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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.

6ЪЛГАРСКАТ* н*е«аност е сфс Югославия *
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АКТУАЛНО

1ЕОТДОЖНА
ЗАДАЧА

Анализирайки тези
дни деветмесечните сто 
пански показатели — 
в много организации 
на сдружения труд са 
отчетни редица слабос 
ти. Така 
бележен

например, за 
е несъотве 

тен растеж между по 
вишението на произво 
дителността на труда 
и увеличението на ли 
чните доходи. Послед
ните в известни слу
чаи са нарастналн пре 
комерно и сериозно 
нарушават запланува 
иите пропорции.

Надвишаването в 
потреблението сериоз 
но довежда под въпрос 
приетите самоуправи 
телни договори и спо 
разумения-

В този смисъл гово 
ри и Драгомир Милое 
вич, председател на 
Републиканската кон
ференция на Социали
стическия съюз в Сър 
бия на неотдавнашна
та среща с журналис
тите от 
Сърбия и Тимошка 
крайна. Той подчерта, 
че има явления на сери-

ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ И ДУШАН ЧКРЕБИЧ ПОСЕТИХА НИШКИ РЕГИОН

ИЗХОДЪТ Е В ПОВИШАВАНЕТО 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА
Югоизточна

озно нарушаване на 
договорите и са.моупра 
вителните 
ния,
„ако съседът не 
да ги зачита, защо 
пък да ги зачитам аз".

Създаването на 
къв своеобразен 
литически

— Изтъкна председателят на Скупщината на СФРЮ Драгослав Марковнч в разговор с политическостопан 
ския актив на Нишки регион

споразуме
по претекс, че 

иска
Председателят на Скупщи 

ната
Маркович, придружаван от 
председателя на Скупщина
та на СР Сърбия Душан 
Чкребич и група републи
кански функционери, през 
миналата седмица

осъществяват новите обще 
ствено-ико1 юмически отно
шения.

Игич по-нататък изтък
на, че в стопанското раз 
питие на Нишки регион се 
отчитат и значителни изо 
ставалия, особено в селско 
стопанския комплекс, гео
ложките изследвания, про 
изводството на суровини и 
занаятчийството

Когато става въпрос за

— Налага се да произве
ждаме доходно 
жи Маркович. Общото и 
инвестиционното потребле
ние също така трябва да 
сведем в реални рамки, в 
съществените ' възможности 
па обществото. Трябва да 
изразходваме толкова, ко- 
лкото имаме в зависимост 
от разполагаемите средства. 
С мерките на икономическа 
та политика ще бъдат ог
раничени кредитните лар- 
тиципации, понеже те дове 
ждат до презадълженост, 
високо и прекадено лотреб 
лепне.

Другарят Маркович исаза, 
че ако навреме не се орга 
мизи рамо и не предприемем 

,1 «еобходимите мероприятия 
ще бъдем изправени пред 
сериозни социални, а с то 
ва ,и политически пробле
ми. В топа отношение и Ни 
лиси регион не е изключе
ние, а в предстоящият пе 
риод трудностите ще бъдат 
още по-големп. Съществен 
изход трябва да се търси в 
увсл ичавале т гроизводител- 
постта на труда

В разговора, който дру
гарят Маркович води с по 
литическо-стопапския актив 
на Нишки регион, участву 
ва и Душан Чкребич, пред
седател на Скупщината на 
СР Сърбия-

Науката в служба на 
планирането

— Ние и сега| с голяма то 
чмост можем да оценим осъ 
щсствяването на плана. Мо 
ги да кажа, че плана сме ре

ализирали в по-гол яма сте
пен, а най-малки резултати 
отчитаме в икономическите 
отношения с чужбина, на 
станяването на работа и из
граждането на жилища. Вси 
чки видове потребление 
пребиха заплануваните го
рни равнища, което нала 
га реално осъзнаване «а 
икономическите процеси. 
Затова Заключенията на 
ЦК н СЮК за икономичес 
ката стабилизация нямат 
краткосрочен характер. На 
шата лкокомичеока . смете

на СФРЮ Драгослав продъл-
та-

по-
пуритани-
естестве-зъм, съвсем 

но, е от голяма вреда. 
Преди всичко може Да 
утежнява провеждане 
то на стопанската ста
билизация, която с за
дача номер едно

обществено-по
субекти в 
момент и

посети
Нишки регион 

С I юл итичес к о-столанск и
и обтс активи на региона 

щииите в Ниш, Прсжулие и 
Алекси»шц другарите Мар
кович, Чкребич и останали
те републикански функцио 
пери водиха разговори за 
актуалните въпроси па мко 
•, ом ическата стабилизация * 
И УСПЕХИ И ИЗОСТАВАНЕ 

За досегашните резултати 
в осъществяването на сред- 
мосрочпия развоен план на 
високите гости докладва Лю 
биша Игич, председател 
Между общ ниската ре* йона
лна общност.

— Нишки регион е един 
от двата пай-гол см и, но и 

най-изостаиа 
републиката.

въз-
десетата 

Тази

на
всички 
лигически

целите и задачите ша раз
витие в предстоящия пери
од Любшпа Игич подчерта, 
че главни усилия ще се 
влагат върху последовател 
мото прилагане политиката 
,па стабилизация и лриспосо 
бяваме ма стопанството и 
обществените дейности за 
стопаг шепапе в изострените 

на пазара, по-сфс- 
стопапски изо

настоящия 
в предстояЩия пери- 

Трябва да сс пове 
борба на

.ма все още не е цялостно 
оформена, но проблемът се 
състои в незачитането и не 
спазването на самоуправите 
лните споразумения и дого 
ворн — подчерта Чкребич.

Планирането в предстоя 
щия период — каза пскната 
тък Душан Чкребич — не 
трябва да се обосновава 
върху реалните възможнос 
ти на .всяка (конкретна сре
да. При това непременно 
трябва да се ползва помощ 
та на науката, тъй като 
Ниш е университетен цен 

Науката най-добре

од.
де сериозна 
всички заравнища
намаляване на подоб
ни нарушения защо- 
то те, както и опус- 

болест през 
месецаките по 

първите шест 
на годината са

с Н про- 
В7,злизат на 

трудодни

услови« 
ктивите по 
станалите и крайгранични 
общини.
Необходимо с съзнание за 
икономическите трудности

участие в раз 
говора председателят 
Скупщината на СФРЮ Дра- 

Маркович изтъкна, 
че югославската икоиомиче 
ска обстановка не е прост 
сбор иа икономическата об 
становка в общините. Става 

за икономическите от

'На
на-

растнали 
цента и 
5 милиона 
в страната, са сигнал 
за енергична акция*

положим

един от двата 
ли региона в
С икономическите си

той е
от СР Сърбия*

Взимайки
на

Трябва да 
големи усилия

мож пости ТЪР*
може да оцени ко* техно 
логия .най-добре ще съот 
ветствува на динамиката 
на развитието, но техноло
гия, кодто ще произвежда 
и през 2000-та година На 

Чкребич

за по- гославчаст
година стопанството

обшият доход да възли 
20 милиарда динара, 

при което националният до 
ход на глава ще достигне 
сума от 1650 долара — 
тъкиа Игич. Осъществяване
то на средиоорочния 
през изтеклия период от
чита значителни резултати 
и общата оценка е гголожи- 

Излязохме от порно
застой и стагнация и 

доб|ре сс

производите очаклишение 
лностга иа труда, за 
по-качествено производ 

постоянно
себестой*

ва
за наство при 

намаляване 
иостта на продукция
та, като по такъв на
чин от ден на Деи ста 
ваме конкурентно 
способни на домашния 
и чуждестранния 
зар.

дума
I ютения е чужбина* плате-

дебаланс,на края Другарят 
говори за същността.' на кон 

промени, из 
инициативата 

Тито за колек-

нмекатажнияатсумулативност и произво
дителност па една част от 

е не
план сттуционните 

хождащи от 
иа другаря 
тнвна работа и отговорност.

по-
стопанството и затова 
обходимо съзнание ®ъЗ иси 

и на всеки тру- 
за нашите икономи-

па
чки среди 
дещ се 
чески трудности.

тели а. 
да на 
сега сравнително

К. Георгиев
М. А.



СОФИЙСКИЯ ПЕЧАТКАМПАНИЯ ИЛВЕЛИКОБЪЛГАРСКЛВЕСЕЛИН ДЖУРАИОВМЧ 

ПОСЕТИ ТУНИС ОТРИЧАНЕ И ПРИСВОЯВАНЕ
дентьт аи\ Тушгс Хабиб Бур 
шба. По този случай ДЖУ 
раикхвич па Буршбп предаде 
устно
зидепта на 
Броз Тито, отнасящо сс до 

Средния 
Изток, актуалнгата обстаиво 

на необ
вързаните и до активността 

необвързаните 
в провеждането на решени 
ята ог конференцията п Ха 
вана.

Председателят на Съюз* 
пия изпълнителен съвет Ве 
оелнн Джурпнович начело 
на югославска дслигация 
пребивава от 4 до 6 декем 
ври в офнциеяно н приятел 
ско посещение на Тунис.

По време на пребиваваме 
то в тази приятелска стра- 

Веселгат Джуранович во 
ди разговори с председате
ля на туниското правител
ство Хенди Нуира, а на 5 
декември го прие и лрези-

гарски произход 
и Югославия, Румъния, ГъР 

и я Албания

живеят— Авторът на статията 
вестник „Пу 

ле" писа, че „лица от бъл
и младежкия ция па дориI лре- 

Йосип
поръчение по 

СФРЮ ва като трайна насока и ва 
пред условие за разви-В статията сс изнасят дро 

факти за броя 11 амладежкиБългарският 
вестник

жно
тисто на добросъседско сътдоволни 

гражданите ог българска па 
родпост в Югославия и в 
другите страни и тяхната 

асимилация.

за наука « исулту- 
ра „Пулс" помести статия, 

извест

обстановката на
руддичсство.

ка па движението в която сс изнасят 
1 н 1то бъл горски стаи купища 
за отричане па македонска такашаречена
та “,а,,ИЯ’ Ма,<СД°"бГлга^Гш иавГКа^тГГзаоадаш

те покрайнини йод, коиго 
п Бт.лгария се подразбират 

предели на СР

Попов не се 
на Югославия, 

всички

Константин 
спира само 
но цитира и скоро 
съседни страни в контекста 
на „асимилационния

с трагични последствия 
за българската 
общност и българския наци 
анален език извън предели- 

„България". В стати 
ята сс казва, че ,.лицата от 
български произход в Ру 
мъния, без банатските бъл
гари, има около 800 ООО 
В Албания, според такива 
преценки има „не по-малко 
от 50 000 бъл гари". Броят

на страни спомсна
„югозападен

и за такапаречепа 
та асимилация на гражда
ните от българска народност
в Югославия-

като
диалект про

цесизточните 
Сърбия. В статията с «ято 
една дума пс се споменават 
фактите за преброяването на 
населението в Югославия 
през 1971 година, 
които в нашата страна има 

60 000

етническа

Всъщност, отричайки съ
ществуването па македон
ската нация н македонския 
език, авторът на статията, 

«професор Комета! етил 
поп, пише за „историческо 
то„ езиково и кръшю срод
ство ' на 
СР Македония и България.

те на
според

По- ло нещо повече от
граждани от българска на
родност, пито за 

населението в равноправие на
роди и народности в 
слави# • Нс споменава се съ 

Попов от това нрави заклю щ0 така, факта че Югосла- 
ченис, че това трябва да 
послужи като „одрала осно 
ва за братски отношения ме 
жду машите рспулики, а не 
на антигонизма и вражес- 
тво" и за добросъседство и 
сътрудничество на Балкана".

пълното
всички на- 

Юго-
„българите ’ в Гърция, 

според твърдението на По 
нов", е около 200 000, а в 
Турция според преценките 
на автора, има 80 000 потом 
ци иа „преселените българо 
мохамедани”.

на

вия енергично се противогю 
ставя иа политиката на аси 
миладия
малцинства и че това 
всеки удобен момент изтък-

националнитепа
при

В. Джурановню в разговор с X. Нуира

Балета: Албания е м мир и дебри 

оъоедоки отношения
В рамките «а разисквания да се преобрази в област на 

си- мира н спокойствието.
Говорейки за положение

то на Балканския полуост- 
че ръ« Балета изтъкна, че ал- 

е банският народ иска да жн 
вее в добросъседски отноше 
ния с балканските и адри 
атическите страни. Според

него отношенията на Алба 
ния със съседните 
се развиват добре, а успе 
хът на политиката за доб 
росъседство 
шитслността па страните в 
този регион да се противо
поставят ма плановете и на 
месата ла супер-силите.

та за международната 
гуряост в политическия ко 
митет на ООН делегатът на 
Албания Балета оцени, 
обстановката в Европа 
натоварена с опасности. Спо 
ред неговите думи, вината 
за това се пада на велики 
те сили и военните блоко 
ве, които продължават кон . 
фронтацията.

страни

зависи от ре-

Рафарендум за консти
туцията иа Ираи

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
СР СЪРБИЯ ПОСЕТИ ИТАЛИАНСКАТА 
НА ЛАЦИО

Дебри условия за по 

богато еътрудничаатво

Балета по-нататък 
че Албания споделя загриже 
ността на народите, които 
са заинтересовани за према 
хване на факторите, застра 
шаващи свободата, 
симостта и мира и които са 
готови - Средиземноморието

каза, ПОКРАЙНИ

незави В Иран на 2 и 3 декември 
ферендум, на който се проведе ре- 

милиони иранци се отзоваха 
на призванието на аятулаха Хомеини 
ниха за нова, нсламска конституция 
на. Новата

и се изяс- 
на тази стра- 

конституция, върху чието проекто- 
ГТиГ".6 ТР“ Месеца Раб°™ група специалис- 
шната таСК° "РаВО' ТРябва да “мести досега- "Ранска конституция от 1906 година и фор-
рането пя и™ЪРДИ СъществУван®то и функционирането на Ислямска република Иран Отзивът на
изоирателите „ашир из страната се оказа .шд вег! 
чки очаквания и положителният изход на рефе
рендума нито един момент ^

Вчера приключи
иа делегацията на 

Изпълнителния съвет иа СР 
Сърбия, оглавявана 
Иван Стамболич, 
яяската покрайнина Лацио.

лосеще твуват и добри услови я за 
сътрудI и 1 чество в контш 1еи- 
тлния туризъм- понеже Сър 
бия е богато

ВЕСТНИК НАБЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия 
Директор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

името

от с ловни тере 
ни и всички видове дивеч, 
в някои реки предлагат 
ални условия за 
риболов. Освен 
бия оа

иа итали-
не беше под въпрос.

се изтъква, че след референдума те 
проведат избори за 4 щ

и за парламента.

иде 
спортен 

това, в Сър 
повече 

леку- 
иочив

В ТехеранРазговорите преминаха в 
сърдечна приятелска атмо 
сфера и в знак иа взаимно 

между Сърбия и 
покрайнината Лацио 
установи крепко и по-бога 
то сътрудничество, 
всичко в стопанството

се
президент на Държаватапостроени

модерни центрове за 
пане, рехабилитация, 
ка и развлечения в бани
те и други планински 
та, което сигурно 
тересува италианските 
ждани.

Изпъл. длъжността 
главен и отговорен 

редактор
МИЛЕ НИКОЛОВ 

Технически

желание
На снимката: Аятула 

град Ком в Иран
да се Хоменини гласува в
преди 

ио
културното и научно

мес- 
ще запи 

гра-
редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство” — 
Ниш, „29 декември", 
№ 8, телефон 52-751 

Годиш, абонамент 100,

и на 
полета.

В новогодишния БРОЙ
ЗА НАШИТЕ

Изхождайки от 
ристиките »а

КАТО ПОДАРЪК 
ПОМЕСТВАМЕ

характе Когато се касае за енер
гийния проблем събеседни
ците се

стопанствата 
на СР Сърбия и Лацио съ 
беседииците оцениха, че съ 
ществуват добри изгледи за 
установяване

ЧИТАТЕЛИ 
КАЛЕНДАР за 1980 Г.а полргодишен 50 дин. 

Текуща сметка 
62500-603-9529 

СДК — Ниш 
Печатница „Вук Кара 
джич”, Ст. Пауновия 

№ 72 — Ниш.

договориха за сът- 
на специалис-рудничество

ти и организации 
райе нови

в измамина по-крепко
източници

Календар за 1980сътрудничество 
ката, 
та и

иав химичес 
Дървообр аботвателна

т. 'южаР°°6работвателна та промшиленост.

енергия. В тази насока ста 
сътрудничество 

на слънче-
на дума за г.в използуването 

енергия.Същес вата
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

колективната
АМАНДМАНИ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТЗа

Изменения
Задачите на СЪЮза 

мунистите на на ко-
ски регион в “~вРГ; 
нето на Титовата иницнати 
в а за подобряването 
лектнвната работа и 
ворност и за

Южноморавски 
оценят и 
ката

регион ще
идейно-политичес- 

отговорност от стано- 
вището на прилагането на 
ставните постановления и

десетото ДЯ‘ подготовк^а за десетото заседание на Ме
«Дуобщнвоап конферен-
ция, на което ще се разиск- ,
ва 11а тсма: „Идеймо-политп актуалните 
ческите задачи иа Съюза осъШес™яването .на 
га комунистите в работата миче°ката политика — 
с младежта”. 4 Допълва и в отделни части

значително изменя и подо
брява тто-рано приетото 
екто-предложеиие ат резолю 
цията за политиката на осъ 
шествяването на обществе 

идущата годи 
изменения и до

ма ко 
отго-

по-иататъшиа
Съюзиият 

съвет прие повече 
ми, с които

изпълнителен 
амандма-

двестията за увеличение це 
пата «а нафтата до края ма 
декември и други неблато- 
приятиости на световния па
зар, Съюзният изпълните 
лен съвет реши иа делега
тите и делегациите на репу
бликите и покрайнините да 
поднесе предложение за из
менение на първоначалния 
проект на резолюцията. Пре 
длага се през идущата годи
на да се осъществи реално 
увеличение на износа с 1 
на сто, при което с подби 
райе на вноса на възгтроиз- 
водствени материали и от
делни суровини да се лама 
ли запланувания внос.

ва, че идната година ;_
трябва да се приеме закон 
или
договор, с който да се на
малят
таловложения в страната и 
по-правилно да се наоочват 
инвестициите.

ще
та демократизация
ществено-политическите
ношения

— съгласно със 
заключенията на Председа
телството ага ЦК на СЮК

междурепубликанскина об-
отще бъде цегпра 

разискване на 
заседанието „а Председател 
ството на Междуобщннска- 
та конференция на СКС в 
Лесковац, което 
нЦ за днес.

Членовете на Председател 
ството на МОК на СКС на

нестопанските катгилна тема за въпроси в 
(ИКОНО-

се

е насроче- На заседанието ще бъдат 
оосъденн и .някои текущи 
въпроси.

За да се доведе на реална 
мерка увеличението на вси- 

^ чки видове потребление, Съ 
юзният изпълнителен съ
вет даде предложение на 
новия текст на резолюция
та, уреждащ тези въпроси, 
в който покрай другото 
се изтъква, че общото пот
ребление в организациите 
на сдружения труд може 
да се увеличава с 14 на 
сто, личните доходи в нес
топанските дейности (самоу 
правителните общности, бан 
ките и др.) до 15 на сто, а 
общите средства на общес
твеното потребление в об
щините, покрайнините и 
републиките до 16 на сто — 
и всичко това по отноше
ние на предназначеното уве 
личение на дохода с 22 на 
сто.

про

К. Г.
н«я план за 
на. ТезиНа заседание, 

за петак 14 насрочено 
декември, скуп 

щатната на основната 
мост по пенсионно 
лидно осигуряване на рабо
тещите в Нишки 7 
обсъди финансовия 
програмата за работа на Ре 
публиканската

общност по

ква II Върху предложението пълнения Съюзният 
ма Основите за •изпъл 

утвърди наорганизира
ме иа основните общности 
и единици -в самоуцравител 
ните общности на

нителен съвет 
заседания през тази седми 
ца и ги достави иа делега
тите на Одбора 
на републиките и покрайни 
ните в Скупщината ма Юго

общ- 
и инва-

интере
сите в тази област и за пре 
дложенпето

регион ще 
план и

В процеса иа съгласуване 
становищата на републики
те и покрайнините особено 
сложна ще бъде работата 
върху подвеждането под 
общ знаменател на интере
сите за големината на пред 
назначения външноиконо
мически дефицит. Понеже 
според най-новото предложе 
ние на Съюзния изпълните 
леи съвет този дефицит 
трябва почти два и полови 
на пъти да бъде по-малък 
от онзи, който търоят ре
публиките и покрайнините 
в сегашния етап на съгла 
суването на интересите и 
становищата за общия до
кумент за политиката в 
предстоящата година

Успоредно с разисквания
та за тези изменения и до
пълнения, в Съюзния изпъл 
нителен съвет се дредстав

на Съвета
на самоуправи- 

споразумение зателното 
подобряване 
та в охраната на работното 
Място, от значение за пре
махване инвалидността 
работниците в региона.

самоуправи 
- пенсион 

но и инвалидно осигурява 
не на работниците за иду
щата година.

Също така

мероприятия-телна славия. които започнаха съ
гласуването на становищата 
ма републиките и автоном
иите покрайнини по тоя до 
кумент.

на
ще се разис- К. Г.

Най-важно
допълнение иа проекта 
резолюцията се отнасят до 
състоянието иа икономичес 
ките отношения с чужби
на. размера на 
говския дефицит за предсто 
ящата година, цените и уве 
личението на личните дохо-

измепеиие и
на

Пред Деня на 
Армията ВъНШНОТъР

Преди своичко целта се съ 
стои в това. не линейно да 
се увеличава, но да се зала 
зи реалният стандарт и в 
предстоящата година. Това 
обаче ще бъде възможно 
само ако се задържи пред
назначеното увеличение на 
жизнените разноски на стъп 
ка от 17 на сто.

ди.
г След като по-подробно се 

запозна с обстановката в сс 
ктора на 
отношения с чужбина, как 
то и с процесите на свето 
виня пазар, а отделно с пре

>' ? 
Ч- -**■

•иконом ическите
гиЩ \

<!:' *
'■

А Щ

■Я*»Ш Д-Р ДУШАН ДРАГОСАВАЦ, СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

Навсякъдс се провеждат различни манифестации Печатът е борец за свободата на човека
г

— ИЗВОД ОТ ИНТЕРВЮТО НА Д-Р ДУШАН ДРАГОСАВАЦ ПРЕД В-К „БОРБА”

Нашата информативна де
йност изпяло е деймбет от 
особен обществен интерес, 
а в центъра па внимание 
то й е как сс осъществи 
I госта вената I гол 
обезпечи истинска свобода 
за човека, хуманизъм п да 
се ггзяият всички истински 
со1шал I готически качества.
Това е опя фронт ига акцп 
ята, с която действително 
се псл’В7,рждават и ангажи
ра г пашите вестници. Това 
подразбира и борба про пи в 
аитисоциапистическитс яв
ления, к а които в ма и в -на
шето общество и ще ш има 
още за дълго. От тях, ка
то неделима част та -общес 
твого, не са имунни шц Съю 
зъ.т ага комунистите, пито 
неговите членове 
д-р Душат Драгосавац, сек 
ретар па Председателството 

ЦК на СЮК в неотдав
нашното ои изявление пред 
в. „Борба”.

Средствата за масова ии 
формация играят важиш ро 
ля в критиката «па 
онова, което застава па 
противоположната 
па класовата барикада.

.....
Печатът навсякъде е кла

совото общество изразява 
определени класови интере
си. Затуй винаги трябва да 
се борим против монопола 
в средствата за информа
ция, против монопола на от 
делни групи вътре и извън 
тях. В областта на инфор
мирането, значи изхождаме 
от 'необходимостта, за из
граждате та марксически 
печат. Изхождаме оттам, че 
е съществено да се дават 
обективни и всестранни ин 
формации и коментари 
социалистически ангажира 
ни. Затуй и иа свободата 
на печата гледаме като на 
въпрос от нейната маркои 
чеока насоченост. Значи, на 
свободата на печата гледа
ме като ща (класово обуело 
вена свобода. И нашият пе
чатане може да бъде място 
за оная свобода, която за 
говаря национална и .рели
гиозна омраза, расизъм, ек
сплоатация, която оправда
ва войните, лоробяваннята 
и подчинявате на други и 
така нататък.

'
' &ц ! да сеГуШ

. 1

Д

-.Чж-.ж-... , ^ и младежта с 
животСт.т/пиичеството между армейците 

гшй-разнообразио в културно-забавиия
юбилеи — 60-годиш!на големите

70КП — СЮК, СКО/О и рсво-
В годината

от създаването иа
и честяуването Деня насиндикатилюцношште

/ОНА тази година получава по-голдмо и по-значи- 
п частите кпзаКакто колективитесъДъРжа1,ие* 

на /ОНА, така 
лективи и ДР- се подготвят 
жест вени и спортни 
шите краища ще 
киднеяно 
са едно цяло*

телно общности, трудови ко- 
богати културпо-худо-

и в местни
и а

програми. Тържествата в на-
бъдат общонародни, защото все- 

народът и Армиятасе потвръждява, че
(ВСИЧКО

Душаи Драгосавац
страна
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ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС
БОСИЛЕГРАД Подкрепа на нициата 

вата иа другаря Тито
ТИКВАТА ИНИЦИАТИВА - ВСЕ ПОВЕЧЕ I* ДЕЛО

ц Босилеград 
Прсдседатсл- 

06 щ шпек ата к о-п-

лата седмица 
заседание иамандат от две го-Съюзът на бойците в Боси 

леградока община 
подготовка за прилагане Тп 
товата инициатива на прак
тика. На неотдавна проведе 
ното заседание на Предссда 
телството е изготвено пред
ложение за промяна на ус- 

решенне на тази об 
орга-

кретар с 
дппп.

Запланувано е от 
до 20 март идващата годи

ПОДГОТВЯТ и избо
всички местиш сдру- 

бойците. Такива

върши 20 т.м. ството ша 
фороиция па Съюза па запа 

•военни старшини ос 
решение 

ша колектив- 
и отго

сн итена ще се стема са изтъкнати и иякои 
слабости, а те преди всичко 
се състоят в недостатъчна
та връзка между делегации- 

делегатите и делегатска 
та база, шеактшиюстта 
някои делегации и делега
ти, а покрай това са изтък
нати слабости в метода 
съдържанието на работа на 
някои първични 
ции на СК, между

статут! го На 4 ноември в Димитров 
проведе заседание 

което

прието
за въвеждане 
ма работа, решавано 
лорност.

ри «Ъ.В
жени и .на 
сдружения п общината има 

тези, в които има
ГДОКСаа СКС, «а
нрис-ьсгвуваха 
лят иа комисията за размине 

изграждане «а 
СКС Богдан 'Га/нко- 

Предсе- 
Междуоб-

иредсодатс-осом н в 
цо 20 членове ще бъдат из 
брани председател, секретар 

, а онези, в които 
20 членове ще из-

тавиото
ществено-полит! шеска 
ишзация» което ще бъде 'Ф11 
ето на предстоящото годиш 

отчетно-изборно заседи 
ние. Същото ще бъде прове 
депо на 20 декември и спо
ред предложението на устав 
ното решение, като изпъл
нителен орган па Общинс
кия отбор на СУБНОР ще 
бъде избрано 
ство от 11 члена, председа
тел с мандат от една и се

отчет! ю-избор! ю засе- 
ОК на СРВС, кос

Па
те,дан I ме и а

то ще бъде проведено 
26 т.м. 'ще бъде избрано по 
по Председателство от 9 чле 
попе (предложено е мандата 

председателството да 67, 
дс 4 години), председател е 
едногодишен и секретар с 
двугодишен мандат. За раз
лични дейности ша работа 
ще бъдат избрани и повече 
комисии. И* Б.

и идейно 
ЦК па - 
сич, секретарят 
дателството на 
шш «ската кои«ферс! \ция 
СКС в Ниш Живота Жив- 
кович, членовете на «сомиси 
ите към Общинската конфе 
ренция ша СКС, представите 

останалите общеетяс- 
оргашяза-

Общишската скулщи

на н ан касиер 
има над 
берат и Председателства.

заседа-

лано
наНа проведеното

особено ударение беше 
върху събираше ша 

материал,

имаШ1С
сложно 
мемоарен 
ваше иа паметниците, както 
и тачене на рсволюцношш-

организа-запаз
които 

самоинициа- 
Нанравеии са забеле

председател- ли па недостатъчна 
тива.

те традиции.
На проведеното през миша

ло-политическш
ции и 
ша. нажки иа съдържанието 

работа и въпросите, които 
обсъждат първичните орга 

тъй като недос-
На заседанието Общинска 

та конференция обсъди Ш1- 
формацията и сумира пуб
личните разисквания и про 
ведо в Общинската 
зация на Съюза иа комуни
стите но предложените до 
кумелти ша ЦК на СКС — 
„Задачите ша СКС в осъшес 
твяваието 
другаря Тито за усъВъРшеи 

колективната

АКТУАЛНО

Постоянно въоръжаване със шш низации, 
татъчио обръщат внимание

орган и- на съществените въпроси 
в своите среди.ва отношение, особено всред по-млади

те членове иа СК.
В ИДЕЙНО-политнческото издига- 

членовете на Съюза ат кому!гине на
стагге в Бабушншнка общагна през 
теклите няколко година! е направена 

Особено след

Затова с провеждането 
инициативата на другаря Ти 
то за колективна работа и 
отговорност ще укрепне ро 
лята на първичната органи 
зация на Съюза на комунис 
тите, с което ще бъдат пре 
махнати и някои досегашни 
слабости в работата им.

из-
Но в гази насока, през изтеклия 

е оказало, че шякон форми 
ле са годни и че се нужда

инициативата напериод, се 
на работа

преустройство. На първо място,
голяма крачка напред.
Десетия конгрес на СЮК, на този въ
прос се обръща все по-сериозно вннма 
ние, И в периода от септември на 1978 
до септември 1979 година — в тази на
сока са правени големи усилия. Спо
ред утвърдената от ЦК на СКС програ
ма по идейно-политическо издигане и 
марксистко образование. Прилагани са 
девет вида на постоянна работа, а за
белязва се и все по-сериозна работа на

ствуване ша 
работа, 
нататъшната 
ция на 
ческите отношения”.

ят от
ще трябва наново да се създават ра
йонни пунктов^ за провеждане на се
минари и сказки с комунистите. Това 
нещо е продуктивно от много обстоя- 

. Преди всичко, поради факта, 
че голям брой хора, а между тях и 
членове на Съюза на комунистите, през 
лятото са на сезонна работа във вът
решността на страната. И второ, пора
ди разпръснатостта на селищата в об
щината, налага се прилагането на по- 

форми на работа, а всред тях.

отговорност и по- 
демократиза- 

общ ест вено-полити

телства
На заседанието бе изтък 

като, че в разискванията 
проведени във всички пър 
вични организации на СКС, 
Общинския комитет и коми 
спите на Конференцията е 
дадена пълнаподкрепа и ока 
зано безгранично доверие 
на инициативата на другаря 
Тито, която има историчес 
ко значение и изключител
на стойност за бъдещата 
демократизация на нашето 
общество. Тъп като демо
кратизацията на обществе 
ните отношения у нас най- 
бързо ще се осъществи 
чрез последователното 
веждане инициативата на 
другаря Тито и бъдещето 
развитие на делегатската си 
стема и преодоляване сла
бостите, които се явяват във 
функционирането на деле
гатските отношения-

На проведеното, във втор 
пик, заседание беше изтък
нато, че в разискванията 
отнасящи се до организи
рането на Общинската орга 
низация на СК преобладава 
мнението, че най-приемчив 
е варианта за основен ор
ган, относно политическо тд 
ло да бъде избран Общин
ски комитет, с Председа
телство, като политичес
ко-изпълнителен орган, пред 
седател, който същевремен
но ще бъде председателству 
ващ на Комитета и Предсе 
дателството, с едногодишен 
мандат и секретар на Пред 
седателството с двогодишен 
мандат.

комунистите върху самостоятелното 
идейно-политическо доизграждане и 
образование.

други
най-изгодни са районните пунктове.Преди всичко редовно се органи- 

члено-зират курсове за новоприети 
ве на Съюза’ на комунистите; през зи
мата се

Инак с различил форми на идей
но-политическо издигане от около 
1500 комунисти — над 1 100 са обхва
нати.

традиционните 
срещи на просветните работници, пое 
ветени на въпроса от 
образование и възпитание. Също така 
в Бабушница е работила 
политическа школа 
ската и 
младеж.

организират

марксическото

Динамичното и разностранното ра
звитие на нашето обществено развитие, 
разчленеността на 
решаване
активно да се включват в живота.

Значението на марксическото обра 
зование не случайно е актуална тема: 
самоу 1 фавителн мят живот е колектив
на книга, от която много може да се 
научи. А комунистите трябва да бъдат 
първи в разясняването на процесите и 
явленията, възникващи във всекиднев 
ния живот.

Тази задача не биха могли

младежката 
за средношкол- 

работническата и селската самоуправителното 
съдействуват комунистите про

Известно число комунисти посеща 
ваха междуобщинската партийна шко 
ла в Пирот и Ниш.

Резултатите, постигнати в идейно- 
политическата работа в Съюза на кому 
нистите в Бабушнишка община през 
изтеклата година, както беше отчетено 
на неотдавнашната Общинска конфе
ренция на Съюза на комунистите, са 
добри.

Чувствува

В разискванията 
в първичните

да из
пълняват с успех ако свекидневно не 
се въоръжават с нови и нови знания.

М.А.

водени 
организации 

на СК в общината покрай
положителните опити ~ ----
витието на делегатската си

се известен тласък в то
в раз Т. Петров

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОСМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Укрепвам на колективната работа и отговорност
На проведената в Босиле къснява и затруднява цело *

град през тази седмица ос- купната акция. 
ма сесия на трите съвета Особено внимание бе обър 
на Общинската скупщина, нато Върху 
покрай плодотворното рази ла проектодоку,мента за об- 
скване за премахване про- ществено-иканомическо 
блемите и въпроси, в мест звитие иа Южноморавски 
ните общности и комуната, регион и върху програмите 
делегатите дадоха съгла- иа самоуправителиите 
сие за промяна на Консти щ-ности на интересите в ид 
туцията на СР Съроия отка ващата година. Въз основа 
сящи се до последователию на досегашното 
то прилагане на Титовата обсъждане, делегатите 
инициатива за укрепване ха и определени становища 
колективната работа и от от които и това че Регао 
говорност. В разискването на, според '
за състоянието и по-нататъ 
шната активност е елктри- 
фициране иа селата в об
щината бе посочено, че все 
още Електроразцределител 
ната организация от Леско 
вац недостатъчно реализи
ра задачите си, а с това за

на\ всички общини,
недостатъчно развитите 

и кра йгр апичи и.
В обществения 

новището ма делегатите, в 
идващата година все по- 
конкретно трябва да бъде 
дефинирана активността иа 
Региона за обезпечаване 
средства, изготвяне на 
вестиционни програми и 
ир- в тоя смисъл трябва да 

конкретизира активно
стта за изграждане ;; 
шилия в Босилеград, 
цеха за ПВ търби, изготвя 
не програма за преработка 
на кварц в Босилеград и 
за реализиране иа 
програми за 
обективни

отдел те, които затрудняват 
ществяване па договорена
та политика по която укреп 
палите трудови организации 
да разширяват г~ 
пост и в неразвитите 

Подобно
то и при минното 
са предвидени 
ма метални и 
■равини.

ОСЪ-ио както и техническо 
веждане на здравните стан 
Ц1М в Д. Любата и Г. Лион 
иа и здравния дом в Боси

Делегатите
енха. в плана на СИО 
водно стопанство да 
предвидено 
техническа

обза-
допълнението план, ста

ра- своята дей леград. потър-краи 
е положениеща. за

<>ьде
изготвяване на 
документация 

за регулиране на река Дра 
говищица през Босилеград.

слУчаЯ и с плана 
на СИО за защита от гра- 
дооия, В които не е запла 
нувано изграждане на таки 
па станции в Босилеврадска 
община. Бе предложено при 

1 *1 службата да бъде зап 
ланувана телефонна линия: 
Б Лисмна _ Г. Ръжана — 

1лоча — Босилеград — Бу 
цалево — Брестщща — Зли 
дол.

об- дело: не 
изследвания 

неметални су-
на
ин-

публично
В плановете не са внесени 

всички обекти
Регионалните самоулрави- 

общности на интере 
лтт изготвили и нужни; х гве'ио все °ше»

ги в'е са нам°рили МЯСТОТО 
ктп И запла,1УВа1Ните обе- 
птш1ШеСТИЦИН' Така

в плана на СИО за 
здравна защита не е поел

взе-
на су-

. , изготвения от
Скупщината на Южномогоав 
ската

на телни 
оите са

регионална 
пост и регионалните 
правителви общности 
интересите, не осъществява 
изцяло ролята си, за 
то е формиран и, 
гласува еднакво

общ-
самоу

други
постоят

на които
възможности 

проектодокумента
по-голяма 

за премахване

наВкоя 
че не съ 
развитие

лил
конкретност 

на причини-
сва

В. БожиловСТРАНИЦА 4
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ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОСТТА

•I идиидлг. КОИ ОТЛАГА
ОБЩЕСТВЕНАТА Укрепването на общинската 

конференция на СН търси 

организационни промениАКЦИЯ
Босилеградска община 
сериозни трудности на вече

“акар ,че Полага големи усилия, в 
построените линии** на^оеме^н0 Н3 селата- Не се отклоняват де 

високотоковата гГ низкото!^, изг0твяват проектите за рабо
,.«н по, “ чг
по™,до„“"й™. Е»«5>я^.к^“.?гьгь?,1

ме има 
фектите 
та, изграждането на 
нва, а с това

последно вре С пълнов претворяване същността на Титовата ини 
циатива, делегатската система ще се цялостно 
стви. — Главната задача на първичните партийни 
низации е да 
среди.

осъще 
орга

решават по всички въпроси на своите 
Кадровото оспособяване — на преден план.

В организациите на Съю
за на комунистите в Босиле 
градска община в ход е пу
бличното обсъждане на

вата инициатива в практи
ката.

В първичните партийни 
организации, покрай добри 
те резултати, се яля^т и 
слабости. Едно -число от 
тях, бе изтъкнато на засе 
данието, не е в съзвучие с 
жизнените въпроси, които 
се явяват в местните общ
ности или трудови органи
зации или не поне до сте
пента, на която трябва да 
бъдат. Често пъти в тях, 
проблемите вместо да се 
решават предварително, се 
търсят решения, когато те 
са в разгар. Нерядко пър 
вичните партийни органи 
зации се обременяват с че
сто ненужни иобнщрнима 
териали, а дейността на Об
щинската конференция е в 
сянка на Общинския коми 
тет. От това произлиза, че 
е нужна още по-тясна въ-рз 
ка на първичните органи
зации с общинските, по-то 
чно с конференцията, меж 
дуобщинските партийни ор 
ганизации и ЦК. Всъщност 
това е предпоставка, деле
гатската система изцяло да 
съгласува интересите на вси 
чки трудещи се и гражда-

Това всъщност е най-къ- 
сия рапорт от акцията за 
електрифициране на селата 
в Босилеградска община. Въ 
просът е още

В нашите средства на ин
формация имаше забележи
телни уоилия на редакци
ите и комунистите в тях си 
стемно и въз основа на\ Про 
грамата на Съюза на кому
нистите и

неща. Първо, Съюзът 
муиистите себе си и 
те форуми не счита за арби 
три нито по естетически 
въпроси, нито го науката, но 
тук действува къ,м разви
тието па пълна творческа 
свобода. Второ, всеки човек, 
дори и всеки член на Съ
юза на комунистите, има 
свое мнение, свой съд и 
по естетическите въпроои.

на ко 
свои материала.

Председателството на ЦК 
на СКС а отнасящ се до за 
дачите на Съюза на комуни 
стите на Сърбия по осъще 
ствяване инициативата 
другаря Тито за укрепване 
на колективната работа, 
говорността и за по-нататъ
шната 
обществено 
отношения- 
бе тема на разискване и на ' 
проведеното 
мица в Босилеград разшире 
но заседание на Общинския 
комитет, 
участие и членовете на ко
мисията на Общинската кон 
ференция за развитие 
СК и кадрова политика, ръ 
ководителите на общиноки- 

обществено-политически 
организации, както и Ясми 
на Богданович, член на ЦК 
на СКС и Живоин Коич, са 
мостоятелен 
ЦК на СКС.

отизготвен

по-болезнен 
като се има предвид, че от 
37 местни общности само 6 
са напълно и три частично 
електрифицирани. И поставя 
се въпросът: Ако „Електро- 

от Лес

наисторическите ин 
работничес ката 

— да се включват във 
всички обществени 
си, да осъществяват стано
вищата на Единадесетия 
грес и всичко онова, което 
е постановено от Конститу
цията и Закона 
ния труд.

тереси на 
класа от

лроце-разпределителното' ’ демократичност в 
политическите 

Този материал
ковац продължи с небреж
ното си отнасяне към зада
чата си, всички села 
общината до 1985 година ще 
бъдат електрифицирани? А 
трудностите са започнали 
още със започването на пър 
вия етап от електрифика
цията на селата. Далекопро 
водът в дължина от 50 ки
лометра, който е изграден 
в лисинския и любатски 
район, започнат в началото 

1975 година е завършен 
1978 година, макар че е би
ло договорено да приключи 
до края на 1975 година. И 
покрай това дефектите, въз 
никнали вследствие ниско
качествената работа все 
още не са отклонени.

кон
в

през тази седза сдруже-
И има прво да ги изнася

на което взехаСега обаче е проблем това, 
че някои партийни кадри 
не диференцират достатъч 
но разни становища по ес 
тетически въпроси, които 
в действителност, натрап
ват чужди идейни схваща 
ния с които би трябвало без 
компромисно да се борим.

Трябва да се развива гради 
вна критика от идейно ес 
тетически и политически 
становища 
лнн части на общото цяло.

ИЗВРАЩЕНИЯ
наОбаче и по~нататък има 

проникване на идеи, които 
спъват тези усилия- Фак 
тически, в много случаи в 
отделни (редакции, в отдел 
ни средства за информа
ция, в някои статии и пре 
давания — се върви в дисо 
нане с утвърдената партий
на политика, дори и с ре
дакционната и нейното осъ 
ществяване. Има различни 
уклони и извращения, до 
ри и известни чужди идей 
ни схващания, националис
тически, либералистически 
и догматични възгледи и 
тяхното проникване на по
литическата сцена и в ня
кои наши информативни 
средства. Естествено, никой 
не твърди, че нашият пе
чат, както ни обществото, 
са непогрешими, но е съще 
ствено да не се създава ня 
каква чужда на нас линия-

те
на

съветник в

Във встъпителното си из
ложение Гоне Григоров, се 
кретар на ОК на СКС Боси 
леград, изтъкна,че обсъжда 
нето на материала съвпада 
с изборната дейност в пър 
вичните партийни органи
зации, Той подчерта, че ини 
циативата на другаря Тито 
е пряко свързана с деле 
гатоката система и с демо 
кратичността в обществени 
те отношения въобще Ка 
то такава, изхождайки от ней 
пата роля, във всяка среда 
се търои пълна и конкрет 
на ангажираност от всички 
субекти, отделно от първи 
чните партийни организа
ции.

От укрепването ролята на 
първичните партийни орга 
низации зависи и по-нататъ 
шното развитие на самоу 
прави1телшгге и делегатски 
отношения, а с това и лъл 
мото претворяваме иа Тито

ни.
Осъществяване инициати 

вата на другаря Тито търси 
способни кадри. Всъщност 
от тях и зависи и по-нататъ 
шната борба на СК 
репване на съвкупните де
легатски отношения.

— Кадровата способност 
на членове, от първичните 
организации до ЦК, 
ги трябва да ни бъде глав 
на задача, отделно сега. Ко 
гато се поставя въпрос, че 
някои общински организа 
ции на СК не работят до 
бре, трябва да видим как 
во и колко сме направили 
да оспособим делегатите. И 
ако имам предвид делегат
ската отговорност, то и де 
легатите постоянно трябва 
да подготвяваме за работа 
— изтъкна Ясмина Богдано- 

В. Божилов

тези (неразде
Със започване в началото 

на юли т. г. втория етап 
на електрификацията, е за
планувано да се изгради 
29-километров далекопровод 
и 20 трафопостове. За това 
са обезпечени и нужни сред 
ства, чиято стойност възли
за «а над 11 183 хиляди ди- 

главно от кредити,

Хората имат различен вкус 
и не трябва да го у инфор
мираме в името на някакво 
партийно становище, но за
туй пък още повече тряб 
ва да развиваме творческа 
та критика, която ще помо 
г.не по всички въпроси да 
се изкристализират маркси 
чеок-и -възгледи и критерии 

соц и а листическа

-в ук

вина
нара
невъзвратим средства и чрез 
местно самооблагане. За еле 
ктрификация са запланува
ни селата: Гложие. Парало- 
во, Райчиловци, 
вор. Добри дол и Магурка 

Широки, дол

Грешките понякога кон.тину 
ирано стават, и обективно, 
оставят
касае за тенденция-

Белут, Из- (Наша
впечатление, че се са м оуправител 11 а система 

на стойности. Съюзът на 
комунистите в това отиоше 
ние има какво да каже и 
трябва1 да го каже.

(Босилеград);
(Д Любата); Сливие (Г. Лю- 
бата); Колище (Г. Лисина) и 
Боровски дол (Мусул). Чуждите идейни схваща

ния идват до израз по съ
ществени въпроси — сдру 
жаваието на труда, същчо 

променяне на обще 
отношеа ше.

Елек-За отбелязване е, че
троразпределителнат а
низацист работите е довери
ла иа фабриката за произво- 

бетонни елементи

В. Б. вич.орга-
стта на 
ственото 
идват до израз и в разли
чните полемики,

Те БАБУШНИЦА Из дейността на Председателството на ОК на ССРН
дство на 
„Карпош" от Скопие. В тоя 
етап, в дължина от 10 ки* 
лометра (Райчиловци, Ради- 
чевци, Белут и Извор) само 

стълбовете. От

Предложения от базатаособено в
исобластта иа културата, 

ториографията и
Из вестни полемики се

изкуство
то. ПОЛИТИЧЕСКАТА акти

вност па Общинската кон
ференция па Социалист,1гче 
ския съюз в Бабушиишка 
община в идната 1980 годи 
на ще се ооновава върху 
принципа иа колективна ра 
бота и отговорност и едно

социалистическото 
равление, 
ската и акцмониата подго
товка та членовете на Со-
циалистическия съюз,
легатите и делегациите в 
осъществяването на ло-ната 
тъдмгото развитие на самоуп 
равителното общество, ка 
кто и в подготовката на 
гражданите в изразяването 
иа техните конституционни 
права и в задоволяването 
на всекидневните потреби 
ка трудещите се и гражда 
иите.

самоуп 
идейно-политиче

вива всестранна дейност.
Програмата на политнчес 

ката си дейност в 1980 годи 
на наскоро ще бъде приета.

Председателството на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз на 
трудещите се на заседание 
то ои неотдавна прие заклч 
чение да се обърне, към вси 
чки местни организации на 
Социалистическия съюз до 
края на декември да пред
ставят предложения и мие 
ния въ» връзка с проекта 
на предложената програма.

Макар че времето е мал
ко късо, все пак се очаква 
широк отклик във връзка 
с програмата за предстоя
щата активност на Социали 
етическия съюз, именно от 
базата, където ССТН и дей
ствува.

водеха иа малко низко рав 
свеждаха се тюм-яко 

лични и кланове ки

са издигнати
насам изпълните-

се оба-
октомври
лите на работата не

Деня на Релубли- 
Белут и Магурка тря-

нище, 
га и на 
разплати, което не е доб|ре. дс-ждат, а за

ката
бваше да получат ток. От 

насам редят се дого- 
Изпълнчтелния

Ние трябва да се борим за 
развитие и подобрение

конфронтираме
на

годишния мандат.
За да може да се провеж 

да тази инициатива в дело 
трябва да се прилагат таки 
па методи и 
на работа, които да дадат 
дъзможиост за действуваме 
на всички организирани по 
литически субективни сили 
в общината.

Тежим гето 11а работа и в -ид
ната 1980 година ще бъде 
насочено -към понататъшно 
то развитие аха социалисти
ческите 
отношения, изграждането на 
политическата система

тогава диалога, за
мнения» гго ггри коиетру

демократична (атмо
вворите

съвет, председателят -на ио- 
щинската скупщина

настоява Да се иродъ' 
без причини, напусна

ла
ктивиа
сфера и вииапи при проти
вопоставяне на чужди идеи

се опи-
-съдържание

тва и 
лжи, 
тата работа. и становища»

За да могат тези отговор
ни задачи с успех да се из 
пълня в ат успешно, а те 
произтичат от конституцион 
мата роля и характера на 
Социалистическия съю3 Ка 
то обединяващ фронт — 
необходимо е ССТ да раз-

КРИТИКАТА

Касае се, значи, за разви 
гие на критичност към вой 
чко, за развитие на крити
ческата мисъл- Ние тук 
трябва да различаваме две

ГЛАВНИТЕ ПРИЧИНИ — 
ВЗАИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

На едно от заседанията иа 
Изпълнителния съвет Бора 
Марянович, генерален дир°'

Елсктроразпредели

самоуправителтга

аш
ктор на

СТРАНИЦ 5
БРАТСТВО * 14 ДЕКЕМВРИ 1979



ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИ Н1 ЕДИ.ВЛИ " '.^ндргрддскд ОБЩИНА
ПРЕД ЗИМНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН ЗАЦИИ В

КРИТИЧЕСКА ОЦЕИКА НА 

ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОДВласина - приятен кът за 

зимна почивка общности. Не по-мал 
членовете в

партидни 
в Босилеград- 

дриключла 
дейност. От 

организации, 
колко бяха преди реоргшги 
зацията само «в тя колко не 

проведени предизборни
те заседания, с оглед

още голя** брой

пейте
ко значение 
първичните партийни ор 
ганизации чрез различни фо 
рми са посветили на идей 
но-г/олитичеокото си издига

В първичните 
организации

община 
пред избори 
48 партийни

ва* Капацитетите на „Балкан" — ООСТ „Власина" заети само през зимната 
★ Голям интерес за посрещано па новата година

ка
атаканцид: от 15 до 31 януари

гол я мо ш I им ап те: I юооч 
занапред трябва 

оптимални
Възможностите за пребн- 

отбори
ваобекти

хотел
Туристическите 

на ООСТ „Властна": 
„Властна” край Влаоиаоко- 
то езеро, мотел „Езеро", 
хотел „Сърбия” в Сурдулн 
ца и хотел „Вилни луг” в 
Църна
по-привлекател ш I за 
бройните туристи и госту
ващи. Вече за зилшата ва
канция — от 15 до 31 януа 
ри всички капацитети 
продадени. Места за зимна 
почивка има извън този пе 
рнод, относно за цялата зн

ва се, че 
да се създават 
възможности за развитието 
па туризма.

Лко ос погледне обектив- 
Власилското

не, както и на постоянната 
борба за укрепване на де 
легатската система, все
народната отбрана и обще 
ствената самозащита и 
провеждане на акциониата 
програма на Съюза на кому 
пистите.

В досегашната дейност 
активността на първичните 
организации е била в зависи 
мост от това колко члено 
вете им са разбрали зада 
чите си и колко са се от 
насяли критически и само 
критически сцрямо тях. То 
ва ще рече, че покрай по 
ложителните резултати в 
работата са съществували 
слабости и пропуски. Една 
от тях е че първичните па 
ртийии организации са про 
явили недостатъчна актив 
ност в омасовяване на ор 
ганизациите си. Не можем 
да бъдем доволни ако в ед 
на организации в отчетния 
период са приети само 3—4 
членове. Чувствува се и 
слаба активност на всички 
членове в работата на орга 
низанията. Не е малък 
броя на организациите, в 
които главната активност 
се е осъществявала чрез ак 
гсгвността на секретариати-

ваване па спортни 
край Власилгското езеро са 
нараснали мггого след пос
трояването на трнмпътека 
и изграждането на другите 
спортни обекти. Те биха бш 
лн още по-гол ом п ако 
обезпечат зимни спортни ре 
квнзитн. С оглед ;иа обстоя

са на
това що все 
членове в поотделни органи 
зацин са на сезонна строи 
телна работа. Ведно с прие 
мшк па отчети за двугоди- 

извършена

по: наистина 
езеро е прекрасен кът, къ 
дею целогодишно може да 
се организират туристичес 
км посещения — и през ля 
тото, 1И през зимата.

Обстоятелството, че ООСТ 
проявява завидна стопанска 
дейност, и че не с по-ма
лък успех стопанисва „Вла 
смна-турс’, организация за 
туризъм и стопанисване на 
туристически обекти.

С досегашното си разви
тие и стопанисване 
„Власина" показва, чс зала 
пред на туризма като сто
пански отрасъл може да се 
разчита все повече в разви 
гието на Сурдулишка об-

трава стават все 
много се

иглата дейност 
е и реорганизацията, 
чс вече
седем партийни

тслството, че тук не съще 
ствува специализиран мага
зин за продажба па спорт 
Ш1 реквизити: шейни, ски 
и пр. мнозина идват, пре
карат ден-два и се връщат. 
Далеч повече туристи би

така
са С7.,/цсствуват още 

организа
ции.

С предизборната дейност 
в първичните партийни ор
ганизации се пасгоява коле 
ктивната работа и по-ната- 
гъшната демокрация на об 
ществзно-политическите от 
ношения да заживее в прак 
тш<ата.

В отчетите за работа из 
гъква се че организациите 
в изтекли^ период главна 
грижа са отделяли на реа
лизиране оперативните пла 
нове в трудовите организа 
ции, както и на всекиднев 
ното подобряване на кому 
нално-битовия живот в мес

ма.
Прекрасните предела! край 

Власинското езеро все по
вече привличат гости 
вътрешността: вече за но
вогодишните празници инте 
ресутващи се има от Бел
град, Ниш, Враня, Леско- 
вац и прочие. А цените в 
сравнение с други обекти 
са твърде популярни: 
хотел „Власина’ край Вла
синското езеро — 500 ди
нара, в хотел „Сърбия” 
Сурдулица — 400.
„Езеро" 450 и в хотел „Ви 
лин луг" в Църна трава — 
350 динара.

Власина през зимния пе
риод наистина дава прекра 
они възможности за упра
жняване на зимните спорто 
ве. Ето защо почти редов 
но црез зимата капацитети
те на ООСТ „Власина” би 
ват закупувани от спортни 
отбори. За тази зима вече 
са сключени договори 
зимуване на футболни^ от 
бор „Дубочица” от Леско- 
вац от 10 до 20 днуари, а и 
Ве лисопедният 
Сърбия ще изпрати 
група велосипедисти, които 
ще тренират край Власин- 
скотц езеро.

ха идвали ако имаше 
възможност спортните рек 
визити да се дават на упо
треба срещу лшнималмо за 
плащане.

от

ООСТ

Туризмът като стопански 
отрасъл в Сурдулишка об 
щина е един от отраслите 
с голямо бъдеще. В развой 
ните планове ле безоснова-

в
щина, която все още се 
чиелц към стопански изоста 
палите краища.

в
в мотел

ние на туризма се посвеща

те.
С предлагане на нови чле

нове за състава на секрета 
риатите и чрез спазване в 
голя-М брой случаи критери 
ите в предлагането им чрез 
предстоящата изборна дей 
ност по-богата съдържател
ност, в настоящата работа 
се очаква и изостряване на 
отговорностите на

Жилищното строителство и 
през идущата година ще бъ
де главна задача на обще
ствено-политическите 
низации

за
орга-

Съюз от 
една

всеки
члед поотделно.

В. Б.
ДЕЙНИЯТ ПЕНСИОНЕР СЛАВЧО
АКО човек е трудолюбив 

на работното аи място ако е 
активен! в обществено-поли 
тическите

ДЕЙНИЯТ ПЕНСИОНЕР СЛАВЧО В новия трудов . колектив 
се е проявявил със 
телно

съзна- 
изпълняване на тру 

активна

организации, то
гава и заслужената 
не може да

вото усърдие в работата на 
обществено - политическите 
организации в местна общ
ност Бутел и примерното 
му трудолюбие във всички 
благоустройствени 
за които казва, че са!

пенсия 
„пенсионира" 

изявата на тези ценни ка
чества. Че това

симпатиите към борбата 
партизаните и антифашист
кото си настроение. Затова 
властта ми имаше зъб. На

довите задачи и 
работа вОг тогава започва лреда- 

работа за 
социализма. В 

вложил всички свои 
знания- И отчитал 
Редят

на
самоуцравителни- 

те органи и - политическия 
живот. Няколко пъти 
биран
пр офсъ юзната 
и член на - 
те органи. За 
бота е

пата му делото 
него е 

сили и
наистина е 

така потвърждава и приме
рът на Славчо Янков, 65-го 
дишен пенсионер от 
ския квартад) Бутел.

За него ни

на
е из-

за председател наакции, успехи.
се годините на успеш 

на дейност в родния край:аьвтвдл**дето бе шеф 
отдел, две години 
и три години

скоп- организация 
самоуправителни

изгод
ни места за действувате с 
личен пример.

Янков е честен 
телец нашинец. 
със скромност. Сводта 
телиост счита за 
тествено, за вечен 
родината. И ние 
ваме,

казаха, че
твърде активно работи 
първичната организация на 
СК, в местните организа
ции на ССТН, съюза на бой 
ците и съюза на запасните 
командири, както и 
та на местната 
Това беше повод 
сетим и да поприказваме за 
неговото минало и сега.

— Освободен 
тите на работното , място и 
разполагащ е голям трудов 
и жизнен опит,
Рът има хубави възможнос 
ти за

успешната ра 
получил Няколко па 

рични награди. Преди три 
години Трудещите се на Ин 
ститута топло са 
тили в пенсия.

в И чувстви 
Пленява 

дея-
къ-

на търговския 
секретар 

председателнещо ес 
Дълг към 

се съглася 
чувствувайки, че то 

зи пенсионер зад себе 
има всеотдаен и беззаветен 
труд..

Дума след дума той 
ли по 
Тръгваме

го изпранва орезкия съюз
- кооперации. След 

това е работил в съзета по 
народна отбрана, вЪобщт™ 
та в Горна Любата и в ко 
операцията в Долна ^Ь™'
През бурната 1948 
е построил всюк

на земе-V'в съве 
общност, 

да го по
делските1= Както и всеки нашинец и 

т°и поддържа връзка с ^род 
ншя край- Това е първата 
тема при срещите с нашен 
ЦИ от Любата, от Босилег- 
радско въ.обще. Милее за ро 
дното .село и с внимание сле 
Ди събитията .в него. Посе 
щава го 
тите.

си *
ОТ ДЛЪЖНОС- Г;ни во

година 
редовете на

клонно Вдействуадд™а

Н-Пп^?~Хий
За "царство и винарУ

пие т.. МаКедониЯ в Ско-
запатТ я ДОЙДОХ «ай-адного 
заради бъдещето 
ми —.

жизнения му път.
от сегашното към 

далечните спомени. Стигаме 
и до началото: село Лолггя 
Люоата, 1914 година, 
той е засукал 
ко и прекарал 
младостта. Детство 
дост на селско

пенсионе-

плодовита дейност 
на социализма

според възможносТук 
първото мля 
детството и

за делото 
— каза чичо Славчо, 
като любезно ни 
Аз се

след 
посрещна. 

Ръководя от това на- 
скромно прибави

На раздяла 
Двора. Целият е 
уредена овощна г 
5® "а тРУДШ1Юбнето Ничо Славчо. Това 
оотно място за 
На здравето — 
волна усмивка.

Сл. Янков разгледахме 
хубаво 

градина —

и мла-

мък в бивша ЮгославияМО"
народноосвободител-

12 септември 1944 
назначен за 
тел на

чало 
той•

— Това най-жъсо, 
най-ясно подчертава

тод. бях
ствоВ напърв председа-

иародноосвободител 
с- Божица —

на
ната война нено и 

него-
ми е .ра

укрепване
<каза с до

съм участву 
но не №Я отбор вват активно, на децата 

ненси
криех разказа! ни той. казва ДойнияТонер.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ■ ;~рт ВСИЧКИ СТРАНИ' уединявайте се-

Комунист
------  на °ь"’:!а на комунистите на Сърбия

★★★
Бр. 1189 

Год. XXXVII 
14 декември

1979
Белград

Значението 

на една 

оставка
Секретарят на първичната партийна органи- 

СК в една местна общност в Гроцка 
си подал оставка затова, че Скупщи- 

местната общност не приела предложе-
зация на 
неотдавна

наната
нието на тази партийна организация-

Вече и това обстоятелство е достатъчно да 
тази постъпка, без да се 

самата възможност за оста-
се съгледа смисълът на
довежда под въпрос „лтта
вка. Този конкретен случай ни води към извода, 
че не навсякаде достатъчно е преобладало съзна
нието за новата роля на комунистите като вътре- 

самоуправителната система, в самоу- 
правителните органи, делегациите и другите обще- 
съвено-нолитически организации. Идейно-политиче
ското действуване на СК в процеса на самоупра- 
вителното решаване и съгласуване на интересите 
подразбира излизане с аргументи в диалога и оо- 
съждането, в които участвуват и решават трудо
вите хора и гражданите.

Това практически значи, че може да се слу- 
СК в конкретното самоуправи- 

решаване да не бъдат приети, 
и упоритостта на Съюза на комунисите

политическа ориента-

шна сила в

На снимката: работници от „Змай" — Земун. (Снимка: Гл. Куджерски)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАСЪРЧЕНИЯ чи становищата на 
гелно Решително-

встта
борбата за своя идейна и 
ЦИЯ не изключва и готовността за корекция на 
своите становища „когато — какво казва Кардел 
— практиката ги демантира или когато наличното 
обществено съзнание още не е готово да ги въз
приеме”. Особено ако не се касае за основни идеи- 

определения, но за конфликт на интересите въ
тре в самоуправнтелната демокрация-

В нашия пример, разбира се, се касае за 
другото. Касаело се за два варианта на изграждане 
на път: за един вариант се застъпвала организа- 
щшта на СК, а скупщината на местната общност 
гласувала за другия- Затова и оставката на се
крет ря ни кара да помислим, че не е бил готов за

комуни-

ми... за действуваме по осъ 
политиката

ложение на президента 
и състои в това, че в даде
ните - 
голяма
приятни международни ико
номически условия (нашите 
изисквания и потреби гряб 
ва малко да се редуцират, 
а възможностите за произ
водство и удоволетворяване 
на потребите 
яите рамки 
да се използват.

сеаистина в прави я час, 
самоуправител- 

ните органи и делегат
ските скупщини инак мно
го заети с анализиране 
резултатите и определянето 
на икономическата 
ка в следващата 
дойдоха новите предупреж
дения и насърчения за по- 
бързо и по-реално съблюда 
ване на нашите потреби и 

Почти по съ* 
бяха обнародва-

когато ществяване на 
на икономическата стабили 
зация”, както е и гьредвиде 
но в Заключенията на Пред 
седателството на ЦК на 
СЮК. Разбира се, това е 
знак за уважаване и прие
мане на Заключенията, осо
бено (ако (някъде) програ 
мите бъдат съдържали и 
подразбирали и утвърждава 
не на отговорност за бездей 
ствие и пропуски, относно 
за правене оглушки за 'съ 
щността 
която
трябва да бъде коикретизи 
рана. Само по такъв начин 
е възможно да се утвърди 

отговорност. Затова 
програмите

което ще рече до 
леблаго-степен

на

1111полити-
година,

във вътреш 
много по-добре

възможности.
що време 
ни Заключенията на на
СЮК за задачите на кому- 

сегашната икоио 
обстановка и изло

Тези Заключения «а Пред 
на ЦК на 

нашия
вливат надежда 

последовател-

осъществяване ролята на 
и на първичната организация в самоупра- 

внтелното решаване, в демократична атмосфера и 
отношения- Това не е само отричане от по-ната- 
тъшната борба и акция, но и несъстоятелност за 
изправяне пред други и другояшш становища н за 
проверка на делотворността на едно конкретно 
становище.

диалог, за 
ститема Заключенията, 

разбира се всякъде
седателството 
СЮК и думите напистите в президент 
за по-голяма 
пост към решенията 
Единадесетия 
СЮК и за по-успешно прео
доляване на трудностите, с 

особено

мическа ____
жението на президента Ти 
то в разговора с делегация 
та на Босна и Херцеговина 
И едното и другото очевид 
но добре дойдоха на члеио 

Съюза на комуни 
останалите тру 

пар

па
на нечия

изготвяното па 
за работа изобщо не е фо 
рмалиа работа, въпреки че 
и програмите, както 
учи опитът, могат да си ос 
там ат ма хартия. От там ве
роятно президентът Тито и 
подчертава, чс е „пеобходн 
мо Съюзът ма комунистите 
и п бъдеще да се занимава 
с икономическите въпроси, 
обаче основно е, становища 
та които се приемат да се 
провеждат в живота, 
ходимо е повече акции, по 

а по-малко кигн

конгрес
Децствуването на СК в самоуправнтелната 

система открива възможността ясно да се вндн 
активност на всяка пар-които се арещаме, 

с онези на които сами „ку 
независимо

„външните

действителната енла н 
тнйна организация- Ако партийната оргаш1зацпд 
преди можеше да се скрива зад заключения и 
декларации, за конто често достатъчно бе само 
да се приемат и доставят във^ вид на декрет, сега 
за тях трябва и да се води борба. С това тъкмо

За такова дей

нивете на 
стите и :на
дещи се, свикнали в 
тийните документи и думи 

мами

отмувахме , 
влиянието ма 
фактори".

Какво е новото в тези из 
води и в речта ма ирезидем 
та. което влива надежда в
последователното осъшес 113 и 

иконом иче

те на президента да 
рат подтик и охрабремие, 
особено в моменти на изку- 

отделни хора, »ко-
заночва същинското действуване. 
етвуване са необходими действителна подготве
ност, аргументи, съзнание за дългосрочните кла
сови, самоуправнтелни интереси. Необходим е 
чен пример.

Оставката, обаче, не е единственият начин 
да се изяви неподготвеността на едно число чле
нове на СК за осъществяване на новата роля в 
самоуправлението. Много повече тя се отразява 
като недостатъчна упоритост и пасивност на една 
част от членовете и неактивността на цели първи
чни организации. В много среди 
ли практиката на „доставяне” на задачите до са- 
моуправнтелните органи, скупщииите, делегацщ1те, 
другите обществено-политически организации. Още 
но лошо е това, че такова действуване по инер
ция още „минава”. Сега, в навечерието на избори
те се забелязва явлението на отказване от канди
датурата за секретар на първичната организация 

СК.
Това, калето и спомената оставка, колкото 

са знак иа отделна ненаходчнвост, същевременно 
са и доказателство за нарастване на съзнанието и 
практиката, в кодто първичната организация все 
но-машео се от7,ждестиява с властта и политиче
ския монопол.

шения V 
лектшви, организации, които 
са логически израз и СП7,- 

известии деликатни
ВаНвп^Г Покрай СЪДЗ 

а ктуаялите предулреж - 
обосноваващи сс на 

СВ0Д011 Ия ОТНОС- 
лово в 

наблягам

ли
ска
сем

Нсобтник на 
ситуации. дения

иай-«овите 
но стопанисването, 
известен смисъл е 
^ върху политическата от
говорност За съдбата иа 
онова за което сме се дого 

и «което сме утвъР* 
Тито е

вече дела, 
жа."

Всъщност 
иа Председателството 
ЦК па СЮТС м думите 

Тито, които

ико-Нашата моментална 
номическа 
кмо такава,

Заключени 1Ятаобстановка е тъ* 
деликатна и 

сложена, както деликатен и 
сложен е вт,зелъ'г ,1,а междуикономически и

отношения/ п;ря 
което

ма
на не сме надминатидругаря

пропиват са единствено 
литическо четиво, което за 
членовете на Съюза на ко 
му! ш-гегите с-ьДъРЛСа

„правило за лолитичес 
” и критери 

на отговорност за пове 
Затова ма органи

понародните 
политически 
ко обуславяща това,
понастоящем
чувствуваме. Но фак гъ'Т/ 
нашето стопанство е 
от световното и че .като ' 
кова е изложено иа ««" 
ята, кризите и злъчиостит 
иа световния пазар, не ем - 
то утеха мито оправдание 
за не малко-го пропуски и 
слабости, които иаистииа 
биха могли да бъДат И по 

но-малки, Ст,щнос- 
Заключсятията на

варили
^категоричен^01'^Зачитането 
на решенията и договорите 
е императив. Онези, които 
ги нарушават трябва да 
б'г яат повикани ма отговор 
МОСТ. СрешУ такива трябва 
да се прилагат и санкции, 
включително и сменяване. 
Това трябва открито да 06 
каже..."

В организациите 
за на 
лективите 
ПИ «7,М 1 
кретии

единвиждаме и
вид
кото поведение
ите
ден мето. 
зациите ;на Съюза иа кому 

няма да 67,до труд 
позашпмаяг със

на

пистите
но да се 
задачите, .произтичащи от 
тези заключения, особено 
агео благовремсиио гсоикре
тизират Заключенията и 
предварително утв7>|рдят, 

кой за какво е отговорен.

на Съю* 
и в ко

сене се пристъ- 
изготвяне иа „кон
ак циоими

комунистите С. Йредки и 
тта на
1гредседате лството
па СЮК и на посоченото из

па програ-



Л Комунист
БЕЛГРАДЮБИЛЕЯ ИА РУДАРСКИЯ ИНСТИТУТ ВПРЕДВ ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕДНО СЕЛО В ШУМАДИЯ

Знанието не трябва да чакаДЪЛБОКИТЕ БРАЗДИ 

НА БОБОВЧАНИ ва, че вече самото учредява 
нс на ООСГ до голяма сте* 
лен с удребяило живота на 
института, П'ьк между ко
мунистите завладяло убеж
дението, 
на СК не би трябвало да се 
дели. Отделни специфични 
проблеми са обсъждани в 
активите, а основните обсто 
йните разисквания за кадро 
вата, жилищната, научната 
политика са водени в съвме 
стната организация на СК. 
Една работна група тези дни 
разглежда програмата 
бъдещата организираност и 
дейност на комунистите.

За всяка година комуни
стите в института приемат 
програма на работа, а всеки 
последен понеделник в ме
сеца провеждат събрание. 
Съдържанието на работата 
— припомня секретарят 
Юич — е съгласувано с про 
грамата на синдиката, рабо
тническият съвет и остана
лите самоуправителни орга 
ни, а при това обсъждания 
та винаги започват в орга
низацията на СК.

— Темите поставя самият 
живот и не ги очакваме от 
страни, от комитета и вис
шите органи и форуми — 
подчертава секретарят — и 
ето защо разискванията не 
са винаги ни леки зшто иди- 
лични. Например, ние не 
сме доволни от съотношени
ето на най-ниския и най-ви 
сокия личен доход при нас 
(1:4). Можи ли един отли
чен проектант, от чиято ра
бота зависи съдбата на инве 
стициите от няколко стоти
ци стари милиарда, пък и 
сигурен доход от неквалифи 
цирания работник? С цел да 
се разчисти отношението 
между отделните категории 
работни места с анализ на 
нашата партийна група ние 
раздвижихме обсъждане 
работническия съвет.

Ох малка група сътрудници преди дде деесттше- 
колектив с 380 работници, 

инженери, магистри и доктори
чути надалече. Някога н 
овцевъдството бе известно, 
обаче сега с в упадък- Боя- 

дом шешне гло има най-ма- 
по три дойни крави, а 

сшшевъдотвото и да не 
семейс-

тпд, Институтът израства и 
ОТ КОИТО МНОЗШ1СВОТО са

_ На всеки два динара личен доход се вла-
----- вале на

Милентие Вуксаноюич

В Бобово може да се сти
гне по асфалтиран път> Дъ- ко 
лъг пет километра от Сви- яко 
ллйнац, средище па общи- за

С релефа си и геогра- говорим. Малко са 
фокото положение тооза се- тва, които в оборите си не 
ло е необикновено. Разпръ- отглеждат 30, 50 и повече 
онато по питомните хълмо- свине. Казаха ли, че биха 
ве, селото се простира в могли още толкова да про- 
безкрайни простори. Кръ- извеждат, ако имаше кому 
стосват го асфалтирани пъ- да ги иродадат. 
тища, пробивани през „ма- Ако се поведе разговор в 
стната" земя — както каз- Бобово за кояго да е тема 
ват — през която и пеш нс те се връщат на онова, ко- 
е могло да се мине. На мя- ето според тяхното мнение 
стото на някогашните сала- ц чувства е пай-клавло 
ши, сега се извисяват моде- най-важно. Защото как да 
рни селски къщи, а край се отиде до местната канце 
тях минават асфалтираш! пъ ларид» ако пдма път; 
тшца. Селото инак е разде- да се стигне до доктор, ма- 
лено на пет района (малки газин, в града? Без пътища 
селища), които в политпче- нищо. Кал до гуша. глината 
ски и самоулравителен сми се лепи за петите. Преди де 
съл фигурират като значите сет години в Бобово няма- 
лни обществени единици. ше никакви пътища. А се- 

Всичко създадено през по га — 12 километра модерен 
слепците десетилетия — две асфалт! Не, вие не знаете 
в Бобово ревниво се помни 
и показва е гордост. Тооза

на науките.
га един динар за получаване и усъвършенствув, 
знания, за жилища и социални въпроси. Ьд

наставените на работа са членове
че организациятана че

латвърта част от 
Съюза на комунистите.пата.

горитста на сериозно и ка
чествено научно 
Комбинатите Косово, Което- 
лац, Колубара, Трепча, Бо- 
кситите в Никишч, част от 
Белене, Окопският мсталур- 

завод, Бор и Майдан-
бос! юнските рудници

Михайло Ковач заведение.
естествотоЕдно поради

ма работата си, друго пора
ди факта, че се намира в да
лечната периферия па глав
ния град — рударският ин
ститут в Белград е ледоста- 

и тъчно известен на по-широ
ката общественост. Сигур
но е, обаче, че този колек
тив за 19 години на своето 

е оставил

нагичеи
пек,
във всеки от тях в по-голя- 

или по-малка степен е 
вградено усилието на хора
та от Рударския институт. 
Във всички тези работи 
дишно се отчита оборот от 
16 милиарда стари динара. 

Благодарение на тази по-
ориентация.

ма

как го-същсствувапис 
дълбоки следи в развитието 
на югославското рударегво. 
Твърде малък е броят в а 
мините за въглища, метали 
и неметали в нашата стра

настояина 
С1юята откритост, пък и на 
стабилните лични дохо;ш — 
институтът от шепата съгру 
дници преди две десетиле
тия израстиа в колектив с 
380 работници, болшинство
то от които са инженери,

па,в чисто развитие не е 
бил включел Рударският ни 
ститут. Всички по-важни 
новопостроени през послед
ните двадесет години мини, 
представляват дело на този 

Беседваме институт
па избора на технологията, 
изготвяне па инвестиционно 
-техническата документация, 
начина на експлоатация и 
съчетание на производство-

или не чувствувате какво то 
ва значи за нас. Стопаните

е дело «а самите селяни, 
освободени от всички 
птятствия, които с векове 
чувствуваха и с конто се бо 
реха и живееха. Сега е по- 
инак и това от деня кога- 
то пръви път — както каз
ват — „светна -електричество 
то". Производството се уве-

от кадастралния си доход 
пре- дадоха по 30 на сто, плюс 

работна сила.
с Душан Бранкович, секре
тар на първичната органи
зация на Съюза на комуни 
стите, с Любисав Гицич — 
секретар на Съвета на ме
стната общност и с други, 

личи трикратно, а касае се Партийната работа в село- 
за пшеницата, царевицата,

магистри и доктори на нау
ките. Утвърдено е на един 
инженер да нЯма повече от 
един трудещ се от друга 
професия и това съотноше
ние се спазва успешно.

организация 
има осем основни органи
зации на сдружения труд 
(заводи както ги наричат 
тук), един от които се нами 
ра в Скопие. Понякога ше
говито казват, че са белград 
ски само по облаганията, 
които плащат на главния 
град.

по отношение

Трудоватато.

то, какво е това и как из- За разлика от много дру- 
глежда? ги научни учреждения, този

ДъЛбОКИ Промени И ДъЛ- ИНСТИТУТ В СЪЩШ1СКИЯ сми-
боки бразди са пуснати в съл на думата е чадо на сто
село Бобово. Как е станало панството. Основан е почти
това? Кой раздвижи акции- изключително с рударски 

защото така се и чувству- те? Другарите изчислили, пари и до днес е живеял, 
а . производството най- че селяните от Бобово само преживявал своите знания 

?от,ре и ^и-убедително го за пътища са дали 629 ми- и научни постижения непо- 
лиана стари динара, а в та- оредствено в служба на ру- 

^ ич’ инак зи сметка не е влезла рабо- дарската промишленост. Та
ня ^ШИНаТа тната сила. Така започнахме кава позиция на института,
двадесетте* разговора за партийната ра- макар все още основана въ-
жлал 1 600 оота’ за Дейността на младе рху чисти договорни отно-
^ на “ек™ ТТега на ЖТа' бойци1е- Сствлкоиче шения имаше и редица др- 
йшата повт^ина пюпт 0КИЯ Съ1°3' ”3а какво да бР“ страии. Това спомогна
вежда около пет хиляда ки ^жеТптеГхооата"11™0 Г° Й? Х°РаТа Да разберат' че 
лограма. Тук е механизация мкпетяпРт & напредъка на знанията,
та, но и всички които ип- Вя®5 секретарят. „Когато не може да имат и собствен 
гат да вдигат мотиката са 3?я°ва’ бъР3° се съберем, напредък, мито сигурно съ- 
на ^вата^Имат трактор“ б^адаечка"3 НС 6 шествувание.
всички прикачиш машини и Нп _ под кРак с времето, новите
уреди, а при това прилагат „ И ° СъбРание знания и технология, може-
и всички агротехнически ме тРт™жД„по еде акщгя ше да се одържи крепката 
рки. Благодарение на нови- гр„^1Р^Д е иа Път през вРъзка с рударите от вси- 

уеловия, понастоящем ч Държали чки краища иа пашата стра
Драголюб от един хе“ар здадаи тппктп Кому",стъ'г «а.-I запали трактора и повик но

Ца‘ СъССДа Да тътнат на°добро
ревица. Но трябва да се волиа работа. Този пример
™,5п,е почвата тук не е последват и останалите. Съ- 
много плодородна и ако не щото е когато се касае Ъ
бяха Дълоовите бразди, с някой доброволен 
производството би било по- или самооблагане.

например активист член
След всичко това, наисти- СК и похлопа на портата ^ 

на не би имало омисъл да съседа си. Търси пгаилог 
се показва какво е село Бо път. А съседът гХ сг™
^кога^ШелГ0 беШС ~ СЪ*а ™ и танякога. „Преди ядахме ца- та: „Да видя колко ™ “
ревичник, а сега това е са- дал". По такт в нячт» ^ ™
мо като десерт. Обличаме 5еса на преобр™^даие?о
се като граждаии, между иа селото е печелено взаим
нас Няма разлики, освен ко ното доверие а с™ 
гато оме на нивата. И къщи комунисти ™',соито ЪМ
те ни са хубави, а може би дали акцията Нашият 
и по-краоиви от градските, повеи метод"
Всеки втори дом има теле- мунистите — е ^ ? 
визор, а всеки радиапарат. ваме публично открито п!
Трактор има всяко трето бъдем ясни „ „ «"крито, да
семейство; в селото имаме примера си Тота ужим 0
повече от шестдесет хладил- та пртива 
яици и също толкова пера- 
л<ни машини". . . Но все 
пък най-®ажното е, че селя 
ните б Бобово подсилиха 
тока: участвайки с 50 на 
сто, те построиха седем но
ви трафопоста и 13 кило ме 
тра далекопроводи, вложиха 
двеста стари милиона дина

свинете и други произведе
ния на работливите и дру- 
желюбиви селяни. Това с 
радост казват самите сел
скостопански труженици

РУДНИКЪТ Е — 
ЛАБОРАТОРИЯ

И на примера на Рудар
ския институт се показва, 

материалната сигурност 
на колектива значително до 
принася за добрите взаим
ни отношения и нормално
то пулсиране «а самоупра- 
вмтелния живот. Поради ес
теството на работата, хора- 

често в командиров
ка, по рударските

в
че

Ако подчертаем 
което чухме в

всичко, 
Рударския 

институт, налага се изводът, 
че трудовите хора в 
колектив са доволни 
ловията на работата, лични
те доходи

тозиСамо така,
от ус

та са
и взаимоотноше

нията, но че съзнават и об
стоятелството че

терени,
които са — както казват — 
същинската научна лабора- 
т°рия — обаче всичко 
ле ги е осуетило, че своята 
самоуправителна, 
но-политичеока

Д° същи
нско сдружаваме <на труда и 
средствата между 
и стопанството _ 
е стигнало. Все още 
вее въз основа на

те
това— Бедната науката 

още не се 
се жи-

в началото мие 
се определихме за прилож
ната наука, а не за сухата, 
книжната, академичната — 

и за казва

обществе-
активност 

да доведат в съгласие със 
специфл гч ността 
работа.

Организацията «а Съюза 
на комунистите има 96 чле
нове. Досега беше 
а в

договоре- 
отношения, в условията 

на от време на време все 
по-лодчертаиото затваряне 
на пазара в републикански
те граници, а което — 
ред тях!ното мнение — 
онова

д-р Мирко Перишич, 
директор ща института. Вся 
ка година голдма 
дохода отделяхме за профе 
сионалшо

нина своятагьрилог
Дойде, част от

усъвършенствува- 
комплектиране на доку

ментацията, издаване на соб 
отвени и размяна на

спо- 
спъва

научно-делово съ.труд- 
ничество, в което 
телно качеството на услуги
те и на завършената работа 
Ще им а решаващо 

Но, това е тема 
изгоден момент 
събеседници.

единна,
настоящите избори се 

излезна с предложението за 
формираме

за не,

чужде
странни списания, най-после 
и за внедряване 
терока техника 
нни

изключи-на шест първич- 
организации на СК. За

що едва сега?
Секретарят на първична- 

»*ТНива организация инж. Драголюб Юич заявя

111Г
на компю- 

и операцио- 
рудар- 

друг лът ня- 
само по този начин 

молсахме да се 
ме за бъдещите 
съжаление, 
още няма навик 
науката, обаче 
Да прави това 
ва само онзи, 
решения.

влияние, 
за друг 

и за повече
изследвания <в 

ството. За нас 
предвож маше

ос-
оспоообява- 
Услуги. За

стопанството
да плаща 

то е готова 
и да призна- 
който

е основна 
една 

неус-
че нито 

акция не е доживялл 
пех .

Кореспондентът 
имал

дава

не е
претенция да каже 

всичко за Бобово. Особено
^коИЗПЪКВа истината. че

попп^а™ аомза™;

чГ~”
че преобразованието па се: 
лото е само тяхна заслуга.

Благодарепие
капиталовложенияното

на Щтакива

то м.РаЗВИТИе (съотношете ТО , межДУ личните 
и фондовете 
окият

ра.
Говедовъдството и свине

въдството в Бобово са про- е 70:30). ДР~ 
институт спечели

Щв крак с 
рУДарскп времето: 

я институт
ав- съвременеп електронен център на



Комунист 3НА ДНЕШНИЯ ДЕН ПРЕДИ 40 ГОДИНИ

Кървопроли-ги
Д-Р Вичентие Джорджевич

и манифестан
ти. между които и Рапое 
Дакич, Ибрахим Ганич, сту-

ФилосоФия) тежко 
ранен в главата в „Нишка" 
улица). Мили, Келя™ич, 
студент по право (ранен 
крак край Букови 
ник), Милован 
студент по

След пълнен със скръб и тъга за 
огромните жертви за младе- 
жки и народни 
иска

множество зекиш 
^ошв режима На бу“
ври “939^ Ия’ Яа 14

ската класа,
вия народ изобщо. . . Няма 
съмнение, че това кърваво 
кръщение на белградския 

и терора, пролетариат
длъж- е и негова голяма победа, 

към падналите Стреляйки в работниците, 
чиновниците, младежта и 
гражданите, убивайки и ра
нявайки десетки борци за 
хляб, мир и свобода на тру 
довия народ, правителството 

на оелградските студен със своите „дум-дум” куршу 
ти към жертвите на терора, ми разби демократическата 
комеморацията ясно изтък- и „народната" маска зад

топ ,, иала готовността на студен- която се скриваше, докато „извън- тите 0ще по.кршко и еди.
•нно да продължат борбата 
за младежки и народни пра

срещу трудо- движението 
ата и
спечелиха ценнен опит и по
лет за по-широка и по-реши 
телна борба'.

Демонстрациите и стачки 
те отт1с повече се развиват в 
1940 година, когато са прове 
дени повече големи и орга
низирани акции на работни 
ческата класа, напреднича
вата младеж и гражданите 
на Белград, Земун и по-ши
роко в Сърбия и Югосла
вия-

на пролетари- 
на трудовия народправа не 

комеморация, която би 
срещу насилието 
с която да се отдаде 
нлта почит 
другари”.

„ декем
се състояхГТабо™^
студентски демонстрации 
Организира ги Местният ко 
митет на ЮКП 
с помощта на 
комитет на ЮКП 
бия.

съ щевременно
в

я памет- 
Маркович, 

„ медицина (ранен
? *рак край техническия фа
факултет), Душан Куга сту
вкп1кП,° Филос°Фия (ранен вкрак край техническия фа 
култет) и др. „Всички те — 
както писа 
студент (издаден по 
редакционни 
23 декември 
от Загреб” 
на мира и свободата, за ра
бота и хляб

за Белград 
Областния 
- за Сър

Изпълнената зала на Пра- 
вш1Я факултет била най-до- 
орото доказателство за оби
чта

Решението за 
циите е прието „
„Стоян Протич” п 
лград, където Областният 
комитет на ЮКП за Сър
бия най-често провеждал за 
се да иията си. Подготовката 
е проведена

демехнетра-
в улица 

в Бе вести к „Наш

причини 
1939

на
КОЛЕКТИВНА РАБОТА И ОТГОВОРНОСТгодина) 

възкликвали ва. Вместо комисии тежи- 

щв в делегацията
Кръвта,най-строга 

Деня, мяс 
на започва 

демонстрациите знае 
най^изтъ кнатите

в която напоила 
белградските улици, 
ката кръв <няма да бъде на
празно пролята. Тя опте по- 
здраво ще циментира мла
дежкото единство в борба
та срещу империалистичес
ката и кървава разплата с 
младежта и народа. И няко
лко седмици ло-късно, ка 
студенстко събрание от 21 
януари 1940 година, някол
ко хиляди студенти на Бел
градския университет остро 
осъждат кървавото престъ
пление на буржоазния ре
жим и изразява безрезервна 
подкрепа на арестуваните 
студенти и работници, защо 
то студентите писали: „Кър
вавият четиринадесети де
кември бе голяма атака на 
реакцията срещу животите

против скъпо- 
тията и военните спекулан-

конегтирация- За 
тото и времето 
не на

младеж

Същевременно били.. арес
тувани 60 студенти. Герой
ската смърт на тези млади 
хора и мъченията и пребива 
него на арестуваните демон
странти и участници - в те
зи исторически събития не 
били напразни. Още тогава, 
в тези мрачни дни, те показ 
ват

ли само 
Ръководители на ЮКП в 
Белград и Сърбия. Комунис 

парти-тите от нисшите 
йни ръководства били 
познати

за- Съдържателно обсъждане в нишката партийна органи 
зация за инициативата на другаря Тито

Велимир Филипович

с целта на демок- 
непосредствено 

пред тяхното започване. Се
кретарите на партийните 
клетки в Университета, пред 
приятията и учрежденията 
тогава получават плана на 
събиране и посоката на дви 
жението на колоните по у ли 
ците в Белград към главния 
събирателен пункт на Сла
вия, където и започнали в 
19 часа.

страцните
за работата на делегациите, 
особено в по-тяоното им 
свързване ебазата, събра
нието на трудещите се и об 
ществено-политическите ор 
ганизации. Според мнение 
то на комунистите в местна 
та общност „Филип Клаич”, 
този контакт може да се 
осъществи чрез съвместно 
програмираната дейност на 
всички фактори на полити 
ческата система.

как се борят патриоти
те и жертвуват за свобода
та на страната и интереси
те на народите на Югосла
вия- С демонстрациите ръ
ководели и Милош Мърша 
Матиевич, Рифат Бурджо- 
вич, Вукица Митрович и 
други партийни активисти 
на Белградския универси
тет, от Белград и Сърбия.

Колко Югославската ко-

В разискванията за „Зада 
чите на Съюза на комунис 
тите на Сърбия в осъществя 
вале инициативата на дру' 
гаря Тито за усъвършенству 
ване на колективната ра
бота и отговорност', които 
в Ниш продължаваха поч 
ти два месеца, комунистите 
безрезервно се застъпиха 
за осъществяване на духа 
и същността на инициатива 
та на другаря Тито. После
дователното прилагане на 
принципа за колективната 

и работа и отговорност — спо 
ред оценката на нишките 
комунисти
конкретизация на конгрес
ните становища и нова) кра 
чка в развитието на полити 
ческата система на социали 
етическото самоуправление.

Последователното прила
гане на инициативата на 
другар^ Тито трябва да оз 
пачи промяна в работата и 
поведе ние в решаването, ве 
дно и развитие на демокра 
тичеоюите облици на реша 
вагге и отговорност на всич 
ки в този процес. Касае сс 
не само за промениI в Съю 
за на комунистите, 
лото общество трябва да 
се трансформира съгласно 
Тптовпте предложения. За
това отделно говориха на
своите събрания комунис 
тите в МИН, „Славица — 
филм” и други оргашгзащш.

и правата на трудовия на
род и на нас младите; съ
щият трябваше и на улица
та да задуши воички акции 
и движения, насочени оре- 
щу ненародния режим г 
несправедливата война. . . 
Скъпотията, ударите върху 
работническите синдикати, 
върху нашата автономия и 
всички други мерки, срещу 
които демонстрирахме на 
14 декември — когато ви 
свалиха куршумите от кар
течниците 
подготовка на реакцията за 
възможно по-сигурно и по- 
лесно изкарваме на нашите 
народи на военната клани
ца! Мислеха, че ще ни за
страшат и че вълната на 
народната борба ще спрат 
с огъня на картечниците. 
Обаче, горко се излъгаха. 
Четиринадесети декември 
още повече раздуха борба
та срещу империалистическа 
та война на реакцията и й 
даде 
мах”.

Голямата маса от над 
5 000 работници, студенти и 
граждани покрива площад 
Славия (сега „Димитрие Ту 
цович”) и пресечките и де
монстрира срещу войната 
и ненародния режим. Вече 
с първите лозунги „Долу 
войната!”, „Долу кървавия 
терор”, „Да живее свобода
та ', които с гръмки глас из 
виква Радое Дакич, отекна
ли и първите гръмежи. По
лицията и жандармерията 
върхлитат върху демонстран 
тите и отвъРщат с пушечен 
огън и картечен огън. Де
монстрантите се отбраняват 
и нападат с камъни и други 
средства, които са им били 
под ръка. На белградските 
улици е пролята кръв. Ра
ботниците, студентите и гра 
жданите на Белград, носени 
от борбата срещу насили
ето започват да кървят по 
улиците и площадите ка 
свободолюбив я град.

мунистическа партия и Съ
юза на югославската кому 
иистическа младеж са има- 

влияние 
сред работническата и сту
дентската младеж най-добре 
показва погребението ма 
жертвите от 14 декември. 
На утре ден, 15 декември, 
в Кралево при участието на 
голям брой граждани, рабо
тници и студенти от Белград 
е погребан Мирко Лукович, 
зверски убит в четиринаде- 
сетодекемврийските демон
страции. Всички речи над 
гроба на патриота са били 
насочени против реакцион
ния режим на тогавашното 
правителство. Този ден в 
Кралево били разпространя
вани афиши ,на местния ко
митет на ЮКП за Кралево, 
в които се осъжда режимът 
и виновниците за смъртта 

студента Мирко Лукович.

Затова е необходима ко 
ранна промяна на метода 
на работа на всяка първич 
на организация- Преоблада 
ва мнението, че не трябва 
да се съкращава мандатът 
на секретарите на първич
ните ортнизации, обаче 
имаше доста забележки от 
носно досегашната работа 
на секретариатите. Работа 
та се изчерпавала в подго 
товката на събранията, вме 
сто това тяло да се грижи 
за провеждане на заключе 
иията на първичната органи 
зация, но н да организира 
съвместни заседания на де
легациите, самоуправителни 
те органи, другите общес 
твено-иолнтически организа 
цни и «а тези събрания 
със силата на аргументите 
да се избори за провежда
не на становищата и реше 
иията на първичната орга 
низания- Във връзка с пре 
дложенидта за промяна .на 
организираността в общин
ската организация, едашо 
душно бе подържано пре 
дложението за намаляване 
броя на комисиите, а тежи 
щето на акцията на кому
нистите да се прехвърли в 
делегациите. ОПа такъв на 
чин СК ще стане по-ефика 
сен и ще се премахне и се 
гашният паралелизъм в 
много акции*

ли силно

ще означава

всъщност са

но цд-

на
нови сили и нов за-

ОТЗИВ В ЦЯЛАТА СТРАНА

ДЕН, КОЙТО ЗАБЕЛЕЖИ 
ИСТОРИЯТА

Демонстрациите ш работ
ниците и студентите и Бел- 

откликнали в 
От много

С цел задачите по ирила 
гаие на (инициативата на 
другаря Тито възможно по- 
ефикасно да се реализират 
в повече първични органи
зации (ИГМ „Челе кула", 
„Делпград”, Диспапзера за 
жени") е решено да се фор 
мират работни групи и ко 

комитет на мисии, коггго конкретно да
където разработят воички въпро-
(казва: си. Един от лай-важпите,

разглеледаи в много първич 
ни организации па СК е

СЪС ЗАЛПОВЕ СРЕЩУ 
МЛАДЕЖТА

град силно 
пялата страна, 
градове и села. навред 
страната пристигали писма 
и поръки, в които работни
ците, студентите, учениците 

прогресивен ите граж дай ги 
изразявали солидарност 
борбата иа революционните 
и свободолюбиви сили в 
Белград, 
кемврийските 
Белград огорчили напредни
чавата общественост в стра 
ната, раздвижила 
вълна от акции на младеж
та от юедовете иа ученици
те, работниците и студенти- 

Загреб, Нови Сад, Ско
пие, Сплит, Кралево, Чачак, 
Джаковица и други места.

„Кървавите събития от 14 
писал „Студе-

Оцеика за тази политиче
ска манифестация «а рабо
тниците, студентите и гра
жданите на Белград даде в 
„Комунист” (1—2 за януари 
и февруари 1940 годила) и 
Областният 
ЮКП за Сърбия, 
между другото се 
„Този ден, тази нощ, ще 
останат незабравими в ис
торията иа борбата иа ра
ботническата класа на Сър
бия- Сега 
ясно, онова 
само на нашата партия- Па
днаха маските зад които 
буржоазията успяваше вре
менно да скрива

В „Средачка” улица пада 
Мирко Лукович, измъртъя

студент по -медицина, член 
иа акционния комитет 
професионалните студентски 
сдружения и един от ръко
водителите 1на демонстраци
ите. а тежко са ранени Бо 
са Миличевич, студент в

(и коиомическо-комерциална-
(в двата крака 

край техническия факултет) 
и Живан Седлан, студент по 
техника (ранен край Буко
вия паметник), които по-к7,0 
но умират от раните. При 
това загиват и Райко Лаич, 
дърводелски работник и Го- 
лубович,

на

и <
Чуха се мнения да не се 

премахват политическите ак 
тивчг, защото нишката пар
тийна
врго числена, а активът 
бил връзка ига органнзаци- 
ите с общинското партийно 
Ръководство, 
потърсено е обезателно 007, 
ществяване на принципа за 
връщане на ръководителите 
след изтичането на мандата 
им нд работните места 
конто са избрани на -поли- 
тическите функции. Предла 
га се да сс .намали броят 

платените функционери
Об ЦIССТВ01 ГО-ПОЛ IГШЧССКI1-

те организации.

Ч етирипадеестоде-
събити.я вта школа Л7,просът за понататъшно

то развитие на делегатската 
на всякого е система. В първичната ор 
което бе яоио ганизация .ДТрофесионална 

електроника” в ЕИ, Сдруже 
ните аптеки и „Термомоит’, 
е заключено, например, ве 

своето че та следващите събрания 
противна- да се анализира работата па 

делегациите и самоудравпте 
лигите органи, а всички об 
пгеетвег ю-политичестеи орга 

господата шизации да сс ангажират в 
насърчение работата на де 
легациите. Подчертава е от-

организация е мно
е

се цяла

Освен това,

те и
работник чието 

име е останало неизвестно 
(и още петима демонстран
ти, чиито имана не са мо
гли да се установят, защо- 
го са били прибрани суг стра 
иа на полицията и тайно 
погребани пре з нощ та). Ра
нени били -над петдесет де-

сюсплоататорско 
родно и войнствено лице.

Сега е яеню на всички, че 
това правителство ка спсра 
зумпие между 
(мисли се и а споразумепис- 

Мачек) е

(> I
декември 
мт' — вселиха огромна жа- 

в най-широдите сту- 
Не ст>ще-

лост
демтеки редове, 
егвува студент иа Белград
ския уииоерзитет, който из-

на
вто Цветкович

за борба срещу работните- гопорносгпа ага комунистите



А Комунист
ЗА КУЛТУРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВОРадостите на откриването

и политически а иеотвей
само културен въпрос.да ослушием 

съседна„деветте планини” за 
там, дока го п/,рвата

Анджелко Вулетнч И днес върхлитамс и тичаме през 
какво етапа и какви нови работи се изявяват 
улица и по-нататък остава далечно испанско село

НИ посредствена иВ нещо 
пряка връзка с втория въ- 

стоят и въпросите за 
учебните програми, 
критериите вече дълго вре- 

са онази невралгична то
чка, която никак не 
да се преодолее, а не може 
поради съигите причини, за 

тези процеси или от-

Как би могъл да се съз- 
какдаде — днес и тук 

би могъл Да се формулира 
литературният поглед, 
по-точно,

лрос
къДето— и да се до-сс договаряме

гово-рим. На с пободи ата во- 
свободното убеждение

тази или само оиа-

печатите 
и иифари- 

манта-

пашето С7,зпашпе
па колониалното
орното, пода!шчески 
литет, П'ь'К гптго революция 

пито последната чствъР
типа ла двадесетото

колкото и голяма гъ

или пък Тимошка Кранна към 
западната част ша Сърбия* 
И не се касае тук само за 
географски простори, 
познати релации с икономи 
ческо-ш гдустр1 гадната 
тация „север — юг”, а пито 
пък за националните, класо 
вите и верски разлики. На
против, при |незначитслчш 
и заигемарнп изключения, 
можем да кажем, че тези 
две области в СР Босна и 
Херцеговина, както <и онези 
в СР Хърватско и СР Сър
бия, за които става дума, 
са идентични, а все пък ма
лко „отдалечени”. Разбира 
се, предпоставям, че в рам
ките на Югославия има и 
по-интересни и по-красноре- 
чивн примери, обаче — на
дявам се че и тези два—три 
примера са съвсем достатъ
чни за да можем

настановището 
неговото отноше 

междуре 
междунацпо

меля и 
на само

редакциова гарнитура 
би трябвало да се яредоста- 

общсствспо

можеписателя, 
ние към нашито 
публикански, 
нални, пък ед!Ш вид и ме 
ждурегионалии течешгя, то 
ест на цялото това сплита 
шю на взаимми течения I 
свързваггия, които се двн 
жат от необходимата и не 
минуема дневна пнформа 
шгя и чрез обществено-пко 
номическите връзки, все до

ашгто нс.зита, столскоио- които
делтите хора и групи кои
то ги създават все още се 
намират на хлъзгавицата ла 
имлериално 
опюшения. Едип неотдавна- 
шен случай
по учително: преподават ел ят 
в едно босненско училище 

ученика,
клас, а разсърденият 
лик гневно ударил вратата 
и напуснат учебната стая, 
а сетне, въоръжен с аргу
менти се върнал и започнат 
да изсмива преподавател^, 
при което твърде лесно „об 
ърнал" мчениците на своя 
страна. Не посочваме при
мера за да се определим 
за едната или другата стра 
на, но да покажем как е тру 
дно да се възпоставят пра-

дялата газивитис с
ба размахвали не успяха да 
заличат1 тъкмо тези ра.злич 

по нашите ро

работа, защото 
отнася само пито 

за отделни хо

отговорна
т я не се 
за групи пито 
ра, но за обществото

Може би няма да
ни драскания 
дмн плочи, така 
днес се нахвърляме и

„деветте пл анти
ка кво

колониалнитекаточе лис и
цялост.
бъде лошо ако се поразми- 

чс покрай останалите 
отчети да лолуча-

ти говори много
чаме през 
■пи” за да ослушием

там и какви по
спи,
годишни 
ваме (от кого) и равносме
тки и балански

междурспубликанското и 
междунационал ното съгруд 
иичество, разбира се — не 
груба преценка, но според 
обществено утвърдените 
потвърдени условия и крите

се случва 
вини има в пръв план, дока 
то първата ни съседна ули 
ца и по-нататък остава далс 

Казано

целиягостуваядята на театрите от 
една ореда в друга?

изсмеял
и баланси уче-

\а
Като се каже междурепу- 

бликакски връзки и свърз- 
междунащ юналч и I 

и запознавания

чно испанско село. 
доста «арикатурално, но за 
съжалеянге точно, това гле
даме на -нещата може да се 
подкрепи с повечко 
ри. Да се въоръжим с тър
пение, да тръгнем наред, да 
прелистим толкова и толко- 

литературни 
вестници, публикации.

вания, 
сближения 
— «яма да бъде трудно ве
днага да се тръгне към сър
цевината на тези неща и 
явления, или 
този термин „междуре то
нални", поне в този конте
кст, ще предизвика може 
би някакво евентуално недо 
умение. Но, не би трябвало. 
Защото не е трудно да се за
ключи, че трудното ни и 
неприязно мгшало, с всички 
войни, войски, завоеватели 
и нашествия остави разкъса 
ни и „разполовени” югосла
вски земи и народи, но не 
Рядко има толкова случаи, 
че териториалната, езикова
та и културоложката „сма- 
чканост" се отразява в съ
щата степен в една и съща 
нация- Впрочем, историята 
ле ни е .задължила да се 
борим и патим само около

и
приме

рни.
макарбоя се п с известно прекаляваме 

да посочим на историческа
та основа позаднна, която 
винаги трябва да имаме на 
ум, когато поведем разгово 
ри на тези и подобни теми. 
Затова едвам сега можем да 
се върнем към първобит
ния въпрос: каква е тук ра
ботата -на писателя, дълг, 
задача?

ЮГОСЛАВИСТИКА ИЛИ 
ЕДНОСЛАВИСТИКА

списания,ва

Не е цялата беда там, Ако тръгнем по-нататък 
и ако преведем факта, че в 
някои наши среди студен
тът или професорът по юго 
славистика не разполага ни 
то с пасивно знание по ко
йто и да е от югославските 
езици (или още по-широко: 
по езиците, -на които в Юго 
славия се говори и пише) 
освен своя роден език, ка
зали сме толкова, че с пра
во можем да се залитаме 
не само какво е с неговото 
познаване на специалността 
за която го препоръчва об
ществото, но какво тук 
става с логиката и здраво
то разсъждаваме? Вместо 

дгоже да се 
еднославнстика.

моето

ви отношения, прави крите
рии. Следователно, по кой 
път до сигурния критерий? 
Казал бих: по своя собствен 
път! Ако литературата на 
един народ, между другото, 
е един вид и собствено поз
нание на света, тогава кри
терият не може да бъде 
фундиран някъде другаде 
освен в този народ. Искам 
да кажа, че няма литерату
рни мерила, които не съо-

че в едно ще намерим за 
определен период от време 
повече английски, отколко
го да кажем словенски те
кстове, а в друго американ
ски отколкото македонски 
— ако правим преглед на пе 
риодиката на сърбохърват
ски (хърватски 
обратно), но в това, че те
зи текстове (проза, поезия, 
драма, есе) с по-малък лите
ратурно-естетически

език илиДА СЕ ДОГОВАРЯМЕ И — 
ДА СЕ ДОГОВОРИМ

Оставим ли сега макар и 
за кратко, онова което е 
сторено — а сторено е мно 
го, но никога толкова, че не 
би могло и още повече — 
да се опитаме да посочим 
на някои аспекти на сътруд 
ничеството и свързването 
които в някои -неща биха 
могли с малко добра воля 
и малко повече размишле
ния върху нещата и явле
нията да се обогатят, усъвъ- 
ршенствуват, тласнат, при 
което мисля на три направ
ления, три плана: литератур 
ните вестници и списания, 
изучаване на езиците на на
родите и народностите и на 
програмите в учебните заве 
дения.

досег,
отколкото онези, които е 
трябвало да се преведат, ка 
кто вече казах — от автори 
и от езика на първата „съ
седна ’ улица. Голяма е ра
достта когато читателят от
варяйки едно литературно 
ревю отваря и едновреме
нно разкрива, така да се 
каже пред очите си, духов
ната карта на цялата си 
страна. Повт

тветствуват, но и относител 
ни и съответствуващи. Бод- 
лер или Прешерн? Зависи 
дали ги наблюдаваме от 
Любляна или от Париж! 
Подобен е случаят и с пре
веждането от един език на 
Друт в рамките «а Югосла
вия и със езближаването 
на културата изобщо. Необ
ходим е поглед от предвид 
и погледът от вътре, с очи 
те на народа или народнос
тта за чиято култура става 
дума. Многогласието води 
към съгласие.

възможно по-успешната цир 
кулация на творческите по
тенциали от една култура 
към друга, от един народ 
към друг или трет и обрат
но, но същата тази работа 
трябваше да вършим — и 
ние днес не можем и не 
смеем да кажем, че е дошъл 
краят на тези исторически 
усилия
една нация, само в една ре 
публика. Защо? Затова, за
щото например да тръгнем 
от своята република Босна 
и Херцеговина, областта на
ричана Босненска Крайна 
се намира в също отноше
ние към источнохерцегов- 
ски$г регион като Хърватс
ко Загорйе 
ския гръб на някогашната 
Дубровнишка република или

югославистика 
■нарича и 
И на края, според 
скромно мнение, без систе
матическо изучаване на ези 
ците на народите и народ
ностите във филологически
те факултети, а до известна 
степен

зрям: голяма
1 Има такавае радост това! 

радост. Но може да©ътре само в я има
и повече. Трябвало би да я 
има повече, обезателно да 
я има повече.

и в училищата за 
образование, ненасочено 

можем да очакваме правите 
желани резултати в сфера
та «а свързването и сближа 
нането на културите и наро 
дите.

Ясно е, че това 
зва първи път, пито съм аз 
този, който го казва 
някаква новина, 
ми се че :не - 
за „разказане” и 
но трябва да се

не се ка-

Импер и алните, и мпериали 
хегемон истиче-

като 
струва 

е вече време 
доказване, 

седне и на 
прави отговор да седнем, да

но Това саетическите, 
ските сили и държави, ко
ито с тътен минаха през на
шите простори, оставиха в

няколко мои раз
мишления, собствени разми
сли и запитвалия, които тър 
сят събеседник.

С една дума, нещата — 
колкото изглеждали сложни 

същевременно са

към далматин-

„ И про
сти. Впрочем, сам на себе 
си а и на другите поставям 
въпроса: кой е призван да 
определя и програмира обу
чението в образователните 
институции — обществото 
или отделен човек? Дали 
това програмиране подлежи 
на ооществеиа верифика
ция. Тук таме ее получава 
впечатление, че студентите 
повече са задължени с езо 
теричните дисертации на 
своя професор, 
с онова, което 
професия 
Затова, 
никой не

Комунист I
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Излиза 
С указ 

ката от 22 
мунису е отличен 
вобождение,
1974

нист” 4
заци Шаотколкото 

ще им бъде
ч
\

в живота. Защо? 
че този професор

създава такива Да
цеството ',к°бХОДИМН на 
КВО^?'«?он'ирелно' за КА- 
би б рябва да с« оспосо-
п ъдещият преподавател 
по югославистика: за " 

моиади или

\\
на

ка-главен и език.
в петък.
на президента на Републи- 
декември 1964

12 й
1>%'година, „Ко- 

с Орден народно 
ас указ от 22 

с Орден братство 
златен венец.

отличниос-
за сло- 

и македонска грама- 
за албанската и

Да и е
преди всичко

Декември 
и единство със

венска
тика,
унгарската 
Това

<
говорим? 
е обще- V.. *



ДОЛНА ЛИСИНА

Всестранно ?„„ОРГАНИЗАЧИяТА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД сто ЧАР" В ДИМИТРОВГРАД , Д ”

ИЗДАДЕН ПЪРВИЯТ БРОЙ НА 

ИНФОРМАЦИОННИЯ БНШЕТЙН
се подобрява 

жизненото равнице
Хората 

щност и от 
но от тези.

Ч"

са ДОВОЛНИ от
материалното 

в които

На 3 декември 1979 годи 
на ОСТ „Сточар" в Димит
ровград издаде своя пръв 
информативен бюлетин, 
цел обезпечаване редовно, 
бл аговременио, 
цялостно и по съдържание 
и по форма достъгвно ин
формиране на всички, кои 
то самоуправляват в ОСТ 
„Сточар".

постигнатото тъкват в „Сточар”, ще ста
ва в две направления, 
една страна то (информира
нето) ще се

в местната
миграГиятТ“- СеЛ°ТО

об Оте ед
От някогашните 

къщи в с. Долна 
които се

чувствува.
пет-шест 

Лисина, 
намираха на мяс 

тото, където сега е разно ои 
ложек центърът на селото 
под склановете на Гложка 
и Милевска

а с осъществява 
от страна на органите 
ОСТ в отношението на ра
ботниците, а от друга- стра 
на трябва да- бъде дадена 
възможност на работниците 
да дават предложения 
органите със

акции: про
карване на телефонна Р 
мия от Г. Лисина

”1

воначалното 
центъра ма селото 
ват е го ви лсилищнм сгради. 
Но всичко това не значи, 
че тук тези хора нямат тру 
диости. Долколисимчатпм, ка 
кто и населението от тоя 
район заплащат данък на 
местоположението си — въ
преки всекидневния стре
меж за въвеждане на съв
ременното в домовете си, те 
имат трудности с чуйността 
видливостта на радио-теле- 
визиоеага програма.

— Понастоящем в село
то има над 30 телевизионни 
апарати, но видливоста е 
под въпрос. Акцията :Мили 
он телевизори във всеки 
дом радио" трудно претвор
яваме в практика. Хората 
имат възможност да на
бавят апаратите, но за сега 
не виждат ползата, която 
обективно трябва да имат. 
Считам, че заплануваната 
акция може да се осъщес 
тви само ако се подобрят 
услугите. За това' е нужно 
да се построи телевизионен 
препредавател или на друг 
възможен начин да се подо
бри чуйността и видливост 
та на радио-телевизиоините 
програми, не само за нагло
то село, но и за целия ли
си нски район — подчертава 
председателят на местната 
общност и добавя, че това 
е единно условие Радио-Те 
левизия Белград да Търси 
заплащане на услугите си.

В. Божилов

научилище... В 
изник обективно,ли-

„ До селото
поправка на залагга 

кооперативния дом 
ване та

са изграждане и 
махленски 

— С 8

в
откри 

в селото, 
разширение на 

пътища и пр. 
хиляди динара кол 

кото сега има местната; 
щност ме сме в 

дтггатя тт рек?та' да реализираме 
г Ва асфал он- Очакваме шосе. <_ въвеждаие на 

електрически ток, в

кръчмапланина
с^ЪаСТвл^°тЛ° 120 Д<“” 
конски път, който" 
то до Босщгеград 
от лявата страна 
сега от

на
задължение 

от страна на органите, пред 
ложенията да бъдат разгле 
дали, а предлаганите да бъ 
дат информирани за съдба
та на предложенията.

Информирането и осведом 
яването _ 
трябва да

В коментара, който е по
местен на първата страница 
на бюлетина, между друго
то се казва: „за- да 
работникът комплектно да 
участвува в приемането 
важни решения, които се 
отнасят до ОСТ, потребно 
е да бъде информиран за 
всички важни решения, ко 
ито са важно лредусловие 
за донасяне на важни ре
шения в ОСТ. Информира
нето трябва да бъде на <вре 
ме, достъпно , обективно и 
напълно презентирано на 
работниците и непременно 
трябва да стане връзка ме 
жду самоуправителните 
другите органи, делегациите 
и работника в ОСТ”...

Информирането, както из

някогашния 
от село 

е минавал об
можесъстояние

плановете
напомощ от об- 

жт -тч, Щината за която смятам, че 
т» селски Уютни няма да изостане. А

«МГ.\Ф ди. Животът се подооря разширяването на пътя
на ^якаТрачк™ °* 4501113 ХаЛа СелиШе- 

— Благодарение дейност 
та на «всички

тово
на работниците 

разглежда, най- 
често, следните въпроси:

— Всеобщото стопанисва 
не на ООСТ и ОСТ, матери 
ално-финансовото положе-

от зап-

за мава,
не тър

отлагане — подчертава 
Христов.

Главният

пи ние, 
ствата,
зултати и всички 
ществени въпроси, които 
са от интерес за управле
нието, решаването и 
ществяването на самоупра- 
вителния работнически кон
трол.

използуване на оред- 
осъществените ре- 

други съобщесгвено- поминък на дол 
нолисинчаии е животновъд 
ството и сезонната строите 
лна работа. Но липсата на 
пространни и качествени па 
сибща обективно довежда 
до намаляване на овце-

едно въдния фонд. Затова хо
рата се ориентират към 

ито миграцията почти не се отглеждане на
казва Борис битък в

политически сшш в 
и общината успяхме 
подобрим жизнените

селото
да

си ус
ловия, а с това да издигнем осъ

и
материалното си и социал
но положение. Вследствие 
на това, селото ни е 
от онези в общината, в ко

Т. Петров

рогат до- 
което виждат и 

подобряване на материално 
то си положение.

чувствува
Христов, председател на 
местната общност.

Усърдните н трудолюби
ви долнолисинчани не се Да се подобрят радио-теле 
спират на постигнатото. Цел визионните услуги 
та им е и по-нататък да 
улесняват живота си т.е. да 
придобиват жизнените ус
ловия- За тази цел, като 
казва Христов, местната об
щност в идващата 
вече е запланувала

ХВАНАЛ! ЖИВ
В последно време хората 

от по-отдалечените махали 
все повече се нуждаят да 
се доближат до пътя, мага 
зина в който снабдяването 
задоволява нуждите, до пър

ЯЗОВЕЦ
година
някол- Царевпцатл в район Звои^ 

ци мс се отглежда много 
но и това малко количес
тво тази есен бе нападка 
та от язовци. В нивата 
Цветко Цветков 
Делча Андреев и Таса Ан-1 
дреев с Мчтлчо Лепоев без Ш 
пушка хванаха жив язовец. 
Отнесли го в селото с ко 
сто предизвикал и голям нн 
те рее.

ЗАНАЯТИ, КОИТО ИЗЧЕЗВАТ
наковашкият занаят?Изчезва ловците

Кргато в един край и по
точно в едно село, в което 
преди десетина години съ~

5—6 ковачници, 
хората 
защо,

ществуваха 
а сега пито една, 
започнат да питат

Па снимката: ловците Де 
лчо, Милчо и Тлсо с хвана 
гни жив язовец

П. Миланов

може да се каже, 
изчезва. Изто тогава

че този занаят
ковашкият занаят, 

за винаги, из- 
в Звотщи, къ 

дето някога почти всяка 
къша представляваше и*'я 
каква занаятчийска работил 

а и в други места.

чезва 
струва ни се 
чезва не само ПОГАИОВО

ЗАЛЕСЕНИ 25 ХЕКТАРА 

ПЛОЩ
ница.

Би било погрешно да 
твърди, че работата, 
някога я работеха 
вече не се работи, напротив 
днес се работи много нове 
че отколкото преди, обаче

се
която

ковачите

Водейки активна борба с 
наводненията, които причим 
яват големи оцети на стопан 
сивото в Нишки 
„Ерозия” предприема 
ми залесителни акции.

Тази есен в село Погамо 
во са залесени 25 хектара 
площ с‘ млади борови фидаи

Както ни уведолш НИКО- 
отговорник 

гто залесителната акция в 
районите Погаиово и Куса 
врана
цнята ще продължи през 
пролетта.

— Ще бъдат залесени с 
акациеви фиданки голините 
„Градина шума” и „Преод” 
— каза Йонтич.

И покрай затрудненията 
във връзка с набирането на 
работна ръ'»са „Ерозия” с 
успех организира залези тел
ците акции в този край-

ЛА ЙОНТИЧ,
такъв стар и свободно 

каже изобщо те се и иите 
ресуват.

Може би ковачите 
з ри кога няма да 
да речем, дървеното рало, 
обаче техните услуги вина
ги са добре дошли на хора 
та, «когато алатите, е които 
се работи се развалят и т.п.

Не трябва да се забравя, 
че и ковашкият заиедт

доход.” можене така и по 
примитевен начин.

Нашият днешен събесед
ник, Пет-ур Таков, за гоз 
проблем споделя следното.

се оялак-

по-голямизкарват
За откриваме на нова, съ* 

ДЯДО
регион, 

голе в Погаиово ак-временна ковачница,
Петър няма пито време, пи 

- а младите хо- 
замаят не ги иите 

беше

вече
поправят,то средства, 

ра този
ресува, както това 
преди десетина години.

Но дали този занаят 
изчезва преждевременно, за

и жниататък

„Няма какво Да 
вам, аз просто смятам, че 
това с цена на времето, в 
което живеем * и че така 
трябва да бъде.

Ето моите двама синове, 
които станаха по-добри май 
стори, в занаята, от ман ве 

работят като ковачи, 
занимават със съв 

други работи, ог които

ки.
Някогашните ниви в „Бо 

ровокн дел”, „Глама", „Гла 
дни рид", както и ливади 
в „Младепово шгоче" и „Рай 
чул” след няколко 
ще имат съвсем друг 
— ще обраснат с иглолмс 
ти и гари.

не

щото хората 
се нуждаят/ и щс се иуж 

помощта <на ковачи

е години
част от Т/Н. „малко стопап- 
ство”.

виддаят ог 
те, които, етю закриват сво 

работилници, а младите
че не 
а пъ к се 
сем

М. А.Т. Петров
ите
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'Щ:
ПО-ГОЛЯМА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТЗА

ПК1СТВИ УКРЕПВАНЕ В ПРЕОБРА- 
ЗШШ6 НА СР11Н0Т0 НАСОЧЕНО

ОБРАЗОВАНИЕ
с обществените нужди,

се направят ,п*ьрвппроЧрез осъществяваме
на средното насоче кто и даграмата 

но образование и въ^111'1'^" 
Южно моравски реш-

обезпечаване,те крачки вза последователна условия
образовайте и на възрас 

изравняване
ние в
он и чрез самоуправител- 
ното свръзване на образова 
нието с останалите дейнос 
ти на труда, 
лно се реализират 
ките за промяна I
твено-икономическите

но
таите т.е. за

за школуване наусловията
възрастните по- 
заетите рабоп • и-

младите ипоследовате-
отделно напостанов

на общес- цп.
Стандартът на учениците 

се в образова-ОТНО-
и трудещите 
нието в настоящата година 

много по-бав-
в образователнияшенмя Но на това не мопроцес.

жем да ое спрем, бе изтък е увеличаван
отколкото в миналата тона неотдавна проведе нонато 

ното в
на Скупщината на Самоуп 
равителната общност на 
интересите за средно насоче 
но образование. Затова 
1980 год. предстоят няколко 
значителни въпроса за ре-

дина, а причина за това е 
повишаване броя на учени

Лесковац заседание
въпзежцпте и отделенията,

по-голям брой спе-дане на
нацналности, съответно

по-голям брой обра 
Ли-

в
Богдан Николов — Ниш (акварел)това и

зователни съдържания- 
чните доходи на трудещи
те се в

шаване.
Сегашните ооновни 

са укрепване на 
шното организиране т.е. фо 
рмиране на общински об 
щности на интересите за 
средно образование и обез
печаване на обществено- 
икономически 
оамоуправително 
не между сдружения труд 
и средношколските центро
ве, по точно осъществяване 
на свободната размяна на 
труд и средства.

Тръгвайки от целите и за 
дачите на реформата в об
разованието, в следващата 
година трябва да се съгла 
сува

ПО ПОВОД ЕДНА ИЗЛОЖБАобразованието в Юж- 
номоравски регион и пок 
рай превзетите мероприя
тия са най-малки в СР Сър
бия- За> това в идващата го 
дина е нужно да се обезпе
чат отделни средства, така 
че стандартът на просветни 
те работници да се изравни 
с тоя на трудещите се в 
стопанството и с останалите 
обществени дейности. Всъ-

цели 
по-нататъ

Интерес сред зрителите
★ Художествената изложба на Миро Марин — дока 

изобразителното изкуство в Сурдули- 
община съществува голям интерес.

услови^ за 
договаря зателство че към 

шка

изобразителбителите на 
ното изкуство в Божица и 
Клисура с портрети потвъР 
ждаза, този художник от

От 8 до 29 ноември Наро 
университет в Сур- 
организира худо

от коищносг, това е едно от пред 
поставките за по-нататъшно 

реализиране нд започна 
тото преобразование на сре
дното образование.

други художници, 
то черпае не само своя твор 
чески подход, но и емоцио 
налей заряд.

дният 
дулица
жествена изложба на Миро 
люб Селич, известен в Сур 
дулшнка община като 
ро Марин. С оглед на неби 
валия интерес, проявен от 
посетителите, изложбата 

бе продължена до 10 декем

то

Ми-
В. Б.училищната мрежа

0Щ1 ЕДИН МАГИСТЪР 

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО
ври.

Впрочем някои основни 
данни се явяват като необ 
ходимост за да се разбере 
същността на казаното до
тук. Преди всичко Миро 
Марин като художник зае 
лужава да се изтъкне него 
вият реалистично-имцреси- 
вен подход.

Той бе изложил в Сурду 
лица 36 платна, голяма 
част от които са откупени. 
Инак той е член на УЛУС,

ИЗВЕСТНО е, че Димит
ровградска община при
тежава един, наистина мно
го хубав рекорд, с който се 
гордеят всички, рекодра, с 
който би пожелали да се 
похвалят и много други об 
щини, а това са студенти
те. Според
данни, от димитровградска 
община се школуват т.е. 
следват най-много завър
шили средношколци по от
ношение на жителите в об 
щиката. Естествено, след 
като толкова много

от Горно Понишавие”
която получи 

Владимиров, без съмнение 
е, голямо признание за не
го, обаче самата тема, коя 
то той обработи в своята,

Титлата,

статистическите

а е ученик на тазгодишния 
лауреат на наградата на 
АВНОЮ

Част от изложбата на Миро Марин
професор по изо 

бразително изкуство в Ско 
пие В ангел Коджоман.

Досега Миро Марин 
имал четири 
ни изложби а е

Би били 
обаче ако Сур дул шика община именно 

настоява да получи „и 
за”

несправедлив! I
не кажем, че въ 

преки добрите постижения 
у Миро Марин 
една нотка на романтично 
светоусещане, което в край 
на сметка зле се отразява 
върху общото художествено 
впечатление.

Обстоятелството, че Миро 
Марин

ви-
пред своите съгражда

ни. Изхождайки
мла

ди хора следват, това оз
начава, че и висшистите не 
са малко.

Но когато в една общи
на. каквато е нашата, ня
кой стане магистър това 
наистина означава голяма 
гордост за всички. Веднага 
трябва да се спомене, че 
Младен Владимиров от Гра 
дини, не е първият, нито 
пъЖ единственият магистър 
от Димитровградска общи 
на, обаче темата, с кодто 
той защищаваше своята ас 
пираитура е единствената 
в тази област и досега не 
изследвана.

Именно, на 6 ноември та 
зи година, на Белградския

е съществува от станови 
щето, че счестната почва е 
най-благодатната 
изява Миро Марин 
в а преди всич ко 
же, че неговото

еамостоятел- 
редовен 

колективните почва заучастник на 
изложби иа УЛУС (Друже
ството на художниците в 
Съ(рбия) и ДЛУМ (Дружес 
твото на художниците •
СР Македония).

Основната 
художник 
бои, въпреки че 
ползва и пастела, 
те черпае от 
«а близост -

настоя 
да дока- 

светоусеща 
светоусащането на 

негови^ съвременник.
не е ив ще се представи за 

Празника на ЮНА пред лю Ст. Н.му изява като 
са маслените 

нерядко 
Мотиви

Младен Владимиров

над двеста страници кни- 
постижение за

непосредстве 
прекрасните предели иа Сурдудишка 

щина: Власинско

га е голямо 
Цялата община. 

Както Умоляват се сътрудница
та иа „Братство“ веднага 

да изпращат материали
те си за новогодишния 

брой

сме възпитавани и 
всички, ние никога не тряб 
ва да се задоволим 
топнатото,
Владимиров
своето изследване на 'наши 
те краища.

езеро ипр.

през 1969 година, когато ди
пломира при Вангел Код 
жомаи. Оттогава до дне? 
неговите художествени пр0 
изведени* са намирали мя'с 
то в изложбените помете
?р4НКиеаРИЖ’ Р«м, Ленин •рад, Киев и (цр.

Миро Марин е 
чувство на вдъхновение го 
вори за Реноар, Ребрант и

с пос- 
така и Младен 
не ще спре в

университет 
та, съставена 
тни наши професори и док 
тори от 
защищаваше нашинеца, Мла 
ден Владимиров, отбранява
ше темата „Демографски и 
социалчжономячеоки харак 
теристики на населението

пред комисия- 
от най-извес В на Владимиров 

начертани” осно- 
ъдещия му докто

рат -на тема: „Възможности 
те за развитие

главата
вече са 
вите наобластта, бКОЯТО

на
а Района на Горното^Потп 
шавие . особено

Т. Петров
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ИНИЦИАТИВИХубав пример на 

мламжите Н4КВ1 ТРЕВОЖИ Б0СИЛЕГРДД6ВИТЕ МЛАДЕЖИ
м1^°К»ТО Се тръСят и „изна 
мират решения за 
чаване на 
дежите

ние свое кътче — 
Александър Богоев.

В последно време се гово 
ри, че едно помещение в 
Културния дом е предназна
чено за подготвяне на кул
турно-художествени програ 
ми и организиране на 
ги младежки активности, са

»>■

обМладежите казва вот не се чувствува доста
тъчно и в средношколокия 
образователен центир. За 
бавите, които тук никога 
бяха чести сега са само 
един хубав сън. Организира 
хме

езпе
помещения, мла 

прахосват свободно 
т° си вРеме по кафенетата.
Младежката
сянка на неотговорността
^ Преобладава 
бооилеградската 
е достатъчно 
•не работи, че 
тиви и гьр. Но 
ред гези младежи и де вой 
ки имат трудности 
щения- И докато 
Да се разреши този проблем 
все

дежка оргаиизация в ВДагшае Л^г?,ЪРВИЧНата мла' 
Деня на Републиката г елин -аиюбата посРещнаха 
Именно със овои средстаа ?"аЧИТелен Резултат, 
година с доброволни5 патчмн,, » ° Събраха тази 
грамофон на стойност2000ш влогове та купиха 
всеки член на ор^низашитп Д™ара- ,Освен това 
на «ли повече грамофонни плочТТ4™ П° СД‘ 
дежкият клуб вече разполап . ’ Че л,ла‘
ии «а популярни наши и чуждест™ 5° лонг'плей- 
народнЦ песни и забави, мелода"5 " Певвд па
място, «ъДетсГ^ладежтт КШе°оп занапред Щ0 бъДе 
забавния ои живот обяч^С с2>ганизира културно- 
го поместят* ™ком<Ьап1 МЛадите настояват дп 
се създали по-удобни условия ™меШение- Така би"^«ауйдцаг аят* -~
нолюбатските

активност в
няколко и тази годи 

на, но вече не ни позволя
ват.

мнение, че 
младеж не 

активна, че 
'11яма инициа 
с годили на

ДРУ
По точно на младежи

с поме 
те чакат

ло-го лемите, 
възбуждат все 
доверие. Липсата 
щения отрицателно се 
разява върху тяхната рабо
та и тогава мнозина крити 
куват слабостите, но никой 
не пита дали тази 
има условия за работа.

— Струва мм се, 
забравени

обещания
по-голямо не 

- на помена кул- 
да се нап- 

с приведения пример дол- 
могят па по- девоики и младежи показаха могат да действуват организирано
___________ К.Г.

О I -
че

младеж

МЕСНИТЕ ТРУДОВИ АКЦИИ- 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНА ТРУДОВА 

ИЗЯВА НА МЛАДИТЕ

че сме
от всички. Не 

ми о ясио защо нищо 
сериозно не се гтревзима за 
да се реши проблемът с 
помещенията.

М. Цветанов А. Богоевпо-
мо не н за провеждане на 
танцови забави. Но покрай 
останалата дейност младе
жите тръсят и забава.

— Не може да се каже, 
че нямаме почини и че не 
искаме да работим. Компе
тентните от Културния Дом 
казват, че ако ни дадат съ 
ответно помещение на раз
полагане, че няма да го от- 
държаваме. Считам, че това 
е само техно оправдава
не, защота за нашето тру
долюбие и активност дос 
татъчно говори и участие
то в бригадата ни на младе 
жката трудова акция .Ав
томагистрала 79' — подчер 
тава Александър.

— Културно-забавният жи

те от 1рада не се позволява 
да участвува на тези заба
ви, а ние сме една младеж 
и искам да сътрудничим — 
казва Миле Цветков, уче
ник в образователния цен 
тър и футболист в отбора 
на „Младост”.

Някога културно-художе 
ставените програми, подгот 
вдии от босилградоката 
младеж бяха известни и на 
населението от селските ра
йони центрове в община
та, и вън от нед. Сега таки 
ва програми с желание 
очакват и босилеградчани. 
Но заедно с помещения 
културната самодейност и 
занапред остава под въпрос.

В. Божилов

А такива ня
маме пито за събрания, а 
камо ли за 
вен живот, за 
] I пр.

културно-заба-
В Сурдулшлка община от 

1975 година насам е устано
вена една хубава традиция: 
младите да се ангажират 
чрез доброволен младежки 
труд върху благоустроява
нето на града. Натрупаният 
опит в тази насока може! да 
бъде поучителен пример и 
за останалите общини.

Тазгодишните резултати 
са ярко доказателство кол
ко може да бъдг полезен 
младежкият труд. За уреж 
дането на новото основно 
училище, прокарването на 
водопровод и ПТТ мрежа, 
поправката на тротоари мла 
дите от Сурдулишка общи
на са дали 10 300 трудочаса. 
Стойността на извършените 
работи възлиза на 700 хи 
ляди динара, а разходите за 
организирането на акциите 
300 хиляди динара. Казано

ра Мачкатовац” и „Едвард 
Кардел ’ тази

развлечения 
Докато свободното 

си време прекарваме по 
кафенетата,

година бяха 
по пет пъти ударни, че спе 

Грамотата за общес 
твена дейност и Лентата на 
МТА (младежката трудова 
акция”) Сурдулица 79”, 
Сурдулица спечели нови 25 
ударници. Също толкова бри 
гадири са специално похва 
лени.

Трябва да напомним и то
ва, че няколко пъти

помещения и 
Културния дом стоят праз
ни. С

челиха
изграждане на това 

културно ведомство разчи 
тахме, че ще се реши и 
нашият
разно, защото тоя култу
рен дом е всичко друго са
мо: нс и място където да сс 
лодготвяват културни про 
прами, да се работи на кул 
турната самодейност, 
то в което да получим п

а
проблем. Но нап

край
лагерни огньове участници 

Народоосвобод! «телната 
война разказваха спомени 
от войната. През периода 
на младежките трудови ак 
ции едновременно бяха ор
ганизирани облици за оспо 
собяване на драматурзи, ре 
цитатори, фолклористи, фо
толюбители и пр.

Твърде широка дейност 
разви и активът на СЮК, 
който в резултат на трудо
вите и останали 
на младите, предложи още 
II бригадири за членове на 
СЮК.

Младите от Сурдулица осо 
беио богата дейност разви 
ха в трудово-културното съ 
трудиичество с участниците 
на МТА „Враня 79 пРе* 

ла печата ради-

мясв

Безсъзнателната постъпка на един фотограф
През месец май на 1978 

година тогавашните абиту- 
репти на Образователния 
център в Босилеград дове

Жижов да се разпитват за 
съдбата па поръчката. Ня
кои ги вече и досрамя пое 
тоянпо да питат едно и съ 
що: „кога ще получим спим 
ките”?

И ето така, измина годи
на 'И половина, а снимките 
и таблата все още не са 
готови. Струва мц се, че ни
кога няма да бъдат готови, 
тъ.й като Жижов на всяка

цена настоява времето да 
заличи този въпрос, а на 
него да остане хубава сума 
нари (кой знае къде прахо
сани) без капка труд.

Остава обаче открит въп 
росът: може ли без съзна 
ние и зачитане на клиенти 
те, които често заплащат, да

риха важна задача на мла
дия босилеградски фотограф 
Петър Жижов: да им обез 
печи вечен спомен за скъпи 
те средношколски и абиту
риентски дни. Всичките 100 
младежи ,ц девойки от чет
върти .клас заплатиха 
Жижов по 100 динара, 
които той да им изработи 
едно голямо абитуриентско 
табло, гю 4 снимки и мал
ко табло за всеки абмту- 
рент.

В навечерието »на абнту- 
рептекия бал Жижов изпъл 
пи само една част ог задъл 
жението си — голямото «би 
туриеитско табло като ма- 

ИрИВЛИ.ЧаШС Люб01И1Т- 
па боилеградчаии. За 

малките табла 
обещание, че

младитес по-други думи 
от Сурдулишка община на 
местните акции имат „печал 
ба' от 400 хиляди динара.

Да напомним, че младите 
от Сурдулишка 
пия са организирани в две 
трудови бригади: традици- 

бригада „Пера Мач

дейности

се създава авторитет на 
един такъв занаят?оргапиза- Н. Ивановпа
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Грешното петноонната
катовац” и новосъздадената 
бригада „Едвард Кардел 
Месец в бригадирския мла 

„Пера Мачкаго-

ставители ...
и телевизията от Г.1ото

Македония- 
За пръ» път тази година 

бе ос-ьщсствено колективно 
ръководство. Огромна рабо 
та гю организирането 
целокупния живот,, еиабдя 
ването, прехраната, поддър 
жаие организационното ус 
.ройство :па «ладсжкия бри 
гадирски стаи, обезпс шва 
пето на работа обществени 
ге дейности и пр.-Ос зтъР 
шепа, така че този пьг 
наистина намериха 
изява всестранните 
жиости па човечето брига- 
Д И рИ!»

дежки стан 
вац” в Бело поле в имтерна 

младеж сс
Колко хубост лъха от десния ти профил, 
а — нещастно от поеннелата ти лява буза.
От очите ти узнавам — ти не си дволнчник, , 

само без вина нещастна Муза.

Погледите} ни се срещат, буря ме захваща, 
бунтувам се и жаля твойта младост.
Но спирам. Ти съдбата си носиш като 
лично твоя — достойно и с храброст.
Гледам белега и си спомням за хора, 
но не за тези с името „човек”.
Спомних си за лицемерите, които 
в чуждо нещастие търсят за себе си лек.

та за училищна 
проведе 
ЦИя на 
79”.

Организирането на младе
жките трудови акции не сс 
преценяват само по трудо
вите ефекти: Председател- 

, „а ОК па ССМ иИЗЩьЛНИ

ак-таз годишната 
младите „Сурдулица

на а—
ггжт
С’ШЮТО
СНИМКИТС III
даде твърдо 
наскоро ще бъДДТ готови. 
ГТри това приведе и оправ- 

прн чина. Лб11туре1I- 
въпреки че с иегцрпе 

шго очакваха да си украсят 
албумите, приеха мнимата 
„липса па фотоматериали” 
като обективна причина п 
повярваха ша обещанията.

дните, абиту- 
вии

ството
Щабът (Па акциите 
ха широка И качествена про 
грама на обществена дои- 
кост.

Всекидневно бригадири ге 
VчаствVваxа в различни кул 
турни манифестации, . КУР* 
сове, поетични вечери, бе
седа... Особепб внимание е

идеологичес- 
образова 

слециа-
забележите

лиият юбилей- 60 години на
ГОКП (СЮК), СКОЮ и ре гюл 
юциогаште синдикати.

Тук трябва да отчст“ ”
обстоятелството, че м} ^ 
жките трудови бригади

дателна 
титспълна

възмо
Характерът им е скован само от петна, 

белег нямат. Полагат право на висота,
Д ако се качат? Падат. И сто пак петно: 
със себе си и честни отвличат в пропастта. 
Питам: коя неправда сложи петното тук? 
Защо? Да ранява ли една душевна чистота? 
Лицемерите ли лъжовно да съжаляват,
•га Да скрият душата си, плуваща в петна. 
Поисках да залича грешното петно.
Да го върна па мястото му — при лицемер. 
Но сепвам се: на теб рани ща оставя, 
а гой ще се преобрази па звер.

но
Опитът ш Сурдулишка об

Г™ Вс
пе"“гоЛв “Председателското

ОК на ССМ се обсъждат 
възможностите за органчз»- 

1 II га нова акция „бур
80”, коя то трябва

за пълна 'ФУ 
младите от 

общгм*а.

ма Минаваха
р ием т и те съ с Р е доточ и ха 
манмето си въРхУ зрелост 

издържаха го, 
сс с решаването 

за записваме 
отидоха да 

Колко повече се 
тези жизиено- 

толко-

и

посветено гна
К(/го марксичеоко 
ние, като при 
лен ггечат даде

пия изпит, 
заловиха 
на проблема 
па факултети, 
следват... - 
заигимаваха с 
прептящи Л'[,проси, 
ва по-ряД^о отиваха при

натова
райе 
дулица 
да допринесе 
дава
Сурдулишка

Кирил Георгиев
па(изя»а

Ст. Н.
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БОСИЛЕГРАД
БРАТСТВО 10 ДУШКО С.

До кога потребителите 

що заплащат данъи на 

нужда ноотговориест?
(Не) **ерилпно
пътуване

норошени тези трудности, 
и проблемите стават все но 
изострени — гърбите пукат, 
дефектите бавно се премах 
ват, хората своеволно се 
приключват' и винаги вода 
— ням а. Подобно е гюложе 

и с хигиената в гра-

Босилег- 
села все

Често ползвам рейсовете 
на „Автотранспорта" от. Бо
силеград н неряДко слизам 
на желаната спирка с 
приятни впечатления от пове 
дението на водачите, кон- 
дукторнте н известен брои 
пътници. И винаги тези впе 
чатлення ме водят към един 
ствено възможното 
чение: те нямат обща кул
тура, а с некултурната сн 
обноска на това публично 

искат да покажат им

Населението от 
и околиитерад 

ло-често сс среща с тру- 
в снабдяването по 

които
не- д постите

точно с (Нередностите,
хлебоежабдявалето, во-

дсюлабдяванегои хигиената 
която оказва „услу
га Факт е, че тези услуги ле 

което

нието
да. На една страна са хора, 
които боклуците хвърлят
навсякъде* но друга е „Ус 
луга', кодто сметта винаги 

събира и не изхвърл* на 
за това определено място. 
За всичко това хората зап
лащат, но търсят и съответ 
Н!И услуги.

В разговорите бе 
та но, че за спешното 
решаване на проблемите ну 
жна е и по-голяма инициа 
тива и отговорност на тру
дещите се в ООСТ „Услуга'. 
В смисъл на това предстои 
вътрешна реорганизация т.е. 
преразпределение на 
съществуващите 
кто и приемане на дирек
тор, защото тази организа
ция вече над една година 
е без това ръководещо ли- 

В същност това е 
предусловие за премахване 
на слабостите в досегашна
та организация на работа в 
тази ООСТ.

заклю- наса па равнище 
обективно е възможно ^ 
как да се премахнат суоек 

слабости, от които

и

нетилните 
н пряка зависимост за точ 
митс, качествени и на вре
ме оказани услуги, бе и те 
ма за обсъждане на арове 
делия през миналата седи и 

Босилеград,

място 
какво превъзходство.

Нека за „пример” вземем 
рейсовата линия 
Босилеград. До Ниш всичко 
е на завидно равшице. Ог 
Ниш към Босилеград нспрн 
личното поведение постепен 
но но сигурно се разваля- 
Кондукторнте отведнъж „ня 
мат” дребни пари, за рес
то, а за сметка на това пре 
длагат „полезен” съвет: „при 

по-късно”. При 
това се постараят на засег- 

някоя 
(обезател

но подпържена). Подпома 
гаг им и водачите. И някои 
от пътниците почувствуват, 
че са пристигнали на „свои 
терен” и получили изгоден 
шанс да си повдигнат номе 
ра. Започва продължителна 
стрелба от богатите арсена-

Белград—
лодчер

раз-ца разговор в 
па който взеха 
представители на 
но-лолитическите организа
ции, Общинската скупщи 
на и на Трудовата органи
зация „Босилеград” от Боси 
леград, в чийто рамки рабо 

„Услуга”.
оказване

участие
общество

Блага и Георги Костови

вече
ПОМНИ М11 ТИ 1И

Проблемите в 
на услугите отдавна са 
познати, бе подчертано в 
разговорите. Хляб винаги 
няма достатъчно, често лип 
сва качеството му. С водо 
снабдяването също така. С

кадри, ка

натня да подарят 
„най-нова шега”

опъружвшта двойка ице.

изграждане на новия водо
провод босилеградчани смя 
таха, че ще решат труднос 
тите. Но не само, че не са

училище, а и преди обед 
тук била голяма тарапана..

Т. Петров

На нашите читатели от 
Дерекула едва ли има нуж 
да от представяне на лека
рите от Звонци, защото мла 
дата съпружеска двойка, 
Блага и Георги Костови, са 
им добре известни, защото 
години насам в Звонци ня 
маше постоянен лекар, а и 
тези, които идваха не жи
вееха в селото, а най-често 
идваха от Бабушннца сут
рин и се връщаха след свър 
шване па работното време.

Но отпреди няколко го
дини, тук, всред население 
то живее и доктор Георги 
Костов, за когото местното 
население казва, че е „душа 
от човек”, и че няма пари, 
с които могат да им го от 
немат, защото хората от Де 
рекула много добре знаят 
какво значи да се живее 
без лекар.

Георги Костов е лекар по 
обща медицина, а пък съп 
ругата му Блага е стомато
лог, и двамата са млади, и 
двамата с еднакви грижи 
лекуват болните от Звонци 
и околните села.

В. Б.ли на наприлежни гонетки, 
повечешеги и пр. Колко 

се разгърща това „майстор
ство”, толкова по-голямо е 
отдалечването от моралните 
норми и съображения, 
сметка на това пътуващите 
семейства и останалите път

По-силни напролет
ПОСЛЕДНИЯТ КРЪГ от 

футболното първенство, в 
Нишка междуобщннека ли 
га, не сложи точка на голе 
мите прояви за годината, а 

състезателната
програма напролет ще ста
не още по-интересна и още 
по-неизвестна.

Със свършването на есен
ния полусезои не свършва 
и работата, която очаква 
футболистите на „Асен Бал
кански” от Димитровград.

Според думите на треньо
ра, Еленко Виданович, пред 
виделият брой точки, кои 
то завоюваха футболистите 
е задоволяващ, но трябва 
да се посочат все още съ
ществуващите слабости 
работата.

За да се подобри .равни
щето на футбола, следва да 
се мобилизират всички си
ли, да не се губи време, за 
да се върви все по-напред.

Очевидно е, че 
до подновяването на

ранг, защото в Димитров
град растат и съществуват 
все о 
зервш

Фактът, че в 
отбор на 
има млади

И разбира се всичко това 
подплатено със здрав „тил”, 
с постоянен стремеж да се 
надиграва противника с ре 
ално самочувствие и непо
колебима 
Не действуваха ли така в 
повечето случаи и футболис 
тите от „Балкански” — и за

За

ще неизползувани ре
ници червенеят от срам. 
макар че това трябва да 
правят „шегобийците”.

пионерския 
„А. Балкански” 

футболисти,
то играят за националния 
пионерски отбор на група 
та „Изток” говори достатъ 
чно.

Следователно,

напротив воля за победа
кои

За съжаление това не пре 
късва пито когато към Вла 
сина в рейса влезнат учени 
ци. Техните учтиви „добър 
ден'', „довиждане” и „на до 
бър път” вехнат като цве 
те хвърлено на сметлище.

Кой на кого трябва да 
бъде пример? А кой на 
кого е пример в този слу
чай? И колко измерва след 
това хуманната постъпка на 
водачите когато спират и 
там, където няма спирка или 
изпълняват подобни молби?

Това са въпроси с твърде 
ясни отговори. Но кога ня 
кои безсъзнателни и безот 
говорни 
ят, че обноската на публич 
ни места е мерило на соци
алистическата съзнателност 
и общата култура?

Драган Михайлов 
студент

това те се класираха в са
мия връх на състезателната 
табелка.

Има не малко интересни 
моменти от 
ви в Нишка

«апролет 
може да се очакват и дру 
ги шови футболисти, които 
ще облекат фланелките на 
„Асен Балкански”.
^ Не, в никакъв случай не 
бива по-старите играчи да 
напускат отбори (или да бъ 
дат отстранявани от него, но 
не трябва да се забравя, че 
най-добре ще бъде 
постъпят в съюз .младостта 
и опитността.

Младостта, защото 
рте и младежите от „А. Бал 
кански” са едни от най-ре- 
зултатшгге, следователно и

есенните проя 
междуобщин 

ска лига, които с право спи 
рат вниманието на всички. 

Да споменем само следни 
мора-го: спортменството, 

ла, запалянковщината, 
питанието,

Да се спрем на последното 
— 1на съдиите. Не са 
досадни случаите, 
иго либералничат 
еволията на отделни играчи 
с груба игра и с некорек
тно поведение? А не зачес 
тиха ли и

въз 
съдейството...

в
ако

ли
при копионе-— Не един път се случ

вало да дойде «якой 
век и от 
село.

кьм сво
40-лица ще осъзна- най-отдалеченото 

посред нощ, по дъжд, 
по сн^г, но „доктор” Геор
ги никога *не е казал, че не 
може да отиде до там, вина 
ги отива за да помогне 
болния без значение дали 
той е в Звонци, или (в Ясе 
нов дел — ни каза един па 
циеит, който чакаше докто 
ра в амбулаторията, 
и ние ,който бе отишъл 
Пресека макър че 
свършило работното

месеците
състе

зателните прояви през нова 
та година ще бъдат ползот 
ворно

между най-добрите в лига 
та. Опитността, защото фут 
болистите от „А” отбора на 
„Балкански”, тази година 
имат големи изгледи

не стават 
„редовна картина” случаите, 
при които съдиите — и гла 
вният и помощниците 
демонстрират и явно 
наване на футболните 
вила

ли

използувани 
се надяваме, че 
големи резултати.

Но току-що приключило
то първенство в Нишка 
ждуобщинска
вод и на многобройната ди 
митровпрадска публика да 
коментират, да оценяват, да 
отправят пожелания,
Да се основават 
външни изяви. Не 
се скрие, че не в 
чове

и да 
ще дадатна му, 

непоз 
пра-

и различното тяхно

за вли
зане в по-висок ранг, а най 
-големиттх,0 заслуги за това 
имат самите футболисти. То 
ва се

ме
лига дава по тълкуване?... 

Имапотвърждава и 
вглеждането в 
блица.

Прави впечатление 
мер подобрената 
лост, но

откакто МНОГО Въпроси — ня 
кои незаслужено тълкува
ни като „дребни ’, които за 
служават да бъдат сериоз- 

разглеждани и по тях 
Да се вземат бързи мерки 
за отстраняването им. Са
мо така футболната игра 
може да играе „ролята”, за 
която е и

накрая да кажем, 
Футоолната публика от Ди- 

итровград с нетърпение 
очаква започването на вто 

от първенството.

есенната та-в
беше

напри 
резултат-

му вре макарме. само по ноотбелязване

срв^бИпр^бВвГжоД?
по-ярката нападателна 
ра. а това означава по-доб 
по Ф~СКа п°Дготвепост, 
по-ярко техническо майстоп 
ство, непрекъснато двшк? 

В развоя на играта, бЪр 
действията, усет и 

осъществяване възможност 
та за стрелба.

Желанието наможе да 
малко ма 

от есенната гирогра 
зрителите, в Димитров- 

трад, аплодираха

ни да погово
рим с „доктора” не се сбъд 
на, защото съпругата 
Блага, му,

ни каза че той тази 
вечер ще се върне твърде 
късно, тъй като

ма, ПГ-

прояви и на отдетви^футбо 
листи, и на цели отбори.

Не о вярно, и не може да 
бъде вярно, че Футболисти 
те от Димитровград 
гат да играят в

предназначена.трябвало 
да ходи и в Нашунгковица.

А Блага слагаше плом 
ба на един ученик, защото 
в работното време ходи на

че

зина в
не мо 

по-висок
рата част
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ТРОВГГА|СН0ТМИН1 - ДЕКЕМВРИ ПОВИШЕНА АКТИВНОСТ НА ЛОВНО ДРУЖЕСТВО .ВИДЛНЧ*
„5= йьгта

работи върху6 Раб°™ В Дим‘ 0ТРана “^дава и
принцип. делегатски тровград. Връзката и сът- в стойност от 700 нови

Като колективен член па СЯ Въ3стаяо' Динара, за всяко открито
Социалистически» съ^пз лос то с с лесничеит« кои- нарушение в тази област, 
жегтвотп ™ ™ Я ъю дау то сЪШО ще се организират 
=Т°ВЪВ0Де колектив«° л откриване на нарушители Ръководство и отговора-гост 
с едногодишен 
председател. Такава органи- 
зацид допринася в 
нането на работата на 
ното

Нр ш
■ШЖН1г *ШШГСЪ* • V» к| 1

Ч <'■

те. Т. Петров**.■

к мандат наIV ' ?
СЪЖИВЯ 

лов-
дружество, което в 

посочения период с органи
зирало и провело редица ак 
Ции, като например:

Повишаването броя 
дивеча с пускането 
1 600 фазани — 
вежда не на ред и дисципли 
на., .както и завеждане 
самоконтрол, съгласно с об 
щите стремежи на общес
твената самозащита и дру-

&
? ■ \

•'ПГ
■Щ §

I■ т »1»- ■■ и на•/:
Кадър от филма ,.Отмъщс„„ето на на I ш кМТом Хантер" ф.пилета, въ-

“*ЯДекемврийският реперто 
ар на киното в Димитров
град започва

През втората част на месе
ца димитровградчани ще 

следни
•7*'.на.

Щс известшгя 
БРУС могат да наблюдават 

те филм:
„Чудният карате", който 

жанрово сн прилича с фил 
ма Брус Лн, а 
ство на Япония.

След японския филм, зри 
телите пак се „връщат" 
американския филм „ОТМЪ 
ЩЕНИЕТО НА ТОМ ХАН
ТЕР".

Мексиканският филм „Слу 
чило се в Марусия”, зрите
лите ще могат да видят 
20 декември, а съдържание 
то на филма ни подсеща на 
някои събития в Мексико 
през 1907 година.

Единственият 
филм, който

V?хонг-конгшки филм 
ЛИ, за който едвам ли има 
нужда да се говори, тъй 
като и на най-малките зрите 
ли са известни „подвизите" 
на Брус Ли.

Всички

ги. * уС
Освен това, се чувствува, 

че при ловците се развива 
чувство и а отговорност, та
ка че да защищават, а не 
да унищожават дивеча, кой 
то както знаем, е обществе 
на собственост.

— С цел — защита на ди
веча и увеличението броя 
му, председателството 
ловно дружество „Видлич", 
на последното си заседание 
е взело решение да се опре 

резервати в райони 
те Висок, Липинско поле, 
Цинцарски рид и Подгрс- 
бен, който е от особено зна 
чешге, тъй като е предназ
начен само за отглеждане

е производ-

-онези, които след. 
знадт и за 

един от най-известните със 
тави в днешно 
„АББА". Този

паят музиката
Есеннен мотив в Радейнаиме

шведски със
тав, освен че пълни залите 
на | концертите си, не по-мал 
ко зрители 
когато на широкия

Комисията за настаняване на работници в ОСТ 
„ИЗГРАДНЯ” Босилеград обявява

к~о н—к У Р с
вакатно работно място

1.УПРАВИТЕЛ НА СТРОЕЖИТЕ, изпълнител 
УСЛОВИЯ: Високо, виеше или средно учи

лище, строителен отдел, трудов опит от 5 години 
и положен изпит от специалността.

Заявление с приложените документи като 
доказателство за горните условия, уверение да 
не е под следствие и кръщално свидетелство се 
изпращат до следния адрес: Трудова организация 
„БОСИЛЕГРАД" обща служба Босилеград.

Конкурсът остава открит 15 дни от деня 
на обявяването му в печата.

Непълни и ненавременни заявления Ндма да 
се взимат на разглеждане.

Кандидатът, който ще бъде избран допъл
нително ще предаде удостоверение за здравослов
ното състояние.

на
каима и тогава, 

екран
се дава филма, който също 
така се казва „АББА”. Зато 
ва на любителите на поп-му 
зиката препоръчваме и фил 
ма.

:
делят

английски 
димитровград-

чапи ще наблюдават 
този месец се казва „ХОРА 
ЗАГУБЕНИ 
ТО’. Вниманието

презВ първата седмица на де
кември започва и един кра
тък цикъл на американските 
филми. Първият в серията 
е филма 
ЦИ", за който можем да 
кажем, че е типичен амери
кански криминален филм.

С американските филми 
„КАСАНДРИН ДОСТ’ 
„ЗАПЛАЩАНЕ В ГОТОВО” 
се завършва тази кратка се 
рия от американски филми.

на сърни и се очаква да 
допринесе и в развитието 
на туризма в района на По 
гановски манастир.

Инак, във всички споме
нати резервати строго е 
забранен лова на всички ви 
дове дивеч, а срещу нару
шителите, ще бъдат пред
приемани най-строги

ВЪВ ВРЕМЕ-
привлича 

филми американският 
„ТРИ ОПАСНОСТИ."

Във филма от ГДР — „БРА 
ТЯ ПО КРЪВ", 
гите зрителите ще наблюда 
ват и нашият Гойко 
тич. С американския филм 
„Дивият запад" се свършва 
и тазгодишният

„ЕЛИТА УБИЙ-

между дру

Ми-
и мер

ки.
Ловното дружество се над 

ява, че ще уопсе в това свое 
решение, тъй като е възста

репертоар 
на димитровградското кино.

Т. Петровг
На 16 декември тази година се навършват 

шест месеца от внезапната и ранна смърт на мно 
гообичания ни татко, син, брат, съпруг, зет и съп- 
леменик

ИН МЕМОРИАМ

Измина една година откакто почина нашия дядо, 
баща и съпруг
НИКОЛА МИТОВ НЕЙКОВ, пенс. учител от 
с. Славния

Стават вече и четири години от загубата на скъпа
та ни
Инж. ЛИДИЯ НЕЙКОВА — ГОРАНОВА 
И седем тъжни години от смъртта на 
МИХАИЛ — Мики НЕЙКОВ 
Журналист на „Братство"
ВИНАГИ ЩЕ ГИ ПОМНИМЕ!
ВИНАГИ ЩЕ ГИ ОБИЧАМЕ!

На 29 декември т.г. ще се съберем на гро
бищата в с. Славния н още ведиаж почетем памет
та на нашите мили. Весно Василев НайденовСемейство Нейкови 

Сашо ГорановНа 23 декември
навършвагодина се 

една година от смърт* 
та на нашата мила ма 
йка, баба и прабаба

— търговски работник от с. Сенокос 
Времето със светкавична скорост отминава, по 

никога няма да успее да спре нашите мисли, на
шите сълзи и тъга да не мислим на Теб драги 
ми татенце, сине, брате, съпруже и съплемениче 
Весо.

На 24 декември 1979 година ще наминат 40 
тъжни дни откакто престана 
нашия скъп брат и сродникТревна

Каменова
Медова

мъчително дълги и 
да гупти ст,рцето на

Инж. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГИГОВ Спомените ни към теб ще пазим в сърцата 
си като символ на едно време и един човек, кой
то ни напусна па 23 годишна възраст! и който ни 
задължи със скромността си и делото си да те 
вечно помним.

1925 година в Димитровград,роден
погребан в София 1979 година

Без него, обичания и Дълбоко уважаван

ПСИЧ,<Спомепиге за него, за сърцето му лежно и 
за живота му горд и доблестсн ше бъдат 
завинаги ггример и светил».

ПОКЛОН!
От неговите близки

На 16 декември т.г. (неделя) в 10 часа по- 
кавиаме всички близки, роднини и приятели 
посетим гроба в димитровградските гробища и да 
го полеем със сълзи и окитим със цветя-

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ: 
дъщеря Наташа, баща Ва
сил, сестра Марика, съпруга 
Мария» роднини, близки 
приятели

да
от Димитровград

Нейното сърце, све
тлия и племеиит образ 
ще запазим в нашите 
спомени с любов и по 
читание.

умно, 
за наа

IIПОКЛОН!ПОКЛОН!
Нейни деца

У
СТРАНИЦА И
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платили. Сеоще не сте ми 
ш вече съм и болен...★Ученичка от десети клас им 

майка си: — Отдавна ле съм вижда 
казва ед-та развълнувано

— Как мислиш, правилно ла твоя съпРУ1 ★своята приятелпа жена иа Разговарят двама безрабомомчето ощели е. кога то 
иа първата ареща иска 01 
момичето да му направи и и

ка. с в бол гни:
— Вярваш ли в бога— За съжаление

пица... ,
— Ох, бедният! Какво му Джон!

— Вече не.
тимма услуга.

— 0, боже! — стене из- 
И ка случило?

Една вечер се върнасе е — Защо?
— Защото и той е безрв-

плашено майката.
тебе?попски гой от пийнал, и то до такава сте 

гаража, без 
За мое

к по
ботон като иас!...задачите— Да му реша пей, че влезе вматематика! *ма изпита по да отвори вратата.

обаче беше без ко- Зкаеш ли, Анет, вче
щастие★ предложе*ра получих две

женитба от Андре илата...Джек и приятелите му пя-» 
дои свирят иа китара и пе

ния за
Виктор.★ И ти отказа и на два-каби-я’**. Лекар се подава отКолко хубаво би би- мата?

— Откъде знаеш?пета си:
— Кой от вас чака пай- 

дълго време?

показах по телело, ако ви 
визията! — въздъхна май- — Ами гази сутрин ги ви
ка ма Джек.

— Виждаш ли! — възкли
дадях на улицата веселообажда се мрачАз поздравяват, като че ли 

отървали от голямо пе
сеедин от чекащите.гама Джек. — А ти по-рано по сеоткаТри години изминаха, 

кто ви правех ремонта,бан-Вене оди Босилеград
и ДРУЬс

мърморе-непрекъснато ми 
ше...

— Да, ако ви показаха ло 
щях да мога

щастие.
се оплаку^како си иемаю прсст.шлшшя 
културно приредо^н ™ ™ .

иешто упу-

а

телевизията, 
да изключа телевизора.шият терк

““иТенпГ^н ванулн “и преди пра-

3'Ш1Щр,\(емтн1'11моста1В,И1едам11у0 домат^врийс кп- 
ко у кошарнну. Елем работата било до дома, 
помисли сн Я. Ама ми стану нешо сумпьнво — 

мужйе. И това ка су накривили
ловджчйн. 

Ка опи

За хумора и 

саттрата
★

Съдията:
— Допускам, чс обвиня

емият ви е нарекъл „скор
пион" в момент на силно 
раздразнение.

Потърпевшият:
— Не, нс* Преди това той 

дълго и замислено ме гле
даше.

погледам све 
лени шеширйе с пера кнко прави

шш, но полагаш ловджийсбн пепит. А председшп. 
на кохшеиюту бия дпректорат на културният цеп-

★★
Смехът ни прави разсъди- 

телни много повече, отколко 
то тъгата.

Шегите са добри само то 
гава, когато ги поднасят пре 
ди да са изстинали.тар.

Ама излъгали сте се ако сте I помислили дека 
йе това лошо. V това и на недън млого убав терк. 
Право по старуту гонетку: йедън куршум — два 
зайча- Еве кико.

Ка се зберу ловджийете да полагаю пепит 
да даду йедно преставленийе за ловджилъ- 

Кой може по-убаво да изведе драмуту „Ло- !!Я 
лисици, а темап сръни” (и това забраньене) щ 

оди ливджийсте? И има ли по-убава забава оди 
слушаньето кига те ловджия баламосуйе що уло- 
вил, кикво видел, кикъв юнак бил?

У домат требе да полагаю пепит и рибаре- Ш 
те. Йем йоще по-убаво че науче да требу рибе- Ш 
те, йем че развиващ културуту. Чуйем дека су Ш 
вече справили трагедию „Драговищице, реко чие Н| 
та” (чиста оди рибе), а за у пролет справяю „Че П 
си купим сак да не ватам с руце пак” и „Дина- ■ 
мит че рове по длъбоЬите вирове’'.

★ ЛЕСИНГДама подава чек на каса 
та в банката и смутено каз ВОЛТЕР

★ва: ★— Моля да ме извинете, 
че подписът на мъжа ми с 
малко неразбираем. Нс пред 
полагах, че толкова ще се 
изплаши, когато види писто

Компилатор — автор 
книжки, съставени от чуж
ди цитати. Афорист 
тор на цитати за 
книжки.

наможе
кат.
вим

Никога не съм мислил, че 
човек може да се смее тол 
кова, когато се види в огле 
далото.

ав-
чужди

лета в ръцете ми...
— Харесва ли ви новата 

секретарка?
— Главното е, че мога да 

бъде спокоен. Тя никога 
няма да издаде тайните на 
фирмата. Първо, не разби 
ра това, което пише, и вто 
ро, не помни това, което е

ХАЙНЕ Б. БРУДЖИНСКИ

★ ★
Сатирата трябва да отра

вя онова, което патосът е 
затрупал.

Шегата е оръжието 
беззащтитните.

на

До домат су близу и шоверйете. И они че 
помогну с неколико пеене на тему „Вртим авто- 
бусБи волан, а карам пипер и петлиджан”. Йег- 
рономите що седу по канцеларийете че направе 
рецитал „Попуй па и приоруй” ели „Гледай висо
ко но ори дълбоко”. И доктурйете млого може 
да похмогну на културуту. Они су вече до средуту 
на комедиюту „Два милиона по глава” но у тай 
поглед су длъга перспектива. А за малко да за- 
боравим учительете оди Бистар. Они су специали 
сти за хор на два гласа: повече оди ньи пою с 
танък глас „Самоуправление мило, Къде си се 
скрило” а по-маленката част оди хора дебело ба- 
сира „Само управяме, само управяме”. Мислите 
да съм заборавил музикуту? Разбира се дека без 
н»у нищо нема и не

А. МОРАВ И Анаписала.

Хъртки в
надбягване-!:

а|;
е сеНирайте: музикуту 

свири големият оркестар на администрациюту. 
Е съга кажете

Любителите и собствени-че
- ците на кучета, често пъ

не съм ли за теркат заслу
жил най-големуту общинску награду? Заслужил 
сам Бу, но незнам колко

ти организират своите сдру 
жения съревнувания на сво

чу чекам док Ьу уста- ите любимци.. Така неотдавнове.
в Берлин бе организирана

надбягванено на хъртки,
иа което присъствуваха гол
ямо число наблюдатели.

На снимката: Най-бързи-
те пристигат на целта.

ЛОВДЖИЙСКА
тт

нт ПЕТРОВ

БдйЪ
ОН^Ц


