
ЬРЯТСТВо 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.

нароциост а саГГ ЮГОСЛА8ИЯ .

18_ ЯНУАРИ 1980^одГП^^Г-Г
ГОДИНА XX ЦЕНА 2,00 ДИНАРА

Час по-скоро бъди 

ни здрав, другарю 

Тито

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ И ЦК НА СЮК

ЕДИНСТВОТО-ЗАЛОГ ЗА УСПЕХА
ф Политическото единство е най-голямата гаранция за 

успешното провеждане на развойната политика

На заседанието беше оце
нено, че трудещите се и гра 
жданите на' нашата страна 
решително подкрепят стано
вищата и Заключенията на 
Председателството на ЦК на 
СЮК
билизация и икономическата 
политика за 1980 година, 
която е съгасувана и утвър 
дена4 в 
СФРЮ.

На 11 януари в Белград 
под председателство на Сте- 
ван Дороноки 
съвместно заседание на Пре 
дседателствот-о на СФРЮ и 
Председателството на ЦК 
на СЮК, в работата на ко
ето взеха участие най-вис- 
нш функционери на Федера 
цидта. На заседанието бяха 
всестранно обсъдени задачи 
те от областта на общество 
но-политическото и икономи 
чеокото развитие на страна
та и някои актуални въпро 
си от международната об
становка.

Председателството на 
СФРЮ и Председателството 
на ЦК на СЮК констати-

ооиовиите организации на 
сдружения труд до Федера
цията. Само чрез организи
рана и засилена работа и 
при пълно ангажиране на 
всички трудещи се и граж
дани можем успешно да осъ 
ществяваме крупните зада
чи в обществено-икономиче
ското развитие на страната 

по-нататъшното

се проведе

По решение на лекарския 
консилиум на президента на 
Републиката Йосип Броз Ти- 
то е направена хирургичес
ка интервенция 
оните съдове на левия крак.

Здравословното състолние 
на другаря Тито е добро 
Специалистите с 
и особени грижи

В телеграмите от света се 
изтъква, че доброто здраве
на ДРУгаря Тито е от особе- 

значение за добруване 
то на човечеството и 
ването на мира.

В телеграмите 
страната, изпратени от 
соки партийни и държавни 
форуми и 
всички наши републики и 
области

по икономическата ста
но

на кървоно укреп-
Скупщината на и подо

брение на самоуправителна- 
га и стопанската 
Къ*м това всеки без 
чение трябва да даде своя 
пълен принос.

Председателството 
СФРЮ и Председателството 
на ЦК на СЮК 
обсъдиха

пък от
ви-внимание 

следят и
полагат усилия за час 
скоро оздравяване на нашия 
президент.

система.
: ИЗКЛЮ-Зана-пред по-организирано 

ще се предприемат множе 
сгво конкретни акции за по 
нататъшното развитие и ук
репване на социалистически 
те самоуправителни 
тения. Последователното о 
съществуване на политиката 
на икономическа стабилиза
ция изисква още по-систе- 
мна и постоянна работа. То 
ва нещо трябва да бъде кри 
те рий в стопанисването и 
поведението на всички, от

Ръководители отпо-
от •името

югославските народи и на
родности на президента Ти
то се пожелава бързо оз- 
дравяване — и както и досе 
га съвместно да укрепваме 
с амоуправите лн ата 
за благосъстоянието на тру
дещите се и гражданите в 
страната.

на на

От цялата страна отно- също така 
положението 

международните отношения, 
като имаха при това в пред 
вид опасното влошаване на 
международното положение 
и необходимостта да се по
ложат още по-големи и по- 
енаргични уоилия за после- 

(Стр. 3)

И От чу 
жоина изтъкнати дейци и 
държавници
Ръчес-шя и желания до 
другаря Тито за по-бързо 
възстановяване на 
вето му.

враха, че политическото еди
нство на всички социалисти 
чеоки

изпращат по-
сили, на трудещите 

се и гражданите, на народи 
те и народностите са най- 
гол ямата гаранция за успеш 
ното осъществяване ма при 
етата политика.

система

здра-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ССТН НА СЪРБИЯ

С по-ефикасен труд и икономии 

най-бързо до стабилизацията
9 Настоящата година 

фронта на организираните
изисква от всички части на 

социалистически сили пълна орга
низираност, мобилност и отговорност: Социалистическият сьн,:< 
има отговорни задачи в реализацията иа Титовата инициатива 
за колективната работа, решаване и отговорност, в развитието 
въз основа на стабилизационните мерки и заключенията на 
Председателството на ЦК на СЮК и в по-нататъшното усъвър- 
шенствуване на собствената организираност, съдържания и 
методи на работа — изтъкна Драгомир Милоевич, първ пред
седател с едногодишен мандат 9 Новоизбраното Председа
телство на РК на ССТН наброява 29 членовеЛекарският консилиум, който се грижи за 

здравословното състояние на президента Тит°’ "а 
6 януари направи консултации с професор Д-рМчг 
къл Дебейки (САЩ) и професор Д-р Марат Кцязсь 
(СССР) за здравното състояние и по-нататъшното
лекуване на нашия президент. „„„„пиете

На снимката: Президентът Тито с леновете 
на лекарския консилиум на обеда на БъРДО край 
Кран.

През миналата седмица в 
Белград се състоя заседание 
ма Републиканската конфе
ренция на Социалистическия 
съюз на трудовия парад ма 
Сдобия, на което бяха при
ети програмата за работа 
през настоящата година, от
четът за работа през изтек
лата година и Акцйшшата 
програма в осъществяване
то на политиката на обще- 
ствепю-шсономичеокото раз
витие иа СР Сърбия през 
1980 година. Ма заседанието

обществени решения, за де 
мократичността при тяхно- 
IX) изготвяне и пълната ли
чна и обществена отговор
ност в тях!ното прилагане

ческа ангажираност ва тру 
дещите се и гражданите к 
разрешаването на всички 
жизнени въпроси. Същевре
менно е необходимо съще
ствено радвитие на практика Същевременно ССТН е от- 
та на онези, които взимат говорен за същественото и

последователното прилагане 
па Титовата инициатива за 
колективната работа, което

решенията да дават отчети 
ие само за направеното, но 
и за съдбата на всички ос-

(Фото — Танюг)

танали предложения и Iини
циативи на базата.

— Налага се откровено
да се каже кой, кога и как ефективно действуваше на 
отговаря за провеждаше на делегатската система и за 

за П'ьрв председател с едно- -решенията и нарушаваше 
годишен мандат бе избран на договорите и споразуме 
Драгомир Милоевич, делегат тията, понеже ако това не 
от МОК на ССТН в Ниш и . е така при нашия трудов пи. 
член на Председателството човек се създава

в нашата решителност

е същността на по-шататъШ 
мата демократизация на об
ществените отношения, за

ТЕМА НА ДЕНЯ
БОСИЛЕГРАД решаващото влияние на де

легатската основа върху ре
шаването във всички орга-Стабилизацията 

с шикрвтни 

мероприятия

В настоящата 

годяиа 

по-отговорно

съмнение 
даиа ЦК на СКС.

Въ® встъпителното си из- осуетяваме 
ложегиие Драгомир Милоевич прояви, съмнения в собствс- 
между другото изтъкна, че пата сила в политическата 
същността иа Титовата ини оиютема — изтъкна Милое- 
циатива изисква творческа 
последователна и непрекъс
ната дейност на ССТ за обоз 
печаване на условия за раз-

Говорейки по-нататък за 
отрицателните последователното провежда 

не иа икономическата поли 
тикапга и стабилизационните 
мерки,
част от изложението си на 
някои прикрити подви на 
ше нужно разсипване:

Милоевич посвети
вич и продължи:

— Соци алистичеокият 
юз понася сооята част от 
политическата отговорност 

витис иа плодовита политп за качеството па приетите

Стр. 4 съ-6Стр.
(Стр. 3)



ОТ СПЕЦИАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ ИА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН ЗА АФГАНИСТАН

НАКРАТКО ПО СВЕТА Отбрана 

ООН и
на принципите на 

необвързаносттаНов министър на 

външните работи големи и малки.
Между страните, които 

не гласуваха се намира и 
Румъния. Нежният предста 
нител обясни, че неговата 
страна споделя становището 
всеки народ да господству- 
ва със собствената съдба 
и силата да бъде премахна
та като фактор па междуиа 
родните отношения-

Па шестото спешно спе
циално заседание, състояло 
се в началото иа седмицата, 
Общото събрание на Орга
низацията па обединените 
нации с (необходимото) д ве
трей шоко мнозинство ирис 
Резолюцията за сепни ю и 
безуслолио 0'пеля'нс па чу

пистрана няма намерение да 
подтиква завъртане кт,м 
студената война. Последова
телното спазване на приети
те принципи е основата за 
мира и всяко тяхно наруша 
пане представлява 
па опасност', преди всичко 
за развиващите се страяи. 
Това се отнася не само па 
СССР, по и на всички стра-

РИМ: От 14 янУаРи 1,010 
министър на външните ра 
боти на Италия е Атилио 
Руфшш, досегашен мини
стър на отбраната. На та
зи длъжност Руфшш замени 
Франко Марио Малфати, 
който на министър-председа 
тел* Косига подаде остав
ка поради здравословни при 
чини. Ресора иа народната 
отбрана Косига довери на 
Адолфо Сарти, досегашен 
министър без портфейл п 
отговорник за отношенията 
с Парламента.

полка с вкупно 250 000 вой 
лика.

сериоз-НЮ-ЙОРК: „Ню-Йорк
ЙМС" пише, че САЩ са пред 
ложнли на Пакистан восп- 

П0-ШСО1 гамнческа помощ, 
възлизаща на 400 милиона 
долара „за укрепване сигур 
мостта на страната".

та-

ждостраинлте носнии сили 
от Афганистан, която подго 
твиха 24 необвързани и дру 
пи развиващи се страни. За 
Резолюцията гласуваха 104 

ТЕХЕРАН: Посолството па С,'|5Ш"'' “""XV които и Юго 
Съветския съюз и Иран опи СЛШИ1Я. д18 страни (Афгани- 
вчрга информацията аа ш«- ЯЖ* с А,№0ла> „ Белоруска 
«нашето иа представителя СС ' Бългг)'1рия' Су0а' СЛ°' 
па съветското посолство в июваюзд, Демократичен Йе- 
Мексико. в което - опоред мев, Етиопия, ГДР, I ропа- 
съобщението ма АФП — ла* У|1г;|,р|[д, Лаос, Моню-
ТОЙ сподели, че Съветският ли,г' Моз^ик/ Пол1"а’ Ук' 1 раинока ССР, Съветският съ

103 н Виетнам) се изясниха 
„против", също толкова 
страни се въздържаха и 12 
страни ме гласуваха (отсъс- 
гвуваха).

Президентът 
Бинанса, временното прави 
телство и Консултативния 
съвет (временният парла
мент) на Уганда през после 
дните дни са подложени на 
остри критики иа тамошна
та общественост поради „не
способността да заведат ред 
и мир и обезпечат нормал
но функциониране на дър
жавата’ — съобщава уганд- 
ското радио.

НАЙРОБИ:

съюз е готов да даде вся
каква подържка на Иран. 
включвайки и военна по
мощ,
на натисците па Съединени
те американски щати.

за противопоставяне

Резултатите па гласуване
то в Общото събрание на 
ООН са предмет на разгъР 
пати коментари в седалище 
то на ООН. Преобладава 
мнение, че световната обще 
ственост с огромно мнозин 
ство застана в отбрана на 
фундаменталните принципи 
от Хартата иа ООН и на 
необвързаността. Същевре
менно резултатите на гла
суването представляват още 
едно потвърждение на роля 
та, която вънблоковата 

определеност за необвърза
ността има на международ
ната сцена.

ПЕКИН: Китайската ико
номическа и военна помощ 
на Пакистан е една от ос
новните причини за посеще 
плето на китайския 
стър на външните работи 
Хуааг Хуа на тази страна. 
Както се очаква министърът 
Хуа трябва да пристигне в 
Пакистан днес. Това посе-

мпни-ТЕХЕРАН: „Иран ще 
противопостави на всяка аг
ресия” — заяви вождът на 
иранската революция аято- 
лах Хомеини и от Револю
ционния съвет и министер
ството на външните работи 
поиска до Съветския съюз 
да отправят официална но
та. Това е отговорът на Хо

се

шепне се счита за твърде 
важно, понеже последва 
след посещението на амерл 
кански^ секретар на огбрл 
пата Браун на Китай 
риканско-китайския договор 
за предприемане на „успоре 
дни крачки’ по повод съве
тското военно действие в 
Афганистан.

и амемиени на представителя на 
съветското посолство в Ме
ксико, който пред Франс 
прес сподели, че СССР е 
готов да помогне на Иран” 
за^да може да се противо
постави на натиска на 
САЩ"

На снимката: Посланикът 
на Великобритания в ООН 
Ентони Персонс (в средата) 
и посланикът на Обединели 
те нации Доналд Мекхенри 
(вдясно) гласуват за резолю 
цията

ждестранните военни сили. 
докато съветският 

ник Олег Трояновски (долу. 
вляво) гласува против съ 

щата.

За настроенията след гла 
суването характерни са об
ясненията, конто отделни 
страни дадоха, преди да при 
ключ и заседанието. Предста 
вителят на Малезия, напри
мер, изтъкна, че неговата

после

и че съветската по- 
държка съдържа и военна 
помощ, доколкото същата 
поискат иранското правител 
ство и Хомеини.

В СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ 
НА ООН

Още едно 

»вето« на

(Фото-Танюг, телефото 
от Ню-Йорк)

за оттегляне на чу

БАНГКОК: Според преда
ването на радиостанцията 
„Глас на Демократична Кам 
пучия", в борбите в тази 
страна са ангажирани 24 
виетнамски дивизии и 14

индия

нови ЛИЦАв новото
ПРАВИТЕЛСТВОСССРи / СЛЕД 34 МЕСЕЦА ИНДИ- 
РА ГАНДИ ОТНОВО МИНИ- 
СТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ИНДИЯ

На 14

го
ВЕСТНИК НАБЪЛГАР

Съветският 
„вето” на

съюз сложи
НАамериканската 

резолюция за предприемане 
на икономическиСКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 
Урежда редакционна

я«-уари в председа
телската палата Ашонса хол 
Раштрапати Савана в Ню- 
делхи, президентът на Ин
дийската република Нилам 
Санджива Реди

санкции 
срещу Иран, поради задър
жането на заложниците в 
а м ерик ан ското посо л с тво.
Това е второто „вето" на 
СССР в Съвета за сигурно
ст на ООН 
една седмица.
Съветокият съюз 
то"

прие клет
вата на новия мшшетър-пре 
дседател Имдира Ганди и 
иа членовете на новото 
вителство.

Така след 34 месеца Инди 
ра Ганди отново

колегия
Директор

и главен и отговорен
за по-малко от 

Неотдавна 
сложи „ве 

на резолюцията за отте
гляне на чуждестранните во 
енни сили от Афганистан.

пра
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Технически се върна 

иа индийския върх. Завър
тането й стана след триум
фалната победа на седмите 
избори, състояли се през 
миналата седмица. От 525 
изборни окърга партията на 
И-ндира Ганди, Конгресната 
партия, спечели победа в 

57 окърга, което й донесе 
абсолютна победа 
САБА — долния дам на 
дийския парламент 
възможност да формира но 
вото правителство на Инд,Ия 
1ази победа на Конгресната 
партия и Индира Ганди

леч
1971 надхвърля 

година, когато Коигре- 
партия опечели

редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

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

Годиш, абонамент 100,

успеха от които останаха верни и бли 
зкн на Индира в 
дви след 1977 г. Нови лица 
се намират и на най-важни
те места в

Американската 
ви, че САЩ

страна зая 
самостоятелно 

ще предпиемат санкции, все 
Иран не освободи 

заложниците в Техеран.

сната 
рието на 43 
рателите, и

тежкитедове
ла сто от изби- 
00 счита за ел- 

1а от най-големите 
Д Раматичните победи 
ламентариите 

Клетва 
стри, 15

докато правителството. 
_ министър на външните 

работи е назначен П. В. На- 
раоиоа Рао, а Зеил Синг е 
новият министър на вътре
шните работи.

Форм прането 
■обаче

и най- За
в пар- 

демокрацип. 
Дадоха и 22 

от които като 
нове иа кабинета 
Държавни 
га се

а полугодишен 50 дин. 
Текуща сметка 

,62500-603-9529
СДК — Нищ 

ТО „Вук Караджич", 
ООСТ „Графичар", Ст. 
Паунович № 72—Ниш.

Инициативите за разреша- 
пре- 

членове иа
вале на спора обаче не 
съхват. Всички 
Съвета

мили-
чле-

като
ЛОКв

и 7
министри. Ведна- 

забелязва,
за сигурност подкре 

усилията на генерал
ния секретар на ООН Валд- 
хайм за изнамираие миролю 
биво решение

ми на кабинета 
ие е завършено, по

неже Индира иска да обмн 
ели

пиха и даде
че повече 

на новотоот членовете 
вителство на 
виждат 
сцена. Но те

пра
пръв път се
националната 
са личности,

още за някои лица. За- 
- известно, че нейния1' 

^оноерватнвен син Санджац 
все още е без портфейл.

на кризата. сега емада-
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Единството залог за успеха е 1МФИНАСЕ1 ТРУД и икономии 

- НАЙ-БЪРЗО ДО СТАБИЛИЗАЦИЯТА(От 1 стр.)
пиС‘гп°"Та на много стра
ст Дизвиква нестабилно- 
”, ® цели Региони, засилва 
те ^,пРОДН°ТО надреже- 
и ' дрива световния мир 

сигурност в света, 
е противоположна 

живените интереси „ „а 
лригенште на всички наро- 

на “ета, с Хартата 
Обединените нации и прии. 
ципите на миролюбивата ко 
егаистенция и 
на необвързване.

На Заседанието беше под- 
чертано, че за преодолява
нето на съществуващото 
положение в международни 
те отношения днес, повече 
от когато и да било 
е необходимо 
жлране на

блеми 
на нов

и към изграждането 
международен ико- 

комически порядък въз ос- 
иова на зачитането на прин 
ципите на Хартата на Обе
динените нации, политиката 
на необвързване, в интерес 
на подобрението 
са на намаляване на между
народното напрежение и 
интерес на сигурността на 
мира в света.

С оглед на твърде слож
ното положение в 
сочена е необходимостта от 
по-нататъшното

доватежю прилагане на 
шдшште 
на целите на политиката за 
необвързаност и решенията, 
приели на Шестата конфе
ренция на шефовете на дъ.р 
жавите или правителствата 
на необвързаните страни 
Хавана.

при
и осъществяване

(От 1 стр.) пътувания в страната и в 
чужбина, за прекалено мно
го съвещания и симпозиуми 
със съмнителна стойност и

— ССТН трябва повече отна досега да се застъпва за пре 
одоля®а/не на обобщеното и 
декларативното

на проче ти.
в приемане

Милоевич изтънена, че и 
разпределението на личните 
доходи трябва да се сведе 
в рамките на рационалните 
и договорените отношения- 

В програмата за работа 
през настоящата година съ
що се подчертават задачи
те на ССТН в разгьрщането 
на широка активност в из- 
готвяването, обсъждането и 
приемането на Плана за ра
звитие на СР Сърбия в 
предстоящия средносрочен 
планов период от 1981 — 
1985 година. При това обсъ 
ждането на проектоплана 
трябва да се организира на
време и във всички, органи
зации и органи на ССТН.

на вКонстатирано е, 
шите се и гражданите на 
нашата

че труде

политикатастрана решително 
подкрепят принципните 
новшца, които ста овета, по

Югославия 
съществуващите 

световни кризи, включвайки 
н кризата, предизвикана във 
връзка със събитията 
Афганистан.

заема към укрепване 
на всенародната отбрана и
обществената самозащита и

на бдиталено-УКрепването 
стта във всички обществени-! 
среди.

в досега, 
активно анга- 

целокулната межНа заседанието 
загриженост поради сериоз
ното влошаване на междуна 
родното положение. Оцене
но е, че главната причина 
за това влошаване е засиле 
нотю надпреварвана на вели 
ките сили и лагери, надпре- 
варваието във въоръжаване 
то и политиката на сфери 
на влияние и интереси, при 
все по-подчертаната рол яна 
военния фактор и все по- 
широкото прилагане на си
ла. Към това допринасят, 
гтреди всичко, военните на
меси и другите видове на 
намеса във вътрешните ра
боти на суверенни, отделно 
на необвързаните страни. 
Такава практика гхредставля 
ва сериозна заплаха за неза

На Заседанието е подчер 
таео, че 
всички обществени и поли 
тичеоки фактори в укрепва 
нето на братството и един 
ството и равноправието на 
нашите народи и народно
сти представлява най-сигур
ният път за укрепването на 
независимостта

е изказано дх/народна общност, а 
бено на необвързаните 
ни, както и на всички
ролюбивй, прогресивни 
мократични сили в

осо-
стра

мн-
И де

ангажирането на

света.

Двете Председателства ечи
тат, че в актуалйното между 
народно положение от отдел 
но значение е действуване- 
то на целокупното движе
ние на необвързаните 
независима извънблокова си 
ла във всички насоки, при
ети в документите на Кон
ференцията на най-високо 
равнище в Хавана. Югосла
вия и СЮК и занапред все 
странно ще се ангажират 
колкото се може повече да 
допринесат към разрешава-

Новоизбраното Председа
телство на РК на ССТН на 
Сърбия наброява 29 членове 
— делегати на градската, 
гкжрайнинските и междуоб 
щинските конференции на 
ССТН на Сврбия и на дру
гите части на франта. За 
член на Председателството 
от Южноморавски регион е 
избран Жика Радойлович, 

подпредседател

на нашата
страна и по-нататъшното 
успешно развитие на югосла 
вежюто социалистическо са- 
м о управително 
Същевременно, това е и 
най-гол ямата сила в борба
та против всички ония, на 
които им пречат нашето со
циалистическо са-моуправите 
лно обществено развитие и 
нашата политика за необвър 
заност.

Д. Милоевич
като

общество. на икономисването и да на
стоява да се изготвят кон
кретни програми на спестя
ване. През годината трябва 
още пенрешително да се бо
рим срещу всички видове 
прекалено изразходване на 
обществените средства за 
разни тържества, служебни

досегашен 
на РК на ССТН на Сърбия.

(Танюг)нето на международните про Б. Костадинов

Ш
ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА МОК 
НА СКС И МЕЖДУОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В НИШ

СТАБИЛИЗАЦИЯТА - ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА
Безсъмнено, реализацията 

като най-важна задача в на- 
°тояйцата година ще зави
си от реализацията на про- на Междуобщинската 
грамите
на труд и средства. Затова Комунистите 
комунистите в трудовите и 
обществено-политическите ор трудовите колективи 
гаиизации трябва да се из- 
борят тези програми да бъ
дат приети до края на ме
сеца и с тях да бъдат акти
вирани всички възможности 
и запаси.

В правят информация за про
веждането на договорената 
политика и да я доставят 

кон- 
в Ниш.

предстоящия период 
активността трябва още по
вече да се засили, понеже 
от приетите договори, тря
бва да се мине в претворя
ване на практика. С други 
думи: досегашната активно
ст имаше за резултат дого
вори и програми, а настоя
щата
Тези дела и резултати ще 
бъдат и същински 
рий за партийността на все 
ки комунист*,

ф Приета Акционна програма,
Ще бъде основа за провеждане на дело За- 

Председателството на ЦК на 
Повишаването производително- 

главно зве-
ф Стабилизационните програми тря

бва да бъдат изготвени до края на януари

която

икономисване ференция на СКзаключенията на 
СЮК ф 
стта на труда и икономиите —

в първичните 
партийни организации и

всеки
дневно трябва да следят ре
зултатите 
та стабилизация и да утвър
ждават отговорността на но-

ноно дела и резултати в икономическа-

крите-
сителите на активността за 
евентуалните изоставалия-седател на РК на ССТН на 

членовете на ЦКОтговорното 
към Заключенията на Пред
седателството на ЦК на 
СЮК за осъществяване на 

стабилиза-

отношелие
Сърбия, 
на СКС от Нишки регион, 

на Общинските
ПОВИШАВАНЕТО НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 
И ИКОНОМИИТЕ — 

ГЛАВНО ЗВЕНО

До края на януари вси-Задача на комунистите е 
да се изборят личните дохо чки общински комитети на 
ди да не се увеличават пред СК в региона ще трябва да 
приемането на равносметки- направят анализ на обще- 
те, последователно да се за- ствено-икономичеокото раз
читат пропорциите в разпре витие в 1979 година, утвъР* 
делянето на дохода (81:19 в дят причините за нереализи 
материалното производство раните задачи и да приемат 
и 93:7 в обществените дей- акционни програми за про- 
ности), да се утвърди пре- веждане на Заключенията 
димството на потребите и ла Председателството на 
капиталовложенията, особе ЦК на СЮК. Първичните 
но да се изостри икономи- организации на СК до 20 фе 
сваигето в извънстонаноките вруари т. г. 
дейности.

секретарите 
комитети 
на Общинските синдикални

и председателитеикономическата 
ция е основното условие за 
преодоляване на съшествУ' 

стопански проблеми 
Затова

съ®ети. И този път бе подчерта- 
главио звено в борба

та за стабилизация трябва 
да бъде повишаването про
изводителността на труда, 
икономиите, доходното свъР 
звапе па 01ргавизациите 
сдружения труд овеждапето 
в реални рамки на инвести
циите и рационалното сто
панисване и разполагане с 
обществените оредства. На 
всеки трябва да бъде ясио 

много доходът зави- 
качествогго иа проял- 

и от икаимиите

вацгите
в Нишки регион.
Съюзът на комунистите и 
Съюзът на синдикатите тря 
бва да мобилизират всички 
сили така, че борбата за по- 
голям доход и рационално 
стопанисване да б7,де пъР1Ю 
степенна задача на всеки и 
на всяко работно място. 

Това бе изтъкнато на су 
заседание на Пред 

МОК на

но, че
ОТ ДОГОВОРИ към 
КОНКРЕТНИ ДЕЛА

Периодът декември — я,,У 
ари, бе изтъкнато на засс- 

отличава с раз- 
политичеока актив- 

тема в коя

ма

данието, се
гърната
-пост, централна 
то бе изучаването

обстановка 
конкретна среда, 

трудещите се и гра 
оказват безрезерв- 

политиката 
в изве-

ще изготвят 
свои конкретни акционни 
програми; в които точно ще 
бъдат определени мероприя
тията и носителите на актй: 
вността в реализацията на 
задачите, произтичащи от

на сто- 
във 
Ма-

ВСЕКИДНЕВНО 
ОТЧИТАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ

папската 
всяка 
кар че

вмзстното колко 
си от
ВОДСТВОТО
Затова задача на всеки 
бект е тге само качествено 
да произвежда, 
и икономисва, но и да ое 
заст7дгва същ0™ 
правят и другите, 
намира и една от основните 
задачи на комунистите: да 
се изборят за единство на 
мислите, акциите и поведе-

седателствата на 
СКС и на Междуобщниския 

сЪстоя- В приетата акционна про Заключенията, 
грама са утвърдени практи
ческите задачи на всички На заседанието бе изтьк- 
комушютм, организации и нато, че задачите на кому- 
органи на СК в региона листите в провеждането на 
Общинските комитети на 
СК ще имат за постоянна за 
дача провеждането на ста
билизационните мерки, да 
утвт>рждават отговорността да ги изпълни, 
за неспазване на станови
щата за разпредляне на до
хода и един лът месечно да

жд агните
па подкрепа на

стабилизаци ята -
синдикален съвет, 
ло се през миналата седми
ца в Ниш, на което бе при
ета Акционна програма за 
провеждане на дело
чеиията на Председателство
то на ЦК на СЮК за иконр 
мичзска стабилизация- " 
работата на заседанието, по-

су
па трудови органи- 

още недостатъчно
стопанисваотно число

Заклю- зации всс
се поема сериозността па 

обстановка-
стабшшза-това да 

Тук се
I икономическата 
ция са и \шогобройни и ва
жни, ио СК може успешно

То-стопанската 
изисква 

лариосггя на 
листи и 
много и а
ръководните

изостряме оТГО'ва всички кему- 
майна дветекрай членовете 

председате летва взеха 
стие Драгомир 
член на ЦК на СКС и пред

трудещи се, а 
комунистите 

места.

учл-
Милоевич,

на К. Георгиев
пията.
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БОСИЛЕГРАД
ТЕМА НА ДЕНЯ

Симеон Захариев: Интензивна дейност 

във всички области
СТАБИЛИЗАЦИЯТА 

С КОНКРЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Една от същвашшите предпоставиш за успе

шното осъществяване на стабилизацията на вси
чки равнища о да се пести, т. е. икономисва. Ико
номиите на енергия, суровини, материали, труд в 
основните организации на сдружения труд, трудо
вите общности и всички останали субекти следна 
да протича програмирало. С планонс и конкретни 
мероприятия трябва да се каже какви ефекти ще 
сс постигнат от различните видове пестене.

Стабилизацията не е нова тема, вън реди че в 
момента придоби централно място. Много пред
приятия отдавна имат стабилизационни програми, 
но тези програми са доста обобщени. Не се посо
чва например какви ефекти могат да дадат шсоию- 
миите на материали, още повече -на премахването 
на бракуваните стоки. Нито пък се посочва каиши 
са насърчителните мерки на трудещите се, ако 
пестят. Оттук и досегашната незаинтересованост 
на мнозина да пестят.

Такива принципни декларации’' за икономии 
има и по отношение на останалите икономически 
показатели: производителност на труда, ефикас
ност, снижаване себестойността на продукцията, 
уплътяване на работното време, намаляване отпу- 
оклте по болест, спазване на технологическата и 
трудовата дисциплина и прочие. Обаче без да се

• Пред стопанството на община Босилеград стоят 
твърде важни и отговорни задачи през настоящата година. 
Освен изпълнение на програмата се предприемат много важни 
мерки за построяване на нови стопански обекти. Във връзка 
с това водихме разговор със СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, председател 
на ОС в Босилеград

— Според приетата резо- дат положителни, ще сс из 
лютия, общественият про готвят проекти за експло- 
дукт ще се увеличи с 8 на ахащия на фосфатите и дру 
сто, производителиюсгга е ги минерални, и рудни сурс
3.5 на сто, а заетостта с 4 вили — изтъкна председате 
ма сто. Изхождайки от раз лдт ма ОС. 
войната програма, земеде
лието и горското стопанство 
ще се увеличат със 7,5 па 
сто, строителството с 8, със 
бщечшята с 8,5, търговията 
н гостилиичарството с 9, зг 
щаятчий-ството и жилищно- 
комуналната дейност със
7.5 на сто.

те нови далекопроводи къу 
Рибарки, Рееен, Млекомин 
ци, Буцалево и Брестнида 
в настоящата година ще бъ 
дат изготвели проекти, ще 
сс обезпечат средства и из 
пълнител на работата. С 
оглед на това, че имаме 
съгласие с обцгина Крива 
паланка, тази година ще за 
почне изграждането на да 
лекопровода за Жеравино 
Голеш и Караманица. Вси 
чко това не значи, че акс 
има възможности няма дг 
се работи и в други села 
но казвам че трудности всс 
пак има 
хариев

В ПТТ движението ще бъ 
дат прокарани телефонни 
линии за Караманица, Дога 
ница, Гложие и Долна Ръжг 
на, а в жилищно-комунал 
ната дейност трябва да се 
ускори сдружаването на 
средства за построяване на 
жилищни обекти. Отделя с 
внимание ще бъде обърна
то на прокарване и разши 
рение на селски, и махлен 
ски пътища.

ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА 
НА КАРТОФИ

Едип от заплануваните 
значителни обекти в проми 
иглената дейност е фабри 
ката за преработка на кар 
тофи, за която ще б'ьдаг 
изразходвани над 150 мили 
ома динара. В областта на 
земеделието и селското сто 
панство покрай изкуствено 
то осеменяване, повишава 
не броя нв добитъка и за 
тревяване на 400 ха изку 
ствени ливади е запланува 
но изграждането на минифе 
рми за отглеждане на дре 
бел и едъР рогат добитък 
а целокупните капйталовл о 
жени* за тях ще възлязат 
на 40 милиона динара. В зс 
меделяето, а въз основа нг 
дейностите на фабриката 
за сушене на овошия, зелен 
чук. лековити и аромати 
чии билки и фабриката за 
преработка 
предстои усилена дейност 
за обезпечаване на сурови 
ни, както и сдружаване н? 
селскостопанските произво 
дители с обществения сек 
тор.

посочи конкретно с какъв процент да се повиши 
или намали дадена категория, какви ефекти тря
бва да се постигнат 
стигне стабилизация-

Само конкретните мероприятия — могат да 
дадат и конкретни резултати. Принципните стано
вища — колкотц хубави и звучни да са те —» не 
водят към мобилизиране на трудещите се към 
тяхното изпълнение. Всеки работник трябва да 
знае колко ще получи, ако се снижи: себестойно
стта на продукцията за един процент, или ако по
виши производдггелността на труда за съшия ПР°- 
цент. Ако изостане това — работниците от пряко
то материално производство, а и останалите тру
дещи се трудно ще приемат стабилизационните пор 
грами.

трудно може да се по-
под черта ва ЗаЗАВЪРШВАНЕ НА 

ЗАПОЧНАТИТЕ ОБЕКТИ

— Във връзка имвестици 
ите нашите становища са: 
първо, завършаване на ве 
че започнатите обекти, ме 
жду които фабриката за пре 
-работна на овощия, зелен 
чук, лековити и аромати 
чни билки, която в Босиле 
град строи „Здравлье” ог 
Леоковац, втория етап па 
дървопреработвателна I я 
мплекс при Горската секциу 
в Босилеград, обекта за ма 
гацин на ООСТ „Слога” г 
Босилеград, както и други 
инфраструктури!I, стопанска- 
и извъистошшеки обекти в 
образов аа шето, 
ването, културата, детската 
защита, електрификацията и 
други обекти 
жемия от -. 
нара и второ, подготовки и 
изграждааге на нови обекти 
за които са запланувани 
към 300 милиона динара 
от които около 200 в столан 
ството и около 80 в цифра 
структурата 
те дейности. При това в те 
чегаге на годината има въз
можност за откриване на 
отделна организация за пре 
работка на кварц, а от стра 
на на отделни институции 
трябва да приключат 
дванията и ако същите бт

Резерви за всеки трудов колектив има: реди
ца икономически показатели са под регионално и 
републиканско равнище. Безспорно, 
на изостаналост има 
тъкмо с ангажиране на субективния фактор и раз
криването на вътрешните резерви могат да се 
постигнат забележителни стопански ефекти.

Понастоящем на общинско ниво се готвят 
стабилизационни програми, които трябва да дадат 
конкретно^ приложение към стабилизацията. Но 
за да не бъде обобщена и само „принципна” ще 
тряова предварително да 
състояние, кои трудности обективно

ко
наследството 

отрицателно влияние, но
— Всички тези активности 

и завидната динамика на 
средствата ще имат слепи 
ллно значение и влияние 
върху по-нататъшното сто 
ланско и обществено разви 
тие на общината, както V 
в укрепването на стандарта 
на трудещите се и гражда 
ните. Вследствие становлщг

картофина

здравеопаз

капиталовле 
милиона Д11

-Е1 П 
100'се установи сегашното

спъват разви
тието, а кои са субективните слабости, поотделно 
за всяка организация на сдружения 
трудовите общности. труд и за

Ст. Н. та за по-ускорено развитие 
на икономически изостана 
лите

ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ 5,5 
МИЛИОНА ДИНАРА

краища, задачите са
— Макър, че имаме мне 

го трудности, специално от 
страна на изпълнителите на 
работа, в областта на еле
ктрификацията ще 
завършени планираните да 
лекопроводи, чияго стойно 
ст възлиза на 5,5 милиона 
динара, както и прокарва 
не на низкотакава мрежа р 
тези

В ЗИМНИЯ СЕЗОН ПО-ОТГОВОРНО достатъчно обемни, планове
те амбициозни.
За тяхната пък реализация 
е нужна

и обществени

ПЪТНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ И СНЯДБЯВАНЕТО 
ВЕЗАДОВОЛЯВАТ

но реални.

бъдат пълна ангажира
ност на всички обществено- 
политически сили в община 
та, региона и Републиката 

каза накрая на разгово
ра Захариев.

След ненадейните и голе
ми снеговалежи, които пре 
дизвикаха трудности в път
ните съобщения и снабдява 
пето, членовете на Изпълни
телния съвет на Общинска 
та скупщина през минала
та седмица в Босилеград 
твърде отговорно обсъдиха 
състоянието в областта на 
онадбяването с основни хра
нителни стоки и в областта 
на пътно-транспортните връ 
зки на територията на об
щината.

Обсъждайки положението, 
а въз основана информация 
та дадена от страна на съо
тветните -общински служби, 
членовете на Изпълнител
ния съвет констатираха, че 
и в двете области състоя
нието не е задоволително. 
Поради неподходящата под
готвеност и нецравовремен- 
-ното си действуване на тър 
говска организация „Сло
га" в повечето магазини в 
-комуната .няма олио, кафе, 
детердженти, южни плодо
ве, гас за осветление и раз
лични други стоки от пър
ва необходимост. По пре
ценка на инспектора по 
пазара търговска органи
зация „Слога” няма доста
тъчно запаси от първа не
обходимост, а асортиментът

на съществуващите е твър
де скучен или пък едни и 
същи стоки 
в повече магазини.

преобладават изсле
места. За заплануваниИ състоянието на пътно

транспортните връзки на 
територията на общината 
е твърде критично. Поради 
слабо подържане, от стра
на на пътната служба, поч
ти всички локални пътища 
са непочистени от сняг. Не 
се слага достатъчно сол и 
пясъчна настилка и на мно
го места, в следствие на 
поледици, пътищата са ед
вам проходими. Засега път
ят от Долно Тлъмино до 
Караманица е изцяло не
проходим, поради което ав
тобусите идват само до 
Тлъмино. Изхождайки от 
разискванията, членовете на 
Изпълнителния съвет зак
лючиха, че -сегашното поло 
жение в областта на пътно
транспортните 
онабдяването 
отсрочи о и спешно 
подобри. Пълна 
ност за премахване на тези 
проблеми пред себе 
ООСТ „Слога” и 
секция от Босилеград, 
ято работи в рамките на 
Основната 
пътища от Враня.

В. Божилов

връзки и 
•црябва не- 

да се
отговор

ен имат
пътната

ко-
Големите снеговалежи

е Промая край Власинско
организация за

съобщенията през Прома„ бяГ^екъс.Г"В. Б. Няколко дниати.
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ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СК НА
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА НОВ ДОГОВОР НА 

САМОУПРАВИТЕПИТЕУВРЕВВАВЕ ВА ДЕЕСП0С0ВН1СПА
Ф Комунистите 

организации на СК 
стабилизация

и новите 
готови за ръководства в първичните 

осъществяване на стопанската Предстои нов договор на 
самоуправителите на Юго 
славид.

Инициатива за него даде 
др. Тито в новогодишното 
си послание, говорейки за 
предстоящите задачи, как- 
то и от необходимост га за 
по-нататъшно укрепване На 
самоуправителната система, 
която тази година ще чес- 
твува 30-годишнина от осно 
ваването си, и която дожи
вя мощна изява не само в 
нашата страна, но и в меж
дународни размери.

„Аз най-много полагам в 
нашата работническа класа, 
в нашите самоуправители, в 
нашите трудещи се, било да 
работят по фабриките, на се 
ло или в различим учреж
дения- Всички те са здраво 
свързани за самоуправле
нието и знаят какво искат. 
Аз имам дълбока вяра в 
тях, защото те са носители 
на нашето развитие, на 
борбата, която ние днес 
трябва да водим. С тези 
думи президентът Тито при 
ветствува Конгреса на само 
управителите в Сараево 
през 1971 година. Дълбока

цира. То вече има всеобщ 
характер. Именно в това 
лежи най-голямата сила на 
самоуправлението, което из 
дига достойнството на тру
дещите се като носители на 
творчеството и 
което
ща на освобождаване 
труда. Тези крачки сигурно 
могат да бъдат .и по-големи 
и по-мощни, за което само- 
управителите сигурно ще се 
договорят на 
конгрес. Тук ще могат да 
изнесат за всичко онова, ко 
ето е допринасяло за раз
витието на страната и само 
управлението, но и за оно
ва което е пречило на ло- 
уокореното развитие и не
стабилните обществени про 
цеои. Ще се сумира опитът 
от постигнатото, колко 
как сме работили до каква 
степен средствата за произ 
водството сме считали

Първичните организации 
на Съюза На комунистите 
Сурдулишка община 
изтеклия двугодишен

мунистите, засилена е ефи
касността по премахване на 
всички

брани 49 секретари, 35 заме 
стник-секретари и 112 
ве на секретариатите.

От българската народност 
има 12 секретари, 9 замест
ник-секретари, 
на секретариати, или общо 
53 души.

в
през
пери

члено
идейно-политиче ски 

самоуправителни, произвол 
ствени и други проблеми и 
слабости.

од заздравиха редовете 
укрепиха дееспособността и 
засилиха своята

прогреса, 
разкрива нови пъти-

си,

наангажира
ност в разрешаването на жи 
знените

32 членове★въпроси, в средите, 
в които действуват — е ед
но от заключенията, дадени 
през предизборната и избор 
пата дейност в СК.

След направената 
ческа оценка на

На територията на Сурду
лишка община в рамките на 
общиноката организация на 
СК действуват 68 първични 
организации: 5 в местната 
общност в града. 28 в ме
стните общности на село, 10 
в ООСТ в стопанството, 5 в 
обществените дейности, 4 в

предстоящия★
крити- 

ИЗВЪрвяНМя 
път, дадена е пълна подкре
па и занапред да се изостри 
отговорността (лична и 
лективна) в СК за 
вателно осъществяване 
приетите задачи. А централ
ната задача, както бе потвъ
рдено на почти всички пар
тийни събрания, е стабили
зацията на стопанството и 
по-нататъшното задълбочава 
не на самоуправителзните от 
ношения, по-пълноценно за
живяване на делегатската 
система.

Естествено, >с това не се 
изчерпват въпросите, които

Тъй като при избирането 
на ръководствата в първи
чните организации на СК е
дадена пълна подкрепа на 
новоизбраните секретариати 

основните и средните учи- секретари и заместник-секре 
лища, 5 в здравеопазването, тари, счита се, че това е ре- 
5 в органите на обществено- ална предпоставка първич- 
политическата общност, 5 ните организации на СК в 
в останалите извънстопан окн предстоящия период заедно 
дейности. с всички трудови хора и

Ръководствата на първич граждани ще спечелят борба 
ните организации (секрета- та за по-стабилно обществе 
риати, секретари и замест- ио-ожономическо развитие 
ник-секретари наброяват на общината, като цяло.
337 членове, от които 68 се
кретари. За пръв път са из-

КО-
последо-

нп
и

за
свои и как сме ги използва 
ли и дали винаги сме 
държали като истински са* 
моуправители. В подготовка 
та за Конгреса ще преизпи- 
таме множество самоупра
вителни решения, ще 
оценим и ще видим дали са 
били добри или не, особе 
но на ония, които се отнас 
ят до разпореждането 
дохода.

Именно

се

Ст. Н.
ги

та вяра в оамоуправители- 
те другарят Тито безброй 
пъта повтори досега, пък и 
в началото

ще решават комунистите и 
в общинататрудещите се 

през настоящия период. Зна 
чйтелно място в предстоя
щата дейност 
въпросите на потреблението 
и разпределението, сдружа
ването

ДИМИТРОВГРАД на настоящата 
година, в която ви очакват

на

Развойната програма 8а 

1980 година в обикната
големи задължения в осъ
ществяването на политиката 
на стопанска стабилизация-

Вън от всяко съмнение е, 
че голямото доверие на дру 
гаря Тито нашите трудещи 
се-самоуттравители и занап
ред ще оправдават преди 
всичко на своите работни 
места, в самоугтравителните 
органи, в местните общнос
ти, делегатските скузтщини.

Те сега са призвани да 
се включат в подготовката 
на конгреса на самоуправи 
телите с конкретното си дей 
ствуване и с решения, кои
то ще насърчат сдружава
нето на труда и средствата, 
ще мобилизират към по- 
рационално разделение на 
труда в стопанството, ще 
се борят за по-качествено 
производство, по-добра ор
ганизация на труда, дисци
плина, шхвисока произво
дителност на труда, спестя 
вания- С една дума — все
кидневно ще оказват вли
яние върху самоуправител- 
ното поведение на всички 
членове на нашата общност.

Самоуправителното съзна
ние на нашите работници 
днес е на такова равнище, 
че никой вече не може да 
го спре, ограничи или реду-

вцрху тези въп
роси се изявява всеки само 
управител, защото! не е все 
едно за бъдещето на всеки 
трудов колектив, и за общ е 
ството като цяло, колко се 
отделя за разширено възпро 
изводство, 
изводствени цехове, за нови 
работни места, за по-светло 
утре на подрастващите ло

ще намерят

идейнополитическо
то изграждане на колп/нис- 
тите и други комунално-би
тови въпроси, пряко отразя
ващи се върху повишаване
то на благосъстоянието на 
населението.

Този път изборите са схва 
нати, като значителна зада
ча в дейността на комуни
стите, така че редица акгу- 
ални въпроси доминираха в 
живота на изобрната дейност: 
укрепването на самогттрави- 
телните общественогикономи 
чески отношения, доходното 

разпределението

за нови про-

★ От 8 януари т. г. в организациите 
на сдружения труд в общината се водиха 
разговори, между представители! 
ществено-политическите 
щинската скупщина, директори'1 < на поотде
лиите трудови организации, председатели? 
на работническите съвети, представители на 
първичните организации на Съ»°за на кому
нистите и синдиката и други, които работят 
в организациите на сдружения труд

коления-
Всяко общество си има 

своя етика, свои норми на 
поведение.

Нашето социалистическо 
самоуправително общество 
именно изгражда своята 
етика, като дава .мощна съ
протива на буржоазния его 
изъм и на потребителския 
манталитет.

Основата на всичко това 
е разпореждането на дохода 
и разпределението на лич
ните доходи, където само
управлението държи най- 
голям изпит.

И затуй «е е случайно че 
иа следващия „Дървени ба 
йрак на самоуправ ата1 
Крагуевац най-голямо вни 
мание ще се посвети имен
но на възможностите за 
решаващ прелом въ® въз- 
производствената способност 
на стопанството.

на об- 
организации, Об-

свързваие, 
на средствата за лични до
ходи според труда и резул- 

мястотона труда,татите
на Съюза на комунистите в 
политическата система и про предприятие „Балкан", орга 

низацията на сдружения "ТРУД 
„Сточар” и Здравния дом в 
Димитровград.

Разискванията от разгово 
рите ще обобщи Стопанско-; 
политическия актив на об 
щината и ще даде съответ
ни предложения за изготвя

на плановете на разви-

Четиридневната тема на 
разговорите бе: — Изготвя
не развойната програма за 
1980 година. В разговорите 
често пъти се споменаваха 
и темите свързани с иробле 

икономическ ата
осъществя*

- чие.
Важно е да се отбележи, 

че изборната дейност в СК 
преминаха 
и последователно 
на приетите критерии. В из
борите висока степен на ан
гажираност проявиха 
спите за кадрови и статутар

в организирано 
спазване в

мите на 
стабилизация, 
ване
грама на 
мата в течение на

коми- средносрочната про- 
развитие на общи 

1980 го-
пе
тие.ни въпроси.

В определяне на предстоя 
като синтез

Т. Петровдина.
В дейетвително лодроони- 

вилаги се ма
за обсъжда

щите задачи, 
на предизборната и избор
на дейност, се 
„във всяка среда

местните общно 
задача на 

всички субективни сили на
чело със СК е с пълно анга 

включат в оо- 
рбата за стабилизация- А 
това значи на всички събра 
пия, разговори и срещи в 
конкретна фюрма да се от
говори на въпроси дали в 
тази среда се лровжда и 
как се провежда 
та на стабилизация, къде се 
изостава и защо, дали в ня
кои серди се работи лроти- 

стаби-

те разговори 
мираше време

останалите проблеми, 
които се касаят до разеити- 

на организациите на 
общината

казва, че 
(ООСТ,

БАБУШНИЦА
ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАЯВЛЕНИЯне на

трудовите и 
сти) неотложна ето Срокът изтича до края на месецасдружения труд, 

и поотдедните дейности.
разговори бяха 

на 8 януари в ко-
Такиважиране да се

проведени 
жара „Братство" и строител 
но предприятие „Градня , а 
на 9 януари бяха водени раз 

конфекция »/Сво-

самостоятелни занаятчийски 
и други дейности, без оглед 
дали се задължават според 
действителния личен доход 
в годината или го плащат 
във вид на паушал. Също 
така заявления трябва да 
подадат и лица, които пла
щат данък върху имот.

За улеснение на гражда- 
Службата по обществе 

приходи в Общинската 
скупщина издава на дашъко 
платците съответни форму
ляри*

При положение, че данъко

платците не подадат данъ
чни заявления в предвиде
ния срок е възможно срещу 
тях да бъдат приложени и 
парички глоби, които се дви 
жат от 1 000 до 30 000 дина-

В Бабушиишка община 
беше оповестентези дни 

срока във връзка с подаваше 
то на данъчните обявления- 
Със Закона за утвърждава- 

и иаплащаше на данъка 
е уредено, кои данъкоплат
ци са задължени да подават 
заявления, за който краен 
срок е 31 януари настояща
та година.

Преди всичко това задъл 
жетше се отнася за данъко
платци, които плащат данък 
върху личен доход, осъще- 

от занимаваше със

говори в 
бода" и каучукова промиш
леност „Димитровград”.

На Ю януари, разговори- 
те бяха проведени в мебел- 

фабрика „В. И. Циле и 
пред-

политика-
не ра.

Ползващите се с облекче 
ния при плащането на да
нъци трябва навреме да по
дадат документи, с 
се потвърждава искането, 
им, за да бъдат взети в 
предвид.

на
ком ун адно-усл у я<лю 
цриятие „Услуга”.

Последният Дон, предцаз- 
шачеш за разговори, (И я«У 
ари) бе използуваш пълшоце 

като предишните три, 
разговорите бяха 

госплилиичарско

потюлжно на духа на 
лизацията стагювищата и 
закл ю чекията 
те форуми

коитоните
на партийни ни

Следователно, 
изборна дейност конкретно 
потвърди нарасналата дее
способност на Съюза на ко*

сегашната
нио 
тъй като 
водени в

М. А.
ствеи
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСГ „ИЗГРАДИЯ" ОТ 
БОСИЛЕГРАД

В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Амбициозна програма НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
шс бъде увеличен два• Всекидневно укрепва материално

то производство ф Съществуват всички 
условия за откриване на отделна организа
ция за експлоатация на кварцови залежи 

фВсс още не е изготвена стабилизационна 
програма за работа

пъти
ф Тазгодишната планирана стойност 

на строителната реализация възлиза на 59,5 
милиона динара и трн пъти е по-голяма от 
миналогодишната. Ще бъдат открити към 
170 нови работни места. При храбра крачка 
напред липсва стабилизационна програма за 
работа

— Изграждането и
валето на обекта 
представлява една 
на трудова победа, 
имаме и суровини, 
тна ръка 
омент. Казвам

откри 
за нае 

■значите., 
защото 

и раб>
и сигурен Ща-

сигурен, зали. 
го вече имаме делово

В Горската секция от Бо 
сштоград в течение е изгра 
ждашето на втория етап ма дничество С мебелна фабпрУ 

ка „Прогрес" от Свърлиг 
Ако услем да реализираме 
и тази идея, комплексът и 
за пас като организация и 
за общината шс бъде 
лямо значение — 
пломираиият лееов^ден ин 
жеиер и директор на Гор- 
ската секция Драган Мицод

Основната организация па 
сдружени^ труд „Изградил” 
от Босилеград към края на 
миналата година изготви и 
прие твърде 
програма за работа през 
1980 година. Според програ 
мата, тази организация мно
гократно ще увеличи проми 
шлекно-стромтелната си дей 
ност. По-точно, планираната
СТОЙНОСТ'
реализация,

куплета строшали а ре а лиза .
цпя «Босилеградска община I Дървоа^роработвателип-гя 
възлиза на 37,5 милиона дп- мгглокс чийто основен ка
нара. За разлика от стро- I ‘"’ь,с бс положен па ДомЯ ма 
-ителната дейност .в СР Сло- I освобождението па босп- 
вения. к-ьдето работата шс лекцадоюи край. За изпраж 
бъде извеждала без строите I Аапе па обекта шс бъдот пз 
лен материал, в Бооилепрад I разходвани 26 милиона дина 
същия ще обезпечава „Ил- 1>а *» изграждането му -ще 
градня" н за него ше израз- приключи иъш втората по
ходва 9 530 хиляди динара. I ловипа па настоящата годи 

За осъществявате на про- I 3,а. ^ него ще се произвеж- 
ррамата са необходими око- лат готови мебелни части 
ло 370 работника от разви- I и покрай сегашните 
чии строителни и други опе- I рзботппка ще бт,дат' заети 
цналностн, от които 150 ще I 01,<е 80 лови, а общия доход 
бъдат аигажнрааш па рабо
та в СР Словения, а над 215

ко-

амбициозна
от го 

казва ди

АМБИЦИОЗНА ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТАна строителната 

която трябва 
да се осъществи през на
стоящата година възлиза на 
52,5 милиона динара и ще 
бъДе три пъти по-голяма от 
заплануваната в дишалата 
година.

Таззт година „Изградил” 
ще строи осем обекта в Бо-

204
Според все още изцяло не- 

изготвения план, тази орга
низация в настоящата 
па с запланувала да 
стаи общ доход от 45 
лисна динара и съшият е 
два пъти по-гол*м от тоя в 
миналата

Д. Мицов

ГОДИ 
осъще- 
-1 ми-БОСИЛЕГРАД

в строителния оператив в 
Босилеград. С това нещо 
трудовият колектив иа „Из
градил" щс се увеличи най- 
малко със 170 работника и 
ще бъде най-голяма стопан 
ска организация в Босиле
градска община.

В настоящата година 
— по - отговорно Минало

годишният, както за#ви Ми 
нов, най-вероятно е

година.силеград и ще участвува в 
изграждането на повече раз 
лични обекти в СР Слове
ния- В Босилеград до края 
на годината тази организа
ция ще приключи с вече за 
почнатите работи на една 
жилищна сграда, с изграж
дането на складове на ООСТ 
„Слога”, с довършване на 
интерната в Долна Любата 
и моста в Рибарци. Между 
другото в Босилеград ще 
строи обекта на фабриката 
за преработка на картофи, 
на фабриката за лечебни би 
лки, зеленчук и овощия. о 
бекта за услужно-занаятчий 
ски център, както и изграж 
дане на мостове в Браяков 
ци, Тлъмино и Мусул. Цело

, л преиз
пълнен за 10 на сто. Обна 
деждва и това, че в тази го 
дина за акумулация са за- 

I планирани над 2,5 милиона 
динара, а средният личен до 
ход който на

внимание трябва да се об- 
служби в Босилеград- ърне на повишаване произ 

водителиостта на труда 
намаление на всички видо
ве излишни разходи. Всеки
дневните задачи произтича
щи от концепцията на все
народната отбрана и обще 
ствената самозащита посто- 

укрепване яшю трябва да изпълняват 
ролята и укрепват мястото 
си в обществено-политиче
ската ни практика.

Всички обществени орга
ни и
ска община в настоящата 
година трябва по-сериозно 
и по-отговорко да реализи
рат задълженигята си, неот- 
орочно да привеждат до 

без 1 карй произтичащите задачи 
и докрай Да се борят за 
по-нататъшного 
на обществено-политическа 
та и делегатска система. Т> 
ва всъщност е най*къ~ия г 
рапорт от проведения през 
миналата седмица в Боси
леград разговор иа предсе
дателя на Общинската скуп 
щина Симеон Захариев със 
ръководителите на общин
ските органи.

В настоящият период пъР 
ва грижа на компетентните 
в тази строителна организа
ция ще бъде обезпечаване
то на работна ръка, 
която не ще могат да се 
осъществят планираните ра 
звойни задачи. И 
що: без изготвяване 
обхватна 
програма, заплануваните за 
дачи
под въпросителна.

деветмесе чи
сто на миналата година въз 

динара 
най-мал

лизаше на над 3 600 
ше бъде увеличен 
ко за 10 на сто.

още не- 
на все- 

стаб! т изационна
За възобновяване на То

рите ще се извърши залеея 
ване на 300 ха ерозивни 
площи и за същото ще бъ
дат изразходвани 31 500 
нара. В разширената си дг- 

Често пъти, бе изтъкнато йност — експлоатация на 
в разговорите, взетите ре- кварцовите залежи, 
шения на ОС от страна на вият колектив е 
отделни служби не се при- ла произведе и 21 
лагат навреме. Малък брой на кварцова с\тх>вина. 
докладчици безотговорно се 
отнасят къ-М клиентите, гра 
жданите. За сметка на това 
работното време се прахос
ва в различни други цели, 
което в годината на иконо
мическа стабилизация 
приемливо. Не рядко 
ентите недоволни 
гите търсят помощ от пред 
седателя на ОС и съвсем 
оправдателно си поставя 
иросът:

могат да се намерят ЧОВЕКЪТ ПЪРВА
ГРИЖА ди-

В. Б.
трудо- 

запланирал 
хиляди то

БОСИЛЕГРАД

ПРЕДСТОИ РАЗШИРЯВАНЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Нужно е, бе изтъкнато в 

разговора, неотсрочно да се 
изготвят редовните годиш
ни отчети за работа, от ко
ито да се разбере и узнае 
какво всичко в органите е 
решено, какво и защо е нере
шено, специално защо ,в голям 
брой случаи различни иоко 
ве от страна на трудещите 
се, гражданите, трудовите и 
местни общности са остана
ли необсъдени, кои са би
ли трудностите за това, ка
кто и какви мерки т.рябва 
да се превземат за тяхно
то премахване в текущата 
година.

— В 
целта 
отделна

настоящата 
ни е да формираме 

трудова организа 
ДИя за рударство и в Боси 
леград да построил! 
дробене и излитане 
рца. За

годиш

цех за
е не- 

клл-За по-успешно, качествено 
и рационално стопанисване 
на стопанските 
ции в Босилеградска 
щина! на съвместно прове
дените през миналата сед
мица в Босилеград разгово
ри, между представителите 
на стопанските организации 
бяха обсъдени 
тите за сдружаване на сто
панските 
една

на ква- 
тази цел в течениетав работят пътният и това 

рен транспорт, ремонтната 
работилница и бензиностан
цията да формират

организация- Как 
ще бъде организирана 
организации и как ще 
реорганизира в основни ор
ганизации иа сдружения 
труд остава да се изнамер
ят най-подходящи и възмо
жни решения-

ня лппижряш тотггт Според разискванията,
°разговоритеРбе изтъкна ^ -Ж

» * м„—Галолпед това да

Г“аИо^=„И

СТВО Ст ТНЯ' ВСЛ=е да
Статута на горското щения. При това бе

стопанство в Южноморав-
ски регион не

от услу- е изготвяването
на „Електробосна” 
инвесп щ ионн а 

въ Всъщност
тоя Въпрос е 

на за понататъшната 
ли хора- на експлоатация на 

сококачествена 
нашия 

II разис- Мицов. 
квано за работата на общич 
ските инспектори. Явяват се 
проблеми

от страна 
от Яйде 

програма 
реализиране на

организа-
об- една

трудова
къде са в такива 

случаи Ръководителите 
органите, и може 
та да се разкарват от една 
към друга врата!?

Не по-малко бе

тази и предусловие 
рационал 

тази ви 
суровина в 

подчертава

се

ВъЗМОЖНОС-
край

организации в
Програмите за работа на 

Оощинската 
предстоящия период трябва 
редовно и на време да 
реализират, а за улеснение 
раоотата в делегациите 
необходимо различните 
ни материали от

сложна организация
Тази инициатива е отпе по-

се 3_ оЛЗГйИК
= -сха™Пта“;ЯеТа„аИпС0е ^РГ°™а “еНИяЕМе
а ^°в0СНа" К°ЯТО ™а ® 

1а и пр. Трудещите се и пла'Щ,а п° 0,43 динара по ки-
гражданите вместо да отго- логРам и възможностите за 
варят на трудовите си ме- подобрение 
ста са принудени да тълку
ват заканите и правилата 
а инспекторите съвсем сла
бо или Въобще не се вклю
чват в работите. А търго
вията, заемането на работа 
трудовите отношения и ' 
търсят правилен 
витие.

скупщина в

писа. 
- .органите,

иа време да бъдат изготвд- 
ни, а при това да не бъдат 

догове и ИЗЦяЛ0 разбирае-

У-Е «■ — -
към останалите стопански., чи и Горската с«,ш ™ с™ите обшн°сти и Общин- 
организации. В момента все се има Д ската скупщина. За
оше е неизвестно дали . и . ларшта стпнГД т -ВбТври цел ™*0РЬ те бъде прове 
Ветеринарната станция ще тя ^ *’ тъи като Д0™ съвещание с преиюда 
ноддържи инициативата. П - с5вмвгтн«Н У™ дапирр1и и телите на местните Робшнп 

Засест съществуват оенч панисването сиТооСТ На °™' “ Ще бъДат "Р0взе™ и 
възможности н условия., предък" За сдружаваЗтУ,^ Нужни1е ^0Рки за по-доброа» яяжл

дая,/ „Услуга* и „Напре-. Ни в сегашни^ “ орга въпроси произтичащи от зз 
Д-ь« и Автотранспортната ции. организа- дълженията на отделните
организация, в чийто със- В к служби и органи. В година

та на пестенето специално

на на жизнения 
стандарт на още 80 семей- 
ства.

иракти 
че е нужна 

дръзка между
^ ЛИПСВА 
СТАБИЛИЗАЦИОННА 

ПРОГРАМАтази
т. н. 

път на раз Първите планове 
ват още по-уелгшно 

органи- оване. Трудещите 
в начален етап 
ването й 
засега

обеща- 
стопани 

се тук са 
на изготвя- 

и според Мицов

В смисъл на 
ръководителите на

та и пропуските 
донасяне 
премахване 
бости.

това, предки

ни това
недостатък 
ляМа основна

е единствения 
на тази най-го- 

организация н 
Босилеградска община.

както и 
на решени„ зл 

на всички сла-

В. Б.
СТРАНИЦА 6, В. Божилов
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СЪЗНАНИЕ 31 ОТГОВОРНОСТТА Някакъв друг
и осъществяването на ико
номическата политика и сре 
дносрочнид план. Според 

със За
ключенията и предприетите 
под влияние на заключения 
та мероприятия, са създаде 
ни и се създават по-благо- 
придтни политически усло
вия за по ускорен вървеж 
по пътя на стабилизацията 
на стопанството и на само- 
управителните отношения в 
обществото.

снягради това че с такава реши 
телност 
на всички

ВЪЛНАТА на поскъпвани- 
ята, която ни заля в края 
на миналата 1979 година ве 

би могла да продъл- 
интензитет,

и сътрудничество 
политически, об 

ществени и държавни фак- общото убеждение, 
тори единствено може да се 
обезпечи по-цялостно осъщ
ествяване на програмите по 
икономическата стабилиза 
ция, а в тези рамки и по- 
нормално движение на це- 

и жизнените разходи.
По това и още по някои 

характерис-

роятно
Ж_И СъС СъЩИЯ 
ако Съюзният. изпълните- 

веднага не реаги 
за отлагане на 

и преизпитва- 
за покач

■ I овата година ни донесе големи снеговалежи, 
Н лошо време и много големи и .малки пътни 

злополучен. Три дни по-рано метеоролозите 
предупреждаваха, че Нова година ще осъмне под 
сняг. Това знаеха, или трябваше да знаят, и- отго
ворните за поддържане на пътищата. ^ Някои от 
тях преди. това даваха изявления за общественос
тта, че всичко е подготвено: хората, машините и 
солта и че проблеми няма да има.

лен съвет 
ра с апел 
прилагането 
не на решенията 
ване на цените 
ветните- ергани 
те и автономните 
така да се каже,

нитеи ако съот- 
републики 

области, 
почти без

в конструктивни 
тики дебатата за икономиче 

политика в настояща-ската
та година външнотъ ргов 

размяна, производи 
телностга на труда и лич
ните доходи, бюджета ...), 
ни изглежда, се издига съз 
нателността за отговорносч 
на политическите, самоу- 
правителните и обществени 
те субекти за моментната
икономическа
за нейните

Интервенцията на Съюз
ния изпълнителен съвет във 
връзка с цените и готовио 

в републиките и авто 
по-бързо

изключение в ОСНи^1пи ое приеха този апел. Някои ре 
шения са отсрочени, някои 

се преизпитват, кое го 
побужда

Снегът отново ни изненада, както че ли на- 
когато му е времето. На ав-воля през юли, а не 

топътя Белград — Ниш, недалеч от Белград на
става неописуема бъркотия поради 
шосе. Към всичко това принос дадоха и някои 
безсъзнателни водачи, тръгнали на пъ-т както на 
лятна почивка. Пътният данък се заплащаше, ка
то че ли всичко беше в ред и подобно.

ската
неочистенотостта

помиите области 
да се работи и подобри съ 
трудничи в сферата па це 
ните, не 611 разбира се, да
ла съвсем задоволяващи ре 

ме бихме

още
оправдано
но охрабряване
в спокойствие

извест- 
и надежда 

времето 
във развълнува

които

по
на капризи 
ните световни пазари,

ни отминамат. Може най-късо да се каже, ето, такива сме. 
Но може и дълго да се питаме — защо сме та
кива. Понеже по време на новогодишните празни
ци пристигаха и новини „всички .магистрални и ре

са разчистени’.'. Може би там 
.някакъв друг сняг. Това, действително, не 

пристигат информации за

сеЗа- зултатм, ако 
ио-енергичио, с повече вза- 
ивпо довери

опецмфичиостите, съгла
сували гледищата и 
ли задълженията в изпъл
няването иа съвместните ре 
шсиия за иякои други, съ 
що така важни, може би и 

компоненти

обстановка и 
положителнии нас не .... 

щото, когато човек види,; 
държавните и оощесгв 
те органи °Ргани^ив0Гю.

тези капризи и 
непо-

и уважаванеИ това е, струва 
в момейпромени.

се, най-важиото 
— всеки от

ето работно място и в са- 
моуправителиия орштзъм 
а постоянно взаимно стдРУ 
дничество н договарянето 
д всички, да направи всич 
ко което може да се 
прави за по-рационално 
написване и разполагане с 
дохода. А много може да
“ Г^секнд— работа 
Т икономии, до разпределе

" прерасте съзнанието 
./участниците в решаване 

О.,ховорносттапа11ството 
ПОЛО-

па
поема*11И гионални пътища 

вали
е първа зима, когато 
проходимостта на пътищата, а от много краища 
за задръстенюстга, понеже не се е. . .

нас иа сво-съгласувано се 
ставят на
на нашите домашни ,
следовател пости и на вс ъ 
зможните уклони и вулга 
ризации на пазара и п Р 
пата логика в содиалис 
ското стопанство, става * у 

бива ло спокоеи
: сам да Учас' 
голяма и труд

та

ипо важим, 
икономическата политика в 

година. Например, ме-
Някот изпълнителни съвети спешно реагира

ха да се предприемат всички мерки пътищата да 
станат проходими, да се освободят хората, заробе
ни от снега и да се търси отговорност от онези, 
които са задължени за всичко това навреме да се 
постараят. Излезе, че струваше спешно да се реа
гира, понеже носле бе направено онова, което тря
бваше да се направи по-рано. За отговорността^ 
надяваме се, още ще се чуе, след като тя бъДс 
утвърдели.

Ето това, покрай другото, ни донесе иовам

и а на
тази
посредствено предстои дого 

за политиката па цепи
те и за съгласуваме 
иовищата отмоешо някои ча 

Резолюцията за осъ 
т-ествяване на средиосроч- 

1 и 1980 година, ко-
тази резолюция тепъР 

трябва да направят нане 
тима плански документ. То 
ва, както видяхме вече, ме 
е мито малка мито лека^ ра
бота. Затова тя „мина от 

иеот’ старата в новата година. Но 
решения сигурно ще се па 
мерят. Колкото побързо —

СТО-

по леко и 
и подготвен и 
твува в тази - 
на работа.

вор ма ста-

сти и а
Най-новата интервенция ™

Съюзния изпълнителен ь 
вет и нейното приемане 
републиките и автономните 
области, в сдружения ^РУД 
и в политичеоките и оощес ^
твените организации в пя- еНие до 
лата страна, ние изтънвлмс „„«видно, допринесоха 
не толкова поради убежде аавиаШ«ите Заключен я
нието, че по свой начин ше поедседателствого и. 
спре увеличението на цепи- ооК за задачите г
те, на което започнахме да НИСТите в изгражд 
«е навикваме, колкото пи

ния план 
; ито

ваза ста родавна.то и
““икономическото

голяма
Много сняг, много сметове на пътищата и 

истински искове за съществената отговорност за 
и ©стореното. Ако искаме да работим по-добре, 
•гоаза ии е необходимо, думата отговорност трябва 
да отане нашето лзторо име и презиме в нашия 
живот.

на
астепен,

Живко ВАСИЧпо-добре.толкова



2 Комунист
ИДЕЙНО ПОЛИТИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО ОСПОСОБЯВА НЕ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Съвместното но се създава стихиино
ла отношенията при реша* тини да/ти възможност 
нането във федерацията. Ето да се доближал становища- 
зашо тази практика и съ<> та, опиращи се на «новите 
томите трябва основно да системни и конституционни 
се оценят. Делегатското ре- устои. Разбира се, че до 
шаване и съгласуването ме* договори и 
жду републиките и автоном трудно се стига ако основи 
иитс области има специално те за споразумяването не 

зашито при това са така подготвени, а в съ 
щите може би има дори и 
преживели останки на цек* 
тралистическите отношеш*и 
опиращи се върху арбитра
жа на държавното управле*

Трудностите, които обществото среща в борбата за ико
номическа стабилизация можем да преодолеем с мобилизации на 
всички трудови хора и граждани споразумения

такива отношения, н «шито 
шс б'ьдс възможно демокра 
■ричоокм да сс решават анти
ки имамите

това са действителноАндрей Маринц значение,
па съответен тачим и в по
литически смисъл, се отразя 

п противоречия* па състоянието 
та, произтичащи от разли- циюпалтитс, относно 
чиите ннпгероси. Условие за ждурепубликанските

Делегатската Скуп- 
СФРЮ успешно

дали
работническата 101 аса, отно
сно трудещите сс и гражда 

какво става с илура
на самоуправителш 1- 

е ипблягаие-

Как е Съюзът на комуни
стите идейночюлитическн и 

ослособеп
в междуш- 

в ме-«ште;
лнзмаорганизацио1 ию 

да осъществява своятд во
деща роля в обществото — 
в настоящия
момент е един от нац-важ- ласуваме

въпроси. Впрочем, Съ- торнчеоки интереси па ра
ботническата класа п трудо
вите хора?

Може би трябва да се ох

отно-те интереса 1 и 
то, че непрестанно в вашето 
общество еъвместо да съг- 

моментиите и по

мие и апарат.
Проектите за материални 

решения понякога са обре
менени от едиосранчиви или 
частични интереси, и това 

всичко защою 
изготвени

тяхното разрешаване вън 
всеки случай е тяхната иден щипа на 
тифи капия, а лай-добрият път действува вече няколко го- 
към разрешаването е сомоун дини. Показва се при това, 
ргиттолно споразумяваме и чс :,а успешното договаряне 
обществено договаряне. За и споразумяваме, както и предимно 
сега можем да кажем, че -,а делегатското решаване много често са

ма съюзно равнище геъРДе без необходимите обективни 
значително е и това, как се анализи и аргументи, Наи- 
развиват отношенията в об- слабо е тогава, ако предно 
«Iгостената база, колко е женидта са създадени въз 
7аживяло основното произ- основа на най-различни стру 
водствено отношение, как ктури. Тук се касае за поли 
напредват общините, репу- тически и бюР^кратически 
бликите и автономните обла субективизъм от най-долен 

самоунравителим вид, срещу когото трябва 
на нерешително да се настъ
пва и затова, че същият

I и опия.
политически

•ките
юзът на комунистите и вс-н 

политически организа-чки
ции — като част на полнти

система — трябва дели въпросът как се изя- 
а ВТС11Г114114П’с СОЦ*1ПЛ11

чеоката 
да бъдат в центъра на дъД 
боките процеси, 
нашето общество се поро
диха с афирмацията па 
вите конституционни

вя»ат
които в етически

интереси. Практиката, виро 
но- чем, не потвърждава, че 

опре- вече сега във всички оредм 
Новите политиче- същите наистина могат да 

идват до пълна изява. 
Засега, впрочем, преобла- 

црактиката в делегл- 
щште да се оформяват ста- 

въР-ху новищата и предложенията 
които предимно се зараждат 
в професионалния апарат, 
или пък се формират въз 
основа на активността и по
знанието на поотделим хо
ра, относно отделни фору
ми, вместо да се създава г 
върху основата на органи- 

ключим при оценяването зираното действуване на 
на отношенията, защото та трудовите хора и граждани 1- 
къв подход е неприемлив, те в самоуправителиата и

при

самоуправителни

деления-
ски отношения, в които ра
ботникът решава за осъще
ствяването и разпределени- дава 
ето на дохода, новите дело

сти като
обществено-политически оо- 
щиости. За процеса на до
говарянето във федерацията често се явува във връзка 
особено значение има, също 
така, и работата в между- вища. 
републиканските 
както и работата в другите 

на сътрудничество 
авто-

гатски отношен! I я, 
които се изгражда целокуп 
ната политическа система, 
както и самоуправителиата 
организираност на сдруже
ния труд представляват про 
цес, който тече последова
телно. а тук таме и с тру
дности. Това не б!гва да из-

с други отрицателни стано-

комитети

НЕОБХОДИМА Е РЕШИТЕ
ЛНА И ШИРОКА АКТИВ
НОСТ

облици 
между републиките и 
помните области.

Централният комитет на 
Съюза на югославските ко
мунисти на последното си 
заседание твърде ясно и

СЛАБОСТИ И ТРУДНОСТИ 
В МЕЖДУРЕПУБЛИКАН- 
СКОТО ДОГОВАРЯНЕ И 

СПОРАЗУМЯВАНЕ

Демократическият плура-

Андрей Маринцдори и немарксистки, а в делегатската система, 
реалния живот дори и по- сътрудничеството на профе- 
литически вреден. Раждане- сионалните и политическите 
то и афирмацията на нови- фактори.

самоупра-

откотгго анализира организи 
и оспособеносттаимаме много слабости, как- • — 

в идешмфицирането на 
различните интереси, така и 
в процесиге на споразумя
ването
предимно в подготвеността и 
оспособеността 
на съвместни решения-

раността 
на Съюза на комунистите 
за осъществяване на него
вата водеща идейно-полити-

Субективните сили поеха 
задачата да се изборят за

тоте отношения 
вителни, делегатски — е про 
цес на епохата, това е цел
та на работническото и со
циалистическото 
Това, също така, не е в 
противовес на 
че в критиката на отноше 
ни ята и постигнатото, как
то и при договарянето за 
акция, тоябва да бъдем на
пълно открити и реални.

лизъм на самоуправителни- 
те интереси се изразява, раз 
бира се, в специфичните ни 
тереси на републиките и ав
тономните

такава организираност, в 
която в пълна мярка да 

движение, дойдат до израз автентични 
те интереси, независимо от 

тежнението, най-различните отделни или 
местнически структури. За 
успешността на делегатски 
те отношения в сдружения 
труд и делегациите, за скуп 
щините на самоуправителни 
те общности на интересите 

обществено-политически
те общности е, съществено 
че сме готови да работим 
и, съшо така, да имаме та
кива пълномощия, осигурява 
щи същински съгласувания 
на интересите, търсене на

и договарянето
ческа роля в обществото. 
Макар, че главното внима- 

з ние бе посветено на общин
ската организация на Съю

за търсене области, отно
сно на сдружения труд 
тях. Според нашата Консти 
туция републиките и авто
номните области са отговор 
ни за собственото си разви
тие на социалистическата 
общност като цялост; впро
чем за всичко, което съвме
стно осъществяваме чрез 
различните органи, относно 
за икономическата и раз
войната политика. Съзнание 
то и отговорността, че тря 
бва да търсим съвместни ре 
шенид въз основа на самоу 
правителното

В тези процеси липсата 
на организираност на су
бективните сили би могла 
да бъде съдбоносна. Съвме
стното не се създава стихни 
но или спонтанно, но преди 
всичко с организираното 
действуване на най-широки
те трудови маси. Това осо
бено важи за началните по

за на комунистите, за ключе 
нията които ще бъдат при
ети трябва да 
за утвърждаване на задачи 
те на комунистите на всич
ки равнища в тяхната бор
ба за по-ускорено развитие 
на съвкупната система 
ооциалт етическото

се ползват
Когато Съюзът на комуни и 

стите разисква за своята 
роля в тези процеси, трябва 
да изхожда от реалните съ 
бития в обществената база 
без да подценява при това 
организираност и отно
шенията в своите редове.

нприоди на внедряване на де
легатското решаване, в усло 
вията на относително ниско 
развито равнище ма произ
водителните сили, при отно 
сително ниско лично и общо 
ствено потребление, в усло
вията когато още се проя
вява отпорът на старите 
схващания, където субекти
вните сили трябва да бъдат

самоуп
равление, а преди всичко 

споразумява- за афирмацист на ролята на 
ме и общественото договаря Съюза 
не все са по-крепки, макар 
че още са недостатъчни за 
да бъдат по-ефикасни. На
шата

съвместни решения, които 
Тъкмо заради това, че Съ- обезпечават по-бързо и ус- 
юзът на комунистите в сво
ите е авангард на работни
ческата класа, която е са
ма носител на собственото 
и цялостно освобождение, 
необходимо е обективните

пешно развитие. При това 
отделно опасно може да бъ на комунистите 

другите социалистически си 
ли в борбата за развитие на 

по-голяма успешност политическата система на 
може би се намалява също социалистическото самоуп- 
така и от обстоятелството пявление 
че интересите често прека- 
лено се политизират, че ог 
делни хора и делегации 
калено 
„своите”

и
де ако към частичните инте
реси се придружат още 
локализмът, егоизмът, автад 
хизмът и под.

и

процеси да се опознаят та
кива, каквито са в практи
ката.

катализатор и цимент на 
обществените процеси. Това 
тяхно действуване е необ
ходимо. А вътре в тдх, ка
кто и във всички облици и а 
организирането на

УСПЕШНО ДЕЙСТВУВАНЕ 
НА ДЕЛЕГАТСКАТА 

СКУПЩИНА НА СФРЮ
Заключенията на Предсе

дателството на Централния 
комитет на Съюза на юг0‘ 
славските комунисти за по

па икономическата

пре
единствено 

интереси и становп
КАК СЕ ИЗРАЗЯВАТ 

АВТЕНТИЧНИТЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ 
САМОУПРАВИТЕЛНИ 

ИНТЕРЕСИ?

видят
Какво е всъщност особе

но важно за плурализма 
на интересите в социалисти 
ческите 
отношения? Факт е, разби
ра се, че тези различни ии- 

съществуват, макар 
че за нас със специално зна 
чение е, че това също така 
открито признаваме. В то-

трудови- 
те хора, трябва да действу
ват комунистите. При това 
Съюзът на комунистите има 
още и отделна конституци
онна функция, която произ
тича от историческата роля 
на Съюза на комунистите 
която днес се изразява пре 
димно в отговорността му 
за контилуитета, 
тта и

нта, а премалко 
интересите и

уважават
аргументите тикаха

стабилизация, търсят пълна 
мобилизация иа всички тру

на други.самоуправителни
Доста слабости 

сти имаме и 
ликанското

Да се даде отговор на та
ка поставения въпрос, тря- тереси 
бва да имаме обективна 
представа за всички тези 
процеси: какво става в ин
ституциите на политическа
та система; как действуват 
комунистите в делегациите 
на всички равнища; 
политическите организации, 
техните делегации и кому
нистите като поотделиш ли-

и трудно-
в междурепуб Двщи се и граждани. Съю- 

договарятте п зът на комунистите под во
дачеството на другаря Тито 
и в най-трудните моменти 

ко организираше
на работническата класа и

споразумяване, а 
когато се касае и за недо
статъчната оспособеност 
Държавното управление,
-ето, понякога

също така

ва, също така, е и разли
ката в сравнение с буржо
азната парламентарна

оигурнос- 
по-лататъшното раз

витие на системата

на
активността

не е готовоили
дали държавно-собственическа си

на со
да предложициалистическото

ление.
такива основисамоуправ на всички трудови хора, а 

тогава когато имахме 
най-гол яма най-трудна и най-значителна 

вътрешна или външна об
становка. Мисля, че такава 
широка активност изисква

стема, които често прикри
ват основаващи се върху 
тях истинските интереси и 
противоречия и антагониз- 

обезпечат необходимата де- ми. Същността, смелостта, а 
лова широка и демократи
ческа атмосфера; кой раз
полага с принадения труд;

и предложения за споразу- и
мяване, които 
възможна

в
Във всички тези процесичности в тдх, са успяли да степен би билиI

СИГУРНО специално значение 
имат ролята и работата на 
съюзните

израз та преобладаващите 
интереси на републиките и 
автономиите области, 
биха —

също така и историческият 
опит на нашата система и 
практика е да изграждаме

органи и постиг
натата степен в развитието които 

макар и с алтерпа-
съшо така, и наето ящнят 
момент.



С': 3 Комунист
ЮНА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТА

над 100 човешки живота и 
нанесе огромни материални 
щети. Веднага след този 
удар поделенията на тито 
градската военна област се

за типизацията, унификаци 
ята и стандартизацията на 
.много произведения на дома 
шната промишленост.

Като по ндкое неписано 
правило, армейците са вина 
ги там к-ьдето е най-трудно. 
Да припомним само за от
сечките на пътищата: Окен- 
дер Вакуф — Турбе, Неве- 
сине — Предворци, Госпич 
— Грачац, Сподне Воделе 
Йеловец, Кремна — Шливо
вица, Божков мост —__
вор, Боровец — пост Луко
вица, Поношевац 
на и други на обща дължи 
на от 139 км. Стойността на 
извършената работа възли
за на 201 437 950 динара.

Освен това, извършена е 
реконструкция и модерниза 
ция на 303 км пътища с 
твърда настилка. Построени 
са също 16 железо бетонни 
мостове с обща дължина от 
404 м, чиято стойност е 120 
милиона и 404 хиляди дина
ра. Тук не влиза стойност 
та на 13 дървени мостове 
в дължина от 399 м, на стой 
пост от около 4,5 милиона 
динара. Поправени и рекон
струирани са и два моста 
на стойност от 1,5 милиона 
динара. Тук са и 88,9 км 
строителни пътеки на стой 
ност от 131 383 358 динара. 
Каптирани са 40 извори, по 
строени 32,9 км водопрово 
ди за потребите на обще- 
ствено-политечските общно 
сти в републиките и авто
номните области.

Катастрофалното земетре 
сение, което през пролетта 
сполетя населението в Чер
ногорското

Подвизи в мира озоваха на мястото и съв
местно с другите обществе
ни фактори — териториал
ната отбрана и гражданската 
защита спасяваха пострада
лите, установяваха 
обезпечаваха приют на жи
вите. Само за няколко часа 
хеликоптерните 
евакуираха повече

МИЛИОННИ ИКОНОМИИ0— ВОЙСКАТ^ ДИНАР ПОСТИГНАТИ
ЧАС ДА ПОМОГНЕ НА НАСГЛРНИРлчТАв ВЙРАГИ ПРИСТИГАШЕВ ПРАВИЯ 
МЕТРЕСЕНИЯ И НАВОДНЕНИЯ™™ В ОБЛАСТИТЕ> ПОСТРАДАЛИ ОТ ЗЕ-

ги активности — Армията 
като оспособяване и упраж 
няване своя състав както и 
състава на всички 
се към въоръжените 
като цяло направи по-ната- 
Тъшни крачки към осъвре 
меняване и укрепване на 
шата отбранителна 
Голям принос
укрепване на братството и 
единството, таченето и раз 
витието на революционните 
традиции и оспособлването 
на трудовите хора и гражда 

• ните в областта на отбрана 
та и защитата.

Средствата, 
ството всяка 
за отбраната се 
най-целесъобразно и най- 
-икономично за заздравява
не на отбранителната сила 
на страната. Една голяма 
част от тези средства 
връща чрез включване на 
армейския динар в стопап 
ството.

Благодарение на армейски 
те потребности, в страната 
са развити отделни цехове 
за производство на стоки и 
даване на услуги. И това до 
принася за заздравяване на 
стопанския и отбранителен 
потенциал на страната. Око

връзка,
БОРИСЛАВ ВУЧЕТИЧ

ло 85 — 90 на сто от об
щите средства необходими 
на въоръжените сили са съ 
здадени в трудовите органи 
зации навред, из страната. 
Чрез набавки от чужбина 
се обезпечава само част от 
техниката, чието производ 
ство в страната би било 
много скъпо и неикономич-

Из- поделения
хиляди

граждани на сигурни места.
От първия момент войска 

та установи въздушен мОст 
между Титоград и пострада 
лата област и тази най-къса 
и най-бърза връзка се по

Като съставна и неразрив 
социали 

самоуправителна 
потвърждавайки 

своя обще- 
характер, Югославска 

та народна армия заедно с 
трудещите се и гражданите 
се стремеше да окаже въз
можно потолям 
всестранното икономическо 

обществено-политическо
развитие на нашата 
При това, отделно 
да се изтъкне, че числящи 
те се към ЮНА 
мент не

на част на нашата 
етическа 
общност, 
в практиката

числящи
сили

Моти-

ствен на
МОщ. 

тя даде и на държаше почти цял месец.
По време на повече десет 

дневия на борба за 
та на населението, войници 
те и командирите им уди- 
вляваха очевидците със сме 
лостта си, себеотрицанието 
и пожертвованието, нежност 
та и чувствителността.

но.
С икономисваие и по-ра

ционално стопанисване чи
слящите се към Армията 
настояват колкото е възмо
жно с по-малко средства да 
изпълнят заплануваните за
дачи или със същите сред
ства да направят повече от 
заплануваното.

Част от армейските парич 
ни средства вече няколко 
години се дава на институ 
тите, които работят по усъ 
вършенствуването и произ
водството на различни про
тотипове. Множество кон
струкции в хода на проек
тирането на прототиповете, 
след това при решаването 
на различни агрегати и сис 
теми, също така представ
ляват своеобразен принос 
от Армията на стопанското 
развитие на страната. Арми 
ята значително допринесе

принос за живо

II
страна.
трябва

които обще- 
година дава 

използват
нито за мо 

са забравяли своя 
дълг за укрепване на боего 
товността на Армията и на 
постоянното оживотворява- 
не на концепцията на 
народната отбрана.

Покрай очевидните резул 
тати постигнати в 1979 го
дина в построяването и въ 
зобновяването на 
мостове, водопроводни мре 
жи, различни строителни 
обекти, залесяване на голи
ни, прибиране на реколтата, 
доброволно даване на кръв, 
премахване на последиците 
от природни бедствия и дру

Миналата година, напри 
мер, в Армията бяха обуче 
ни повече хиляди водачи на 
моторни возила, водачи на 
инжинерийни машини, ми
лиционери по движението, 
пожарникари и други.

С всички свои дейности 
Армията допринася за всес 
трайното общественоиконо 
мическо, културно и всяко 
друго развитие на нашето 
общество. Тя и с това по
стоянно се потвърждава ка 
то неразделна част на на
шата социалистическа само 
управилена общност.

все-
се

пътища,

поморие, взе

СТАБИЛИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО

По-малко разходи повече отговорност
В НИШКА ОБЩИНА Е ДОГОВОРЕНО СТРОГО 

ДА СЕ КОНТРОЛИРА ПОТРЕБЛЕНИЕТО И ПОВЕДЕ 
НИЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО СЪЗДАВАТ И РАЗПРЕДЕ 
ЛЯТ ДОХОДА

Велимир Филипович

те в Закона за сдружения 
труд принципи за овободна- 
та размяна на труда. Такъв 
начин на натрупване на сред

и ,дюрмалию" е, че точно те питат, — а в бъдеще пре- 
получиха предимство в раз- димство при изграждането 
работката на Заключенията да имат онези обекти, които 
на ЦК на СЮК на неотдавна ще дават доход. Воички из- 
състоялото се заседание на вънстопански (нови) капита- 
всички изпълнителни органи ловложения, освен жилшца- 
на Общинската скупщина и та, трябва да спрят. Лични- 
Ръководствата на общ^стве- 

орг&1

ства почти с нищо не задъл 
жава ползващите тези сред
ства по-рационално да ги ха
рчат, което от друга стра
на подостряна потребителска 
та психология- За всички те 
зи слабости в извънстопан- 
ските дейности в Ниш от
давна се знае. За тях повече 
пъти са разисквали и обще 
ствено-политическите 
ни и ръководствата на пар
тийните организации 
не е сторено много. Дори 
за слабостите в ПТТ, „Сър- 
биятранс", „Помора1вие”, 
„Сърбиятурист" и още в ня 
кои е говорено ияколко пъ 
ти — обаче малко неща са 
променени. Договореното ос 
тавало записано в нечие че
кмедже, така

по-широки обществени 
акции. Още по-трудно е по
ложението В ■ИЗВъНСТОПаШСКИ 
тс дейности, където потре
бителската ПСИХОЛОГИЯ II НС- 

гюведе-

личение на износа от вноса, 
което беше наложено с пла 
новете, а повече трудови ар 
ганизации в настоящия сред 
носрочен план няма да из
пълнят заплануваните инве
стиции. Изключително пора 
ди своята неорганизираност 
и неподготвеност „Сърбия- 
турист”, „Нишпромет”, „Ан- 
грокомбинат" и „Джуро Са- 
лай” няма да завършат про 
грамите на своите инвести
ции, така че поради закъс
нението тези програми, ко
ито преди две години бяха 
„финансово закръглени";

значително ще поскъп-

Щ дохуди в януари не бива 
да се повишават във извъ-н-През изтеклия период Ни

шка община имаше твърде 
динамичен растеж и разви
тие. По много елементи мпо 
го по-ускорен от тези в ре
публиката. Днес Ниш пред
ставлява град с развита про 

главно

газа-но-политическите 
цип в града. стопанските дейности, а по

треблението трябва да се ли
митира в съгласие със ста
новищата на Съюзния изпъ- 

Мцелен. съвет. В' тези орга 
Ащ-^п-^трябва да се изго

твят програми за пестенето

... ч, .
В разискванията на засе

данието бе посочено, че За
ключенията на Председател 
ството т.Рябва последовател- 
но да. се проведат във вси
чки среди. Не бива да се 
позволи акцията по прове
ждане на Заключенията да 
се изчерпва в изготвяне на 
стаби л изащ юнга I 
и програми тю пестене, ка- 
къвто беше случаят в пре
дишните години с тава вси-

лн
орга ни

КОЯТОмишленост, 
стабилно стопанисва, с мно- 
гобройни уредени улици и 
съобщителни връзки, с мно
жество образователни инсти- 

решени комунални

но
В общината ще бъдат фор 

мирани няколко професио
нално-политически групи, ко
ито ще проучват проблеми-

разпределението, ин-о.Т- 
и състоянаеда. - 

ОРГЙП1- 
ьщшенщ

програмитуции и 
проблеми. Ниш е ещш ог 
редките градове, който из
пълнява плановете в жили
щното строителство, 
че тук в последните някол
ко години се построяваха 

1 020 жилища годишно-

се
га те на 

вестициите 
въз всички трудови 
зации, където сд. на 
самоуправителните :.^«\вза- 
нлшите отношения- - ( ■

нат.
така И в развитието на самоу

правителните отношения в 
общината има много изостл 

Доходовното свърз- 
в повече трудови орга 

е в самото начало 
и случаите

чко се завърши.че изостала-
Комунистите трябва да бъ 

дат носители на акцията по 
стабилизацията и промяна 
ша поведението, върху кое
то трябва да сс ангажират 
воички

ли
по ване.

вансслабости-Обаче, много от 
те, характеризираш» Р33™- 

по-широката общио 
и тук, като се

главозамайващото
- цените и де-
външно-търгои-

— до несъгласу 
всички видове по-

доход

Това са само някои, стру
ва ни се, най-важни заклю- 
челия от това заседание, ко-

низации 
а не са редки 
на групово имуществени ог 

и узурпация на 
на трудовите хора

самоугвравители юто
ггуонали дълбоки ко*тието на 

ст се изявиха субекти в нашето об-ние са
(репи. Специално в -иишкотоношения

правата 
в решаването. Защото, как 

обясни обстоя-

почне от 
увеличение на 
фицита във 
ски* баланс

щество. Това значи, че в на- ет0 в Нишка община значи 
много об-здравно дело, къДето мина

лата година личните доходи 
33 на сто

-началото на реализацията настоящия момент 
птествени и държавни орга Заключенията на Председа- 
ми трябва да бъдат значи- телството на ЦК на СЮК. 

по-активни. В областта

-иначе да се 
телството, че седемдесет и 

основна организация са увеличени сването на 
требление с реалния 
и материалните

една
ша сдружения труд през де

ла миналата 
120 ми-

цри многократното увелича- 
загубите, лечебните 

боледуван-илта. Са-

телновъзмож-но- иие намесеца
изплатила

инвестициите, напримерветте 
година е 
лиона динара 
ства за лични доходи от 
зволеното' със самоуправи- 
тслийте споразумения?

II 1а
сти. разходи, 

мо тридесетина организации.
един I общ иноки гчрофе оион а 
леи екип трябва да преизпи 

воички

повече сред-

к-ятото развитие на обши 
«ата. Отделно, несаидаол 
зватги всички възможности 
за по-бързо развитие на стро 

химическата и 
промишленост

на «вет- 
Във външно-

„по-
в областта на здравеопазва та оп-равдаиостта на 

аспекти на това строителс-нето, например, имат по-ви
сок пробив на планираното 
потребление от 540-те ОСТ 

произвол,-

тво и само ако прецени, че 
в сегашните условия такава 
-инвестиция е оправдана

Обща е оценката, че в 
среди трудовите

за целия Д°-
средствата за 
личло потреб- 

обезпеча-

хо-много
ра не решават 
ход, зашото 
съвместно и

все още сс
чрез ,размера на данъ- 

което

в материалното 
ство! със съвместни сили 

Инак
тогава
тя ще се завършаюа. 
когато сс 
циите, единодушен е изводът 
всички такива да се преиз-

ителнатд, 
хранителната 
и промишлеността

сведенияТези няколко 
илюстрират слабостите, ко
ито през последните години 

манифестирали в Ниш

касае за инвести-леиие
ват
пите" и облаганията,

от протслампр ат ти
ните метали.
търговската размина не 

по-бъР30
е са се

уве- с далече
осъществено



41> Комунист
ТЕАТРАЛЕН ЖИВОТ

ЯВЛЕНИЯ

КРИЗА НА ТЕАТЪРА ИЛИ 

КРИЗА НА МИСЛЕНЕТО В ЧЕТИРИ ОЧИ
също така, че информатив
ните средства отделят все но 
малко пространство па теа
тралната критика, а все по
вече на булсвардпо 1 интони
раните статии за случаите 
„зад сцената" аа което до
принасят лошите човешки 
.п професионални отношения 
в театрите). Очевидно е, че 
съществува известен кон
фликт «а линията „стари п 
нови" в театъра (известен 
показател във всеки случай 
е и неприсъствието па мла
дите драматпчсски художлп 
ци па заседанието в Марк- 
сически център)- 

На редица поставени въ
проси ис бяха дадени отго
вори, което показва че ре
шаването на 
криза е невъзможно без ед
на дългосрочна осмислена 
концепция,- Учудва, към мио 
зннетвото участници сами 
не стигнаха до извода, че 
за промените в театъра не 
може да се разговаря, все 
докато липсва коицепт на 
неговото 
преобразование като обще
ствена дейност. Формулнров 
ката на проблема в този слу 
чай не би вървяла полицията 
на странична антиномия — 
„репертоар или интерпрета
ция"
единствено така с възмож
но): самоуцравителен театър 
или сума на частни решения 
и лични инициативи с кра
тък век и кратък обсег на 
действие.

РАЗГОВОР ЗА ТЕАТЪРА И ТЕАТРАЛНАТА КРИТИКА 
НА ТРИБУНАТА НА МАРКСИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР НА ОР 
ГАНИЗАЦИЯТА НА СК НА БЕЛГРАД

Михайло Ковач

онзи тип на организира-

:Н
тоянеи състав и тежнението акцията на комуни
стите в тяхната трудова и жизнена среда да оъде 
все повече дело на самите първични организации, 
все още — почти две заседания след конгресите 
— се срещат с определени трудности и 
осъществяват с желания темп.

В нашия политически живот много пъти мо- 
забележка, че оне-

на
ЗОРИЦА БАНЯЦ срочни интереси лишени от 

автентичен самоуправитслеп 
опит.Ако би могло за положе

нието в нашия театър днес 
да се съди според някои съ 
ществени сведения (според 
числото на премиерите, но 
честите най-различни теа
трални прегледи и фестива
ли, а и според увеличение
то на броя на зрителите) 
не би имало никаква причи
на да се говори за „криза” 
на театъра. Цо, че известна 
криза около театъра . наис
тина съществува, се показа 
в разговора, воден в края 
на декември иа темата „Теа 
търът и театралната . крити
ка, който разговор бе ор
ганизиран от Марксическия 
център на белградската пар 
тийна организация. Подчер 
тавайки, че не желаят да 
употребяват много ползва
ната дума криза, мнозин
ството театрални работни
ци, присъствуващи на тази 
среща и неволно указаха 
на нейното съществуване, 
представявайкн положение
то в собствените си театри. 
Получи се впечатление, че 
криза на театъра все пак 
съществува, цр че същата 
не трябва да ре разбира като 
криза на естетиката, а като 
криза на обществената фун 
кция на театъра.

В многочасовото обсъж 
дане на трибуната на Мар 
ксическия цецтъР липовата 
за чудо, обикновените вай' 
кания, свързани с матерна 
лните проблеми; според ду 
мите на самите участници в 
заседанието нивото на мно 
жество:-. представления чес
то <е: ‘под - наличните матери 
алци възможности и обезпе- 
ченйте./.условия за професи 
онална работа? Причините, 
че театърът е на дъното на 

г -някой замислен списък на 
обществените стойности (ка 
кто бе казано на тази сре 
ща) не може, значи, да се 
търсят в "недостига на зри
тели или в липсата на. фи: 
нансови средства: те, .и еди 
всичко, се намират в начина 
на мислецето .<ла хората, ко 
йто работят в театъра, в 
практиката, която по пра- 
еМло е ръководена от ‘част
на инициатива и кратко-

Показва се, че за работа
та иа театъра има толкова 
мнения, кол кого нмц хора 
в него. На спомената среща 
сс чуха мнения, че основни
ят проблем иа театъра е ре
пертоара, цропй\вололож1 ю 
на твърдението че пттер пре 
тапията е по-важна от избо
ра на произведението, кое
то се представя; прозвучаха 
гласове че на младите теа-* 
трални художници е трудно 
да получат своето „място 
под слънцето”, но имаше и 
мнения^ че младите хора 
много по-скоро отколкото 
някога — „в наше време” 
— получават главни роли и 
стигат до популярност. В те 
атралната критика някои 
виждат „виновника' на се
гашната незадоволителна 

атмосфера в театъра, а дру 
ги напротив твърдят, че 
„критиката е такава какъв 
то е театърът"; чуха се мне 
ния, че нашият репертоар е 
стерилен м несъвременен 
но имаше и такива, които 
считат, че са ни необходи
ми значително повече произ 
ведения от клаоичната, дра- 
матичеока литература; някои 
оратори твъРдеха, че кри
тиката се пише за интерпре
таторите на представления
та, калето и такива, ако не 
се разшири кръгът на заин
тересуваните, вън от „есна
фа”. . . и т. н.

не се

жеше да се чуе критическата 
зи, които предупреждават на възможните трудно- 

обща валето и обединяването на актив* 
Ст,юза иа комунистите в новите усло-

сти при
ността иа
вия» желаят поправо връщане Иа старото^ д^сп^

демократизацията на отношенията в 
комунистите. Не навлизайки в конкретните по

води и оправданост на тези сигнали, остава фа
ктът, ч е такива по правило обобщения „гърмежи' 
не са много помогнали, че в всекидневната практи
ка на Съюза на комунистите по-бързо да се обосо
бява новата система на отношения и организира-

рат
на

театралната

не.
Едно число първични и общински органи

зации на СК неподготвени посрещнаха статутар- 
ните промени и — изглежда — се намериха изне
надани пред прилива на новите задължения, про
изтекли от необходимостта за по-непосредствена 
координация на политическите акции между пър
вичните организации, общинските комитети и 
ференциите. Някои от тези трудности изхвърли на 
повръхността и повечемесечната изборна актив- 
кост, която тези дни завършва в Съюза на ко
мунистите на Сърбия-

Разискванията на неотдавна състоялото се 
заседание на Градската конференция на Съюза на 
комунистите в Белград посочи и някои интересни 
сведения- Така, например, Боривое Милошевич — 
секретар на Общинския комитет на СК в Звезда- 
ра — подчерта, че в течение на един месец в об
щинската организация на СК пристигнат от 360 
до 420 искания за отделни консултации със се
кретаря, заместник секретаря или някой член на 
комитета. Секретарят на комитета това явление 
тълкува като „наследено чувство и навик, че ви
наги в лицето на една функция, една личност да 
осъществяваме консултации и координация на по
литическа работа”.

Това явление, обаче, заслужава и опит за по- 
широки обяснения- Не оспорвайки необходимостта 
от не така често и лично контакти 
ка с определени идейно „по-тежки’)
Въпроси, такава масова популярност на консулта
циите с общинския връх говори 
чното доверие 
чна и колективна отговорност в първичната орга
низация, още недостатъчно 
говаряне на комунистите 
ганизации в една трудова

само упра вител но

кон

но би гласила (а

На театралните работници 
и на съответните обществе
ни организации предстои ра 
бота по подготовка на са 
иоуправителното преобразова 
ние на театъра; в това се 
намира единственото

От множеството противпо- 
дожни мнения, -от панорам
ното наблюдение на нещата 
чрез статистически преглед 
на числото на представления 
та, от личните съждения за 
проблемите в нашия театра-

реше-
ние на кризата на театъра 
тоест на кризата на мисле-

гране във връз- 
'V и деликатни

мето на хората в него и ре 
шаването на липсата на си 
стемата на оценяването 
критериумите 
тта. Все докато не се извър
шат тези промени, единство 
ните прави критерии, за съ
жаление, ще бъдат — според 
думите на. един от участни
ците в срещата 
него на публиката, което ид
ва от залата, като реагира
не на представлението’.

н за недостатъ- 
собствените сили, липсата на ли-лен живот, все пак може 

да се извлекат някои съвме
стни, характерни факти за 
репертоара,

и
за стойнос- развития метод на до- 

от повече първични ор- 
организация, най-сетне 

и за недостатъчната идейна нзграденост 
мунистите, която трябва да бъде 
ните политически преценки.

Можем

който в пове- 
чето случаи е несъвременен 
защото липсват текстове на 
новите домашни автори, за 
нивото на представленията 
което е често под „стандар
та” на професионалните те
атри. Може да се заключи-

на ко- 
о снова на тех-

да се съгласим и 
кретаря, че се касае за 
нията на по-малко 
разява в „поръчките’
Щинския комитет, обаче 
ние не може да се 
атрибути, с така 
Касае

с оценката на сс- 
наследени навици, за ли- 

съпротнвленле, която 
на мнения и диктати от об- 

тьлкуването на това явле- 
изчерпае само

„кашля*
се от-

с негативните
се ЧЯ "аре<“н»те сУбективни слабости, 
е за обективното състояние ня 

несъответствие, студнране и 
нските планове и 
Цип е програмите 
кидневннте проблеми 
на Съюза 
бва и

Комунист известно 
паралелизъм на общи- 

календара на политическите ак- 
на дейността

в първичните 
на комунистите. Ето 

да разберем побудите 
ращ секретар” от 
може да се

наложени от все-
организации 

защо понякога тря- 
на някой

споави 71ЖеНИя ТРУД, който трудно 
ве, паралелни акции . вЪзела от термини, сроко- 
ре" й он» което' " ЗЗДаЧИ Р^Движет, „отго-
буйно израства в собствената срсдТ""' " ПР°бЛеЛ' 
очаква“1 СТраН3’ ил,03°Рно би било да се
е п»о«„СГ™;“"СГа,',Ш' Д0РИ И аК0

номер на комитета. Мнозинството
жалетТНСиИднесК°имаетТШ1 “ К0МИТети- за
функции, като се ппии П° НяКОЛК0 политически 
зация, различните °Т тРУДОЕата им органи-
но-политически тела и °^правителни и обществе-
отговорят И на своите и а В Съст°яние добре да
3 Да не говора за поп РлТпТеПеННИ задьлже™я' 
работата на „икгт и ъ ото ,1М ангажиране в 
юза на комунистите, ЪР НЗ °РганизаЧиЯ на Съ-
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нист”: д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Кому
нист” за Сърбия: Мария Тодорович.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Кому
нист”: Велко Миладинович.

Редакция на изданието на „Кому
нист” за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо- 
рад Джорджевич (заместник 
отговорен редактор), Бояна Антунович, 
Велимир Филипович, Растко Йоветич, 
Слободан Клякич, Михайло Ковач, Об
ред Кович, Йово Маркович, Зорица 
Стаявашрович и Милентие Вуксанович.

Секретар на редакцията: Споменка 
Тооалович.

координи-

трудова органи-

членове
главен и



ЕДИН ЗИМЕН ДЕН В П0ГАН01В ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ И СЕГАШНАТА 
ПРАКТИКА

СТАБИЛИЗАЦИЯТА - 

ГЛАВНА ЗАДАЧА НА 

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
В настоящата година във 

всички стопански и извън- 
сгапански

вършенствуваме. Запланува
ли сме да набавим 5 авто- 

в буса и още толкова камио- 
са на, а стойността им възли

за на 8,5 милиона динара. 
Ако успеем, което не мо
же да бъде под въпрос, да 
издържим стабилизацията, 
по-голяма част от средства
та трябва да отделим ние,

организации 
Бсюилеградска община 
запланувани значителни ин
вестиции, а с това и увели
чение на производително
стта на труда, акумулативна 
та и възпроизводствена сио 
собност. Членовете на СК
не са единни, но са най-от
говорни за повишаване про 
изводителността на труда, 
намаление на всякакъв вид 
излишни разходи и укрепва 
не материалната основа на 
сдружения труд т. е. за при
лагане в практика заключе 
нията на ЦК на СЮК от
насящи се до икономичес
ката стабилизация- В про
грамите за работа на всич
ки първични партийни орга 
низации централно място 
заема стабилизацията. Зато 
ва какви мерки са превзе
ти, какви конкретни реше
ния има и колко са възмо
жни за осъществяване цел 
ите на сдружения труд де
лови резултати говорят се
кретарите на първичните 
партийни . организации.

а не да търсим помощ, кре 
дати и пр. Считам, че вси
чки трябва да изострим от
ношението към задължения
та си, а различните вътреш 
ни комисии повече да акти 
вират работата си.

С. Григоров

АЛЕКСАНДАР СТОИМЕ
НОВ, секретар в първична
та партийна организация в 
ООСТ „Услуга”: — В самоу
правителните ои споразуме 
ния
много недостатъци, а пеете 
нето в материала, на време 
то и качеството в производ 
ството да бъдат в съгласие 
с личните доходи т. е. съ
щите да бъдат,в унисон със 
Закона на сдружения труд. 
С години вече наред наша
та организация работи 
вам рентабилно. Нямаме ка 

работник

трябва да премахнем

ед-За изкарване на тор....
А. АнастасовКогато говорим и за Нс- 

ганово, трябва да започнем 
с думите: Едно време... Дей 
ствително едно време Пога- 
ново беше най-го лямото се
ло в Димитровградска об
щина с .над хиляда жите 
ли, осмогодишно училище 
с учителски колектив и 
много младежи. Тогава зи 

Поганзво бя 
Тук 

вечеринки,

в Лохра - Майни 
Рехедлинген (пак

родени 
(ГФР)
ГФР), Франция, България, 
Холандия, Ирена Маряна, 
Ивица, Нела новите граж
дани на Поганово са реги-

СИМЕОН ГРИГОРВ, секре 
тар на първичната пратий- 
на организация в ООСТ „Сло 
га': — Главно ударение ела 
гам върху провеждане на 
основната ни дейност на 
трудовата организация, по
добрение на снабдяването, 
както и повишаване про
дуктивността и намаление 
на разходите. Сега е нача
ло на годината и свеждаме 
сметките от деловите резул 
тапи от миналата година за 
които считам, че ще бъдат 
положителни. Съвместно с 
останалите сили в трудова
та организация ще се вюпо 
чим в изпълняване на вси
чки задачи отнасящи се до 
икономическата стабилиза
ция, които сме и подчер
тали в програмата на пар
тийната организация- Стаби 
лизационната програма все 
още не е изготвена но счи
там, че за отделни въпроси 
е необходима и помощ. В 
най-скоро време в пратий- 
ната организация ще обсъд
им ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ II
ще вземем конкретни мер
ки и предложения-

дрове: директор, 
за премахване на дефекти
при машините за производ
ството на хляб също така 
Машина спре, ние чакам. . . 
Трудещите се в тенекидж- 
ийгащата работят със ста
ри и в недостатъчен брой 
алати, а с това няма проду 
ктивност. Хляб няма доста
тъчно, но годишно над 1 000 
хляба останат непродадени 
и правим излишни разходи. 
А това трябва някой да ко
ординира. Стабилизационна 
програма все още не сме 
изготвили. . .

стрирани в регистъра на 
родените в Поганово, но 
още не са видяли родното 
място на своите родители.

Потвърждение на разго
ворите с Томислав видяхме 
когато напуснахме мест
ната канцелария и пред 
чешмата видяхме само ед
но дете от 5 — 

дини. Каза ни, че се 
Ивица, че „има шейни, но 
•не ги изкарва, защото няма 
с кого да се спуска из бре-

м»ните дни в
ха много интересни, 
се устройваха

децата след часо- 
голяма

__ седенки,
вете организираха 
пързалка в центъра ^на се
лото и по околните баири...

Днес в Поганово е твъР- 
Влизаме в се-

6 го-
казва

де скучно... 
лото и дълго време не виж 

жива душа. Къщички 
дебел сняг и тряб 

изтъкнем, че през 
най-добре

га.даме 
те са под Нашето изказване за По- 

гаково ня-ма да бъде пълно, 
ако забележим само онова,

А. СтоименовВ. Б.ва да
зимните месеци 
може да се види в кои къ- 

има хора. Там къдсто
което видяхме през зимния 
ден. На сред селото пленен 

стои 
през

ши
няма дим из кумилите и 
портите са затрупани с го- 

соени сняг значи хо- 
не са тук, отдавна са 

напуснали домовете си. А 
за последните 
го хора напуснаха 
Началникът на

от снежните соспи 
един булдозер, който 
есента бе използуван

Погановски манас
■на

леми пътя за 
тир. Всички казват, че ак 

дълга десетина го
рата

цията
дини ще продължи и пътяг 
ше бъде направен (из ждре 

долината на Ерма

години м но
сел ото.

местната
лото доСо-Томиолав АСЕН АНАСТАСОВ, секре 

тар на партийната органи
зация в Автотранспортната 
■организация: — Взехме ре
шение за изготвяне на ста
билизационна програма и съ-

канцелария 
колов, когото заварихме на 
работа — събота беше ра-

осведоми.

Текст и снимки:
Б. Николов

ботен ден — ни 
че в селото сега живея 1 
242 човека, а основното 
училище, което често лъги 
е иа дневен ред на община 

са-мо 14 ученика

шата .ще приемем до края 
и а месеца. А има място да 
се пести, а с това да сс 

I проду ктива юстга
та, има _

Томислав вече 15 години 
е шеф на същата и найДО- 
бре знае как селото се раз- 

В момента го запа
да работи върху 

книги. В ре-
забелязахме, че мм 

в Поганово 
дете!

повишава 
и възпроизводителната спо
собност. Още иа трудовия 
съвет взехме решение, а иа 
партийната организация по
вторно повдигнахме иници
атива, за тестиране иа во
зилата, с което да уточним 
колко например един авто
бус ще изразходва гориво и 
масло па определена линия- 
Ако изразходва повече от 
колкото технически е поз
волено ще правим ремонт, 
в обратен случай ще тъР- 

отговори юст. Работното

селдва.
рихме
гражданските
гистъРа 
палата година 
не е родено пито едно 

— Не само миналата 1
Томислав, —

последните годи-
1978 тук

казадина,
но и през 
ни. Освеи, че през 
се роди детето 
те Марин я Марика и 
само зарад това, че закъ ■ 
ня линейката от Димитров 
град.

Обръщаме страниците
пак вижда 

Но след

иа учител и-

сим
време засега не се уплътня 
ва цялостно. Информиране
то иа трудещите е също 
недостатъчно, а възнаграж
даваното според резултати
те от труда трябва да усъ-

на
регистъра и все 
ме записани деца.

Томислав ни
иогановоки деца са

самичък иа Сн. Б.Ивица
ш,рзалката Ерма рисувапосочи,като 

че тези
СТРАНИЦА 7
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СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЮГОСЛАВСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Призраците не мируват
по именно в НР България, 
Управителният съвет на Съ
юза на българските писате
ли, калето и онези, които се 
намират зад него, злоупотре 
бяиат светлия 
Вапцаров в македонския и 
българския народ, фалшифи 
цирайки спомени и изявле
ние на
съратници за него, разнал- 

пационалистячески 
шовинистически сгграсти 
аспирации 
вия и Македония, които да 
напомним 
били повод и за братоубий 
стаени воини и разплати.

реакцията и фашизма, и ма 
•кедоакжия-т, и българскияг» 
какво и другите народи па 
Балканите, ше трасират път 
към
освободено от реакционното 
наследство на ривалската и 
01ССЛ шгзио! шетичеока буржо 
азия и дворцова камарила.

Убеден, че македонският 
народ своята .национална и 
социална свобода може да 
извоюва само с обща бор
ба на работническата класа 
ма всички страни, в чичто 
състав се е озовало неговото 

Маке-

• Вместо договор за съвместно раз
витие на културните стойности Съ»озътч па 
българските писатели злоупотребява свет
лия спомен в македонския и български на
род за македонския поет Никола Вапцаров 
и с различни филшификацин разпалват на
ционалистически и шовинистически страсти

Председателството на Съ
юза на югославските писате
ли счита
посочи вредите последици 
от най-новата националисти
ческа еуфория в България, 
както и да напомни, че не 
е от траен интерес за юго
славските народи и народно

за ма югославските писате
ли, е нашето настояване за 
връщане на предишните и 
съществуващите нрава 
македонското 
малцинство в НР България 
и в Пиринска Македония, 
което не представлява ни
каква териториална претен
ция, но шай-слемелтарло чо 
вешко 1 крало.

на
I ю-1 цаетливо б ЪДС!1 (С,национално

спомен за

негови приятеля и
спи и българския народ, по- 
вампнрялаисто на призраци 

за необходимо да те от миналото, които тол
кова много обремениха от
ношенията между 
страни, култури и литера
тури. В този контекст, из
тъква се в съобщението па 
Председателепвото па Оью-

нватдсл.
иУ11раоз 11ТСЛ1И 1я'г съвет 

Съюза па българските писа
тели — напомня се в съоб
щението — па 2 август 1979 
година публикува декла-рацм 
ята: „Никола Вапцаров гор
дост ша българския народ", в 
отново се посята към исто-

па
Югосла-към

пашите
в мина-тото са

разделено отечество 
допия» Вапцаров разви пло
дотворна 
революционна дейност я ре
довете на Българската кому 
пистичеока партия и между 
македо!юките емигран ги 
България- Той е един от ор 
ганизаторитс и душата на 
„Македонския
кръжок”,
1938 година в София, чиито 
членове са били и 
други писатели 
части на Македония- Основ
ната задача на този неле
гален кръжок е била да 
ускори ръстта на съвреме
нната македонска литерату
ра и учреди македонския ли 
тературен език, да буди и 
разпалва македонско нацио
нално съзнание и да засил
ва борбата на македонския 
народ за национално л со
циално освобождение.

и забележителна В СЛУЖБА НА 
ПРАГМАТИЧНИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИрическото и културно мина
ло ша македонския народ, 
отрича се и присвоява не
говата национална индивид у 
алност, пренебрегва необвъ 
рзаната миролюбива полити
ка на СФРЮ в навечерието 
па самита в Хавана, цравп 
се опит да се деокредитн- 
рат Стружките вечери на 
поезия и се призовават пи
сателите в света да бойко
тират тази афирмирана ме
ждународна поетична мани
фестация. С това започна 
нова антиюгославока и ан- 
тимакедонока кампания в 
съседна България, чиито гла 
совити говорители са функ
ционери на Съюза на бъл
гарските писатели.

ОТКРИТА ИЗЛОЖБА „ИЗ
КУСТВОТО НА МЕСОПОТАМИЯ“

о Така могат да се протъл- 
куват и иай-новите посега
телства спрямо културната 
традиция на македонския 
народ, съзнавайки печална
та истина колко низко мо
же да падне една литератур 
на асоциация, впрегната в 
изпълняването на прагмати 
чии и опасни политически 
цели, както и все по-често 
обнародване на заплахи в 
българския печат, че и „днес 
се върши денациолализация 
на българите в Македония 
при което и сега, както и 
в миналвто, се пренебрегва 
ммаментно правото на всеки 
народ сам да решава за своя 
та съдба, име, държавност, 
език и култура.

При това за вчерашните 
и днешните български пре
тенденти към Македония 
нищо не е означавала, нито 
означава 
борба на македонския на
род за своето национално 
освобождение, осъществено 

Народоосвободите л ната 
борба на всички народи и 
народности на Югославия 
Те упорито възкръсват сан 
стефанските фикции, провъз 
глаедвайки ги за „идеали’ 
на българския народ, забра 
вяйки, че такава експанзи 
онисттгческа политика нана

литературен 
създаден презВ НАРОДНИЯ музей в Белград на 9 януари 

в присъствието на голям брой изтъкнати обще
ствено-политически дейци на Републиката и Феде
рацията, бе открита голя ма представителна изло
жба „Изкуството на Месопотамия". От името на 
правителството на Ирак гостите приветствува Ха- 
шнм Хасан, министър в държавното лшннстерство 
на Ирак, а след това изложбата по тържествен 
начин откри председателят на Скупщината на 
СФРЮ Драгослав Маркович.

Изложбата „Изкуството на Месопотамия” ще 
представи пред гражданите на Белград седем хи
ляди години изкуство и култура, създавана на 
пространството между реките Тигър и Еуфрат — 
днешната държава Ирак. Тази изложба съдържа 
над 200 експонати от Иракския музей 
ще гостува под покровителството на вестник „По
литика” все до средата на март. Изложбата „Из
куството на Месопотамия” с голям успех е госту
вала в Япония, Швейцария н Германската феде
рална република, а от нашата страна ще тръгне___
по други страни в света.

На снимката: председателят на Скупщината 
на СФРЮ Драгослав Маркович и иракския мини
стър Хашим Хасан разглеждат експонатите на из
ложбата непосредствено след откриването й-

някои 
от всички

Багдад и

Председателството на Съ
юза на югославските писа-ПРЕМЪЛЧАВАНЕ НА 

ФАКТИТЕ
тели напомня, в по-нататъш 
шия текст на съобщението, 
че поради известните исто
рически обстоятелства, по
вече македонски литератур- 
ни^зтворци пишат на чужди 
литератур1Щ_езици. Вапца- 
ров в тази насока- не-е нз- 
ключение. Поради липсата 
на кодифициран македонски 
литературен език в поробе
ното и разпокъсано отече
ство, при положение, кога- 
то в кралска Югославия и 
царска България е била за
бранена публичната употре 
ба дори и на македонското 
име, народен говор, той се 
служи с българския литера 
турен език, като с език на 
своето образование.

Но за всяка национална 
литературна и културна оре 
да оовободена от

тъкмо този факт не 
би трябвало да представля
ва повод за фалшификации 
и инсинуации. Творчество
то на Вапцаров остави 
мо наследство и на македон 
ската, и на българската 
теуатури,
ство и революционна

_През следващите месеци 
на с; 
ните

травдщите на литератур 
и другРг-пубдикации и 

на различни събранйяг-ее-шд 
казват многобройни неисти
ни и фалшификации, с ко
ито се пдокопават добро
съседските отношения ме
жду народите и народно
стите на Югославия и Бъл
гария* В съшия дух на 6 
декември 1979 година в Со
фия в присъствието на най- 
високи български държавни 
Ръководители е ознаменува
на 7 0-годишн ината 
дението на Никола Валца- 
ров при премълчаване 
фактите, че се касае за по
ет и революционер, който 
с еднаква любов, искреност 
и страст пее за своето оте
чество Македония и нейна
та борба за освобождение, 
както и за борбата на бъл
гарския и международния 
пролетариат срещу силите 
и а реакцията, капитализма 
и фашизма, предвестявайки 
по-справедлив свят, в кой
то ще възтържествува соци 
ализмът, равноправието и 
братството между 

Никола Вапцаров 
преди седемдесет години в 
Банско, Пиринска Македо
ния, в семейство, което 
тайно участвува в македон
ското

революционната

—в

от рож- ся вреда преди всичко на 
българския народ и надобро 
съседскитена отношения 
НР България и СФР Юго
славия. в която е СР Маке
дония и нейната култура, 
една от съставните части.

Председателството на Съ
юза на югославските писа
тели

на

национа
лизъм,

същевременно използ
ва случая да напомним на 
Управителния съвет на бъл
гарейте писатели че 
гова

голя-
по не
годни ивина 

не е подписан
редицали-

договор за 
сътрудничество между Съ
юза на югославските писате 
ли и Съюза на българските 
писатели, 
бочаването

па това творче-
- „ дей-

шост би трябвало да бъдат 
°ще една 
за сближаване 
народи и техните 
Впрочем

БАБУШНИЦА народите.
е роден причина повече0,49 процента за 

културното развитие
въпреки че задъ-ч 

и развитието на 
сътрудничеството между два 
тв съюза е един от пътища 
та за подобряване на отно
шенията между нашите стра 
ни което безспорно е от 
жизнен

на нашите
култури, 

за такива идеали 
живя и работи Вапцаров и 
?942ЯХ загина пР'ез военната

ак-
’Н ацион ално-осв обо Д11 

телпо движение. Вапцаров 
и в поезията, и в живота, 
съединява македонския 
триотизъм 
летарокия 
зъм, изпитвайки едновреме
нно най-топли 
към българския народ, 
душевявайки се от всичко 
прогресивно в неговото 
нало и настояще, неговата 
литература и култура. Той 
нито за миг в своя къс и 
пренапрегнат живот не 
'нява, че в борбата

На неотдавна проведеното 
заседание на Самоуправи- 
телната общност за култу
ра в Бабушница беше прие
та програма за развитие на 
културните дейности в на
стоящата година, както и 
програмата на развитие на 
културните дейности в СР 
Сърбия, осъществяваща се 
в рамките на Републиканска 
та културна общност.

Утвърдени бяха размери
те на облаганията за задачи 
те, които извършва Републм

канската културна общност. 
В настоящата година за та
зи дейност ще се отделя 
0,49 процента от личния до 
ход на заетите. На същото 
заседание беше прието и ре 
шение за измененията и до
пълненията на самоулрави- 
телното 
сдружаването на средствата 
при Републиканската самоу- 
иравителна общност за кул
тура.

година, когато с некол
цина македонски и българ
ски патриоти и интерес и за наро 

^те и народностите на 
СФРЮ и за българския на
род. Председателството 
Съюза

па- комунисти, 
ГО разстрелва българската 
фашистка полиция.

Би ,било естествено, юби- 
леят на такъв поет и рево
люционер писателите на 
България и Югославия да 
чесгпвува

и духа на про- 
интернационалн-

на
чувства и на югославските пн- 

случая изразява
за установяване 

със Съ- 
писате

_ на ра
вноправие и специфичности- 
те на културно и литератур 
но развитие и взаимно ува
жаване.

сатели и вВъоспоразумение за готовност
на сътрудничество 
юза на българските 
ли върху принципите

ми- като общо култу 
Р1-Ю наследство. Вместо 
ва, не желаейки да си щ>и 
помии какво все за Вапца
ров, като македонски патри 
от е написано и обнародва-

то-

съм-
орещуМ. А.
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ладежм сг
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА Д ЖТА В БОСИЛЕГРАД

ПОЧИН, НОЙТО ТРЯБ1А ДА УСПЕЕРазработка иа интервюто 

иа др. Тито в „Младост“ В края на миналата годи
на младежите от първична
та организация на ССМ в 
Босилеград организираха ли 
тературна. вечер, на която 
свои творби четоха Харала- 
мпи Иванов, няколко младе 
жи от града и ученици от 
основно училище „Георги 
Димит,рав”. По този повод 
бе приет договор в Боси
леград да се създаде орга
низация на „Литер; 
младеж на Сърбия" за раз
виване на литературното 
творчество сред младите 
творци от общината.

В случая нямаме намере
ние нещо повече да говорим 
за литературната вечер (за 
нейната организираност или 
пък за качеството на про
четените творби) не затуй, 
че това не трябва да се пра 
ви и сега и занапред. С ог
лед на обстоятелствата и 
организираността и качество 
то на творбите задоволиха 
присъствуващите. В резул
тат на тосва любителите на 
литературното 
излезоха от малката зала на 
Културния, дом с впечатле
ние. че този вид друтзру- 
ване с литературата предла
га приятни моменти на за
бава и „облагородяване ва

душата”. Освен това и този 
път се потвърди, че култур 

общината не

ви литературни творци, на 
които липсва „каляване” 
чрез участвуване в литера-Всички организации на Съ 

юза на социалистическата 
младеж в Бабушнишка об
щина тези дни са обсъдили 
интервюто на другаря Ти
то пред вестник „Младост”, 
направено в края на мина 
лата година.

След изчерпателните рази
сквания станали по този по
вод, са направени и съотве
тни

1-ШяТ ЖИВОТ в
може да напредне без та- турни и други културни ма 
кива и подобни активности «ифестации. Покрай това и 
не само на литературното условията за развиване наизводи във връзка с 

активността на младежките 
организации занапред, като 
се изхожда от задачите, про 
изтичащи от интервюто на 
др. Тито в „Младост”.

културните активности са 
много по-добри. Материална

поле.
Наблюдавано през приз

мата на перспектива на раз та основа постоянно ое по- 
витието на културния живот добрява (особено с построя- 
в Босилеградска община ването на Културния дом), 
вниманието в момента за- кадровите възможности съ- 
служава починът да се раз
движи една твърде значите 
лна културна активност.
Именно, ако уопешно
оформи организация на „Ли гароката народност 
тературната младеж” и ако славия- 
младежите с елан понесат 
нейната активност, тогава с 
основание може да се оча
ква „пряана’
вълна, която ще представ
лява значителен напредък 
в младежкото творчество и 
ще даде подтик иа целоку
пната културна дейност 
общината.

що всекидневно нарастват, 
а помощ хможе да се оча
ква и от вече афирмирани- 

се те поети и писатели на бъл- 
в Юго-

атурната
СУРДУЛИЦА

Програмиране на 

младежката дейноот
Значението на почина на

лага решителна младежка 
литературна (и не само младежка) ак

ция- Само така този полезен 
и необходим почин ще пре 
растне в литературна и ку
лтурна активност, от кбято 

в може и трябва да се оча
кват резултати. В началото 
успехът най-много ще зави
си от качеството на органи 
зираността на литературни
те вечери. Затова това е пър 

литера- вата задача на ОК на ССМ 
и останалите отговорни су-

Председателството на Об
щинската конференция на 
Съюза на социалистичес
ката младеж в Сурдулишка в центъра на общината или 
община в края на минала
та година прие програма за 
тазгодишните дейности. Из
хождайки от становището, 
че само програмираната де 
йност може да бъде целе- 
наоочена и успешна дейност 
— Председателството в 
вата програма очерта основ 
ните насоки, в които ще 
се развива дейността през 
настоящата година.

в града се завръщат сту
дентите и средношколската 
младеж, които се школуваг

Една такава надежда съ
всем не е лишена от осно
вание. От време — на вре
ме организираните 
турни вечери и сътрущниче 
ството в „Братство”, „Мост" бекти. 
и „Другарче” показват, че 
в Босилеградска община 
има доста млади и талантли

по други градове .във вът
решността на страната.

През този месец също та
ка ще се проведе и тести
рането на курсантите 
младежката политическа 

школа на в-к „Борба”. А 
.не по-малко интересен ще 
бъде и семинара, който ще 
се организира за пионерски 
инструктори. Помощ в та
зи насока трябва да окаже 
и Републиканската конфе
ренция на Съюза на социа
листическата младеж.

творчество

на

К. Георгиевно-

Вълшебната и буйна Ерма
(откъс от „По долината на 
Ерма” от д-р Спас Сотиров)при

около
Този месец протича 

дейност
—-организацията на младежка 

акция „Срещи на села
та 80”, която започва тези 
дни, а ще приключи към 
края «а .март. В акцията 
ще участвуват всички мла
дежки
торията на общината» вклю 
чително и младите от Кли
сура и Божица.

засилена
Изворите на^ЕрмаГ се на- 

високите гънки
не в приток на Струма.

От границата до устието 
си при село Градище ^(За- 
ганица) кьдето се събира 
със сестриноката си река 
Гинска и къде то двете да- 

Нишава 
описваната

и малки и алувиални рав
нища, обикновено по левия 
й бряг, образувани 
центно време. По долу от 
село Трнъскй Одоровци 
също така и при село 
си, Ерма разкъсва масив- 

мезозойоки варови-

За провеждането на набел
язаните акции са ангажира
ни Председателството.- 
мисията за село, —комисията 

работа и марк- 
образование,

информиране,

мират ...въ* 
на планините

та в ре-от древния 
Родопски масив на югослав 

територия, по-точно тя
—ко^

Власка
дохажда от водораздела на 
Власинска планина и КъР* 

камък, откъдсто запо-

за идейна
копа терито- сическо ват началото наактиви

(тъкмо това е 
в тази книжка част от до
лината), долината на река 
Ерма е предимно гиродълго

ните
ци, като образува две чуто 
вни и величествени ждрела 
— Одоровското и Влашко-

мисията за 
комисията за спорт и рек- 

и комисията за пи-
вави
чва и бооилеградската 
ка Драговищица като 
ма противоположна посока. 
Пейсажът около извора на 
Ерма е в същинския 
съл на думата алпийски, къ 
дето освен през зимата, ца 
рува вечна авежина и яР' 
ка зеленина. Ако искаме да 
бъдем по-прецизни, река Ер 
ма започва от

ре-
реация
онери при Общинската кон
ференция ка Съюза на соци 
алистическата младеж в Су

взи-

вата, на места съвсем тяс-Благодарение иа тази 
младежка акция в селата 
през зимния период се раз 
гръща оживена културна 
дейност: подготвят се тан
цови забави, 
на народни 
устройват се срещи и съ* 
вещания-

«а, като тук-таме се срещатсми-
рдулица.

Младежката 
Сурдулишка 
обхване и подготовките за 

младежка до
акция

дейност в 
община ще

изпълнения 
песни и танци, предстоящат а 

броволна трудова 
„Сурдулица 80”. С оглед на 
необходимостта от ностроя- 

водопровод в гра 
са заиитересо 

този обект

северните 
иа Колонижки 

махаларазклонения 
рид, недалече от 
Скеля- Най-напред тече по 
направление СИ, при село 
Стрезимировци напуска на

страна, като премина

В Председателството на 
изтъкват, че 

младежкият 
жизот стл

ване на
да, младите 
вани да вземат 
Доколкото се 
разумелие със 
тели ата

младзжта
постигне спо 

са моу прави 
кому 
през

през зимата 
к ул тур! го-забавен 
ва .много по-богат и по-раз
нообразен и поради оосто-

шата
ва държавната граница 
продължава да _ ^

Зиеполе (НР България)

и
общност за лъкатуши

строителство,
лятото ш-е се организира 
акция, в която в две смени 
ше работят по две младе- 
жкя бригади.

Трябва да со огбзлежи на
Председателството

да се провеж-

през
Излизайки от прад 1ръп, 

към СЗ и в 
устрем прорязва

в селата иятелството,
тя се отправя 
силен
скалистото Тръпеко ждрело 
от което па) времето си то- 

миого се въодушев- 
Амм Бус. След ля*

края, че 
е приело не

събрания, а да сс ус- 
и договори

лкооа
лягаше
колко километра, при село 
Пстачшщи,

дат
трой0ат срещи 
за акция- пг1Г|ПОттук може да се напра- 

заключеиие, че шшциа- 
Тито за

Ерма отново 
югославскапреминава на 

територия и по такъв
завършва своя особен, 

излет
нейно

на
пи чин

голям дългообразеи 
изток. .Такова

тавата на другаря отг()ВОр.
даваколективна към 

необикновенои задължения екокурзирне
повод на някои тео-

например

иост
взче първите 
дове: мл ад ите 
решават и колективно пое- 
’ — за изпъл-

комкретни пло 
колективно даде

морфолози, 
трайх, да изкажат мнение 
че Ерма, поради „случайна" 
геоморфоложка „грешка , е 
прекъснала 
посока и объркала течение 
то си иа з«пад и че наемал 
ко е липсвало да се превър

Ос-

отговорност
на определени заемат

няването 
дачи и задължения-

Очаква се в бъдеще коле- 
работа да даде 

но-добри резултати.
Ст. п.

източната си

ктиниата 
•още Погановскн манастир
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ДИМИТРОВГРАДИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУОБЩИНСКЛТЛ ОРГАНИЗАЦИЯ НА СУБИОР В 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Кан бе ознаменувана 

Международната го 

дина на детето?

БОЙЦИТЕ РЕАЛИЗИРАТ 

ИНИЦИАТИВА
ТИТОВАТА
просите във връзка с раз 
витпего на революционните 
традиции в специализирали 
те младежки организации, в 
училищата и трудовите ор
ганизации, чрез походи и 
срсдстава за масова инфор
мация.

Организацията на бойци 
те н участниците в иОВ-а, 
като цяло» ще се ангажират 
в изграждането на всички 
елементи па всенародната 
отбрана и обществена само
защита. В реализацията на 
становищата в тези облас
ти особено ще полагат уси
ли я за внедряване на рево 
люпиоппо възпитание сред 
младото поколение, както 
и за реализацията па меро- 
приятия за тяхното пълно 
060611геетвяване. Борческата 
организация също отделно 
ще разглежда, предлага и 
участвува в решаването на

* Приет отчетът за работа реферат и програма 
за предстоящите активности * СУБНОР в региона все 
повече се потвърждава па дело с конкретни акции в 
развитието на самоуправителннте отношения * За пред
седател с едногодишен мандат избран ЙОВАН МАНА- 
СИЕВИЧ

В течение на 1979 година 
общество» «июдапичес к итс 

организации, образователню- 
в'ьвпитатслн1ите и 
те учреждения в Димитров
град предприемаха и реали
зираха много значителни ак 
ции за ознаменуваме па Ме 
ждународиата година на де 
тето. . .

детето, можем да отделим 
онези, които бяха организи
рани в училищата, като на
пример писането на награ
дим теми, разговорите с 
бойци и революционери, ор 
гаиизирането на акцията за 
събиране на учебни помага
ла и дрехи (чрез Организа
цията на Червения кръст) 
и т. п.

В Международната годи
на на детето бе организира
на акция рисуване на тро
тоара, изложба на детски 
рисунки, посещения на гра 
ничии застави и други по
добни манифестации.

Именно в Международна 
та година на детето бе на- 
провен, както и определяне 
локация за изграждане на 
нова Детска градина в Ди
митровград.

Ог активностите в Дет
ската градина отделно тря
бва да се изтъкне крайгра
ничното сътрудничество със 
съответните предучилищни 
учреждения в Драгоман в 
НР България-

здравни-

ЛИ
Международната година 

на детето в Димитровград 
бе ознаменувана с голяма 
активност, която се оглежда
ше преди всичко в интензи- 
/вирамсто па социалната и 
здравната защита на депа
та, създаване на условия за 
по-добра работа и функци
ониране на предучилищни
те и училищните учрежде
ния, организирането на мно 
го акции, които бяха свър-

венчки жизнени и материа
лни въпроси па бойните от 
НОВ а.

През настоящата година 
ще бъде издадена публика
цията „Престъпленията на 
окупатора и домашните пре
датели през НОВ-а в Южно- запи с ознаменуването на 
моравски регион", а брига Международната година на 
да, съставена от участници 
в НОВ-а и тази година ще 
участвува на съюзната мла 
дежка трудова акция „Вла
си на 80''.

^ ■

Йован Манаснсвич
На 28 декември м.г. в Ле- 

сковац се състоя заседание 
на Междуобщпнския коми
тет на СУБНОР на Южно 
моравски регион, на което 
бе избрано Председателство, 
като колективен орган, а за 
председател с едногодишен 
мандант е избран Йован Ма- 
насиевич, генерал-майор от 
запаса, който и досега из
пълнявал тази длъжност.

Активността на СУБНОР в 
региона през изтеклия пери
од измина под знака на 
подготовки за реализация на 
Титовата инициатива за ко
лективна работа и решава
не, ознаменуване на юбиле 
ите на партията, СКОЮ и 
революционните синдикати, 
осъществяване програмата 
по средносрочно развитие на 
региона и общините. Разви 
тието на революционните 
традиции, борческо-инвалид
ната защита, всенародната 
отбрана и обществена само
защита, дейността на члено
вете на делегациите и прие
мането в Съюза на комуни 
стите, осъществяването на 
кадровата политика, сдружа 
ването на селскостопанските 
производители — са въпро
си, разглеждани на заседа
нието на Междуобщинския 
комитет на СУБНОР, негови 
те органи и тела, като при 
това са приемани съответни 
заключения-

В доклада за предстоящи 
те задачи, който поднесе 
Йован Манасиевич и в про- 
1рамата за работа, се под
чертава, че СУБНОР в ре
гиона, като част на органи
зираните социалистически 
сили очакват крупни задачи.

Реализацията на инициати 
вата на другаря Тито за ко
лективна работа, решаване и 
отговорност е една от пър’" 
востепенните задачи в на
стоящата година. В този 
смисъл ще се разгледа идей 
но-политическия аспект на 
личната и колективна отго
ворност в провеждането и 
реализацията на приетите 
становища и заключения- 
Ще ' бъдат разглеждани и. 
въпросите за функционира
не на делегациите и актив
ността на делегатите на 
СУБНОР в обществено-поли 
тическите общности и само- 
управителните общности на 
интересите.

Отделно ще се посвети 
внимание на тачене и раз
витие традиците от НОВ-а, 
понеже имат огромно значе 
ние не само за схващане на 
миналото, но и сегашното и 
бъдещето. Със значителни

манифестации ще се ознамс 
нува 35-годишнината на ос
вобождението на 
страна, ще се организират 
комеморативни тържества в 
Войник, ПРилово и Масури 
ца, а щс се организира и 
фестивал на детските хоро
ва с революционни и патри 
отични песни във Власотии- 
це. Ще се анализират и въ’

нашата

детето. Организирани бяха 
няколко изложби на детски 
творби в основните учили
ща както и изложба на де
тски фотографии в Центъра 
за култура в Димитровград.

От активностите, по повод 
Международната година на

С. Микич

Т. ПетровОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СЪЮЗА 
НА БОЙЦИТЕ В БАБУШНИЦА

Бойците активни в 

местните общности
ЗАГРИЖВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЬ 
ДИЯ,

Нарушенията в община 

Димитровград нарастват
Към края на миналия ме

сец в Бабушница се прове
де заседание на Общинския 
отбор на Съюза на бойци
те, на което бяха обсъдени 
редица актуални и интере
сни въпроси. Най-голямо 
■внимание беше отделено на 
бъдещото устройство на бо
рческата организация, като 
се проведе на дело иници
ативата на другаря Тито. 
Делегатите единодушно при
еха тази инициатива.

Обсъждайки информация
та във връзка с организи
рането на всенародната от
брана и обществена самоза 
щита делегатите подкрепи
ха предложената програма., 
като особено място и роля 
занапред се дава на местна 
та общност. Изтъкнато бе
ше, че всички членове на

Съюза бойците трябва 
да бъдат активни—«актова
поле и всеки дейно да се 
включи в организирането 
на всенародната отбрана и 
самозащита.

На заседанието бяха при
ети и измененията и допълне 
нията на статутарното реше 
ние на Общинската органи
зация на Съюза на бойците, 
а приет беше и правилник 
за вътрешния ред.

Тези дни бе съобщена ин
формацията, която 
съдията за нарушения 
ОС — Димитровград, а ко
ято се отнася до нарушени
ята в общината през изте
клата 1979 година.

Веднага можем да конста
тираме, че нарушенията в 
общината нарастват, 
то в сравнение с наруше
нията от 1978 година, мина
логодишните са много пове

ни нарушенията в движени
ето нараства, а материални 
те щети тук възлизат над 
2 милиона и 168 хиляди 
нара. И тук причините са 
много, но две са основни:

изготви
на

ди-
Делегатите обсъдиха и от

чет за изборната дейност в 
орга 1 шзациите 
на бойците в общината. В 
Общинската конференция 
на Съюза на бойците в Ба- 
бушкица с едногодишен ма
ндат беше избран досегаш
ният председател на органи 
зацията Никодие Велкович.

Съюза състоянието на пътната мре 
жа и грешките на водачи
те. Поради това ще трябва 
да бъде разрешен въпроса 
за изграждане на пътна мре 
жа в общината, на който 
план вече съществуват ви
дни резултати, но все още 
незадоволяващи.

Да споменем и това, че 
през изтеклата година бяха 
отнети 13 шофьорски книж 
Ю1» а също така на 13 ли 
ца бе забранено издаване
то на същите.

Според данните, които са 
посочени в отчета, се вижда 
че през 1979 година са пра
вени доста нарушения- 

Общо взето през 1979 го
дина са били поднесени 915 
нарушителни заявки, или 
132 повече в сравнение с 

година.
От казаното до тук не би 

ва да се остава с убежде
ние, че всички нарушения, 
които са направени на те
риторията на общината са 
,дело” на жителите в об
щина Димитровград, защо- 
то е ясно, че през Димит
ровград минават много чу
жденци, които също са пра 
вели много нарушения.

на

защо

че.

Интересно е да се споме
не, че глобите, които пла
щаха нарушителите на за
кона по движението през 
79 година, бяха много 
високи в сравнение със 78, 
но това като че ли не вли
яе много на онези, които ги 
плащат!

През 1979 година, Общин
ският съдия за нарушения, 
е изрекъл общо 754 
ни глоби, чиято 
възлиза на 1178,600 
Съшо така 
ни 24

В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ЛУКАВИЦА И БЕЛЕШ. 
ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН

Курс за домакини ПО-

Секцията за обществена 
дейност .на жената 
Общинската 
на Социялистическия съюзи 
на Съюза на Социалистиче 
ската младеж в Димитров
град от 1 до 15 февруари, 
ще организира курс за до
макини в местните общно
сти — Лукавица и Бе леш.

Споменатият курс ще бъ
де организиран в рамките 
на осъществяване програма 
та за домакишжо образова
ние й здравно възпитание 
на село.

конференция за
обществена дейност 
ната и Републиканската 
ференцця на Съюза 
циалистическата младеж на 
Сърбия.

Програмата ще бъде

канската
към 

конференция
на же- 

ко н
на со- парич

СТОЙНОСТ
динара, 

са били изрече 
затвор

осъ
ществена с помощта на сту
дентите на Висшето

1978наказания 
от общо 520педаго

гичеоко училище за иконо
мика
патронажни сестри, 
ще участвуват в предавания

дена.
Що се касае до наруше

нията от областта на обще
ствения ред и спокойствие 
и тук, както вече казахме, 
нарушенията нарастват но' 
един факт радва, че броят 

непълнолетните 
тели намалява.

Счита

на домакинството и
които

та.
Излишно е 

за ползата от 
който ще обогати

да се говори 
този курс, 

знанията 
на домакините от двете спо
менати местни общности.

Т. Петров.

на наруши-
Програмата е изготвена 

от страна на Кооперативния 
съюз на Сърбия, Републи-

се най-мното 
шения са правени 
ствието на

нару- 
под дей- 

алкохол. Броят Т. Петров
СТРАНИЦА 10

БРАТСТВО * 18 ЯНУАРИ 1980



50 ГОДИНИ

ОТОПЛЕНИЕТООт съдебния процес иа 

комунист'/! от Югоизто 

ниа Сърбия
ншцето започнало да се про
меня- Горната му каменна 
част под комина изменила 
формата си, там се появила 
висока водоравна греда, бо
гато украсена със скулптури 
с митологично или религиоз
но съдържание. Гредата се 
поддържала от две отранич- 
ни колони, съш-о така с вну 
шителни размери. Появили 
се комините, като някои би
ли огромни по размери: до 
над два и половина метра 
широки и високи над два 
и половина метра!- 

Големите гоблени от XV 
и XVI в.

ПРИ температура около нулата туземците от 
Огнената Земя живеели без къщи, без огън и без 
дрехи. И се чувствували добре. Но навсякъде в 
останалия свят нашите прадеди са водили борба 
против студа. Без особен успех. Трябваше да на
стъпи нашият век, за да бъдат жилищата ни прия
тно отоплени, денонощно и без пушек.

За да сгрее човек, му е нужен огън. Най- 
далечните ни прадеди затова си направили огни
ща: дупки, изкопани на половин метър дълбочина 
облицовани със сухи камъни и разположени в 
средата на колибата или палатата. Димът изли
тал през отвор на покрива. Аристофан разказва 
как старият Поликлеон се измъкнал от една стая 
„през комина" (и то около 400 години цреди > на
шата ера). Но Витрувий (римски архитект от I 
век) не намеква за съществуването на комина в 
„Де архитектура", книга, от която излага прин
ципите на античната архитектура.

★ СТАНКО ПАУНОВИЧ: „Вие съдите 
сега, но ще дойде време когато ние ще съ
дим на вас”

цес организиран срещу два- Глигориевич (Глигориев) 
десет комунисти от Югоиз- Власаки Алексов, Коста- 
точна Сърбия. дин Еленко©, Костадин Не-

Арестуване на. комунисти- делкович, Риста Колицич 
те започна през май 1929 го Миливое Феликс, Светомир 
дила след един ггровал в ни Марич, Живоин Томашевич 
шката партидна оргаиизл- Кръста Йович, Йован Кра- 
ция. Мустафа Дедич- забеля тич, Манойло Джорджевич 
зал покрай ж. п. линията и Иван Иванович. 
един човек, който носил го- От 20 обвинени комунисти 
лям колет. Същият изпад- четирма били от Цариброд 
нал съмнителен и бил за (Димитровград), .между ко- 
държан от страна на жан- ито и Власаки Алексов един 
дарма. По-късно било уста- от най-бележит«те комуни 
новеко, че в колетчето се сти от Димитровград между 
намирали комунистически двете войни. С провала и 
афиши и циклостил, а лице- съдебния процес всъщност 
то, което' разпространявало била ликвидирана партийна 
тези афиши бил Милан Ма- та организация в Димитров 
ринкович, член на Местния град. 
комитет на ЮКП в 
Той разпространявал афиши да имали отлично държа 
„Към трудовия народ от ние. Те порицавали връзки 

на всички те си с други комунисти, но 
в Югосла- с гордост признавали,

са комунисти и че се борят 
за по-добър и по-справедлив 
псряДък в страната.

на не са служели 
толкова за украса на стени
те, кол мото за защитата от 
влага и били окачвани на
стената, както се прави 
днес, а висяли па няколко 
сантиметра пред нея, оста
вяйки достатъчно въздух 
за изолация. Тъкмо това да
ва възможност на Шекспи
ровия Полоний да се скрие 
зад тапицерията където Ха
млет го промушва с шпага
та ои.

Вероятно по време на Ри
мската империя се е появи
ло отоплението с горещ въз 
дух, наречено хишжауст. В 
подземно помещение били 
разположени една или две 
пещи, използващи като гори 
во дърва. За да: -няма много 
дим, дървата за горене пър 
во накисвали във вода, след 
това дълго време ги суше
ли, а накрая ги намазвали 
с кюопе. Използувани били 
и съчки, и сухи треви. На
гретият въздух заедно със 
саждите и пушека се отве
ждал по търби до специал
но помещение, запълнено с 
няколко реда тухли, между 
които циркулирал топлият 
въздух. Това помещение 
било разположено под ста
ите, които трябвало да бъ
дат отоплявани.

Хипокаустът имал опрани 
чен район на действие, за
това не може да се нарече

Галите направили крачка 
-напред: те измислили парно 
то отопление. Използвайки 
принципа иа хишжауста на 
победителите 
те вградили в стените иа 
домовете си специални тръ
би, по които пропускали иа 
грятата водна пара. Вече 
могли да се отопляват едно
временно няколко помеще
ния- • •

Около XI век в Гренлан-

римляни,

Как стои въпросът с го
ривото? Липсата на подход
ящ транспорт налагала из
ползуването на дърва. Ка- 

могли
дия вече използували за ото 
пление изворите с кипяща меини въглища

се използуват само непооред 
в ствено край мините. В Ан-

да
вода - — иропуокали парата 
през тръби, монтирани 
стените. глия, известна с влажия си 

климат, камината се появя
ва едва през XVI век. Бога 
ташите използували . дърва, 
а бедните — въглища, наре
чени „морски въглища", за- 
щото били докарвани с ко
раби от мините в северни
те части на страната.

Всички комунисти на съНиш.
Във Франция през цялото 

Средновековие хората мъР* 
знели зимно време. За да 
се огреят, заобикаляли орни 
щето и дори „влизали" в 
него, като сядали на каме
нните пейки 
Там жените кърпели дрехи 
те, използвайки светлината 
на пламъците, там се съби-

града и селото 
националности
вия”.

След арестуването на Ма 
ринкович били развити пар 
тийни организации в Цари 
брод (Димитровград), Пи който 
рот, Зайчар. Лесковац и дру 
ги места в Сърбия- 

Комунистите били аресту
вани в Окръжния затвор на 

— Ниш и там задържани до 
края на годината на раз
питване.

че

около огъ-ня-

Станко Паунович от Ниш 
от 1926 година бил 

секретар на СКОЮ признал 
пред съда, че е член
ЮКП и че „води борба сре
щу
болниците”. Пред съда той 
заявил: „Свобода не искам 
от съДа. но от пролетерска 
та революция, затова ми е 

^ все едно —на—колко години
започнал съДеония пРоцес ~ще -ме осъдите”. А след ка- 
пред Съда за защита на -дъР 
жавата в Белград. Пред съ- т0 
да били изправени следни- 
те комунисти: Милан Марин той казал: „Вие съдите сс 
ко-вич, Илия Милованович га, но ше 2Рйде време ко
Станко Паунович, Димитрие гато ние ше съдим "а„_ВДС ' 
Стоил кович, Савка Тасич

В различните страни из
ползувани най-различни ш 
дове гориво. В Бретан из
ползували изсушен говежди 
тор, сушени водорасли, су
шен биволски тор бил из
ползуван в Египет. На много 
места бил използуван тор
фът, въпреки че отделя гъ
ст пушек. В Мадагаскър се 
отоплявали със слама и зе
лени съчки, което силно дра 
знело очите.

централно отопление в дне
шния смисъл. Този начин 
на отопление бил използу
ван преди всичко в римски-

рало цялото домочадие за
едно със слугите и ратаите. 
Разбира с,з, хората оставали 

те бани. Именно там_ее-съ—облечени в топли дрехи и 
бирали римляните; когато 
искали -да се погреят. По- 

-ращи това и най-малкото ри
мско градче е имало поне 
една баня, отоплявана с хи- 
покауст.
мляните използували съО'Ръ

на

експлоатацията на ра
шапки. Освен това подът в 
помещението около огнище
то през цялата зима бил по 
крит със слама или сено, 
което при ферментация от-, 
дела топлина. В дворците и 
замъците имало дори специ-

На 13 януари 1930 година
В домовете си ри-

му било съобщено, че е
ални хора, които се гриже- 

* ли :на пода винаги да има 
достатъчно пля©а за този 
вид естеотвено отопление. 

Малко преди Ренесанса ог-

жение, старо като света — 
гръцката ескария, мангала. 
Той бил преносим или на 
колела, украсен с медни 
или бронзови декорации.

16 години затворосъден на

(Следва,)

ДИМИТРОВ ГРАДСКОВРЕМЕТО В

Главна грижа: подържане на връзките
оъо «елата

що така бпрзо реагира.
8 януари взе решение да сс 
забрани употребата на шей- 

улица „Крум 
улица

сс снадбяваг с артикули от 
необходимост.го-Последната седмица 

вори, че зимата не се шегу- 
. На 14 януари т.г. в Ди- 

бе регистрирай 
в страната

първа
ли и оки по 
Златанов". По тази 
минават много моторни лре 

има опа 
Зато-

акцията 
улиците 

В това направ- 
помощ оказа

на В Димитровград 
за почистваме мамигровград 

най-студен дан
_ 20 градуса под нулата.

бе и -най" 
тази зима.

продължи, 
ление голяма 
ха младите. Те орган изпра

тим*

Използуване иа механизациявозни средства и 
сиост от злополуки, 
ва Изпълнителният 
препоръчва 
децата да излизат иа зимен 
спорт по улиците „Христо 
Смиреноюи”, Христо Ботев", 
и „Власаки Алексов". За- 
бря-нява се напълиго излизане 
то с шейни на улиците „Мо 

Пияде” и ,/Маршал Ти-

Това всъщност 
студен ден през съвет 

иа родителитема аК0ИбЯ.цшюката
конференция па Съюза
социалистическата младеж.
Механизация за изкарване 

даде .комуналио-ус 
„Услу-

паралнзи- 
в община- 

Пирот—
Сиеговал ежит е 

раха движението 
Освен линията

иа

та.Димитровград — границата 
няколко дни бяха сиря™ 
рейсовете на всички личи ■ 
След почистване на пъгища- 

, е «аправе- 
Т. Одоровци, 

авто-

иа снега
луж.но предприятие 
га" от Димитровград.

За отбелязване е това, 
младежите се при- 
и много други гр.1

ша
то .
Изпълнителният съвет апели 
ра към гражданите да се 
придържат към тези реше
ния-

Засега сиадбяваието в оо 
шината с хранителни ороду 
кти е добро.

та сега отново че към 
ключиха 
ждани на града.

на връзка с 
Невля, а напоследък 
бусът гюдържа линията за 
Сенокос, както и по-рапо, 

Пирот. „Няш-експрес 
големи усилия да 1И> 

редовна връзка съС 
може хората 

лекар и да

РЕШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИ 
ТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Изпъл«итеЛ11Ият съвет при 
Общинската скупщина

през 
влага 
държа 
селата за да 
да отидат при

Изкарване на снега от главната улицаТ. П. - Б. Н.съ-
СТРАНИЦА И
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ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ

* ТЕРМОЦЕНТРАЛА В СЕВЕРНО МОРЕ*
мнението на Тъмоои, 
по-близко е

басадори, с бежанци от Ви- 
както се надяватI Германската федерална ре 

публика п Северно море ще 
построи термоценирала, ко
ято ще произвежда електри 
чоски ток от надморския 
земен гас. Сидаиа ла тази 
термоцеитрала, която тряб
ва да бъде построена — ка 
кто е запланувано — за три 
години шс има 
350 мегавата.
:ще експлоатира 
малките находи ща па 
мия тас и ше бъде в със' 
тояние да се премества от 
едно място па друго.

Пол учената спектрическа 
енергия иа сухо ще се пре
нася с помощта па иодмор 
скн слектрични каблш. Ма
кар, че по този начин по
лучената енергия ще бъде 
по-скъпа от онази от яДРс 
шгге централи, специалисти
те считат, че изграждането 

тази централа ше бъде 
рентабилна!

ФРАНЦУЗИТЕ ВСЕ ПО-
ВЪЗРАСТНИ

все
денят когато 

ше можем да ускорим то
зи процес, както \и далече 
по-успешно да се борим сре 
щу различни психически за 
боляиания»

егиам
оиимател-иге па серията

ръководи*и с виетнамски 
тели. Серията трябва да бъ
де завършена до края па 
1981 година.

■

РАЗВОД НА БРАКОВЕТЕ 
В ИСПАНИЯ

НОВИ ОТКРИТИЯ В ЧО
ВЕШКИЯ МОЗЪКмощност 

Централата 
ролатилно 

зем-
На испанците е олекнало. 

А и на испанките. Макар 
че черквата не позволява 
развод на брака, правител
ството прие декрет, който 
дава възможност за развод 
па брака пред граждански
те съдове, 
мситът да приеме този де
крет, което въ» всеки слу
чай
пгс бъдат развеждани съд- 
бено, но „пред бога" този 
брак и псинататък ще съще
ствува.

Неотдавнашните 
тия ла функциониране 
човешкия мозък са повод 
за иследвадшя, които би да
ли възможност за подобря 
пане на запомнянето, леку
вате па симптомите за ста
раеше, изграждане на 
мощни комлютери. 
съобщи Ричард Тъмсон на 
заседанието па американ
ското дружество за усъ«ъР" 
шеиствупаие на науката, от 
калифорнийския универси
тет, преди всичко слава ду
ма за откритие на химиче
ски материи, които се обра
зуват в мозъка т. и. пепти- 
да, които играят важна ро
ля в регулирането иа чувс
твата за болка и 
ство а може би и в мехаг.ги 
зъма ма учението и запом
нянето.

Съшо така е направен го
лям напредък, както подче 
рта американският учен, в 
разбигра! гето 
на мозъка, 
възможност за коструира- 
не на компютер, чиято стру 
ктура би била подобна на 
структурата на човешкия 
мозък. Окончателно, е на
правен напредък в схваща 
пето, ролята на мозъка в 
процеса на стареенето. По

откри
ла

Писмо от Бай Опи В случай парла-по-
Както

ОТДАВНА не съм ти се обаджил, па еве ©ьМ 
реши да ти се яшш. Д» тн честитим ноиу т-ьрго- 
вску годину и да ти се пак нещо оплачем.

Елем, беше това па първият работьн Дън 
новогодишното празнуваше. Излсзо у Цари-

сс очаква, испанците

1
след
бродскуту чаршию да си купим преспи веешщи, 

празн1щите три Дъна прежвакува ба-
на

РЕЗА ПАХЛАВИ „ОТКРИ
ВА ДУШАТА"

защото през 
яте новине.

С новуту годпну при нас дойде и зимата па 
реши да обиколим дуБашете и да си купим зи- ’ | 
мску кошул»у оди трикотаж. Бутну първо при

й

Бившият ира!гски шах Ре- 
за Пахлави е решил да „от
крие душата си” пред теле
визионните зрители на ан
глийската телевизия и в 
разговор с английския жур
налист Дейвид Фрост раз
каже своя „жизнен път”. 
Дейвид Фрост е известен 
по разговорите с бившия 
президент Никсон и с дър
жавния секретар др 
джер и по „праха” 
след това се повдигна. Фро
ст тези дни ще започне раз 
говорите с бившия шах в 
Панама.

задовол-
фрамцузптеЧислото 

по-млади о-т 20 години с п 
все по-малко, докато все по
вече са онези, конто са по- 
възрастни от 75 години — 
се твърди в отчета на фре
нския Национален институт 
за демопрафически проучва 
пия- Според данните, които 
са публикувани в този от- 

жителите

па
Симу. „Нема, Бай Онзи, немамо нищо от трико- 

ореяви вългьени чорапцн. Са- 
големи ко за тебе".

таж, но ево нмамо 
мо два чивта су остали,

— Имам си чорапцн, Симо. . .
структурата 

което би дало— Я не кажем да си обосел, ама нали зна
еш нова година е, а ти си ми пръв муштерня- •

Узо чорапците и се надиго надоле да тражим 
кошул»у. Улезо при Луку. Момчето се строши од 
любезност, нали си е оди търговско колено. Ама 
и при шега немаше никакъв трикотаж. Пойдо си, 'Ь

ш

Кисин-числюто на
Франция расте от 0,3 

годишно. Средният 
жизнен век на французите 
е 70 години за мъжете, а 78 
за жените. Също така е по
сочен факта, че във Фран
ция живее рекордно число 
на чужденци — над 4 ми
лиона и 200 хиляди.

чет, 
във 
па сто

който

а он ка пиену:
— Леле, Бай Онзи, па ти си ме подлазил, I— 

ва година йе, не бива да ми не прайиш севте!. . .
но»

Моля, 1ез двначеш!
ВОЙНАТА ВЪВ ВИЕТНАМ 
НА ТЕЛЕВИЗИЯТА

Правителството ' на __САЩ 
съобщи, че частично' *щс 
финансира снимането на 
една телевизиона серия от 
13 епизоди за войната във 
Виетнам. В снимането на

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

Срещат се стари приятели:
•— Къде си бре, какво си се така накитил?
—- Ставам интернационалист: панталоните са 

ми от Трйестг—^Италия, ризата от Солун — Гър
ция, зимното палто от Инстамбуд. — Турция, а 
гащите от София — България-

серията ще участвуват и 
френската и английската 
телевизионна мрежа.

■По изявлението на амерн 
канския продуцент Ричард 
Елисом и журналиста Стек
ли Карнов, които ще водят 
разговори с участниците 
въ® виетнамската война,

ДИМИТРОВГРАДСКА
Немаше при Луку нищо друго ко за мене, 

па ми утресе и он йедни чорапцн.
При Ветку и при Малинку и у друБете те- 

кстилне продавнице се случи същото. Нигде у 
Димитровград не намери трикотажну кошул>у, ама 
затова напълни дисадзити с чорапцн.

Я сам човек пред пензию и IIедва ли че 
дожквейем толкова чорапцн да сБинем. 
решавам под старе године да се разведем със 
бабуту и после пак да напрайимо свадбу, та ако 
може тия чорапцн що Би накупува за новогоди
шното „севте” да Би прокарам като чеиз на сва
товете.

На улицата в Димитровград младежка бри
гада почиства снега. Двама по-възрастни хора дър
жат лопатите и разговарят:

— Аз имам лек за почистването на снега из 
улица. . .

— Как?!
— Ами да върнем отново 

път през града. . .

главната
при снимането иа серията 
ще се води сметка за обек
тивното

международния
представяне на 

схващанията на всички стъ- 
лкновени страни. В серията 
ше бъдат представени съ
битията въ® връзка с ви
етнамската война от 1940 
до 1975 година от първата 
съшротива на виетнамците 
на фруменскагга колониза
ция. де американското пора 
жение и изтегляне от Виет
нам. Също така ще бъдат 
представени разговорите с 
американски войници и ам-

Затова
Е!

БОСИЛЕГР АДСКА

В търговското предприятие двама работника 
утоварват чувал сол за една кооперация и разго
варят:

— Тази сол за къде е?
— За Дукат. . .
— Ами, защо там изпращаме сол сега? 

Защото те получават този артикул само 
във високосните (преступни) години!?

Нека йе със среБу и с бериБет 
твой БАЙ ОНЗИ

Лмшровграрсн*
сеиаация

кьм/чм!.тя ? ^

ЛочисФвЖР
ЧЯРШНЯТЛ

0


