а> 
мебелната, фабрика „Симло" 
от .Бранят-и о; .ют 

СК и Съюза на .синдика
тите , .изразиха >> още. :веднаж 
готовността оц„ при прове>к 
даието на, конкурсите, да , ;се 
спазва- строго,, обществения 
договор за настаняване; на 
работа. ,В, досегашната ,щ>ак 
тика(„разпоредбите на(»дого 
-вора ; иай-често>| са: прецебре 
гвани,-.което ,тряб®а; да „се 
преустанови (,занопред.| о.. 0п 
, Не:, само обаче „заетостта 
привлича, вниманието на. 
СК. лВ, предизобрната : дейп 
ност, която е в ход,,:първич 
ните организации на опРК 
във воички среди --. оенрв 
ните организации, на, сдру: 
жеагия труд,, местните /„об
щности и лр. 
анализират досегашната ! си 
дейност, 
тите резултати, но едновре 
меино говорят за, слабости
те и пропуските в сдаоята 
дейност. . ' , ;НЩИ

В основните организации: 
на сдружения труд особено 
ударение се слага върху 
приемането на бъдещите ра-

ЬН .'.УЧ1 ** И А М|
претворяване инициативата 
на другаря Тито за колен 
Т1шна 1р,абогА н. отговорност, 
Съюзът „на^ комунистите, в 
.Сурдудцшка:; община; ,<оъвме 
стнооЮ останалите, ? общес- 
твенололитичеоки . орг.ани- 
зацгш1 а юдата усилия за раз 
фСШаване на: <лшзненотрептя 
щите проблеми на населени 
ето, Съвместно ,С1 >,Сбщиг1- 
ския сгшдипсален съ®ет : ОК 
на СКС в края на миналия

са

те мите на заетостта, ' относно 
незаета! а работна'1 ръка;

Обстоятелството1, че на' те
риторията на : Сурдулишка 
рбщина има :134а евнде:-1ти- 
рани като незаети, относно 
търсещи ‘ работа, само по 
себе си с достатъчен повод 
да се разисква по тоя ва* 
жед въпрос. Още понважно 
е, че 784 души са -млади хо
ра, кОито чакат работа от 
една до три години. Има 
обаче и други показатели 
— 352 души са без основно 
училище, което може да 
се протълкува, че тези „без 
работни" всъщност имат 
свое препитание, но търсят 
работа в промишлеността.

В структурата на млада
та незаета работна ръка 
има средишгсти с кшалифи- 
асации, които не може да пб 
еме сегашното стопанство 
на Сурдулишка община. В 
последствие на това органи 
задните на сдружения труд, 
съвместно с организациите 
на сдружения труд органи
зират курсове за преквали 
фикация- През годинато по 
тоя начин работа сй обезпе
чиха 100 младежи и девой 
ки, а понастоящем се орга- 
гшзират курсове за още 25 
души.

Такива ' курсове организи 
раха цеха на обувната фаб 
рика „Кощана”, цеха за до
машно ръкоделие' „Народна 
радинбет’’, леярната ,Л1ачка 
тица"; ООСТ „5 септември" 
к;ьм автомобшшште заводи 
лДть^йбна застава". Тези

обстойно ••и» ято

отчитат постигна

успешно реализиране -на ико 
номическата стабилизация, 
ст.та на труда и за по-рацм- 
в момента най-важната зада 
ча в обществото ни. 

Предстоящите избори пре- С.бг. ш-
даагат пълна възможност в

Ф /•новите ръководства на пар
тийните и опндикални орга- 
низацгш да се изберат най- 
активните и -най'Способните 
кадри. Секретариатите в пър 
вичлите партийни организа
ции и- изпълнителните съве 
ти в първичните синдикални 
организации ще бъдат с кб 
лективла работа и с колек 
тивна й лична отговорност. 
А инициативата на другаря 
Тито за въвеждане -на колек 
тивното ръководство не ще 
може изцяло да се реалгши 
ра без оспособени кадри, 
без кадри с изострена идей 
но-политическа съзнателност. 
Всъщност, това е и импера
тивна задача.
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В. Б. ГРАЖДАНИТЕ ОТ-ДИМИТРОВГРАД ПИТАТ
бележка;
/НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В 

ИНИЦИАТИВИТЕ
Добри Дол,

ата

•П Най-*новите неприятност! I, 
ма дим!провлрадчааш „сер
вират" агякон работници !ч . в и 
пощата, които заслужават 
всяка критика.

Макар че в Димитровград 
оката поща има достатъчно 
разносвачи, гражданите твър 
дс нередовно получават сво 
ите писма, а в някои час
ти на града дори изобщо 
но стигат?!

Поради посочената прн-

фикация или както се иска 
за един от разносвачите — 
отсъствие на*'контрол,.(а тъй 
като дирекцията-? е' в Пирот, 
а тук работи кой как си 
иока.

Едва ли е нужно да се 
казва какво означава това 
за всеки гражданин, 
писмото му, изпратено, да 
речем, ща пели ноември от 
Белград, се доставя на съ
ответния адрес на петнадесе

штИЩж 1

за-нш, а те,.са: „Ве-Й 'иямй

ЙЖВ

I

гл
: О !

!.!! 1 01! 1:чи. Ш1И! ,Г> •’ 
мрежа, 1ю-

; О.т-лшналата година, иаса^..в рамки. >ка .към 
,г [.те на .Социалистическия съю? Восиле- струнния --а същ

град и Добри дол представляват, една домроиода, канализацията изграждал I 
. -„честна., конференция а две, цодружии- пе ,ма пътища а крайградеците. селища., 
а [Ци.тС решението за формиране на от- и някои улици в града.; .,1 , , . - •(
, , ; делни подружцици са постигнати и до- ., За,]Премахва)ф пд'тези , пррблемп 

бри ..резултати, защото в тях се реша- .нужни и обективни' .възможности.. Те 
сват .Въпроси от жизнен иртерес за,.мо- не,. могат •но-уйсорс/Гр, ',да,' се. разреша- 
стниге общности , поотделно,, Нв рядко ..ват, защото иА№кШг.’ дечтцшли ма- 
подружиините .разискват и,,цо, с-ьвмест-.,. териаяпи средства,1 с кцщр, нс разпада, ч- 
ни въпроси. ,1 .: ,л.,., (,,, ц|П|;н I:. ,га .местната ■ обйрюет в ’Босилеград. По-, ...

Местната подружница в, Борилеград [Край адбствеииТе им' Й-);Ь,мож1|0'сти е, 
Офсета’<р [разисквала: и предлагала ,ре- необходима <и НомОщ 'б‘|-1'6'1-ра11а /й Об'- 

гг.ацеиияГюа. I редица.: висящи» 1Г1роблеми..м11щиноката -скупщина) Но - освен, -обоктйв- <ч» 
Лрйшнвсиша? подтиквани . са , въпроси . ните - со, явяват ц , субективни слабости, .- 
•йаги««муналиата:-.дейност, градоустрой- ..Гражданите . и |Труцвдцйте,.пе,,са,..пода? ,

тюквеииднллац па-.града, хигиената, еле- дователни в осъществяване иа ииици- 
'■'«ярификамията-ша крайградските сели- ативите си. Често поради малък брой 

„и-,ига»,снабдяването .водоснабдяването и на присъстващи заседанията, същевре- 
.-пр, Жизнените въпроси последователно меино на това и.договорите, се огероч- 

■I ['(00. .разрешават, но, все още някои от ват. Своята задача недостатъчно са ра- 
,1 > ,тяХ', - тъРСяТ- логщагелно изучаване и збрали и комунистите. Вместо да под- 

что,обстойни решения. тикват останалите, често и те ме се от-
п.иСогашните, назрели проблеми в ме- зовават на , заседанията.

, »едната конференция и поотделно в по- проблемите си остават или съвсем сла- 
, »дружпииите са; .разширяване на пътя бо се разрешават.

- г.яо.-и [.«.реконструкция - на

ако
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руа^иашта и ■ ,Яйа[Ш-ф&ойй/0ст'1'а 
МА* работшпщт? о* доугата 
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1981 ДО 1985 ГОДИНАРАЗВИТИЕ ОТСРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН НА

■ИККГрТ
ИЗ ДЕЙНОСТТА ПА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД

11СТ „& мтември*-: чувствително 

травтванв на дохода
основна организацияИзтеклият тази

на сдружения 1руд иа сур-
ДуЛИШКО-ГО ОТОПаНСШВО 'ВЪЗЛИ
за иа 4 475 динара, което се 
счита за сравнително добро 
постижение (В общината. От
рицателна тенденция показ 

по болест.

деветмесечен 
период за ООСТ „5 септем
ври” к*ьм автомобилните за 
води „Цървена застава” е 
доста успешен. Произведени 
са общо 320 560 микромото- 
ри за всички типове мотор
ни превозни средства, кое
то в сравнение със същия 
период на миналата година 
е повече за 87 на сто.

Общият доход за деветте 
месеца на текущата годната 
също бележи увеличение и 
възлиза на над ПО милиона 

е за 4,8 пове

затруднени 
на износа главно се 

пазарите на за-

Понеже тези
условия 
отнасят за 
ладиите страни, в предстоя- 

години трябва да се

* ПЛАНОВЕТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ИЛ СДРУЖЕНИЯ ТРУД ТРЯЬВА ДА СЪ
ДЪРЖАТ НЕ САМО СОБСТВЕНИ РАЗВОЙНИ ЦЕ- 
ли И ЗАДАЧИ, НО И ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНО
ВЕТЕ НА СЛОЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И

САМОУПРАВИТЕЛНИ ОБЩНОСТИ, В КОИТО 
СА СДРУЖЕНИ И ДЕЛОВО СВЪРЗАНИ

щите
търсят решения в по-реши- 

насока към пазарите 
в необвързаните и развива
щите се страни. Възможнос- 

които дават тези па
са малки, па пора-

ват отсъствията
кагго се изключи екг- телнакоито

пусиште но майчинство белс 
жат увеличение от 50 и а 
сто, което в крадла сметка 

отразява

ТЕ

тите, 
зари не 
ди развитие на търговската 
размяна с тези страни пред 
ставлява един от наде-сигур 
пито пътища» Еодещи къ-ч 
уравновесяване на 
търговския баланс. Инак ра 
звитието на стопанското съ
трудничество с тези страни 
не представлява само иконо 
мическа необходимост, но 
същевременно това е и за
дължение, което произтича 
от ролята на Югославия в 
движението за необвърза-

слабости ипо не малкото 
пропуски, които спъват ус
кореното осъществяване 
основните цели иа стопан
ската стабилизация» които 
ще се „пренесат" в пред
стоящия планов период. Тук 
преди всичко трябва да се 
спомене прекаденото 
тиране и намаляване на въз 

слособ-

В повечето основни орга
низации па сдружения труд 
вече започнаха подготовките 
за изработката иа предстоя
щите средносрочни 
шI планове за период 1981 
—1985 година. Същевре 
по Скупщината па СР Сър
бия, Изпълнителният съвет. 
Стопанската камара, Съюзът 
на синдикатите и ССТН из

седоста зле
върху общия доход и 
папските резултати изобщо. 
Изчислеше по-ниак всекшдпе 
ако 31 работник огсъствува 
по болест, което безспорно 
съвсем не съответствуш па 
здравосл ов1 гото

трудещите се. Касае се 
ггреди всичко за отсъствия, 
които не са продиктувани 
от необходимост да се въз 
стилови нарушеното здраве, 
а да се изпълняват някои 
частни работи.

През деветмесечното бро
ят иа работниците е уве
личен с 20 носи работници. 
Понастоящем четири и по 
лавина месечен курс посе
щават още 30 работници ко 
иго ще се включат в редов
ното производство след ус-

сто па

динара, което 
че от заплануваното, .а за 
72 на сто повече по отноше

развои-
външио-

м синание на деветмесечието 
миналата година.

Такива резултати са плод 
на усшшята на трудовия ко 
лектив и на ©се по-доброто 
усвояване на производство
то на промишлената продук 
ция за автомобилната инду- 

мотори-охладн гел и,

състояние инвес-
на

производствената 
пост иа стопанството, отри-пълмиха значителна част от 

работите по изработката па 
много анализи, които тряб
ва да послужат за основа 
иа тези документи. В ход 
е и публичното разискване 
по Проекта на закона за об 
ществеио планиране, който 
требва да бъде приет до 
края на тази година.

В тази фаза най-важната 
задача е свързването и съ
гласуването на всички ак
ции, които сега се водяг в 
основните

външнотърговскицателпия 
баланс и неравномерното ре 
гионално развитие в Репуб
ликата, както и изоставане
то на САП Косово.

стрия:
мотори-отоплители и мотори 
за стъклочистачки.

Останалите показатели съ 
що потвърждават забележи 
телен напредък по отноше
ние на натуралното произ
водство, въпреки че запла
нуваната продукция 
произведена 
Характерно е, че за раз ши

на материалните

пост.

УЧАСТИЕ НА РАБОТНИ 
ЦИТЕ В ДЕФИНИРАНЕ НА 
ПЛАНОВЕТЕ

ДА СЕ СТИМУЛИРА 
ИЗНОСА

Досегашният опит потвър
ди обстоятелството, че само 
въз основата на всестранна 
осведоменост е

Един от трудните пробле
ми, които съпътствуват сто
панството на СР Сърбия ве
че няколко години, е вън
шнотърговският дефицит.

За да се премахне този де 
фицит съществуват 
два начина: или да се нама

ене
пешно издържания курс.

Годишният план на произ
водството предвижда произ 
водството на 465 хиляди 
бройки микромотори. Счи
та се, че това производство 
до края на годината ще бъ 
де изпълнено.

стопроцентно.
организации на 

сдружения труд, автономни
те области, Републиката и 
федерацията, бе казано 
седанието на 
ството на ЦК на Сърбия (5 
ноември). И на това 
ние бе повторена 
за голямото задължение и 
отговорност на Съюза на 
комунистите да 
и насочва 
подготовката и 
на развойните 
предстоящите пет години 

Основните цели на обще
ствено-икономическото паз-
“™Еи,™ СР Сърбия, внесе
ни инак и в конгресните ло 
кументн, са: укрепване на 
качествените промени в сто 
пппИ°Ванет°, Увеличениепроизводителността 
Да, нарастване на 
тивната сопсобмост 
низациите 
ТРУД, засилване 
т“реното Развитие ма 

Сърби '0 яразвитие Райони 
области I САП Й5Г"

възможна 
действителна, самоуправите- 
лна ангажираност на трудо 
вите хора в планирането.

„Няма никакви спънки, ка 
за в уводното си изложение 
Жарко Папич, всички тру
дови хора при необходимо
то техническо

Ряването 
основи «а труда са отделе
ни към 2,5 милиона динара, на за 

Председателкоето по отношение на де
ветте
година представлява за це
ли 98 на сто повече. 

Средният личен доход

само
месеца на миналата

ли вноса, или да се увеличи 
износа. Обаче според думи
те на Тихомир Влашкалич, 
понеже намаляването на вно 
са ще предизвика последи
ци с дългосрочно значение 
(автархичност, 
размера на стопанския ръст, 
незаетост) като решение ос 
тава единствено увеличение
то на износа. На заседание
то на Председателството се 
чуха

заседа-
оценкатаСт. Н.в

ограничение 
и свързаните със специфич
ността на някои аспекти на 
плана, да знаят за всичко 
Съществено, за което знаят

раздвижва 
активността по

приемането 
планове за

намаляване

и членовете на нашия Из
пълнителен съвет. Разбира 
се, такава роля и активност 
на трудовите хора няма да 
дойде спонтанно, 
себе си. Затова 
то обезпечаване на 
Р°лЯ на трудовите хора 
ова да бъде основното на
сочване на всички субектив 
ни сили на всички места, кт> 
дето се — 
особени

много предложения 
как да се осъществи тази 
цел. Набляга се 
управително 
в областта на 
получаване и използване на 
валутните

само по 
практическо 

такававърху само- 
споразумяване 

съвместното
на тряна •гру-

акумула- 
на орга

на сдружения
средства 

здрава и Дългосрочна 
заност на

Върху 
СВЪр-

производствените 
и външнотърговските 
низации при излизането 
иа чуждестранни пазари, въ 
рху развитие на стимулира
щите инструменти и 
Обаче

планира, при което 
задължения 

първичните организации на 
Съюза

на износа, имат
не- орга-

на комунистите". Те
зи задължения не бива да 
се сведат само до едно или 
Две събрания, на които ще 
се разглеждат проблемите 
на плана, но трябва 
роко и по-сериозно да се 
схванат. Става 
обохдимостта

имвПо време на разговорите на представители на фонда за 
неразвитите

тш.
„„ , оценки (Ми
лош Минич), че тези и 
добнн мерки може би няма 
да бъдат достатъчни, поне
же вече днес има сериозни
ппзпт!1' Че чУжДестранните пазари през настоящите

ше бъдат още по-за- 
творени, че в много странище кризи н влРоа™
™ п™ платежните дефици 
обсто?тепТаКИВа затРУДнени

са до известна

има иПомоща на фонда от 

голямо значение
ДА СЕ ИНВЕСТИРА 
СЪОБРАЗНО по- по-ши-ДОХОДА

През дума за не- 
целокулната 

активност на първичните ор 
ганизации на Съюза 
мунистите да се пристъпи 
от становището на 
именно планът да стане 
ставна част на общата 
кидневна активност 
ганизациите.

»ко„омичккотоТеп-,ГОДИНИ в 
СР Сърби Развитие иа 
Редиц!Р®“§ав ,с.а "дигната 
рамките напм?гзултати- В лредстоЯща1Те°Д™Тговкатз 
планове тези редн°срочни 
трябва да се ож постижения 
Цел „а б “ аФ»Р««Рат, ?

ъдат образец 
трябва да се работи и

години. Обаче 
съществено е, 

разисква и

В началото на го-ноември в 
Димитровград се проведоха 
разговори, в които

та на територията иа Димит
ровградска община.

В изложенията на предста 
ангелите на обществено-по 
литичеоката общност и ор
ганизациите на сдружения 
труд в Димитровград бе из 
тъкнато, че помощта, 
ято оказва Фондът 
ямо значение за развитието 
на общината.

Както изтъкяа Риста Йо- 
ваиович,

на ко-

навзеха плана,
участие представителите на 
Републиканския фонд за под 
тикване развитието на не
достатъчно 
ща

съ-
все-

на ор-равитите край 
председателят 

Скупщината на фонда Рис 
та Йованович, на Изпълни
телни я отбор Новак Алек- 
оич, както и директорът на 
Фонда Мирко Филипович.

В разговорите взеха учас 
те и председателят на Ме 
ждуобщиноката 
на общност в Ниш Любиша 
Игич и представители на Ре

как
на вко- предстоящите 

не по-малко 
открито да се

Едно от заключенията на 
заседанието на Председател
ството е

има гол ■на изно 
степен да се разискванията по 

средносрочните планове на 
развитие да продължат в 
първичните организаци на 

и трудовите колективи. 
Инициатори на тези рази
сквания трябва да бъдат ко 
мунистите. Оценките 
«то се дойде 
квания,
подготовка на 
на ЦК на СКС,

.покрие" с износа.
председател 

скупщината на Фонда, 
мощ ,на Фонда може да се 
очаква и в

на
по-

Слвднщш брей излиза на 28 

нвемира т.г. мата диубрей я ща бъде 

досв>т>> ■■ Деня иа Републиката

регионал- предстоящия оредноорочен период.
В разговорите бе посоче

но, че е необходима по-доб 
ра организираност в 
вяването на програмите.

до ко- 
в тези разис- 

ще се ползват за 
заседанието 

т което тце се
проведе към края на декем 
ври.

тоналната стопанска кама 
ра. Присъствуващите бяха 
осведомени за осъществява
нето :на калиталовложения-

изгот-

Т. П.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
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Год. ХХХУП 
18 ноември 

1979 
Белград

Жилищното строителство 

възможности и желания
ва трябва да се почне с ясна и прециз-

вече за-
Твърде е значително, че вече след 

едногодишно осъществяване становища на разработка на утвърдените 
та на Единадесетия конгрес на СЮК и дачи. Това, най-напред, значи ясно Да 
Оомия конгрес на СЪюза на югослав- се разграничат недостатъците на стро
ените синдикати, всички обществено- ителната оператива и на онези които

водят жилищната политика, по какъв 
начин да се уокори съвременното ин
дустриално строителство, което у нас 

резултатите в изпълняването на кон- обхваща 15 — 20 на сто, а в много ев- 
гресните задачи. Скоростта с която бе ропейоки страни и над 80 на сто от 
снимено положението, извършените общото жилищно строителство, как да 
анализи и съставените критики указа- се уеднаквяват около 20-ината различни 
ния за работа показват, че са извлече- системи на строене, кале да се измени 
ни важни поуки от предишния негати- данъчната и кредитната политика и фи- 
вен опит. Обаче, на прага на новия нансовата система, и тогава да се даде 
средносрочен план се показа, че с пре- отговор на въпроса как да се определя 
минаването към насочено жилищно наема, подържа жилищния 
строителство множество въпроси все финансира изграждането иа 
още стоят открити. Затова и Съюзна- по битовите потреби, 
та конференция на Социалистическия 
съюз и Председателството на Съвета 
на Съюза на югославските синдикати 
от обемистите обсъждания извлякоха 
съвместно заключение за необходимо
стта от изостряне на отношението към 
някои въпроси, по които са взети яс- 
ни идейно-политически становища, оба
че същите не се осъществяват.

Разрезът, в който обществото се на
мери между становищата и практика
та ще ни струва на края на текущия 
средносрочен план към 
ща по-малко. В условията 
раната има 500 000 молби за квартири 
и 106 000 за кредити, 850 000 работници 
по-млади от 25 години и когато тряб
ва да разчитаме на 250 000 нови, които 
средно годишно постъпват на работа, 
проблемът на закъснението и изостава- 

тази област изпъква в цялата

-политически организации с нова акту- 
• алност поставиха на днеген ред пробле

мите на жилищната политика, относно

фонд и 
комунал-

Ако се задържат старите отноше
ния, големите капиталовложения в жи
лищното строителство не могат да по
добрят състоянието. Опирането върху 
постоянното увеличение на обществени
те капиталовложения по-нататък не е 
възможно, тъй като нашите капитало
вложения достигнаха горната граница, 
през кодто трудно може да се иде, а 
да не се угрози целокупното развитие. 
Изходът би могъл да се намери в по- 
-решителното и конкретно изравняване 
на обществения третман на всички ви
дове строителство: обществено, частно, 
кооперативно и под. Досега, макар че 
ориентироваката на строене на жили
ще в частна собственост винаги съще
ствуваше, трябва да се признае, че ня
маше конкретна политика, която би я 
поощрявала .

„КАТО КОМУНИСТИ ..."
НЕОТДАВНА в Белград два пъти поредно 

присъствувахме на съдържателно и интересно об
съждане на нашата икономическа обстановка и 
Цроекта на икономическата политика в след
ващата година и в следващия средносрочен пери
од. Първия ден освен партийни функционери взе
ха участие представители на държавните органи, 
Стопанската камара и някои други институции. 
Утре ден се събра партийният актив за следене 
на стопанските процеси да разисква върху съща
та тема. Имаше тук и делегати в скупщините и 
активисти от политическите организации и извън
редни специалисти... Тук бяха и някои хора от 
предходния състав, което от гледна точка на „кон
ти нунтета", във всеки случай не е лошо.

— Днес можем да говорим наистина като 
комунисти, пооткрито и по-крнтически, не сме 
обременени от представителството на институции и 
организации - 
названията си.

И говореха рязко, обосновано, убедително. 
Представата за нашата икономическа обстановка 
бе допълнена с още една доза реализъм, макар 
че и казаното предходно не бе нереално, защото 
Също така бе казано пред партийно заседание.

Забележката „да говорим като комунисти’' 
сме чували и по-раио. Чуваме я все по-често от 
устата на много хора, било да се касае за със
тоянието в нашето стопанство или в спорта, на 
„федерално ровнище’’ или в местната общност и 
ООСТ. Оттам, поводът за тези редове вероятно не 
е най-добре избран. Но, да не ни се възрази, 
как поводи за „ужилваме" търсим само — .долу".

100 000 жили-
когато в от

нето в 
си големина Традиционното отношение към част

ното строителство, на което се гледа 
•като на необходимо зло или дори 
т0 обогатяване на отделиш хора и под. 
трябва да се преодолее, защото точно 
тези предразсъДъ4и и 
плюс бюрократичните отношения, 
срочват по-успешното осъществяване 
на приетите становища и решения и 
възможностите за по-уокорено жилищ
но строителство. Най-удачният 
да се стимулира влагането иа личните 
сродства с развитието на жилищните 
кооперации, които строят и до 40 на 
сто ло-ефтино, а трудовите хора най-не- 
посредствсио управляват със сдруже- 

си средства. Така обществено на
соченото жилищно строителство нзис- 

насърчава към изменение иа соб 
- ствеиическите отношения. И тук дълго

Така в самоуправителните общнос- вроме се робуваше иа традиционализ- 
за жилища, където ма и ТВърде малко имаше комбинация 

на лична и обществена собственост.

Главният проблем е, че жилищното 
строителство бавно и трудно — а тук 
таме — изобщо обществено не се на- 

Осноиното конгресно стано-

ка-

несхващанил,правлява.
вище в жилищното строителство да се 
внедрят колкото е възможно повече 
икономически елементи — в практика- 

зачита. Следователно, и основ- 
отно-

от-

зявиха някои в началото на из-та не се
ната цел — от купопродажните 
шения да се премине към доходовни, 
които трябва да се развиват на базата 
на самоуправителното споразумяване и 
обществено договаряне, върху самоуп
равителното планиране и — преди вси-

_ ла решаващото влияние на тру-
човек върху жилищната полити-

иачии

чко 
довия
ка е още твъРДС далече.

ни те

ква и

ти на интересите
би трябвало трудовите хора чрез де
легатската система най-иряко Да Ре‘ 
шава за средствата в тази област, глав-
“ите Служби Трешава^тГсс"лъ1рш™ив лГтруДностите според възможностите, 

„рътове и в общините, където плановете и становищата, кризата по
дова праад? изпълнителните органи, стоянпо ще се повтаря и задълбочава, 
обтиноките скушшюи или управите. За да не се стигне до това, ще бъде 
КоТко кмано шГ и прекадена само- необходимо - това заключиха и 
Гтоятелн^? и отчуждаване на много двете председателства - повече да се 
™,*гГм и поведение на монопол, води сметка за това, че планомерно 
А това значи че бюрократичната прак- насоченото жилищно строителство да 

„Г^то сио покрита с демо- върви съгласувано с политиката иа разтика, най-често сгшо гю р д местване иа материалните производ-
кратичпи ^рми, сс задържа я ст сшш> миого повече да се насо-
кои среди дори и заздравява. чва Жилищиото строителство на село

на и да се постигне последователно про
веждане на многоОройпите обществени 
догорори и самоуправителии споразу
мения-

за жилищнатаОтдавна се говори
обаче ако не се бъдат решава

на едно място отворим сърце и 
като комунисти'', на друго — там където практи
чески, постоянно, с активност трябва да потвърж
даваме принадлежността си към своята комунис
тическа организация — по-другояче.

Защо? Трябвало би и за това да поразгова- 
ряме. Като комунисти.

„говорим

М. К.

Какво да се стимулира: Предимство в капитало
вложенията да се

Всички това спира развитието 
новите отношения, които търсят Да се 

ио-далече отдавно подкре- 
становища. Зато-

дава на онези, чнито произве
дения ще имат сигурен пласментотива мяоого 

па на принципните
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ОБЩЕСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖЕНАТА

КЪДЕТО СЕ РАБОТИ - ИМА ЖЕНИ 

КЪДЕТО СЕ РЕШАВА - НЯМА ЖЕНИ
** обществена дейност же'

Някои другарки прие
ха това и случва се, че щО-м 
някоя другарка вземе дума 
та, да се чуе „сега тя пак 
ще говори за жените'". А с-д 
щността на промяната в е-д 
знанието се с-дстои в това, 
че за проблемите, които спо 
ред сегашното състояние на 
нещата повече обременяват 
жената, говорим как да ги 
назовавам с-дс същинските 
им имена. Защото, 
не са само грижа на майка
та, образованието или

работа на

чето, както за условията за съ ли две обстоятелства 
здаваие, така и за разоре- раоотшпе ^ш^рсмсш 
делението па дохода. Това и история - и

и наслоихте, които съше" 
в съзнанието — 

многоброния спирачки,

и в града, също така отбе
лязваме заослежителпи ре
зултати. Оощото 
жените, изорани в редовете 
на делегациите па еамоуира 
вителинте общности па шь 

скуищипите на об 
ществено-иол 1 пическитс 
щиоетп, работническите съ
вети, органите на ооществе 
но -1 юл итическите

литс.с иМАРИЯ ТОДОРОВИЧ
число паСВЕДЕНИЯТА, на които 

се базираме когато даваме 
оценка за това колко сме 
строили за афирмацидта и 
общественото положение на 
жената в нашето общество,

според леипидпа жената,
принос в създаването па до

ооезосчи равмопра ступат 
участие в решавалото.

хода, ще
13110 имат

които спъват но-ускорсното 
установяване на същински 

отиоше-

тересите
00

Съзнателни сме, че изграж
дането на само у правителни- само у правител ни 
те отношения в оо/цеството пия, които в нашите усло- 
с сложно, с много иротиво- вия представляват съще

ствен оолик за афирмация 
и домииация па интересите 
па раоотническата

недвусмислено илюстрират 
н потвърждават един несъ
мнен резултат. Обаче, тъкмо 
потвърдилият се ош1т, че 
материалните резултати се 
отразяват на съзна1шето, на 
схващането и потребите на 
хората допрштся, че днес 

откол-

оргапиза 
значително с по-го-Ц1111

Лямо, отколкото в изборите речия, по самото верОалпо- 
ирез 1У/4 година. Значи, н 
със самото присъствие на иа шш онова 
ясените н с тяхното актив- та 
но участие, а и с общата тнвни сили, с които съще- 
ооществена ориентация по- ствуващите противоречия 
стигнахме, чс въпросите за ще се преодоляват и разре- 
ооществсно - Н1С011 ом 11 чсС1СО шават и така променя със- 
то н политическото ноложе- тоднието, не може да се до
пие на жената се третират принася за промяната иа об 
като въпроси на цялото об- ществеио - икономическото 
щество. това само потвърж- положение иа жената, 
дава правилността на кон- 
целта, че няма успешно ре
шаване иа тези въпроси из
вън развитието на общество 
то като цяло.

децата
то нздопявапс, че сме за то 

без силпа- 
акция па всички субок-

кл аса. на-
стаияването на 
младите не е само проблем 
на майката, но на семей
ството, въпросите за защи-

Тъй както — според оцен 
китс изнесени на последно
то заседание на ЦК на СЮК 
в докада на другаря Мику- 
лич — „работниците в ос
новните 
сдружения труд не решават 
непосредствено за целокуп
ния доход, но главно заоиа 
зи негова част, която ■

да видим по-ясно 
кото виждахме вчера — ка
кво всичко сме могли и ка
кво всичко можем да напра 
вим, ако по-организиранб 
пристъпим към премахване
то на определени причшш, 
ако със сдружени сили, със 
съвместна акция в конкрет
ните среди намираме реше
ния с цел още повече да се 
афирмира и ангажира жена 
та във всички области на 
обществения и политичес
кия живот у нас. С участи
ето на всички организирани 
социалистически сили, обе
динени в ССТН, с направля
ването на обществените про 
цеси и преодоляването на сти 
хийността в развитието чрез 
самоуправително планира
не (в процесите на изготвя
не и приемане на средносро 
чните обществени планове) с 
колективна работа и отгово 
рност за решения, за резул
тат — тези наши 
можем
претворим в нова самоупра 
вителна практика.

та на здравето на жената 
на поради майчинската функ

ция не е само грижа на же 
ната, но и на нейните вече 

е родени деца и на нейния съ 
пруг и обществото като ця
ло. Затова би трябвало об
ществената активност да се

организации

ОСТАТЪЦИ ОТ СТАРОТО 
СЪЗНАНИЕ

предназначена за лични до
ходи", невъзможно е мно
жеството въпроси (които не 

Всички онези които се бо- посредствено злият на реал- 
Рят за промяна на положе- мото положение 
плето на жената само зара- но положение 
ди това, че тя е жена, от
носно майка, а не за промя
на на отношенията, в които 
създателите на дохода само 
управителите ше бъдат 
позиция действително да ре 
шават, сълшяват се в равно 
правното творческо включ
ване на жената като субект 
в самоуправителните произ
водствени отношения и съв
купния обществен живот.

В ооществе развива така, че да се съз
на жената) дават условия преди всичко 

в ООСТ, местната общност 
и във всички обществено- 
-политически

съзнанието проникна по 
знанието, в унисон с то
ва се променя и отношение
то, че промяната на жизне
ните и трудовите условия 
на хората (а това ще рече 
и на жените) е в пряка за
висимост с развитието на 
самоуправителните отноше 
ния и влиянието на създава 
щите дохода върху натруп
ването и разпределението на 
същия доход. От там в кри 
тическия анализ на постиг 
натото не можем да отде
лим въпроса за обществено
то положение на жените в

за съществуващите отноше 
ния по-бързо да се разре
шават. Необходимо е по-уско 
рено да се развиват самоуп 
равителните
ношения и свободната раз
мяна на труда, та работ
никът непосредствено да ре 
щава и влияе върху напра 
вляването на средствата, ко
нто се ангажират за детската 

- защита, здравното и пенси-
През такива становища а онното осигуряване, образо- 
все още има такива 
пробиват всъщност остатъ
ците на старото съзнание, 
които носят в себе си недо
верие и несхващане на съ
щността на самоуправление

организации, 
да се изразява непосредстве 
ният интерес на салюуправи 
телите, творците на доходд 
но така, че той да се тре
тира като интегрална 
ност, която освен това че е

в доходни от-

лич-
становища 

най-конкретно да участник в създаването на 
дохода и върху тази осно-се ванието, жилищното строи

телство, комуналните проб- ва има свой интерес, има и 
леми и др, което най-непо- семейство, и деца и 
средствено допринася към 
освобождаване на жената 
от грижите и задълженията, 
които нейният трудов ден 
са продължили на ‘двукрат
но работно време.

сдружения труд от оценки
те, които се отнасят за раз 
витието на самоуправителни 
те производствени 
ния в сдружения труд. Че
сто се казва: „Там където 
се работи — жените са рав
ноправни, обаче където 
решава — няма ги". Това из 
речение потвърждава, че сте 
пента иа овладяване на до
хода от страна на работни
ците още винаги е недоста
тъчна, защото за дохода все 
още се решава по стария 
начин, чрез избраните пред
ставители, а не с пълното 
творческо участие на 
ки трудови хора. А понеже 

делегациите 
по-малко застъпени от

върхуВИДИМ НАПРЕДЪК, НО... „своята кожа” чувствува 
всички тези въпроси. Работ-отиоше-На този степен в нашето

то.развитие отделното 
не, на който да било 
вън от контекста 
тието на

н.шсът като творец на дохо
да чувствува това и когато 
е баща и кагото

третира- 
въпрос 

на разви-
самоуправителните

Значи, най-очевидно, най- 
се -просто е да се провери кол 

ко самоуправителните произ 
водствени отношения в кон- 
кртна среда са се вкорени
ли в плътта на 
организация на сдружения 
ТРУД, според действителното 
влияиие на жените

е майка в 
това семейство. Съвкупното 
развитие на

производствени
пък и на 
блеми за 
гато

отношения, 
многобройните про 
които говорим ко 

анализираме обществе
ното положение

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ 
ПРОМЕНИ

съзнанието до- 
отноше-веде, че семейнитеосновната ния все повече да се раз- 

доверие.
на жената 

— не могат успешно да се 
решават без по-засилената 
акция по посоката 
витието на

Кои задачи 
Съюза на

стоят
комунистите сега, 

непосредствено, за да се анга 
жират членовете на СК 
по-бързата промяна на съ

ставляват мнозинство и Ркъ- х°яН,1ето- Точно е, че пър- 
дето И днес може да се «РП®*»!», на Съю
чуе: „Потрудихме се да ос ™ на к°мУНИстите не са от-
вободим жената от участие т™™ обСъЖ«али тази тема.
то й в дългите заседания" II“ е" че това «е са на-
„Ние защитихме жената” и Ж?вили нито органите на
т.н. ' ^ на равнището на обхци-

1 иата, МОК или ЦК. Това
Другарките аргументирано бИ не 6,1 било проблем,

И с много примери говорят при всяка Разглеждана ВДеино-политическата 
за това, в същността си ,,„Ма Се говоРи подсонкрет- 1а да се посвети
идеиио неприемливо стано- Те ™™еално съществуващи и на афирмаци»

2? ЙК освоНС ~ ?редВеГеГ в^И™ ^
И г-н. и другото, „НиГдало ^вителното обществено 
хме на жените пълна Сат ложение на 
стоятелност, че в »“ то областта

конференцията Ра™ште то на
те, актива и пол' п.,а л<ени ни ег.-ЗРчщ&та
поглед различни, т^,
~^ТТтоСз? 
има власт и' я давя’'0*™

пред виват върху обич, 
разбирателство ипроизво 

дители в трудовите органи
зации, където те в 
брой на настанените

сътрудни- 
между всички члено 

ве на семейството, обаче на 
спойките на

на раз-
самоуправителни чествов

всич-те, доходни отношения. 
данните, които гово-Затова 

Рят, че жените 
все по-голямо

и изостаналото, 
преди всичко дребнобуржоа 
зно съзнание, 
рито се 
ват в

жените сау нас 
число

във
творци на дохода катоСТсдру 
жени работници, охрабрява 
и представлява значителен 
резултат в нашето развитие 

довчера изостаналите и 
неразвити^ среди се издигна
ха многооройни нови фаб- 
р™ с НОВа Работническа класа, в която значителен 
процент представляват 
ботничките. В отделни 
пански отрасли (като тексти 
лната, електронната, фарм™ 
певтичната и други) и обще
ВИНЯТИ дейнос™ почти поло вината от състава на работ
ниците представляват 
те. В средното 
разование

съот
ветния им принос в създа
ването на дохода, понеже в 
недостатъчно развитите 
легатски

все още упо- 
задържат и проби- 

многобройни облици.
де-

отношения участи
ето им в изграждането 
становища 
все

В иа I».
От там емов делегациите необходимо в 

рабо- 
внимание 

ролята на

още е рядка практика 
ясно става, че действител 

ното влияние на жената в 
изпълняването на политичес 
ката власт чрез делегатска
та система е 
по отношение на 
принос на жената

ра
дял на работ- 

ничеоката класа в преобра
зованието на нашето обще
ство, в нейният неизмеримо 
голям принос и роля в тече 
ние на революционната

сто- недостатъчно, 
реалния

ването на дохода. Разбира 
се, днес в делегатските 
щини, от гледна 
възможностите - 
по-добре, отколкото 
отбор ническата

в
по-

жената. Тъй ка 
на планиране- 

развитие

скуп 
на наточка 

това ежени- 
насочено об- 

равноправно 
женската мла

деж, а на факултетите та- 
зи цифра се приближава 
Към 37 на сто. Обещствена- 
та грижа за жените — май
ки и

социалното

стомш?ера' «покупното съ

то бе0д0а'лКнтТОв?РугаРят Ти
куваха^ так”3 ’'Веиеов“®” тъл- 
°т областта„ в,ьпРосите 
щита, грижата детската за- Програмите
проблемите ,та с^ейейото ети^тЛ™” Г°ДИНа са пр” 
Онези два иль?3 раздвижват ст ' 1 ябвало би да се на-
ДРУгарки, които сСееТнаШ 0X0 запи 3’ Ч° В ТяХната Реали- 
в"ьв форумите нл,? вал11Ч>ат зация по-голямо
ВДТе' ид« «оифере„Цщ5теЩза ^

ВъО
Ръжена борба.
възобновяването и
Дането на

вече в в течение нае система.участието на изграж- 
нашата страна, за 

Другарят Тито с
Следаветлно, §- 

соките на нашата по-нататт, 
шна работа трябва да бъде 
по-активно отношение 
осъществяване на 
та на

една от на- което иин-
най-толямо
пъти е

уважение многоКъм
„ Същност-
самоуправителните ношения, които 

формулираме 
ваше на

отглеждането на деца
та се ползва с особено 
мание, така че и в тази об
ласт са постигнати значител 
ни обществени резултати. В 
организираната здравна за
щита на жените на селото

говорил.
вни- от- ДО- за идейнатаможем да 

осигуря- На 
условия, че проце Се 

сът на дохода да бъде 
тивен участншс

зако-като власт, 
най-ясно

ПОЗИ>тНеПРИвМЛИВата

отношение, ^ук На

тези
вижда

примери
ак- идейиав решаване- такова 

са се стек- внимание 
тези въ,-посвети на

проси.
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КОМЕНТАРИ

НАСТАНЯВАНЕТО НА РАБОТА
ОТГОВОРНОСТ В СДРУЖЕНИЯ ТРУД

НЕКАДа се зачитат нормите ОТГОВАРЯСъгласуването на самоулравителните общи актове 
на трудовите организации с обществените договори за 
настаняване на работа представлява значително преду 

словие за осъществяване на правото на работа, гаранти 
рано с Конституцията.

щество), при настаняването 
на работа да се избират оие 
зи лица, юоито ще затряб- 
ват на шефа св случай да 
се озове в „криза” и под. 
Случва се, отделни хора да 
се позовават на самоупра- 
вителните норми, а в црак 
тиката сами ги нарушавали. 
Значи, за себе — според та 
зи логика — те са извоюва 
ли такава мощ и общество 
на позиция, че самоуправи- 
тел!но поведение за тях ся
каш не няма.

ДРУГ!(
Числото на лицата, 

то в щни тази година са 
търсили работа в централна 
та част ка Сърбия възлиза 
ше на 265 252. В

работа са тяхно частно иму 
но участвуват в приемане
то на неправилни решения- 
И понастоящем има много 
примери, които потвържда 
ват инак разпространеното 
мнение, че! „без връзка1' мал 
цина могат да получат ра
бота. Също така, виновни
кът се трудно „уловя" за 
да се докаже, че един човек 
е получил работа по „ча
стна линия”.

Не са малко случаите в 
отделни колективи да пост-ь 
пват на работа почти цели 
семейства, в отделни колек 
тиви да „осъмне’' на работ 
но място лице, за 
предварително никой не е 
знаел, в отделни колективи 
предимство при настанява
не на работа да имат деца 
та на работниците от колек 
тива (сякаш средствата за

кои
никаква санация. От друга 
страна, ако загубите са рав 
ни със сумата на средства
та от резервния фонд, аван 
сите на личните доходи мо
гат и нататък да се изпла
щат нормално, при условия 
да не са по-високи от пред 
видените в самоуправител- 
ния общ акт. Но, ако загу
бата е по-голяма от нали
чните резервни средства, то 
гава трябва да се притекат 
в помощ останалите органи 
зации, с които тя е сдруже 
на в загубите. Ако последни 
те прехвърлят на текущата 
сметка на основната органи 
зация, която е работела със 
загуби, достатъчно средства, 
тогава работниците могат опо 
коцно да получат лични до
ходи до износа, утвърден в 
самоуправителното споразу
мение.

Общо взето, възможности 
те озовалият се по собстве 
на вина в загуби с прила
гането на закона до извест
на степен да направи отно
сителна своята отговорност
— наистина не са малки. 
Всичко
— зависи от договорните ли 
мити и от осъществените 
средни лични доходи, които 
разбира се, не могат да бъ
дат низки. От това става

Правилото, че онзи на кой 
то пада най-голямата отго
ворност за безопасното пла
ване, последен напуска пара 
хода при опасност, може би 
още важи в мореплаването, 
обаче когато се касае за 
стопанисването на колекти
ва в стопанството, почти мо 
же да се каже, че то нико
га не е станало и валидно. 
Ет0 защо привлекоха вни
манието разискванията за 
хора в стопанството, които 
на времето се водеха по 
Проекто закона за санация 
та и преставането на рабо
та на организациите на сдру 
женид труд. Тогава доста 
прецизно бе предупредено, 
че за всички трудности, в 
които се намери „деловия 
параход" на някой колектив 
— предимно са отговорни 
челниците в колектива. И 
не само директорът, но и 
всички ръководители от 
„щабната линия” заедно. То 
гава те трябва обезателно 
да вложат крайни усилия 
да се разрешат настаналите 
проблеми — без да прехвъР 
лят собствената част на от
говорност пито на работни
ците, а пито (в крайна смет 
ка) на целокупното обще
ство.

След шестмесечните рав
носметки в стопанството, ра
зискванията за отговорнос
тта в 'нашето общество от
ново оживяха- Показа се, че 
загубите и нататък представ 
ляват крупен проблем за ня 
кои колективи в СР Сърбия- 
Поправо, на списъка на ра
ботилите със загуба има по- 
малко имена, обаче сумата 
на загубите не е намалена. 
«Напротив, дори е и увели
чена. В списъка, за съжале 
■ние, останаха «ай-големнте 
колективи. И това главно 
в индустрията, на която от
пада повече от половината 
(60 «а сто) от воички конста 
тирани загуби.

Който работи може и да 
погреши, пак периодично 
изказаните загуби в много 
случаи не трябва да пред
ставляват същинският инди
катор. Но за разискване са 
загубите в дейностите извън 
стопанството, в конто сред
ните лични доходи на работ 
циците са значително над те 
зи в стопанството. Защото, 
според някои мнения „ра
ботилите със загуби извън 
сгопанството представляват 
всъщност непокрити лични 
доходи’! Капе, впрочем, в та 
ктгаа и подобни случаи да 
се постигне желаният ефект 
чрез призив на отговорност, 
когато самото прилагане на 
предложените законни реше 
иид такава материална отго 
ворност най-меко казано 
гправят относителна?

Колективът, който в пе
риодичната равносметка от
бележи загуба, макар че 
спада в кръга на онези с 
относително добри лични до 
ходи, почти не може глад
ко Да мине без прилагане 
началата за материална от
говорност върху настанени
те на работа в него. Заацо- 
то, както е известно, след 
като се е работело със за
губи ня<ма увеличение на ли 
чш1те доходи, което във все 
ки случай не представлява

сравнение 
с 1965 година увеличението 
броя на лицата, които са 
търсили работа възлиза на 
387,1 на сто. При съдили
щата на сдружения труд в 
централната част на репуб 
ликата миналата година има 
ло 2 622 дела за анулиране 
на конкурси и обяви. Съ
що тка индикативно е све-

проблемите 
по настаняването на рабо
та у нас са изключително 
сложни. Обаче това не е и 
не може да бъде оправда
ние за неправилност и неп 
раовди. Въпреки че протек
ционизмът не е гооподству- 
ващ, същият ако се съди 
по всичко, сериозно разлага 
обществено прокламирани
те и) признати норми, което 
може да ни нанесе сериоз
на политическа вреда.

Разбира се,

дението, че споровете 
връзка с постъпването 
работа
ност са веднага след споро 
вете за личните доходи.

във
иа

по своята числен -
което

Причините за споровете в 
тази област са многоброй- 
ни, обаче изглежда, че две 
са основни. Касае се за 
обективната невъзможност 
на сдружения труд да при 
еме всички, които в даде
ния момент търсят работа, 
но и за нарушаването на 
утвърдените закконни . нор
ми и за разпространеното 
влияние «а отделни лица и 
групи върху воденето на по 
литиката по настаняване. 
Несъгласуваността на усло
вията на конкурсите — об 
явите със самоуправителни- 
те общи актове е често дВ 
ление, което допринася за 
своеволието на отделни вли 
ятелни лица. Не помалко е 
значително и това, колко са 
моуправителните общи ак
тове на трудовите органи
зации са съгласувани с об 
ществените договори за на
станяване на работа.

Очевидно е, че проблеми 
те във връзка с провежда
нето на конкурсите — обя
вите най-често произтичат 
от недостатъчната съгласу
ваност на общите норматив 
ни актове на трудовата ор
ганизация със законопредпи 
санияга, а преди всичко със 
Закона за трудовите отно 
шения и Обществения дого 
вор за настаняване на ра
бота. Всъщност* от тази не
съгласуваност произтичат 
множество проблеми в при 
лагането на обществените 
договори за настаняването 
на работа.

В условията когато нати
скът за настаняването на 
работа е все по-голям (друг 
въпрос е дали всички, кои
то търсят работа действите 
лно са безработни), зачита
нето и прилагането на ут- 
въредните норми има изклю 
чително! значение. Ако об 
ществото е обезпечило и 
средства за качествено из
пълняване на тази работа, 
тогава е много ясно къде 
поправо лежат действител
ните проблеми. Отказали са 
субективните сили. Не с ма
лък броят на колективите, 
където членовете на Съюза 
на комунистите не реагират 
срещу нслравилностите, ко
ито се правят пред очите 
им. Има, например, членове 
иа СК в комисиите за прие 
маме на работници, но и 
там не се държат както 
трябва: често се гери клан- 
ят пред разнообразните на
тисци и така непосредстве-

м. В.

ПРИЛАГАНЕ НА СТАТУТА НА СК

Нови форми на анционно 

организиране
както се вижда

ясно, че след деветмесечни
те баланси доста гласно се 
поставя въпросът за това 
какво всъщност представля
ва личната отговорност на 
работниците в 
труд.

Отделна нелогичност

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА В НИШКА ОБЩИНА ЩЕ 
СЕ УЧРЕДЯТ ТРИ АКЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ НА СК 
ЗА ПОВЕЧЕ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ дат конкретни въпроси от 
съвместен интерес за пове
че местни общности. Чрез 
тях ще се обезпечава по- 
-пряк контакт на членовете 
и първичните партийни орга 
низации с общинската 
ференция, нейните органи и 
тела.

сдружения
В Нишка община живеят 

и работят 28 хиляди члено 
ве на СК в 616 първични 
партийни организации. Го
лямото число комунист и 
първични организации за 
труднява общуването на об
щинската конференция и 
комитета с първичните ор
ганизации, което се отразя
ваше и на качеството на до 
сегашните акции.

при
утвърждаването на отговор 
ността окончателно се на
мери в една от верзиите на 
бъдещи* закон за разшире
ното възпроизводство и ве
днага бе подложена на 
тра критика. Впрочем, пред 
виждаше се чудна 
Ция" за хората в банките, 
ако окажат финансова под
крепа на несполучливи ка
питаловложения. В този слу 
чай на банката бе оспорва: 
но правото да получи лихва 
та. Все дотогава, докато 
лектнвът има загуби.

Постави се, обаче, въпро
сът: какво с това губят хо
рата в банките. Отговорът 
гласи: почти нищо! Защото, 
точно е, че с това намалява 
кредитният потенциал на ба 
и ката, обаче не в ущръбна 
работещите в банката. Те и 
нататък могат да увелича
ват личните ои доходи (ра
ботниците в колектива, 
папи овал със загуби 
ис могат да иаправят, все 
докато не санцрат загубите), 
да ползват средствата за 
съвместно потребление и 
т. н .Като че ли нищо се 
не е случило и като че ли 
от своя страна банката не 
е допринесла към това, че 
работилият със загуби ко
лектив да заплува в съмни 
телии
без оглед на своите сили и

кон

ос-
Една от най-важните зада 

чи на акционните конфереи 
ции, калето това са записали 
комунистите в Нишка общи 
на в своето Статутарно ре- 

Затова комунистите в Ни- щение, трябва да бъде орга 
шка община в своето Ста- низирането иа редица нови 
тутарно решение вградиха облици иа идейно-политиче- 
още един нов облик на ак ско действуваме на една по 
ционно организране и дей- -широка територия — като 
ствуване на СК. Касае се за се почне от тематичните и 
акционните конференции за акционните заседания до съ 
повече местни общности, ор ,вещанията и сборовете на 
ганизации на сдружения комунистите. В тях трябва 
труд и други самоуправител да се осъществява пълно ак 
ни организации и общности, циоиио единство по въпро

сите за развитието на поли- 
Според оценката на об- тичеоката система, стопан- 

щинската конференция, до ската стабилизация, сдруже 
края на годината ще бъдат ния труд, сдружаването и 
учредени три такива акци- развитието иа селското сто 
опни конференции. При гру- панелно
пирането на местните общно отбрана и идейио-политиче- 
сти е водена сметка за чи- ското обраозваиие. 
слото иа комунистите и пъР 
вичните организации, които Делегатите ще 
живеят на нейната терито- първичните партийни орга- 
рия, сетне за икономическа- низации в местните общно- 
та мощ, числото иа трудо сти, сдружения труд и в 
вите и основните организа- обществените дейности. Май 
ции на сдружения труд въ® датът им ще трае две годи- 
всяка от тях Според т.ози ни, а конференцията ще 
принцип Нишка община седава най-малко един лъ.тв 
(градът със селата) е „разде три месеца. Но, ако затрдб 
лена" на три, главно, едиак ва тя може да се свиква и 
ви цялости. по-често.

Във връзка с учредяване- В решението за формира
те на акционните конфереи- не на акционните конферен
ции е подчертано, че те тря ции за повече местни общно 
бва повече да афирмират сти ясно се казва, че те не 
ролята на първичните орга могат да приемат никакви 
низации и на всеки член на задължителни решения, кое 
СК. В тдх ще се извършва то не значи, че те ще бъ- 
раамяна на опит и разглеж \-дат „голи" дебатии клубове.

„санк-

ко-

сто
товавсенароднатаи

избират

за-
капиталовложения,

дължината на чергата и въз 
можйостите.

Най-леоно би било, в та- 
банкатакила положения на 

да се даде възможност пъР- 
ва да се опаси, с )нещо по- 
малък кредитен потенциал. 
И това докато „параходът 
потъва"* А работниците не
ка се справят сами. . ..IX Л.
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НАУЧНАТА СРЕЩА „НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС В ЮГОСЛАВСКАТА ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКА — ПРИНОСЪТ ПА ЕДВАРД КАРДЕЛ"

Антидогматична мисъл проверена в живота
политически и обществени раВ срещата взеха участие над 150 учени, 

ботпици. Необходимост от постоянно проучапане па Карделовото дело

реда на Карделовата дефи- 
нищия за нацията, л предго
вора към второто издал шс 

,Развитието на словен- 
л^ифос":

схва-

Младен Шипка то, една година по-д готвят о 
обсъждал 1е. 
повод за нейното провежда 
не е 40-годишиината от поя 
вата па капиталното Кардс- 
лово дело „Развитие на сло 
ВОНОК.НЯ национален въпрос”. 
В работата взеха участие 
пад 150 у чел 111, обществени 
и политически работници 
от всички наши социалисти 
4001011 републики и автошом 

области. Сведението за 
42-та доставени трудове п 
за участието на 42 съорга
низатори на срещата в нс- 
1 юсродстве! щя 
Карделовото дело достатъ
чно говори за изключител
ния интерес иа научните и 
обществени работници и за 
желанието им със своята 
дума да потвърдят постоя 
пно изтъкваната тук теза 
за трайната актуалност и 
присъствие иа Карделовата 
марксистка мисъл в решава 
пето на националния въпрос 
в югославската теория п 
практика.

На по-задълбоченмте из-

Нспосредствсп
Приносът иа Едвард Кар- 

дел към марксистката мисъл 
за нацията п революционно 
то решаване на национал- 
1шя въпрос с неоценим и ос
тава траен п винаги подти
кващ за марксическата тео
рия и социалистическата 
практика. Не само тази на
учна среща, но нашето дви
жение цялостно, днешните и 
бъдещите поколения ще 
имат много причини да се 
връщат към делото на Ед
вард Кардел и да се вдъх
новяват от същото.

Тази мисъл вече в самото 
начало на научната среща 
„Националният въпрос в 
югославската теория и прак 
тика — приносът на Едвард 
Кардел" каза Цвиетин Мп- 
ятович, член на Председател 
ството на СФРЮ.

Като че ли тази мисъл за 
постоянното присъствие на 
мислите от произведенията 
на Едвард Кардел в нашето 
политическо 
характеризираше 
двудневна научна среща, ко 
ято в Баня Лука организира 
ха Мариборският и Банялу 
чкият университети, маркси 
сгките центрове къ-м центра 
лните комитети на Съюза 
на комунистите на Босна и 
Херцеговина и на Словения, 
Марксисткият център към 
Университета в Марибор и 
Дентърът за марксистко об 
разование и 
студии „Веселин Маслеша” 
в Баня Лука. Със закръгля 
ването на тази мисъл 
сме близко и до един 
сто споменаваните

на
см 1 я национален

„Нацията, както я 
щаме днес е историческо со 
циал1 ю-икошомическо и кул

яазлопис,
Едвард Кардел

дизвиква нарушаване в ме- 
>кд ун а циан алиите 
ния, ше създава 
ски проблеми и храни наци
оналистите".

Тур! 10-1ЮЛ НТМЧССКО
създадено в определени 
ДОВИЯ на общественото раз
деление па труда".

— Много пространство бс
посветено иа теоретическото
и н рактическо 01 предел е] ше 

Едвард Кардел, че 
чки паши народи и народно 

всекидневната са- 
нраклика

делението според труда 
което е наложено е прину- 

или

ус- отноше-
политиче-дата или хегемонията 

погрешния ред между на
циите — обезателно ще прени

воина
18анализ АКЦЕНТИ

СГН ВЪ» 
моуиравителна 
афнрмират своя национален 
ндептитет и върху тази ос- 

изграждат братството, 
социалистиче-

Кардел даде значителен печат на 

съвременната марненотиа 

теория
нова
равенството, 
окото самоунравитслно еди
нение и равноправието.

В Баня Лука но повод на
учната среща бе открита и 
изложба за лошота и дело- ЦВИЕТИН МИЯТОВИЧ:
то и а великия революцио
нер п мислител. Откривай- 

' на Ме- 
конферен-

В нашето революционно движение главните по
борници на новия подход към феномена на нацията и 
разрешаването на междунационалните отношения, 
всеки случай са Йосип Броз Тито и Едвард Кардел. Те,

всекидневие 
цялата

кп я, председателят 
ждуобщинската 
цня на Съюза на комуни
стите в Баня Лука Видосав 
Йевдже В11ч каза:

— Кардел е жив, защо- 
то той е с нас в по-нататъ
шната борба за социалисти

въвследователи иа съвременни
те марксистка! процеси оста 
ва да оценят съвкупни я при 
нос на банялучката среща 
за осветляване на теоретиче 
окото и практическото дело 
на най-близкия Титов съгру 
днше (а то бе прието 
единодушно

с цялата плеяда на революционерите и мислители на 
нашата партия, водеха упорита борба за победата и по
нататъшната афирмация на марксистките становища по 
тези въпроси, утвърдени още на Третата, а отделно раз 
глеждани на Четвъртата национална конференция на 
ЮКП^ и, за създаване на платформа, която органически 
ще обединява борбата за социално с борбите за нацио
нално освобождение. В този контекст 
значение бе

ческо самоуправление, за не 
обвързана световна полити
ка. Неговата .мисъл е наше 
оръжие в настоящата и бъ 
дещата борба за самоупра- 
вително социалистическо де 
мократическо развите.

Краткият, първ обзор на 
съдържанието и поръките 
на научната ореща „Наци
оналният въпрос в югослав 
ската теория и практика — 
приносът на Едвард Кар- 
дел" завършаваме с една 
мисъл на Едвард Кардел, ха 
рактерна за определенията 
иа тази среща:

просто не 
може да се оцени пито из
мери) в новия Титов и Кар 
дело® югославски подход 
към феномена на нацията и 
разрешаването на междуна 
ционалните отношения- Ня
кои оценки все пък вече се 
га могат да се изрекат, без 
боязън от прибързаност.

— Силно бе подчертан ан 
тидогматическият 
на Карделовото творчество 
и на нашата теория и прак 
тика въобще в разработката 
и решаването на национал
ния въпрос.

Неизмерим е Кардело- 
вияг принос за историческа 
та заслуга на ЮКП, отно
сно СЮК, че и покрай вси- 

коитрооверзи и тежки 
борби е съгледана класова
та и революционната 
ност на

от изключително 
решението, прието още през 1934 годи

на, ,,в рамките на ЮКП да се основат КП на Хърват- 
ско и КП на Словения, а в най-близкото бъдеще КП 
на Македония". С това бе

нашата партия да се бори за афирмация 
на лните особености и за

политически

означена ясната решеност 
на нацио- 

равноправието на всички на-
нание 

от че
ши народи и народности...

„Едвард Кардел с изключителната сила на своя 
та личност, с прозорливостта на велик мислител и с 
извънреден авторитет и симпатии, с които се ползва 
ше в Цялото наше движение и сред всички наши ла-
'^,?1,!1НаР°ДН0СГИ' С Десе‘пшетая в най-голяма степен 
влияеше върху развитието на нашата теоретическа ми- 

“ на хода на нашата революционна история на 
нашата партия изникна н израстна върху богатото на
следство на едно велико движение, тГи сам със сво- 
Я1В грандиозна личност така забележително и трайно 
да Г° увелшш. Ако са позволени такива парафразТ
итш51ДТе На П°еТа Да Се каже;ките движения геният си свива гняздо". Той бе-ч 
нт^Гт6 нгцШ1яТ най-изтъкнат марксистка теоретик за

”"т й б-
ствяване на те* Г^ан^а Л 
течение, а особено след тЙй^ата в 
самоуправително изграждане 
к° това ма Едвард Кардел 
то в нашето движение...’'

Исторически гледано, 
обществени и материални
листичеслш^ 1буржо^м^берг^ГНаНИе И тРадиЧи°на- 
чески гледаща отиосн^^3 либаралистически и догмати- 
тичащи от това в и 1гР°блелште,
же да се каже чр ^^наЦионалните отношения. Мо- 
това отношение' с Конституци^”41 ч* вдейната битка 
жеиия труд, относно 4^К°На За сдру“
социалистическото ВДрзлиа система на
спечелена. Сега сме ' стратегически е
чашане на социалистическа^ нао "Нататъшно задълбо- 
за по-нататъшна аф^д^я°яасал“'^авление, борбата 
и национален интерес което -Раб°Тничеоко'жласовия 
да се осъществи чпк „^ ,И'КраТК° казаио'
на концепта за свободен ^,^ж^ Д°®аТе^на Реализация 
път да се пресекат к«^5!! Н труи- Това е правия?
з™Ми клеРикалиама, ДребнобуожояаЩ1°НаЯИЗМа’ ШОВП- ъм и на всичко което игмг-о ^Ржоаания- лровинциали-
сХ™,аЗВД- Днес от "ога^
субщетшните овди, вси^, да бил° е нужно
обществените науки и наШи институции, особено

™ с^ществедосъз 
®сестраяю ангажират за ° да “ оспособяват и

ИЗВОДИ
на научната среща: Към де

на Кардел трябва 
стоянно да се връщаме. То
зи извод не се изтъква са- 

заради величината 
Карделовата Марксистка, ре 
волюционна мисъл

лото по- характер

мо на

и нераз 
ривната връзка между на 
ционалнот0 и класовото, за 
ради смелостта му да тръг 
не в открит конфликт с до 
тогава неприкосновените тъ 
лкувания

„Всъщност, все докато съ
ществува разпределегше спо 
ред труда като нужна ос
нова и облик на 
ческите обществено-икоиом и 
чески отношения, национал
ният въпрос ще има 
номическо,
Държавно

социалистички
на националното, 

но поради чувството как 
Карделовата марксистки раз 
раоотена мисъл е диалекти- 
чески присъствуваща в се
гашното битие

същ- и иконационалния въп
рос, относно че в стара Юго 
славия в обстановкагга 
нерешени отношения 
гонационалната общност, бе 
схваната необходимостта от 
взаимозависимост на борба
та за класово 
освобождение.

Това

политическо и 
съдържание, аиа не само културно, 

ско и
ттг„ на всяка на
ша нация, но и в бъдещите 
определения на нашата

етмиче-
демократическо. Тъй 

като принаденият 
единствената

в мно
„ мар 
ксистка мисъл за нацията.

Ъамо няколко сведения за 
самата среща са достатъчни 
да илюстрират амбициозно- 
стта и обема

труд е 
материална ос ос-ьще- 

преди, така и в 
социалистическото 

на страната. Заради всич 
се пада изключително

нова на културата и 
покупния 
вот, съвсем е 
ко нарушаване 
виет,0 на народите

на це- 
жи- 

ясно, че вся- 
равнотвра 
в разпре-

и национално национален
взаимно 

се вижда в пронизваме 
няколко

на двудвено- мденасамо
самоуправлението 
условия иКомунист създаде 

за успешното

произ
П»«1П2**и « Ицписо, 

МСТШШ
птет м 

„Ковсувкст“: Адр«« ва 
Чад Маркс в

БЕЛГРАД. Втл«««о! л“ 3“1|М- НОВИ 
РД Л'*1и‘ *. ,*леф»в

■* И»д« ___

Дврактов в г, Издам, Ищими 
-Коиумст*

Пачата са на

| » отговорен ра 
■■ Лнтмст", *ВУдом органнза

отвосво може
м ■
гарскв, ио 
езвк.

И3*“ • оагм. С унаа
** Ранубшннтаот ах •И 1М4

•т «|
е

а с
Ш4 с

щество...”



РЕПОРТАЖ

Дядо Чим и семейството му
били малки) е на нивата, в разгар е 

сеитба. На 82 години е ДО
В момента, когато почувствува, че 

има желания и творчески сили да успее 
в живота, а родният край има възмо
жности да му открие само едно малко 
прозорче към мечтаните цели (както 
това на сламента му родна къща) чо
век се колебае между любовта към 
родното огнище и напиращите стре
межи. И с тежко сърце решава: ще 
каже сбогом на родното село.

В един снежен зимен ден в далеч
ната 1955 година, докато гърбът им се 
свивал под тежки нарамъци на дъбовия 
листник и топла пот обливала лицата 
им Яким Стоянов и неговият зет Асен 
от босилеградското село Бистър реша
ват да потърсят щастието си. Тръгват 
още същата есен. С вяра в собствени
те тъзможности, но и с трепети, които 
носи пътуването в неизпитан живот в 
друго място. В шарените творби с най- 
нужния багаж занасях и любовта си 
към родните баири, трудолюбието, го
стоприемството и бодрият нашенски 
дух. Сълзите на раздяла са завет, че 
родния край никога няма да забравят, 
че ще го посещават. . .

Семейният „кораб” спира в бутел- 
ската равнина край Скопие, а неговите 
пътници — ДяДО Яким, съпрузите Асен 
и Дока и децата им Митко, Спаско и 
Сашо — започват да свиват новото жи
знено гнездо. Плодородната равнина се 
оказва гостоприемна за трудолюбивите 
бистърчани и усиления им труд възна 
граждава с пшеница, грозде, вино, чу
шки, домати. . . Година, две . . . пет. . . 
Асен работи в хлебопекарското пред
приятие „Лукс", а дядо Яким и Дока 
на нивите. Децата растат и тръгват на 
училище. Изниква нова къща с комфор
тни помещения, с електрически уреди. 
Ето го най-сетне животът, за който 
мечтаеха в Бистър. • •

Нашинец, за първ път пристигнал 
в Бутел лесно ще намери дяДО-Якимо- 
ви: всеки ще му ги посочи. С трудо
любието, готовността си да помогнат на 
съседите, с бодрия си дух те са спече
лили много приятели, всички ги знаят.

Пристигнахме в техния двор. Любо
питният ни поглед минава ох хубава
та къща на по-малкото и по-новото жи
лищно сдание, помощните постройки, 
червеният „стоядии”, джип, натежали
те плодове на многобройннте ошцнн 
дръвчета и спира върху скулптурите, 
почиващи в есенните сенки на ябълките 
(сетно узнаваме, че това са произведе
ния на Сашо, който е завършил сред
но училище по изкуство). В тсУзи разко
шен двор всичко ухае на трудажбн.

Посреща ни Митко, твърде любе
зно. Всички са в къщи, освен дядо 
Чим (така му викали внуците, когато

есенната
все още е крепък и от рано утро впре- 
гва белия кон и тръгва на 18-те дека
ра ниви, градини и лозе. Върща се при 

Само през зимния сезон седи в 
топлите стаи, прибира сили за пролетта

Иво-

вечер.

и става компаньон на правнучките 
на и Бранка. Разказва им за старите 
времена и родния край или пък заедно 
с тях гледа по телевизията детски фи
лми и концерти на „Белота копче”, ко
ето те много обичат.

С първата стъпка в къщата на дя- 
до-Чимови посетителят усеща, че е 
пристигнал при гостоприемни и весели 
нашенци. Тук всеки гос-г е добре до 
шъл, а гости има през всички 365 дни 
в годината. По няколко студента от 
Босилеградско всяка година в тази къ
ща намират втория си дом.

— Какво има ново по нашия край? 
— питат почти в един глас. Съобщава
ме им новините, а родният край е по
стоянна тема в разговора.

— Ние често ходим в Бистър — 
споделя Митко. И в Тлъмино — от 
къде ти е жената, там ти е рода та — 
прибавя шеговито. Къщата на татко 
ми в Бресница сме уредили за лятна 
почггвка. Често ходим при многобройни 
те родини в Босилеградско и те идват 
при нас.

— И „Братство" четем редовно над 
10 години, така че връзките ни с род
ния край са постоянни — казва Мигко.

От очите на всички се чете неиз- 
мерната любов към родния край- Раз
говорът постепенно получава шеговити 
тонове, а след това шегите тръват ка
то буйно поточе в Бресница или Бис
тър, смях възцарява в стаята, весело 
настроение вълнува. Бодрият дух на 
сесмейството стъпва на бпната. На 
пред са младите съпружницн Митко и 
Битка (той е автомеханик, а тя прода
вачка), но и таткото Асен (известен ка
то Миджо) се проявява със здрав и 
силен хумор. И всички останали. В 
смехотворството всички са равноправ
ни — от дддо Чим до малката Ивона 
и гостите. И на всяко място: в къщи, 
ил нивата, в лозето, където също до- 
хаждат гости и когато се бере зрело 
грозде, но и когато се копае.

И току-що пристигналият посети
тел почуетвува, че с тези като че ли, 
хора се познава Цдло десетилетие, а не 
десетина минути. Отива доволен от 
срещата с тези нащенцн успялн в жи
вота, притежаващи онези известни ка
чества на пашите хора: любов към ро
дния край, трудолюбие, любезност, го
стоприемство, бодър нашенски дух. . .

Кирил Георгиев

Есен в моя край

Спр читател но „Братство..
ИЛИЯ МИЛАНОВ — пен

сионер от Звонци, читател 
още на „Глас на българите 
в Югославия” и сега на 
.Братство".

— В моята къща седмич- 
зшкът „Братство" се чете ог 
първия му брой и мога да 
кажа, че в к-кщи всички сме 
доволни от него, защото ве
стникът ни информира цяло
стно и обективно за всички 
неща, които се случват око
ло нас.

Четем го, защото той_ е 
единствения вестник, който 
се издава на български език- 
а журналистите от този ве
стник са и най-чести ..го
сти" в нашия край, които 
пишат и ни осведомяват за 
всичко, а това е много рад

Й. Миланов
ито обикновено ги наричаме 
— -,горящи". Незная дали се 
бяга от някаква отговорност- 
но смятам, че проблемите 
като изграждане на мостове 
довеждане на вода и много 
други които не се решават 
поради не активността на хо
рата от Местната общност- 
трябва да бъдат застъпени ш 
вестника, който не е предна 
значен да пише само за ус
пехите.

ващо.
Радостен съм,

от ден на ден става
че вестни

кът
по-добъР, по-информативен 
по-разнообразен...

Все пак, струва ми се, че 
все още не достатъчно се 
пише за онези проблеми, ко- Т. П.

Двадесетилетие ■ ■ ■

окото и културно развитие 
на тези общини.

1969

Проведен Девети конгрес 
на СЮК. Хора на Луната. 
Чесгвуване на 20-годишнина 
от излизането на ,.Глас на 
българите в Югославия”. Ка 
тастрофа на Беона кобила. 
Училището ® Долна Вевля 
спечели 
май”-

1977

фън в Югославия- Мишгстер 
ска конференция на необвъ 
рзаните страни в Белград.

1967 Горни Висок — строеж на 
асфалтово шосе. ТВ-журнал 
на български език.

Тиговите и наши юбилеи 
— 40 години начело на СЮК 
и 85 му рожден ден. Въ« 
всички общини беше органи 
зираио широко чествуване 
на тази велика дата в исто 
рията на всички наши на
роди и народности. Тито по 
сети Враня и Пирот.

Избори за народни пред
ставители в Скупщината на 
СР Сърбия- Електрификация 
на район Горна Лисина в 
Босилеградска община. В Ди 
митров градска община за 

бяха присъдени

19791978

Шестата конференция на 
иеобвъ!Рзаните в Хавана из
пяло прикова вниманието 
на световната обществено
ст. На дело бяха потвърдени

Единадесетия 
конгрес на СЮК и Осмя кон 
грес ца СКС. Големи стопан 
оки поотиження в Сурдули 

община. Бооилеградска

Проведен
пръв път 
Септември Цока награди.

В Босилеград започна стро 
еж на Здравец дом, а в Су- 
рдулица „Пети септември" 
— цех на „Дървена заста
ва” в Крагуевац. В Бабушни 
ца — сдружаване ма част 
от „Текстиколор" със Сев- 

,,а мице в СР Словения и на 
„Балкан" с ,Дстребац” в 
Ниш. Започна строежа на 
пътя Суково — Ракита, а в

1968

Титов път на мира. Тито 
— доживотен президент на 
СФРЮ. Милош Минич ка
то председател на Скупщи 
ната ца СР Сърбия направи 
посещение на Босилеград^ и 
Димитровград, като се запо- 

успехите и проблеми
те в обществено-и котгомиче

шка
община по-богата с 32 мили 
ама динара. Драгослав Мар- 
кович на посещение в Юж- 
номоравсюи и Нишки реги
они. ' По този случай той по се 
ти и Босилеград и Димитров 
град.

Тито на посещение в САЩ 
и Великобритания. Хуо го

„25-тинаградата коренните принципи на не- 
обвързването.

Инициативата на 
депта Тито за 
на колективно ръководство 
и отговорност се претворява 
в живо дело.

презп- 
въвеждаие

посещение 
СССР, КНДР и НР Китай; 
Франция. В Белград проведй 
на конференция за европей 
ска сигурност. Чествуване ма

Тито в

М. Андонов 
К. Георгиевзна с
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ИЛПОСЕЩЕНИЕУЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БО
СИЛЕГРАД ще бъдат открити нови 

библиотечни пунктовеНаскоро ще бъдат 

производители, 

оамоуправнтепи...
солиден8КЛЯГ »,=■ и ЯЯ т »

които се учат в тат пенсионери И изобщо 
място стари хора.

В рамките ша „Месеца нп 
книгата” библиотеката в 
Зионци, открита преди десс 
типа годнпии, изигра важна 

от Звошди, другари
градовете тук друго 
от къдего може да се вземе 
книга, ис съиХсс',пзУва- 

Библиотеката

рол$г ма хората 
а изобщо за целия Дцрскул. 
В подкрепа в а горспосоче- 

сочи и фак

1&;
*%, Както ли осафюйи ■ биб 

- - Дащно Сюямито твърдения
че читателите От 'гози —-— ------- - - ,

5200 кин със завиден брой книги (ка 
то се има иа предвид брод 

този

разполага лиотекарят,
нов, в близко бъдеще ш- 
бъ-,е оперят иунЩ и. в се 

Пресека, а не е изклю 
1 -«дена възможността за от 

а шишане иа подобни пуякто 
села на Де

организации) сеЕдна от характерните чер
средното насочено об ___етю яда1

се реализира и 1 чреа/прф*;- ‘’п$шй$<кщп;олппя процес, 
рамете“;на' прбизвбдохтелиа^а и о; в ^работилницата ага 
и обществег^^олезна .раоотЛ. .„сюст. „Услуха”, която рабо 
Така ^ФнсЙ&на прав^од!^ ,яоши и нсобза-ведеци, 
телно-техшгческй боласт , помещения, група от 15 учр, 
(в първия етап на средно- Ш1Ка не може и, да вледе,. :а;. 
то насочено образование) така да се кажецрсстоярат , 
дава възможност на учени
ците за пръв път псьоостой 

да се запозная*!' с произ

трудови 
явяват и субективни тът,

край са прочели 
га ^вИ1фийд 'януари"— се!| 

• ‘ТШври*' тй$и 1 година.
“ч Библиотеката- в* * Звож ш е 
основен източник, от който

спати на
лонаселението в 

край), — 7477, от които 3459 
сърбохърватски,

4018 на български език.
Структурата на ; читатели ■ рекула. 

те с следната: деца до 14 
години — 143, ученици ог 
средно училище 51, селско- че в звонска га 
стопански производители с особен интерес се четят
20, .работници 15, студенти вестниците и списанията, а

• 0 <и останалите структург^ в рамките на Месеца 
около 15. книгата и тук ще бъде ор-

Да споменем, че би Олио- ганизирана литературна ве
чен ата има свой пункт 
село Ракита, къдгто също

• Па

са иания
ств с ве и в другите

Интересно е да . се каже, 
библиотека

на
. пред същата. По тоя нации 
.. малка 4 * е възможността у че, 
ците да бъДат ооведбменл с 

водителлпя процес в трудо цроцеса .на работата. Кога 
вите организации, в конто то ^гювеждат практическо-; 
изпълняват практическата то ^ бучение учениците в. 
си„ Работа. . _ . , , търговските магазини . деряД .

В Босилеград все още прозорците.,,*.,
връзката между средно- _ _ я ' 01
школския образователен....... -Слаоостите

център и сдружени* ' труд е че ^оргаяшзирането и ,коор- 
недостатъчна. Особено недей динирането на работата ие- 
статъчно е " практическото обходимО да се изострят, а 
обучеш!е за учениците от сдруженият труд да превзе 

•• • - 1 ..с Аге задълженията си^.‘и да;<
първа година. Покрай роек1..;създаде.; огтшалнм усЛовия, 
тивните трудности . (недоста и » за!; практическо ■ обучение. 
Тъчен брой на стопански В. Б..

„МЕСЕЦ НА КНИГАТА” В ДИМИТРОВГРАД

но в чер.
Т. Петров

ИЗ ДЕЙНОСТТА ИА МЛАДИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Носители на културната дейност
На - територията на общината работят четири култур 

но-художествени11 Дружества

жи ката дейност. В града и 
по селата почти редовно се 
провеждат танцови забави, 
които най,често са придру
жени от културно-забавни 
програми.

Освен това в районните 
Божица, Клн

акцентират,! ;1
"«И 4

ло 400 младежи. В община 
та съществува и баскетбо
лен отбор, в който члену
ват към 30 .младежи.

В организацията 
щинската
Същза на младежта всяка 
година се организират 
колко турнира. Участието 
на, младежта в тях е масо
во. Особен интерес ттредиз- 
виква масовото бягане 

.(крос) в общината за учаща 
та се младеж и писшер^й; а 
сурдуличани редовно , \част 
вуват и на кроса, Който 
ежегодно организира 
„Пб.титика”. - ' 1

В училищата физическата 
култура бележи особен нап 
редък. Преди всичко укреп 
ва материалната 
обучението по 
култура. Към 
делствуват училищни спор
тни дружества. Туй трябва

ашг&тятя*
Недостигът' на. спортни те 

рени и площадки и '‘тук 
пречи за
още по-гол ям а дейност.

Печат"йа 1 културния 
' вот< ’ в : Сурд улин! ка общ и н а 
дават Четирите културно- 
художествени дружества, 

"които членуват ‘:около 500 
младежи и'!девойкй:*: Чрез 
различните ! облици ;на кул- 

‘ турна изява —театрална^ 
фолклорна и друг1 Ьгщ- ■ самб 
дейност : ^ младите 1 вбъщ| 
ност са - носители' на: култ у Ь 
ната дейност.-* 04 отс* |

Интфебъ^г’ •1 па3 ^1 младите 
постоянно • расТе еднакво й 
сред средношколската, ц
сред работническата - мла- 
деж-.* Приливът- 1на;!'младите 

' в; * -■ културно-художествените 
дружества обаче се Огран'и 

’*ча/ва/’ паради редйца обстр 
яТелства. Преди» воичко,

! * ради липсата: на; -помещения 
други условия,-'КОИТО слъ 

' ват разгръщането • на кул- 
' турната -дейност^ на млади- 

ге.1 !! Н ИЯ'11,ЦР }
Въпреки това .обаче' .напо

следък: се- правят опити вся 
\ ка 'местна ббщноот, морганц- 

> зация-йа*‘1 сдружения -труд 
1 Училище- и^пр.! да поддържа 

поне-един облик На младеж

на Об-
конференция на

■ вДА ЧЕТЕМ ПОВЕЧЕ ня
Всяка, година ог .15 окшм трош-рад разполагаше' : с 

ври до 15 ноелшри в наша' . 19 270 книга, от които 738Й 
та страна, се ировенща,' ма- , са иечатани «а;: български 
нифестацйята „Месец , . на език. ;,, ' ” 
кашата.. ., /споменем,’че през из-

С манифестацията „Ме- ^щналата година е направен 
сец на кянгата;' . трябва да един каталог, който много 
бъде определено мястбто й се ползува, а че в момйнта 
значението иа книгата', "в се готви и :1Ърш1Ят''каталог 
нашето социалистическо,, са ’ за клцгигс, който’ са печа- 
моуправително оощсгтво, тани на . българей'Ййк?-' 
а също ^ака да се даде ,ед ' Библиотеката 920 ак--
на .реална и преди вситео тивни читатели, а тцо се ка-’ 
то-ша преценка за. . със- сае. ^о Тяхната'''‘ бтруйтура’. 
тоянието на биолиотечното вгдааха може да’1 се посочи-' 
дело в местните общности, че , най-редовните читател)! 
трудовите организации, учи (както и в мноГб-Аруйй^ме-’ 
лшцата н -п. , ела) еа учениците: Ог 920тс

Градската библиотека към активни' чцтателЙ,;518 са 'уче- 
културния цецтър „25 май" ници от осни.ч.ото уч„ш<
(В Димитровград, ,не .бездей- . ще; 330 ;^итателиг Ьа: от На- 

ПРЧЗ. .. лалишалше .образовай^;» 38-

■ ж
съвремедая човек, ‘дйш^" Нре, 1978",о
ровградската библиотека ор дина, са били прочетат 
ганизира литературна ве- 6086 книги, 
чер и направи'обиколка йа .".иКакто-се вииада.ланшкашяТ 
околните села. ч-чол - ж, фонд не. е малък, , обаче 

Годината, в която честву- броят на читателите, не , е 
ваме юбилейните годишнини достигнал онова \ 
на партията. Синдиката и което би трябвало 
СКОЮ, литературната ‘"вЬ- Малкият брой работници 

посвете»? *» «55«« в библиотеката е проблем 
туратп. ни от Народаоосво- ч,номер л.едао”, КойтозЧЛще 
бодатетЦта' борба. С прог- трябва. Да- 61,'дь) разрещк, в 
рамата, кОято в края ' на най-скоро ®рЬме’.. Гейцо ота- 
„Месеца на -книгата',, .бе Ш^нЧЛиисатап-Наитсквгаяна 
изпълнена в .Димитровград, представлява едначот. оптаь 
?йблиотеката„...цге ,посети,;,и ките зк по-сериозни■ мр 
околните села..(пъкаизцавЯа ®"тазйс;Насока1. .егдашд аио
ФОНДЪТ НА КНИГИТЕ Е ШлГАййЩвй?еД°г,М'И 'МОМ' ^АГТОВОЛяПАпг тгп щтта ° Л^лр^вйч, единствени
телите1ЯвсеЦошеЧ,"А кото,'р^;"р' (жш- 
малк° ' ■ ......

В, крадна миналата го- вд° да“ б^Акт^йце™“6 ^>яб 
дина библиотеката в Дими- -1 " •‘•тц-,,

центрюве
сура и пр. — един път сед 
мично се прожект!фат фил 
ми. Особено са 
филмите, които обработват 
теми от Народоосвободп- 
телната

посетени

борба, - прюизвод-
ство на родното киноизкус
^в§*! -- кк* ”• '•»*•.Кактр^се отчита — ако
ре ;ДОдо(§рд положението ' ,и 
се построят необходимите 

;помещения ,,-т—. младите зна 
читедно повече , дце дощ>1гна 
сят за : разнообразяваме и 
обогатяване на 
живот

в-к!•

основа за 
физическа 

училищата,по
"И

кудтуриия 
13ЪВ всички сред)).

ПОДОБРЕНА СПОРТНА ДЕ 
ЙНОСТ

През - последните няколко 
години се отчита и подобре 
ние иа спортната дейнст: съ 
ществуват 15 футболни клубо 
ве, в които спортуват око-

В
книг

разгръщане "—на

ь мглг.тл уи

| 1пог.т^)! л(пс,, 
ЖЯ'*

.коя.
.у-'’ у> вя: ОПЛ.1Щ»; ’:

Н‘.;ужо,’)
-лиоб шмцло 

■ягввугггаон
равнище, 

да има.
1 ч
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ПЕТНАДЕСИГИНТ БЮЛЕТИН НА УК НА ССМ В ДИ- ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Младите между най 

•нтивнитер учението
„Юг-79“

Качествен прелом в работата
Зоран Милов ановичТака

ще бъде отговорник за гру 
пата, която ще се занима
ва с обществено-икономиче-

о-пношения;

нова дейностСъобразно новия начин яа 
организиране и ръководство 
в Съюза на социалистиче
ската младеж, в Бабушниш- 
ка община, тези дни Пред- говорност. 
седателството на Общинска
та конференция направи кра 
тък оперативен план за дей 
ствие. Именно, всеки член 
от новото Председателство 
начело с новоизбрания цред 

Слободаи

качествено 
ще изисква от всеки член и 
много по-голямо ангажиране 
в работата и по-голяма от-

Слободански
Митич ще ръководи с гру
пата, занимаваща се със за 
дачи от развитието на по
литическата система на со- 

самоупра- 
Момчило Антич —

Членовете на Председа- 
Общинскатателството на 

конференция на Съюза на 
социалистическата младеж 

Бабушнишка община при 
програма за работа и 

на младежките

циалистичеокото 
в лепне;
с групата за идейно издига 
не, информация и култура; 
Горица Стойкович 
ръководи с групата за въз
питание и образование; Дра 
ган Вуйчич с групата за об 
ществени дейности и Горда 
на Банкович ще ръководи с 
групата за организационно- 
политическо развитие и ка-

В началото на този месец 
бе издаден петнадесети по 
ред бюлетин на Училищна
та конференция на Съюза 
на Социалистическата мла
деж в Димитровград, който 
излиза редовно веднаж ме
сечно от по-миналата учеб
на година.

В каггновия бюлетин са 
обхванати всички по-значи
телни събития в течение на 
миналия месец, в който е 
взела участие средношкол
ската младеж.

В бюлетина, между друго
то, се говори за активността 
на младите в учението „ЮГ 
-— 79", както и за задачите 
им в областта на всенародна 
та отбрана и обществена са 
мозащита.

Внимание е обърнато и на 
идейното образование «а мла 
дите в рамките, на което 
се говори за работата на 
младежката 
школа към Ценътра за на
сочено образование „Йбсип

Броз Тито” в Димитровград, 
която тази година има три
десет и пет курсисти — 
ученици от всичките класо 
ве на училището. В работа
та на тази школа ще бъдат 
обхванати двадесет и шест 
теми, някои от които ще 
изнесат преподаватели от 
училището, а останалите — 
изтъкнати обществено-поли
тически дейци от община-

в
еха
подготовка 
организации в общината за 
провеждане на изборите. 
Програмата ще трябва да 
се осъществи до средата на 
декември настоящата

седателствуващ 
Митич, се е натоварил със 
задачата да съдейетау®3 в 
работата на някоя от младе 
жките организации на село 
и по трудовите колективи. 
По такъв начин, членовете 
на Председателството непре 
къанато ще бъдат в кур
са на събитията, ще взи
мат дейно участие в обсъж 
дането и разрешаването на 
най-актуалните въпроси.

Това е начелото на новия 
начин на дейетвуване в Съ 

на социалистическата

ще

годи
на.

Освен това, беше приета и 
програма за дейност (в пред 
стоящи д период по области, 
като за всяка отделна > 
ласт е избран и отговорник.

дрова политика.
та. об-

М. А.
Трябва да се спомене, че 

в бюлетина се говори и за 
акциите, които средношкол
ската младеж е организира
ла в рамките на Червения 
кръст, за работата на мла 
дежкия семинар в Звонска 
баня, за проведените екскур 
зии на учениците и други 
събития- В бюлетина са 
печатани и няколко стихо
творения, творби на поети 
ученици.

БЕЛЕЖКАюза
младеж, 
въвеждането на колективно 
ръководство и отговорност. 
По такъв начин сега се съз 
дават много по-добри усло
вия за още по-лълно вклю
чване на Съюза на социали
стическата младеж във фро 
нта на организираните соци 
алистически сили начело със 
Съюза на комунистите. Тази

Фестивали, фестивалипродиктуван от '• •
Спирайки се върху организираността на културно-за

бавния живот в Бабушнишка община, делегатът на Съюза 
образователния център „Вук Кара- 

джич" в Бабушница Драган Вуйчич, между другото из
тъкна:

на младежта от

— Мога да кажа, че сътрудничеството на Съюза на 
младежта с останалите обществено-политически организа
ции и и сдружения, преди воичко Социалистическия съюз, 
не е на завидно равнище. Връзката е все още слаба, липсва 
инициатива — и от страна на Съюза на младежта — и 
от страна на останалите обществено-политически органи
зации ... В резултат на тази слаба връзка — се раждат 
така наречени „програми'' — фестивали. Тяхното съдър
жание е слабо в повечето случаи и те биват използвани 
от страна на някои не много активни младежи за личен 
престиж, а не от полза за общото дело — каза Вуйчич.

Ако към това добавим, че някои от тези фестивали 
се „съвпадат" и с религиозните празници 
много ясно, че е време сериозно да ее обсъди съществу-

политическа

Т. П.

КРАТЪК ИНТЕРВЮ С ИВАН АСЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССМ В БОСИ 
ЛЕГРАД

УКРЕПВА КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА 

К ОТГОВОРНОСТ
тогава е

ването им.
За да се преустанови тази очевидно вредна практи

ка, налага се занапред нещо да се промени в отношенията 
между Съюза на младежта и останалите обхцествено- 
-политически организации.

Не става дума за някакво си сега „патерналистиче- 
ско'' отношение на. другите обществено-политически орга
низации над Съюза нз младежта. Съвсем не! Нужно е 
само съвместно да се действува. Съю3ът на младежта 
трябва активно да се включи във фронта на Социалисти
ческия съюз и да действува съвместно с тях.

Ако така се действува — не може и дума да става 
за организирането на разни фестивали и „фестивалчета", 
съдържанието на които вече ни е добре известно.

алиетическата младеж, имат 
особено значение. Най-основ 
лото в работата на основни 
те младежки организации е 
чрез пълно и равномерна 
ангажиране на всички чле
нове да развиват идейно- 
акционната си способност.
Ако успеем в основните ор 
ганизации чрез непрекъсна
та акция, всеки член да 
бъде активен в развитието 
и работата на собствената 
среда, толкова повече деле- БОСИЛЕГРАД 
гатските отношения във 
всяка среда ще бъдат по 
развити. Затова в настоя
щия период влагаме усилия, 
чрез лично издигане всеки 
член да намери мястото ои 
и оправдае очакванията.

ВЪПРОС: Общинската кон 
ференция на Съюза на со
циалистическата младеж е 
първата обществено-полити
че ска организация в Боси
леград ска община, която Ти 
товата инициатива за въве
ждане на колективно ръко
водство, работа и отговор
ност проведе в дело. Какви 
промени се чувствуват в Ра 
ботата?

§

Ж:
1*1

щ: М. А.У/ ь
4 *

ОТГОВОР: Промените не 
са формални, а същински. 
Чрез колективната работа 
младежката организация се 
развива като демократичен 
фронт за акция на целокуп- 

насо-

■ .. Увелмчав се обществената 

грижа за студентите
& шI 11 щ

ната социалистически
свързвай^снчена младеж, 

борбагга си за по-нататъшно 
развитие
ското сам оуправление

всички обществено

От общия брой 75 студенти 
са конкурисали за пръв път, 
а останалите са получавали 
кредит и миналата година.

За отбелязване е, че кре
дитите разрешава Републи 
канската самоутгравителна 
общност за средно насоче
но образование и възпита
ние, а средствата се обезпе 
чават чрез солидарното 
им обединяване от общини
те. За тази цел тази годи 
на Босилеградска община 
е обезпечила 5 на сто от ну 
жиите оредства т.е. 90 хиля

Редовните студенти, кои 
то следват на висшите и по 
лувиешц учебни заведения- 
иай-нероятчю до края на 
месеца ще получат кредити 
те 011. Този отговор даде 
Павле Илиев, референт по 
образование и културата 
при ОС в Босиле1радока об 
щипа.

До 20 октомври, когато 
приключи срока за подава 
не на молби за получаване

Ив. Асенов
( '? > 'ЛфЧТ За отбелязване е, че ос

новните организации по се- 
лата работят при опецифи- 
Ч1Ш условия, Повече ог мла 
дежите се намират на сезо 
зина работа във вътрешпо- 
сгга па страната. Затова зим 
ния период ще използваме 
за възможгю по-интеизнвна 
работа. Покрай останалите 
дейности сме запланували 
организирано 
ат заседания, па които ще 
подготвяваме и произнася
ме оказки ог най-различни 
области на всекидневната

,на социалистиче- 
с ак-

и социалистическо самоупра 
влелие.

ВЪПРОС: За по 1штат?,ш- 
ното укрепване па колектив 
ната работа е нужно да объ 
рнем по-голямо внимание 
на идейно-политическото из 
дигане на 
ССМ. Какви акции предпри
емате в тоя смисъл?

ОТГОВОР: Изхождайки от 
това, че колективната рабо 
та произхожда от същное- 

на социалистическото 
самоуправление и делегат
ската система, нужно е да 
обърнем по-голямо внима
ние на функционирането на 
делегатската система в орга 
низации си. Първичпште ор 
ганизации на ССМ, като ос 
иовна клетка на действието 
и работата в Съюза на ооци

цията на 
политически сили. За да мо- 

по-бързо да се разреша 
основните въпроси за

гат
ват
общественото положение на 
младото поколение, с кол ек 

работа се изостря 
отговорност. Това 
за повишение на

тивната 
и личната членовете на
е условие 
ефикасността в работата на 
всички видове организиране 
и дейности, преди воичко в 
различните комисии, които 
имаме. С въвеждане на ко
лективното РЪКОВОДСТВО, съ 

и чрез комисиите, 
и творческата

провеждаше
на студентски кредити, от 
Босилеградска община 152 
студенти са подали съответ 
ните документи. От тоя 

ни социалистическа практи брой 35 души все още не 
ка и непрекъснатата роля са изпълнили основното ус

ловие — не са записали сле 
дващата година, а крайния 
срок- е през януари идната 
година.

ди динара.
Също така за отбелязваме 

е, че миналата година от 
Босилеградска община кре 
дит са получавали 146 ду
ши, в общ размер от 950 
до 1,700 динара. Според ду 
мите на Илиев, тази година 
стойността на кредитите ще 
бъде по-голяма.

тта
ответно 
се засилва 
инициатива на членовете, а 
младото поколение чрез де- 

система се пот

на младежта в социалисти
ческото ши изграждане. Всъ 
щност идейното издигане е 
трайна задача.легатската 

върждава
правителеи субект в 
татъшнаго .развитие на поли 
тическото ни всекидневие

От 117 души, които из
пълня® ат критериите 73 
следват на висшите, а 44 
на полувисшите училища.

като важен самоу 
гкит-

Интервюто взе: В. Божилов В. Б.
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РАБОТНИЦИСРЕЩА С НАШИ да строиЗАНАЯТИ, КОИТО НЗЧЕЗЛВАТ. . . Продължава
И СТАРИТЕ ДЪСНОРЕЗН» 

ЦИ ОТЖИВЯНА! СВОЕТО
ИПИМанис отза 

на рабсппициюМОПИТО 
до&1,р 

и са

нима
о^^лополукк, защото здра- 

МНОГО 1Ю-1ЮЛС

Николов 
* Не само че е 

неопитните
* За 19 годишен трудов опит 

измислено болодунане
лсичко учителедин ден 

майстор, но преди
моунраиитсл

човек с
нензвреме завърчю- 

обект — подчертава на 
53-годишен С7>беседиик.

на ВИЯ'г 
зей. от 
■иия 
ШИд

казВи Стоичко. 
дюже Дв сс 

Човек
здания

Щастието ис
зад'ьР>ки в Ръбете.

я-ьти е принуден ««* 
иред себе и това кое

«история па 
щастието и смисъла па 5,<" 
“™- човек често камери 
па строителните обскш, кь 

с нотни капки прави 
себе и за мла 

Тайната

Човешката
Тих и мъячалив> ’и с ши за всякого. Та- 

работнидите
Изглежда, че Димитър не 

е само песимист, яо и „же
ртва" на съвременния 
пот, Тъй като мина времето, 
котато хората правеха къ- 
щп, а основният им маче- 
риал бс дървото. . . Ис мо
же да се каже, че хората 
са прекъснали да уноцребя- 

дървого като строителен 
материал или пък за други 
цели. Обаче ме може да сс 
отрече факта, че съвреми
ето, и

роко сърне
го знаят

често
гледа

В поредицата занаяти, 
коигго изчезават, ето че дой 
де ма ред и не така често 
срещания дъскорезничарск 11 
замаят.

Предиму се искаЖ1Г дето
надежди за

ПОКОЛ01 ше.
то ис

Дот0 
па живота счесто (пъти 

откъдето строител I«ият 
височина 

8 и повече метъра па 
скеле и

там
ботпик :иаНамспша дъскорезници ви 

толкова
отЗоаоо

кога ие с имало 
много (попе в машите кра
ища) както например воде
ници, обущаршщи, асожуха- 
ршщп и под. Но от десети
летия насам в т. 
трални села (каквото е 
Звонци в Дерекулския край) предлага готова продут д я» 
винаги е имало поне по сд- така че много с ио-леопо да 

работилница. Дъ' си купиш готова дъска, пра 
та, прозорец. . , отколкото 
караш на дъскорезница тру

да от строителното
лак продължава да строи.

С тези думи ми посрещна 
СТОИЧ КО Н И КОЛ0 В от
Долна Лисипа, когато го на 

като майстор

ват

и. цен- 
село което живеем, ши

мерихме 
ръководител СПрОИТСЛ-

обект, в КОЙТО до 
ООСГ

па
МИЯ
края на годината 
„Слога" от Босилеград 
опкрие склади щоп 

Дълга е трудовата
Стоичко. Още

на такава 
окорезници и сега съществу 
ват, но няма, какво да ре-

|це
магазин.пцн.жат. «исто-

по-Днес съществуват май-мо 
дъскорсзъчмн маши-

рня ма 
големи и по-труд и и 
тите преселвания от

са чес 
едно групаот трудовата 

всички останали в трудова-
дернп
■ни, които могат да срежат 
толкова дърво на дои, кол- 
кото една примитивна дъс* 
корезница за една 
Именно древната дъскорез
ница на чичо Димитър, коя 
то се движеше от водата на 
река Блатъшница, не устоя 
на по-големите (и по-модерни

когато „Из- 
обекг

четири години, 
градия" строила 
Н и кг и и ч, скелето I ^ а

вдруго, от 
строителен

предприятие в 
един до друг 
обект. Зад иего са години 
на усилен труд в строител 
иите организации 
кик” от Белград, „Братство” 
от Скопие, „Морава" 
Враиска баня, „Иван Лапче 
вич” от Сплит. В последни 
те седем години работи в 
ООСТ „Изградил” от Босиле 
град кодто строи в Крань. 
Любляна. Йесенице, Анхово, 
Кранска гора, Блед и други

та организация.
— Условията за работа и 

въпросът за възнаграждава 
нето

което
се намирал Николов рухва 
под ударите па кран, а са 
мия той мада

счупен крак и 
сечно боледуване. След две 
години, още един, по-те-жък 
удар
.му. Сииъг и дъщерята 
имат свои домове и задъл 
жемия- Николов, така да се 
каже, остава сам.

година.
за които се интере
са добри. Техниката 

орга-

„Трутбе и резултат 
18 ме- сувате

навлиза и в нашата 
низания. Но смятам, че ли
чните доходи на неквалифи 

работници
— казва Ни-

с
от

почина съпругатакоито сате дъскорезници, 
построени навсякъде из сгра 
ната ни, където съществува 
•нужда от тдх.

всему цираните 
още са малки.
колов.

Само есенните дъждове и 
снабдяването с материал да 
не бъдат спънка в работа 
та, обектът, надява се Ни
колов ще бъде завършен в 
определения срок. С друга 
рите си Стоичко ще постиг 
не още една трудова побе
да. След това на нови обе 
кти - 
лите.

Една такава, модерна, съ 
временна дъскорезница съ
ществува и в Звонци, соб
ственост на Горското стопа
нство аз Пирот. Дали няма 
да бъде най-хубаво, ако чи
чо Димитър се сдружи с 
модерната дъскорезница?

Т. Петров

— Тук между другарите 
ми е много по-добре. И ма 
кар че съм вече 14 години 
висококвалифициран рабо
тник, работя всичко: от 
най-тежките физически ра 
боти до най-отговорните. 
Чувствувам се, 
мога да работя, Да помагам 
и поучавал!
При всичко

места.
— За един такъв период 

от време човек чувствува 
и възходи, и падения- Но 
след всеки завършен обект 
човекът узнава, че е издър
жал още един зрелостен из 
пит повече в живота си и 
като че ли е, по-силен, и 
готов за строене на нови

Д. Таков

— Не, няма, няма вече ра 
бота за мен и за моята дъс 
корезница, на която режех 
дъски на хората от десети
на села — казва Димитър 
Таков от Звонци.

че все още
по пътя на строите

неопитните, 
това, най-голя В. Б.

Улица или площ за сватбени хора? Старите поведения - в Музеи на 

практинатаВъв всички градове и се
ла, в малки и големи, 
винаги се 
Но едвам ли ндк-ъде тези 
оватби пречат на движение 
то, както това се 
всяка събота и неделя 
Димитровград.

сватбари по-някога не 
причината, че и в най-спеш 
ните случаи, когато в авто
мобилите се намира болен 
човек, тук пред хотел „Бал 
кан” трябва да се чака 20 
или повече минути, 
се изиграе хорото?

са предназначено за минаване 
на пътнически автомобилиот

До края на годината 
ва да се формират общински 
щностн на интересите 
план

правят сватби. в общините на региона тряб 
самоуправителни об 

за здравна защита. На преден 
осигурените лица.

Не е работата доспяла до 
къде сватбари 

те от „Балкан” да играят хо 
ро. Работата е там, че ако хо
рото

там, че няма
случва

в докато
В общините на Нишки ре 

шон в ход е изготвяне и об 
съждане на

стви и разрешат лшогобро 
йг-ните проблеми в тази об
ласт. Затова

се играе «на 
„Джур0 Салай", която 
намира веднага до хотела, 
може би някой от случай
но минаващите из 
„Маршал Тигго" 
ди как „хубаво’ 
хоро...

улица
Онзи, който не може да 

разбере радостта на вуйчо- 
то, таткото, «майката, ггрия 
теля, бабата или дядот0 на 
младите

сеЕдва ли ндкой 
моменти на увеселение

прое кто-предл о 
жение на самоуправителни 
споразумения за формиране 
на общински общности 
интересите за здравна 
щита, което е първа крач
ка в преобразованието 
здравеопазването в 
с решенията, на Закона 
здравната защита и Закона 
и а сдружения труд.

Според плана, който

в такива 
мо-

задача на вси 
чки, а особено на Социали 
етическия съюз и Синдика 
та, които трябва да бъдат 
носители на публичното об 
съждане, е с решителна ак 
ция да се подпомогне 
ледователнот0 зачитане на 
ороковете, отделно, когато 
се касае за създаване на 
общинските общности.

же и да си помисли за бо
лен човек, 
ващ пътник или

улица 
няма да ви 

се играе
натой наистина е 

за водка критика, защото 
„човек се оженва един път” 
(поне така казват

спешно замина 
пък за за

това, че тук, където в Ди
митровград са избрали 
сватбени

на поестарите
хора). Но дали тези весели

Как другояче 
си обясни това 
тъкмо там, където лишават 
и пътнически автомобили, 
и транзитни 'пътници, и СЛу 
чайни туристи се 
сватбени

унисонза човек да
хора, мястото заявление, че

ВЪР
ху които ще се обосновава 
цело-купната здравна систе
ма.

през
миналата седмица прие Оку 
«Ш“1ата на регионалната 
Ьс“'*1 за здравна защита 
Ниш, общинските 
ти трябва да започнат 
оота

правят 
хора, а в съседна в Необходима е 

на акция 
на субективните 
конто

та улица (и не само там) 
щеш.

и енергич- 
за надминаване 

слабости, 
съпътствуват договар 

янето «в изтеклия петгоди
шен -

общносМясто колкото с ра 
на новаот началото

Клаксоните та година, а до края 
март трябва да бъдат при 
ети и самоуправителни Спо 
разумения за създаване на 

републикан-

на автом оби цалите едва ли 
чуят, когато 
„Балкан”

могат да се 
пред Тук водачпериод.

към решението трябва 
бъде равноправната 
пост на интересите 
турените лица, сдружения 
труд и здравните работни 
Ци. оез слагане на преден 

к„ ^ на било кои от тезикъм или пък на 
на здраве

хотел 
в Димитровград да

регионална и 
ска общности. 

Интересите
се и 
жени 
гат

застъпе 
на оси-

се разтръгне акорд йон а, 
огласи кларине- 

музикантите. Няма,
Да предприемат 

мерки онези, които Са 
жни да водят 
движението

или пък се
на трудещите

сдру- 
нала-

та на 
най-сетне

гражданите, 
труд въобще, 

сериозен подход
преобразованието
опазването, понеже както 

На и°

1Ш, е крайно време 
в©опазването Р

ли

Дъл- 
сметка за 

* поне на главна 
Димитровград.

и-гаескм и
вителни интереси. Време 
е^такигва поведения да наме 
Р мястото си в музея на 
ПР‘ етиката — за доброто 

здравето «на осигуренителица. ^ р

ната улица в
Сватбено увеселение пред „Балкан” Димитровградв

Т. Петров здра- 
Да се обобщеСТРАНИЦА 10
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СПОРТ
ФУТБОЛ

„Младост“ (Босилеград) 

„Банера“ (Прешаво) 7:1 (4:0) Победа и загуба на „Аеен 

Балкански“На 11 Състезателният сезон при
ключи, но пред футболисти 
те на „Младост” предстои 
още един състезателен мач, 
който ще бъде проведен на 
18 т. м. в Сурдулица орещу 
футболистите на „Напре
дък”. В момента отбора на 
„Младост” има 10 точки, а 
тоя успех е много по-малък 
от оня в пролетния състеза 
телен сезон, когато футбо 
листите от Босилеград заеха 
второ място. Причина за по 
слабата игра в тоя сезон, 
според думите на Г. Геор
гиев, капитан на отбора, е 
тази че голям брой от фут
болистите следват във вътре 
шността а младите пък за
плащат цех на неопитността

т. м. на игрището 
край Драговищица, футболи 
стите на „Младост” --се нало
жиха орещу съперника 
Прешево с резултат от 7:1, 
кагго при това се оправда
ха пред своите любители, за 
слабата игра в предишните 
няколко кръга от есенния 
състезателен сезон.

от
В последните два кръга на 

първенството в Нишка ме- 
ждуобщинока лига футболи
сти от 
един
много по-лесно могат да за 
губят вече извоюваното, от 

' колкото да го запазят.
В подкрепа на тези думи 

' сочи и факта, че в деветия 
I кръг на първенството, ко- 
■ гато футболистите от Дими 
| троавград бяха домакини на 

гостуващия отбор „Йедин- 
ство” от Горни Матеевац, 

' димитровградчант водеха с 
резултат 3:1 в първото полу 
време, обаче крайният ре
зултат бе 4:3! Още един път 
се потвърди твърдението, 
че футболистите от „Бал
кански” не знаят да пазят

вече спечелената победа 
още повече като се знае, че 
на мача с „Йединство” в пър 
лото полувреме бе показана 
такава резултатна и хубава 
игра, каквато отдавна зрите 
лите в Димитровград не са 
виждали.

Не ще влизаме в подроб 
ности защо се стига до та 
кива положения, но можем 
свободно да твърдим, че фи 
зичеоката( подготовка е един 
от най -големите „виновни
ци” за такова състояние.

те претърпяха Димитровград 
ските футболисти в среща 
та им; в Горна Топоница, с 
футболистите на „Медици- 
нар” дойде в момент, кога 
то футболистите от Димит 
ровград си мислеха, че пър
вото място в групата ни
кой не може да им оггнеме.

Димитровград още 
път „показаха”, че

„МЛАДОСТ": Г. Пейчев, 
Вл. Иванов, И. Кирилов, Др. 
Владимиров, Г. Георгиев. С. 
Крумов, Р. Венков, Б. Та
сев, В. Чипев, В. Тасев и 
М. Цветков. Във 
полувреме 
влезе Д. Захариев, а Д. Зла- 
тков вместо В. Иванов.

За отбелязване е, че точ
ките улучиха: В. Тасев (2), 
Б. Тасев (1), В. Чипев (2), 
М. Цветков (1) и Р. Венков

Може би тази висока за
губа дойде в правия момент 
за да напомним, че футболът 
преди всичко е мъжка игра, 
и че до добър резултат се 
стига само с високо спорт 
но майсторство и добра фи 
зичесяса подготовка.

второто 
вместо Пейчев

ВИСОКА ЗАГУБА, НО ВСЕ 
ОЩЕ НЕ Е КЪСНО ЗА ЗА 

ВОЮВАНЕ НА ЧЕЛНА ПО 
ЗИЦИЯ В ПЪРВЕНСТВОТОси.

Т. Петров
(1). В. Б. Високата загуба, която

1! ЧРЕЗ ФОТООБЕКТИВАя „Паметник“ иа небрежно 

и безотгеворноот
, . I

Д
&•

■ т; нията на селяните от Д. Тлъ 
мино и околните села. В на 
чалото бяха осъществени до 
бри резултати и личеше, че 
предстоят хубави и дълго- 
орочни перспективи за пре
образование на района и по- 
-хубав поминък на населе
нието.

Но не излезе така. Далеч 
преди да рухнат оборите, 
рухнаха плановете за разви 
тие на овцевъдството, за ко 
ето и те бяха предназначе
ни. Вследствие на безотго
ворното поведение на тога
вашните ръководители, без
съзнателното стопанисване и 
отсъствието на дългосрочно 
планиране долнотлъминска- 
та кооперация изчезна, аоно 
ва което остана, бе приоб
щено къ*м сдружената орга 
низация „Босилеград" по-то
чно към ООСТ „Напредък". 
С това обаче положението 
видно не се измени. Пона
стоящем от ливадите на Ру- 
дпна се събира само сено за 
разплодните бикове. За не
що повече нямаше средства, 
а още повече липсва твор
ческо ангажиране иа субек
тивните сили.

Времето си тгнава, а 
намърщеинте остатъци на 
оборите едва ли се „надя
ват”, че около тдх отново 
ще за припкат игриви агне
та. ще забелее бройно ста 
до овце. Предадени на без
милостните устреми на вет
ровете, те очакват близкото 
напълно изчезване със сло
мените за хубавото начало, 
за времето, което обещава
ше, за пълните с надежди 
погледи на околното населе
ние ...

Ако по ндаква си случка 
излезнете на хубавата и 
пространна местност Руди- 
на ,над село Долно Тлъми- 
но и с любопитен поглед 
плавате по нейната разкош- 

панорама, вниманието 
непременно ще ви се спре 
върху тъжните скелети на 
двата обора за отглеждане 
на овце, които своевремен
но построи някогашната зе
меделска кооперация от Дол 
но Тлъмино. Веднага изкръ 
сва въпросът: тук някога е 
правен почин за развитие на 
овцевъдството, но защо 
славно е приключил?

Наистина, тези „фосилни" 
остатъци някога бяха хуба
ви обекти в овцевъдството. 
Към тдх, както и към „зе
ления килим” на Рудина и 
другите пасбища, по които 
пасеха бройните стада овце, 
стремяха надеждите и жела-

&
1*Г■'ГШ

****** Пред последните години се забелязва, че на
пазара в Япония няма националното питие при- 

■р готвено от ориз таканаречено „Саке”, защото в 
щЩ тази част на света се явява конкуренция на за- 
» % падните алкохолни питиета. В момента когато за- 
Ц почна да намалява консумация на националното 
Ш японско питие, производителите започнали специ- 
Ц ална реклама — в центъра на Токио са напра- 

вили огромна бутилка висока 10 метра, която е 
направена от малки бутилки „Саке”. За тази цел 
са употребили 1 244 бутилки от това някога търсе- 

. но питие, чиито производители сега се опитват да

* на$

не-
намерят нов начин на пласмент.

||||1. . Сна снимката:
, Гражданите на Токио с интерес наблюдават ог- 

л . ромната бутилка на „Саке" в най-богатата част
й!йй
Ш и| ^ на града.

Фото — Танюг; ■ :*Гви ф

ИН МЕМОРИАМ

СКРЪБНА ВЕСТ

След дълго и тежко бо
ледуване на 9 ноември 1979 
година почина нашата оби
чана и много уважвана

МИШКА
АСЕНОВА
ННИМОВА

На 18 ноември т.г. се навършват две годи
ни от трагичната смърт на нашия мил съпруг, 
баща, брат

А ние се питаме: защо от
говорните фактори не взи
мат мерки да се използват 
ме малките възможности на 
Рудина и другите многобро- 
йни качествени ливади и па 
сбища в Босилеградска об
щина? Ако е могло тога с 
успех да се прави преди две 
десетилетия, нима не може 
сега, когато сме много по- 
-развито общество?

ог с. Горна Лисина, община Босилеград
Погребението стана на 10 ноември в Г Ли-

МИЛОРАД ГЕРОВ 
зъболекар

сина.

Поклон пред светлата й памет.
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Асен, синове Стаииша, Ми
лан и Дъщеря Иванка, зет Станимир, снахи Стан
ка и Драгаика и внуци Димитър, Васил, Саша, 
Литица и Катица.

ПОКАНВАМЕ РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ ДА 
ПОСЕТЯТ ГРОБА НА ПОКОЙНИКА НА 18 НОЕМ
ВРИ 1979 ГОДИНА КОГАТО ЩЕ ПОДНЕСЕМ 
ЦВЕТЯ

ОПЕЧАТЕЛНО СЕМЕЙСТВО
к. г.
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ХУМОРЕСКА 
ЪРНЕСТ ХЕМИНГУЕЙ ВСИЧКИ ВОВНИДИ/

. за ясена се същ° така ** ията
като на някои РазДРУса 
ки случай, ПО два ПЪТИ- хежко на

На Скот ЛискъР му оешс *
Кметът нямаше пъзможн^^П

КМЕТЪТ - ЗАПАЛЯНКО
ринга.
следи рзвоя
аплаудираше

Веднъж той Даже се 
и каза:

заплянко във 
Особено

на срещата, 
зедно с тълпата.

обърка Къми др,

но събитие, коетоД ива "шкрови- 
нзбиратели, автомати шо Дко „ л.
хелствуваио от него-“в_ ‘ „рескочи
полегни граждани и ря сеРсъмня 
1ш^Г«ЛЛи се’поколебал да

-азгг-
па боксон мач в Масеи дСд„о,
Всъщност отидохме там поотдели ,

СС Йонната Мна“ кмет™ имаше много го-

__ понита съседът

съседа си ядосано
_ ЛискъР Ше 
Съседът му го

нали?го натупа, 
погледна със съжале-

1Ше. че ЛискъР <* 
се доволно__ Винаги съм казвал.

усмихва 
започна да се в/,рти 

да търси на кого
бие прекрасно — 

и отново 
всички страни и

ршгговикг рефер 
поговори със съдиите и вдигна ръката 
па противника на ЛискъР- Кметът се

кметът
па

РИБАР ПА по

ЛОВДЖИЯ изправи.
— Радвам 

— възкликна той.
__ Наистина ли това е

попита съседът ми.
— Да, кметът

ЛискъР победи! 
кметът? —

се. чеЛ>|М
непрекъснато 
тс си познати.

— Кой е този?
■ ■ ■

— запалянко! — откога знайем йеСТАНКО од наше село от ми.
— Кметът >— отговорих аз.
— Хей, там отпред, сядаи-

— Станко рнбарат.
ГО&ятбройе1= -и=

видя, но затова пък от- 
които не бе-

рнбар и затова сви га окаю ___
Знам преди вопнуту у сред зиму склъПЯ ли[[' У 
язът на нашуту воденнцу и налови рнбу па ка се 
съберемо при Петар пощарат — гул.аи до сред

— вика
особено силно 
той нищо не 
кри още няколко души, с 
ше успял да се ръкува, 
дираше. От време на време кметът по- 
свираше, когато всички ръкопляскаха.

В края на мача съвсем се обърка. 
Обяви: „Събранието е закрито” и се 
втурна Къ« колата си, като очевидно 
мислеше, че се намира на съоранието 
на общинския съвет.

От хокей кметът се интересува 
по-малко, отколкото от бокс. И ако 
случи избиратели, които се увличат от 
състезания с бълхи, от игра на карти 
или на австрийски бумеранг, ще се 

първите редици. Защото той

всички наоколо, че дори
гонгът и пъР"

ноч... Залата аплоа-цете на
забелязва кога прозвуча

ИИЯПр^Гпо—та кметът се изправи 
внимателно да оглежда тъл

Станко преди годпне организира рибарлете 
V IIедно дружество ,рибарско дружество де. Мину- 

године и йеДън Дъ« четим у вестщи 
дружеството.ше две-трн

наш Станко станул председател на и започна 
пата.Стану голема глава ...

Йедън дън дошъл дома и ме кара да ста- попита съ-той?Какво прави
_ Брои колко места има внам рибар. седът ми.

залата^^ Просто дава възможност на 
любителите на спорта да видят своя 
кмех — запалянко — отвърнах.

_ Хей, там отпред, сядай! — съР*
дито извика съседът ми.

По време на следващите две рунди 
кметът най-после забеляза няколко 
свои приятели и дълго им маха. РъкУ'

— Манчо, запиши се у нашето дружество, 
може да ловиш рибу

не
че ти дадем членску карту и
у кою реку сакаш ...

Никига не съм бил рибар, ама не може да 
откажеш на Станка. И верно тегая У наше село 
щом се дете роди одма га Станко записуйе у ри
барско дружество „Клен*'. И тека и я бео рибар, 
ама никига не съм излезал да ловим рибу. Не- 
мам време да стойим до рекуту — имам си ра-

окаже в 
обича всички видове спорт.

боту. Опакаиловци__}01/Ч®РОшадан, лайе кучето, видим Станко иде. Ре- Р 
ко сигурно иде да узне членски внос за рибар- Щ 
ското дружество „Клен’’ или че ме кара да иде- 
мо да вачамо рибу. И тъмън мислим кико да се Биеше го „добър" глас: 

издаваше се сам — за всички нас.откачил! од н»ега он улезе и ужуту при мене.
— Манчо, каза Станко, има нещо важно

* * *
* * *да говоримо ... Стига сме гледали истина 

та в очите. Време е да се 
вслушаме в гласа й-

Видим га турил зелен шешир и жълте чиж- В плурализма самоуправителен
все още имаме „демократи'*,
които свободата приемат само ако
сме ний послушни деца, а те мами и тати.
Затова добрите деца се съберат,
да подучат малко .демократите”.
Извиняват се, но решат: 
да сменят „бащите'' и „майките".

ме оди гумаруту.
— Манчо, дошъл съм А. СТАСда те запишем у лов

джийското дружество „Йелен*'. Ти си верно стар 
човек, ама йоще те ноВе държу...

Гледам га па се чудим. Станко рибарат са 
станул ловджия и друВи записуйе у ловджилък.

— Чакай бре, Станко, я знам ти си стар ри
бар, одека на дека са си ловджия?

* *
Който често признава гре 

шките си, той рядко се учи 
от тях.

Б. БАРТАШЕВИЧ— Верно йе — каже Станко — додека беше 
председник на опщинуту Цоя сви беомо рибаре, 
оти и он беше рибар. — Щом си Цоя отиде у 
Ниш почеше човеци да върляю удицете и я Ву 
върл>и.. Са йе Вен.ко секретарат ловджия сви 
стануше ловджийе и я се уписа у това дружество 
и полъка-полъка стану председател на дружество
то...

★* ** * *
Ако жената ти споделя 

твоето мнение, значи тя е 
права.

Щеше да стане писател 
с дарба и популярност в кулоари, 
но ндма кой Дз му каже 
да препише някои стари мемоари.* *

Тека значи, Станко РИБАРЪТ стану предсе
дател на Ловджийското дружество... Кво да пра
вим, не може да му одкажем и 
ловджию ...

(Р 3.)
Когато подмазвачът отива 

при началника си, краката 
му треперят от удоволствие.

М. ГЕНИИ

я се записа за * * *
На бетонна площадка слагат 
натпис: „Не гази тревата” 
тези, които живеят в града, 
а хвалят ли.хвалят селата.

*
Силата на глупака се със- 

в това, че умният е 
гЬ безсилен пред него.

той
(К. Г.)

в. хочински

Исторически
водопровод
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