
ВрятстВо
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.
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ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СКС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕ 
СКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯСъобщеше за здравослов

ното състояние на президента
Тито

Любляна, 21 януари—Тан^г

Президентът на Републиката, който 
опериран на Клиничния център в Любляна пре
кара нощта спокойно. Температурата, кървното 
налягане и пулсът се движат в нормални грани
ци. Общото здравословно 
та Тито е добро.

вчера е

състояние на президен-

Консилиум лекари

Нашите сърца туптят за 
Твоето добро здраво

Най-топли човешки пожелания за бързо оз
дравяване непрекъснато пристигат до другаря Ти‘ 
то в хилядите телеграми от всички краища 
Югославия, от параходите и самолетите, с които 
пътуват наши хора навред по света, от югослав
ски граждани, намиращи се на временна работа в 
чужбина, от наши преселници и голям брой чуж- 
дестрани граждани от множество страни в света.

(ТАНЮГ)

на

Битката за стабили 
зация изисква съществени 
промени в поведението въ® 
всички клетки на общество-

РАВНОПРАВИЕТО НА ЕЗИЦИТЕ 

СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ДЕВО
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И РАДИО 
ПРИДАВАНЕТО НА БЪЛ ГАРСКИ ЕЗИК

Консшущюштг задъниш до 
края да се рвалнзмрат

то.
^ Отношението към 

мерка на 
после

осъществяваненения, без
на пълно равноправие 
всички народи и народнос- 

Във връзка с това, пос
тоянно трябва да 
раме това равноправие док- 
рая и до най-голяма степен 
да се осъществява във вси- 

области, съгласно 
партийни документи,

Степента на междунацио- 
налните отношения в СР 
Сърбия е отбелязвана с пое 
тоянно ангажиране на цялото 
общество в доизграждане 
на всички видове равнопра
вие, пълно сътрудничество 
и постояло укрепване спло 
теността на народите и 
народностите, бе изтъкнато 
на заседанието на съвета по 
междунационални 
ния при РК на ССТН в СР 
Сърбия, състояло се на 18 

т.г. в Белград.

спестяването 
идейно-политическата 
дователност на членовете на

на

СК Издателство „Братство” в нователя си и предложило 
Ниш, с всичките си изда- същата да изпълняват МОК 
нигг и радио предаването на ССТН на Нишки и Юж- 
при радио Ниш на българс- номоравски регион, вместо 
ки език имат извънредна досегашните четири оощи- 

бъл- ни, заради по-лесен и по-е
фикасен контакт, по-добро 
планиране и преглед на дей
ностите; че печатниците уве 
домяват за-увеличение на 
разноските за печат на и^да 
1шдта през 1980 
пТ^с ~7(Г на сто: че е отво- 

меж- рен Въпросът около финан
сирането на „Другарче” пр- 

СР ез 1980 година между Репуб 
18 ликанската културна общ

ност и Републиканската об
щност за основно образова
ние; че са необходими и у

ти. инсисти- + За сигурността на 
нашата страна трябва да се 
грижат всички наши труде 
ши сепачки функция в живота на 

гарската народност, задовол 
яването културните нужди 

нейното

на За-Осъществяването 
ключенията на Председател- 

ЦК иа СЮК и ре-
шите
конституционните определе 
ния и заключенията на пар 
тийните тела, съвсем конк
ретно ,на практика, при пое 
тоянно превъзмогване на вс 

обективни, но поняко-

ството на 
золюцията за икономическо- 

основната
отноше- на народността и 

информиране на роден ез 
ик, а ведно с това и в осъ 
ществяването на равнопра 
вието, бе изтъкнато на засе 
даиието на Съвета по 
ду национални

Р1С на ССТН на

то развитие е 
икономичеока 
ока задача в настоящата го- 

коя'1'о трябва 
да се ангажира целият СК 
всички организирани оили и 

на нашето об-

и политиче- година дориянуари
Спецификата на междуна- 

ционалните отношения е пр- 
исъствуваща във всички об
ласти на труда, във всички 
дейности. Няма дейност, ко 

е отбелязана с вза

ички
га още и субективни труд- 

във встъпител- 
Светозар Та 

на съвета 
отно-

дина, върху
отношенияпости, каза 

ния си доклад 
дич председател

междунационални
шения при РК на ССТН в 
СР Сърбия в-ьв връзка с
приемането на програмата 
съвета за 1980 година.

На територията иа 
бия без покрайнините днес
“Гшествуват 46 стопански
изостанали общини. )е оо 

представляват две пепт 
от територията и около ед 
ю четвърта от населението 
В републиката. Всички общ- 
ини с ЯРКО подчерта,, сме- 

национален състав се иа 
списъка иа иконо- 

изосгганалите. 
се подчертае,

при
Сърбия, с* стояло се иа 
януари т.г. в Белград.

Във встъпителното слово 
иа Борис Костадинов, дирек 
тор на Издателство „Братст величени средства за раз 
во” и разискването на Асен ширяване кадровия състав
Лазаров, редактор ~______
дио-предаването на българс- да се издава литература Нс

български език за основно 
и средно образование в рам 
ките на Издателство „Брат
ство” и да се помогне око
ло обезпечаването на техни
ческа база при една от ни
шките печатници за печатне 
изданията на български .е 
зик.

(институции 
щество и всеки трудещ се. 
Без колебалите, във всички 

необходимо да се 
енергични об-

поято да не 
имоотношения между наро
дите и народностите, от най 
-конкретен, поотделен вид 
до глобални отношения, ко 

винаги са присъщи, Д°' 
особено

среди е 
предприемат
ществеии акции, в които все 

носи собствената си
за осъществя

ването политиката иа »ко- ки език и и материалите 
комическата стаСжлизадад. предЛ(>Жеии иа Съвета, бе 

С оценката, че б с ‘ ‘ констатирано, чс не стигат
стабилизация търси съшеог- средства за финансиране 
папи промени и поведението издахелсхво „Братство" и ра 

клетки па обц.с дио-предаването па българ- 
сигурно е лай- С1Ш език па ВъВ Връ3ка с 

закл.оче;м',е 1Шг1?р това Изпълнителният съвет 
седанието иа ЦК иа ьго- иа Ср сърбия през 1978 и
състояло се през миналата ГОдИиа иптервенира с Конституционната
седмица в Белград иа което доп л11ителии средства от шгя на република СъР Я, 
се разисква, за задачите иа б дЖетии запас „а СР Съ,р във връзка със споменатите 
СКС в преодоляването иа б|У то за редовна, а не дейности, докрая 
причините за икономическа- за разширеиа дейност. За- се реализира, бе «№ Р ‘ 
та .нестабилност. ради туй е необходимо пое- в разискването на Да™

ИЗНОСЪТ — ОСНОВНА фикасно да се регулира ма- ето иа " 0х
ЗАДАЧА териалиата основа на тези Циоиални, , Хшщгсиоанетовгзьггуглв: актив.'*«« зк . гЕ=“ гг 5лв»тдвг пял ——

ло въпроса за ролята на ос

на

СР Сър дейности;ки да 
отговорност

на ра- на споменатите
ито
ри и когато на тях 
не се инсистира. Ако се има 
предвид, че става дума за 
твърде чувствителен и сло
жен материал, който Дълб°' 

прониква в чувствата и 
правата на всеки човек и о 
казва влияние докрай ®ъР 
ху общата съдба и по-ната 
Тъшното развитие на наши 
те отношения и възможнос-

ЩО на

въ® всички 
ството, това 
важното

ко

сен
мирагг на 
мически 
трябва да

става въпрос за

функ-Тук
че

неразби 
политическо 

нееднакво
из-тта за самоунравително 

разяване на всеки член нз
нашето социалистическо
щество, постоянно деен под 
ход към всички видове на
ши вкупни процеси дотолк 

по-необходим. Няма Ус 
иа самоул- 

ияма

не
лошораемост, 

отношениеоб иди
едни или ДРУ-

зависимост
коя национал-

шатретираме
ги граждани в
от 'гова към „ катп

се числят, тъй каго 
всички са еД 

но от
ва е
пешно (развитие 
равителио общество, 
изграждане на социалиЗъ 
с най-хуманеи лик, в който

МЯСТО ДОСТОЙНО
човешки теж

ноог
макво^псрав.юправии
пошепне на развитите. Но, 
очевидно е, че трябва изця- 

(На 5-стр.) (На 3-стр.)всеки има 
на вековните -б)Ч125.1



ОБСТАНОВКАТА В ЛФГАНИ СТАНПРЕД ПЪРВИТЕ СВОБОД 
ПИ ИЗБОРИ В РОДЕЗИЯ

ПО ПОВОД ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА САЩ ЗЛ БОЙ 
КОТИРАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА В МОСКВА

Ускорено снабдяване 

на съветската частиПротив пренасяне 

конфронтацията на 

спортното пола
Терор на 

'Помощните
Призивът «а американския 

президент Картър за бойко 
тиране на .петната опитни 
ада в Москва, доколкото 
съветоктге военни сили не 
се оттеглят от Афганистан 
в орок от един месец, пре
дизвика различни ,реагирл- 
ння в света. Въпреки че 
американската акция все 
още е «а проучаване, паве 

• че от онези, конто реагира 
ха са против бойкота на 
олимпиадата.

Така АФП оценява, не с 
призванието си американ
ският президент пренася 
конфронтацията между го 
лемите сили и военни блоко 
ве по въпроса за Афганис
тан от политическо поле 
на олимпийските игри, с ко 
ето предизвика жестока ре
акция на председателя на 
Международни* ол и мпнйски 
комитет Майкъл Киланнн, ка 
кто и на други официални 
ОЛИМПИЙСКИ4 личности.

Покрай острото реагиране 
на Киланнн, който енергии 
но сподели, че „Олимпий
ските игри ще се проведат 
в Москва или никъде", про 
тиев призива на американ
ския президент се изясниха 
и министърът за спорт на 
Великобритания Денис Фо- 
лоуз и председателят на 
Скупщината на Франция 
Жак Шабан Делмас. Фоло- 
уз изтъкна, чг „сто на сто" 
е съгласен с изявлението 
на Киланнн, а Делмас ка
за, че с призива си Картър 
„не улучи целта

Между тези, които се съг 
ласиха с Картър първ се 
намери сенаторът Едвард 
Кенеди. Обаче той ДО изве 
стна степен видоизмени при 
зива на Картър, като изтък 
на, че .деленото ембарго" и 
Олимпиадата са „основни 
символи", които не трябва 
да се заместят с ефективна 
та външна политика. Мне
нията в САЩ съшо са раз 
делени между „да" и „не”. 
Има и мнения, по които не 
е на мястото си спортисти 
те да се определят между 
своите желания за олимпий 
ски медал и ттатриотоките 
длъжности. Поставя се до
ри и въпросът: какво ще

се случи ако американският 
олимпийски комитет отхвъР 
ли призива па КартъР-

Засега с Картър 
сиха единствено Египет, Са 
удийска Арабид и Фидзюй, 
а Канада взе решение 
суспендираме та договора за 
разводна на спортисти-люби 
тели с СССР, който е склю 
чен през миналия месец.

В Съветския съюз амери
канският призив за бойко
тиране па Олимпиадата е ос 
тра критика и оценка, 
това е още един в редицата 
елементи та студената вой
на. Същевременно в Москва 
се съобщава, че подготовка 
та 14- .съветските спортисти 
за участвуваме па знмагите 
олимпийски 
Плесид през месец февруа 
ри се отвива според по-рало 
утвърдения план.

По въпроса за бойкотира 
не та Олимпиадата в Москва 
сигурно ще разисква и 
ждуиародннят 
комитет, на заседание 
Лейк Плесид, иасрочеаю за 
10 февруари. Майкъл Кила 
нит е изразил желание 
пооредствено пред застани 
ето да се срещне с Картър 
и по-конкретното да го за
познае с неговата акция-

IСИЛИсе съшю

за Пат-1Со I фсдседагел я'г ' ^ а 
рпотскня Фронт ма Зимбаб
ве Джошуа Нкомо сподели,
че ще поиска интервенция 
от Съвета за сигурност па 
Организацията па 
,шгтс напин п случай така* 
наречепите помощни сили и 
Родезия не се оттеглят от 
силите, задължали за реда 
и мира п тази страна.

обедине
но

О^петски танк в Каоул

вогновъз-дей- ти па съветския 
душен флот от типа „анто- 
нов". Предполага се, че те

Съветското 
ствие в Афганистан и през 
тази седмица бе централна 
международна тема. Съоб 
щенията на агенциите оба- 

говорят за об 
становката в тази страна, а 
повече за становищата и ак
циите, които изнасят 
предприемат отделни страни 
предимно от Запада.

военно
Както съобщава Асошис- 

тод прес, Нкомо изтъкна, че 
тези ПОМОЩП1П сили всъщ
ност сп привърженици 
бившия 
тел Музорева, които заллаш 
ват населението 
и нареждат в предстоящите 
избори да гласува за Музо 
рева. Нкомо прибави, че с 
този проблем ще запознае п 
великобританския гувернер 
Соумс.

игри в Лейк-
доставят хра!га и съоръже
ния на съветските военни 

Афганис- 
снабдява 

не е предприето заради въз

па че по-малко части в източен 
таи. Ускоренотом ил Г1 гстъ Р-п рсдседа

Ме- ИЛИОЛИМПИЙСКИ по селата можлото влошаване на вре- 
и обилните снеговале

жи в Кабул, който е обкръ 
жеи с високи планини.

в
мето

Агенция РойтъР съобщава, 
че на аерогарата в Кабул 
ускорено пристигат самоле-

не-

ДЕЛХИ

ЮГОСЛАВСКО-АЛЖИРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО За по-правдив 
икономически порядъкРазговори Джурановин—Абделгани

ския министър-председател 
на Югославия е още едно 
потвърждение на югославско 
-алжирското сътрудничес
тво и приятелство, 
се отразява 
мнения на високо равнище.

Нашите две необвързани 
страни свързва крепко при 
ятелство и сътрудничество 
още от времето, когато ал 
жирският народ се бореше 
за национално освобожде
ние и когато започнаха съв
местните усилия за възста
новяване на равноправни 
международни отношения и 
укрепване на мира в света. 
Посещението получава на 
значението си, понеже идва 
по време на сериозно изо 
стряне на международните 
отношения, което пред необ 
вързаните страни поставя 

още по-голяма отговорност 
(Танюг)

Министър-председателят на 
ДНР Алжир и член на По
литбюрото на ЦК на ФЛН 
Мохамед Бенахмед Абделга 
;ни в среда пристигна в Бел 
град, в качество на личен 
пратеник на президента 
дли Бенджедит с поръка за 
президента Тито.

Посещението на алжир- 
министър-председател

През тази седмица в глав 
ни а град на Индия Делхи 
започна триседмичната ра
бота общата конференция 
на ООН за индустриално ра 
звитие, на което ще бъдаг 
обсъдени постиженията през 
изтеклото десетилетие и из- 
намирането на нози перспе 
ктиви за възстановяване на 
по-правдив (вече проклами
ран) икономически порядък. 
На конференцията участву- 
ват 2500 делегати от 120 стра

гия п нова динамика.
„Конференцията се прове

жда в прави я час, понеже 
влошаването на световната 
икономическа обстановка из 
ражда потребата от нови ме 
жд у народни отношения' — 
предупреди Валдхайм-

Индира Ганди изрази уве 
рение, че на световната об 
щественост е необходимо по 
твърждение новият между 
народен икономически поря 
дък да не остане .далечна 
илюзия”, но чрез по-решите 
лна воля на индустриални
те страни да се предприемат 
практически мерки за осъ
ществяването на целите и 
задачите от Лима в един оп 
ределен срок.

На съвещашгго в Делхи 
страните 
занимават с новите предло
жения за преодоляването на 
яза между една трета 
на човечеството в разви
тия Север и две трети, чие 
ляш-и се към изостаналия 
Юг. В документа „Промиш
леността на двехилядитата 
— нови перспективи" са 
наброени осам предложения 
за възстановя®тане на ме 
ждуглародното съТрудничест-

което 
и в обмена на

Ша-

СКИя
на Югославия същевременно 
е официално и приятелско,
а е направено по по-рано из 
пратена покана от председа 
теля на Съюзния изпълни
телен съвет Веселин Джу- 
ранович.

Както се очаква Джурано 
вич и Абдел гани ще обмен
ят становищата за развити
ето на взаимните 
ния и сътрудничеството, ка 
кто и за актуалните 
дународни проблеми.

Посещението на

ни.
Конференцията официално 

откри президентът на Ин
дия Саиджива Реди, а увод 
ното заседание се проведе 
под председателство на ге
нералния секретар на Оргл 
низанията на обединените 
нации Курт Валдхайм. 
работата на заседанието 
ствува и индийският 
и истър-председател Индира 
Ганди и предсе дате лств ув д- 
ишят на 34 заседание на Об. 
щото сбраните нп ООН Са- 
лнд Ахмед Салим.

Откривайки конференция 
гражданин на

огпноше-

В членки ще сеЕрштЗо
меж-

уча
ми-алжир и задачи.
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ПРЕД ИЗБОРИТЕ В САЩ

Картър и Кенеди започват с 

измерването на силите си та ПЪРВИЯТ
Индия ПОРъЧИ, „че провеж
дането нп тази конференция 
в началото на настоящото 
десетилетие е от голямо зн.а 
чение, понеже занапред са 
необходими и нова

та кандидати (Картър и Ке 
иеди) на тази партия 
председателските избори.

С избор на делегати в аме 
риканския щат Айова, кои
то към края «а юни Ще из
берат кандидат за предсе
дателските избори, насроче
ни за ноември т.г. в Демо
кратичната партия започна 
политическата борба между 
американския президент Кар 
тър и сенатора Едвард Ке
неди за кандидатура за най 
-високата функция в Съеди 
немите американски щати.

партия 
местни организа

ции в Айова, които ще из
берат вкугтно 50 делегати за 
националната конвенция, на 
кодто ще се гласува номи
нацията на един от двама-

во, насочено към осъществя 
нането нама нов междунаро- 
ден икономически порядък-страте-

ЮГОСЛАВСКО-РУМЪНО- БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СРЕЩА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЕЛЕГАЦИИ
Завчера в София се срещ

наха правителствени делега 
ции на Югославия. Румъ
ния и България за да обсъ 
дят въпроси от взаимен ин-

оглавява председателят 
Изпъдиителни я съвет 
скупщината .на СР Съ.рбия 
Иван Стамболич, българска
та зам.—председателят 
Министерския 
дрей Луканов,

на дителят на българската де 
легация изрази надежда, че 
срещата ще приключи с кон 
структивни резултати.

На тройната среща учас
твуваха и нашият посланик в 
София Дашило Пурич, бъл 
гарските посланици в Бел
град и Букурещ п румън
ските посланици в Белград
и София.

на

наДемократичната 
има 2530

терес въп^ връзка с изграж 
дането
ския хидротехнически ком
плекс Никопол — Турну Мъ 
гурел и

Ан-съвет
а румънска 

та заместникът на първля 
министър на правителството 
Виржил Трофин. В 
си реч, в качеството 
председателствуващ, ръково

румъно-българ-на

Ю госл авско-румъ н- 
ската система „Гердап II”. 

Югославската
уводната

наделегация (Танюг)
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В действие-без колебание
(От 1-стр.) на творческия труд трябва 

да стане една от най-важ- 
преди всичко за повишение ните области в практическа 
на износа, представлява ед- та дейност на първичните 
яа от основните задачи в организации на СК, Синдика 
борбата за стабилизация. За 
трудността и сложеността 
на тази задача, доко говори 
сведението, че за осъществя 
ваненето на Възложената за 
дача е необходимо СР Сър
бия през 1980 година да по
виши износа с 6 процента 
при едновременно намалява 
не на вноса.

Въпросът за потребление
то според духмите на Глмго- 
риевич получи идейно-поли
тическо значение, защото 
тук не се осъществяват об
ществените договори и са- 
м оупр авите лните споразуме
ния- Прекаленото потребле
ние цряко влияе върху на
маляването на интереса на 
сдружения труд за износ 
върху инфлацията и пови
шението на цените. Отноше
нието към спестяването за
туй с мерило на идейно-по
литическа последователност 
на линията на стабилизация 
та във всички среди.

Като подчерта, че борба
та против ураниловката и 
борбата за по-високо ценене

да се намалят разноските за 
разни тържества, реклами, 
служебни командировки в 
чужбина. Особено е необхо
димо, изтъкна той, в опре
делени дейности, а преди 
всичко в организациите на 
сдружения труд в нестопан
ските дейности, да спре увс 
личението броя на админи
стративните служещи. Само 
през изтеклата година сред
ствата за работа на адми
нистративните и спомагател- 
ните служби в трудовите об 
щности в обществените дей 
ности са увеличени с 30 про 
цента.

И ФАКТИ тите и самоуправителните ор 
гами, Глигориевич изтъкна 
че разликите в личните до
ходи между отделни отра
сли и групации, са неоправ 
дателно големи, нереални.

— Ихма организации на 
сдруженич труд и трудови 
общности, преди всичко из
вън хматериалното произво
дство, в които личните до
ходи не са в зависимост от 
истинския принос в създава 
нето на дохода — каза Гли 
гориевич. Те по правило са 

• зултат на придобитата по
зиция в първичното разпре
деление, групово-собствени
ческите поведения- Това е 
оказало влияние специалис
тите да напускат материал
ното производство и да ми 
нагват в непроизводствените 
дейности, което представля
ва сериозна пречка в осъще 
ствяването на целите на ико 
комическата стабилизация.

СИГУРНОСТТА — 
ГРИЖА НА ВСИЧКИ 

Глигориевич отделно се 
застъпи във всички среди

В НАЧАЛОТО
гарският младежки весХ“Г кул^а
„Пулс публикува статия, в която между другото 
авторът й Константин Попов, пише за така наре
чената асимилация на гражданите от българската 
народност в СФРЮ. 1 н

С огорчение 
всред населението

е прието писането__ на Попов
°т оългарската народност в 

Югославия- Сигурно той не разполага с никакви 
данни, с които да подкрепи становището си, кое
то изнася в един младежки вестник. Ала ако ’няма 
данни, той има своя цел, понеже младежкият 
вестник „Пулс” има свой тираж, има свои чита
тели, които от един официален вестник, официално 
се информират. Той ги „информирал” за асими
лацията на българската народност в СФРЮ” : 
този начин е дал невярна представа на едно поко
ление за българската народност в съседна социа
листическа Югославия, в чиито основи с кръвта 
-на 1,700 000 жертви в НОБ е създадено братството 
и единството и равноправието на всички народи 
и народности.

В следвоенния период всичко това е задъл-

Трябва да бъдем съзнател 
ни, продължи Глигориевич, 
че настоящите трудности 
ще се опитат за свои цели 
да използват и разните ояо 
зиционии сили у нас — ин- 
формбюровците, национали
стите, либералите и др. Про
тив такива техни опити, не
зависимо в каква форма се 
появят, трябва да реагирахме 
бързо и енергично. Грижата 
за сигурността на нашата 
страна, за нейната политика 
на самостоятелност, необвъР 
заност е грижа на всеки 
наш трудещ се.

и по

бочено.
Да напомним, само, че в Българския тълковен 

речник трето издание от 1976 година на стр. 32 
стои: „асимилация (лат. дума) — уподобяване на 
себе си — (претопяване на един народ в друг, с 
приемането на,неговите отлики, а загубване на сво
ите отличителни черти). Ако е така в речника, то
гава трябва да посочим, че състоянието не е та
кова.

Герой на войната, герой на социализма
единственият изход от теж- ния комитет за Беране, Ко- 
кото положение в бивша лашин и Андриевица, член 
Югославия- Член на СКОЮ на Покрайнинския кохмитет 
от 1935 година, член на на ЮКП за Черна Гора, а 
ЮКП — 1936 г. Тринаесто- в начатото на 1945 год. е из

бран за съветник 
АВНОЮ.

През март 1945 г. Полит- 
бюроо на ЦК на ЮКП дру
гаря Пайкович назначи за 
секретар на Областния коми
тет за Косово и Метохия (до 
1956 г.). След това изпълня
ва отговорни функции в СР 
Сърбия- Избиран е за деле
гат в Републиканската и 
Съюзнвта народна скупщи
на, а на Петия, Шестия, Сед 
.мия и Осмия конгрес на 
СЮК (ЮКП) е избиран за 
член на Централния коми
тет.

На 17 януари т.г. в Белград 
почина Джоко Пайкович, 
изтъкнат ревотюционер, на
роден герой и член на Оьве 
та на Федерацията, герой 
на социатистическия труд и 
сътрудник на другаря Тито, 
чийто живот прехмина в теж 
ка, но честна борба за осъ 
ществяване идеалите ма ра
ботническата класа и цели

Именно, в СФР Югославия 
60 000 души от българската народност, предимно 

Димитровградска, Босилеградска, Сурдулишка и 
Бабушнишка общини, а има ги и навред по цялата 
страна.

живеят около
на

в

При последното преброяване на населението 
писали и свободно са се изказали, чевсички са се 

по народност са българи.
Общността НИ. братската СФРЮ, дава възмо

жност съгласно принципите на равноправието на

те се от тази народност,
в са-

те на социалистическата ре
волюция.

Със смъртта на другаря 
Джоко Пайкович, Черна Го
ра, Съюзът на комунистите 
и нашата 
необвързана страна изгуби
ха един от най-калемите и 
най примерните дейци сре- 

, щу ненародния режим, фа 
шистките окупатори и дома 
шните предатели, а — 
вото самоуправитетно 

, алисгическо общество, за бр 
единството, за 

развитие
наши народи и на-

социалистическа
всички права, а 

от българската народностползват с участвуват 
във всички самоуп- 

републиката
лите
моуправлението, застъпени са 
равителни структури в регионите, 
и федерацията и решават във всекидневната 

• литика на страната. Да споменем още нещо: в 13 
основни училища обучението става на роден (оъл- 
гарски) език, а същите са обзаведени с неооходим - 
та ̂ литература и учеоници на оългарски език, с ма 
териали по национална история, литература и из- 
к". Съществуват и две средни унияища съще
ствуват библиотеки с- голям брои книги 
гарски език. Българската народност \ Югослав я 

свой информативен седмичник „Братство с 
тираж от 3 МО екземпляра, 15-дневен вестник 
деца Другарче”, списание за литература и обще
ствени въпроси с тираж от 1 000 броя. всичко на 
български език. Съществува и всекидневно 15-ми- 
нутно радиопредаване и 15-дневен ТВ-журнал, сд, 
що наРбългарски език. Досега са излезли от печат 
повече книги от автори от редовете на българската 
народност«яглгягйРг
^КЖГитичеЙГд&ЦИ и работници

раосНаовЙ^И даЬр-о ~ Г;ГиИМвес

тник -
ганало от вербалното ™ ръководители от
й?1НзаНжв^зГдоб^ос-ьседско сътрудничес- 
тво.

по- През 1962 г. Пайкович се 
завъРща в Черна гора и из
пълнява дтъжността предсе
дател на Изпълнителния съ_ 
вет. За секретар относно пред 
дседател на ЦК на СК на 
Черна Гора и член на Из
пълнителния комитет на 
СЮК е избран през 1963 г. 
По здравословни причини 
Пайкович се оттегля от пар 
тийните и държавни функ
ции през 1969 г. и оттогава 

ба на Берански партизански е член на Съвета на Федера 
секретар на ОкръЖ- цидта.

за но
соци-

Джоко Пайковичатството и 
всестранното 
всички 
родности, за щастието 
всички трудещи се в

на
юлското въстание го завари 
на длъжността секретар на 
местния комитет на ЮКП за 
Беране. По-късно е бил 
член на Окръжния комитет, 
комесар на Долновасоевиш- 
ка бригада, комесар на Ща-

на
СФР

Югославия-
Джоко Пайкович е роден 

през 1917 година в село Лу- 
жац край Иванград. в бед- 
но селско семейство. Още 

, от ранна възраст разбира, че 
рсволюЦионната оороа

има

отряд,

творческия отряд на революциятав Югославия- Революционер от
участвува в най‘°жесточеяи 
те военни и следвоенни бор 
би за създаването на нова 
Титова Югославия, за нейно 
то възобновяване и изграж 
дане, независимост и суве

На 18 я11 «уври Сс павъР111,11 
години от смърттаха трипа Джемал Биедич, предсе

дател па Съюамя изпълни 
те лен съвет и един от нац- 
изтъ клатите ,паширеволюцио 

Титоои сътрудници, 
борец за прет-

родност онова, с кое-
|реш1тет.

Революционни* път 
дич поема още като младеж 

ЮКП пред вой-

Бие-пери и 
цриемствеи 
.воряватето 
СЮК в оперативни

закони, с което даде 
за политамес 

стаби

паполитика и член на 
атта на белградския универ 
ентет и в родния и „червен 
Мостар. Изпълнявайки не 
поколобимо II последовател» 

всички задачи, които му, 
войник иа револю- 

наша

реше
ния и
озиден принос 
.ката и икономическа 
лизация на страната.

Самолетната злополука ко 
случи в мъгловнтая

но
като на

доверявашеято се 
следобед на 18 яиУаРи 

отнесе неговия

цията,
та партия. Биедич прекара 

години от живо 
като ръководител

изпълнителен съ 
борбата за етабшшза 

стопан

писане натендеи ци озн ото и последнитеНа кого' е от полза година,
животите иа съпругата 
Раза и сътрудниците му в 

, когато се свежда 
ха балансите на още ейиа 

борбатл

му на
Джемал Биедич та си 

Съюзния
Попов.

Изопачаването на Ф3“,™™арскатГнарогшост
неистини за положението иа &ьлза бъл-
в Югославия, освен ни най-малко

ЛССТ^^ "отношения ме-

М1 пране.
Другарят Биедич с 

от най-светлите революци
онни лнкоазе от творческия
отряд 11а революцията. Це 

четири десетилетия той

момента, вет в
ция на югославското

укрепване на Рав‘ 
републиките

един

успешна година в 
за стабилизация на югослав 
ското стопанство и негово- 

|«м гституциоиио трал гсфор

ство, за 
поправшето «а 
п автономните области.

гарската 
за развитието на 
жду двете страни. 

Напротив!
литоБорис Костадинов
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В-к „БРАТСТВО"
ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ ПАЗАСЕДАНИЕ ИЛИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ Н 

СУРДУЛИШКА ОБЩИНА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕШИИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПОЦРУНГИИЦИТЕ ДЕЙСТВЕНИ ФОРМИ 

ЗА ВСЕСТРАННА ИЗЯВА НА 

ОРГАНИЗИРАНИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ

нст шс се занимава с ка
дровия щд*рос н редакция- 
I а, фия 1а/ /сови-м атериаляигс 
въпроси, техническата база 
на печатницата, проблеми].; 
за сътрудлици и опреснява
нето на веспшка с нови ру. 
бр ики.

Естествено, и занапред 
пътеуказател в дейността нц 
редколегията ше бъде поли
тиката на СЮК, особено 
място ще намери въпроса 
по претворяването на илици 
ативата на другаря Тито за 
колективна работа и отго
ворност, както и теми от 
всички останали области ка 
обществено-икономическия, 

културния, спортни* и друг 
живот в общините, региони 
те, републиката и страната.

бия, страната и света.
На редколегията 

Братство" бе отдадено пр- 
знание, че въпреки в

(известно време 
от Боси-

Иа състоялото се тези дни 
Издателския 

съоот на вестник ,,Браггство 
главно бс оценена дейността 
ат вестника през миналата 
(1979) година и приета про
грама за тазгодишната рабо
та, както и проект на фи
нансовия план за настоящата 
година.

в-кна
заседание на

лен състав
без когреслодоити
аоград и Димитровград, б«-.з 
главен и отговорен редак
тор, вестникът е отразил 
най-важното в живота па 
българската народност и по- 
пгироко.

ши
избраните делегати също ще 
потвърди това: през 1978 го 
дина са избрани 201 работ
ници от прякото материал
но производство, 98 селско
стопански производители, 37 
жени, 112 младежи и девой
ки, 297 членове па Съй03а 
па комунистите. Следовател 
но, структурата на избрани
те делегати отразява струк
турата и сцналшш състав 
па членството и приетите 
критерии за застъпепост па 
работници 
ни производители, сслскосто 
папски производители, чле
нове на СК, младежи и де 
войки, бойин и пр.

Прибавим ли към това и 
обстоятелството, че към вся 
ка местна конференция в 
облиците на действуваме са 
избрани от 5 до 11 членове, 
и че в местните организа- 
ции главно действуват по 
шест облици: секретариати 
на обществена дейност на 
жените, координационни ко 
митети за опазване на жиз 
йената среда на човека, ко
ординационни комитети за 
всенародна отбрана и обще 
ствена самозащита, комисии 
за работа с делегациите, сек 
ции по селско стопанство и 
село и секции за комунал
но-битови работи — безспор 
но касае се за твърде раз
клонена дейност на Социа
листически# съюз.

Според оценка на Предсе
дателството на ОК на ССТН, 
през настоящи# период осо
бен печат на целокупната 
дейност на Социалистичес
кия съю3 даде претворява
нето в дело инициативата 
на другар# Тито за колекти 
вна работа, отговорност и 
въвеждане на едногодишен 
мандат на председател, кое
то от сво# страна изисква 
усъвършенствуване методи 
те и съдържанието на рабо 
та на Социалистически# съ_

Местните организации и 
подружниците на Социалис
тическия съюз все повече се 
развиват като иайшироки 
форми на организиране на 
трудещите се и граждани
те и на всички организира
ни сили със Съюза на кому 
пистите начело. С укрепва
нето на акционно-нолитнчес 
кого организиране и дейст
вуваме на местните оргаииза 
ции и подружниците по пъл 
но се осъществява и воде
щата роля на Съю33 на ко
мунистите. А практиката но 
твърждава, че от осиособе- 
ността на тези облици за
виси н успеха на акциите, 
конто се водят в дадени ср-

В разискванията, и които 
Сърбиолал Зла-учаотвувахо 

гкоишч, Любен Величков и 
Панайот Дойчино», 
представители па Димитров
градска, Сурдул-ишка и Боси 
лоградска общини, се изтък 

„Братство" успе- 
се е справил с постл-

В разискванията бс посо- 
иеобходимо за- 

поместват по-
чено, чс скато
напред да се

материали от Димитроввече
градска община, да сс пише 
непосредствено от живота, а 

базата па заседания,
па, че п-к 
1Ш10
пените задачи н чс правилно 
п всестрашло е осведомявал 
обществеността за събития
та в общините, в които

не на
да сс разнообрази жанрова
та структура.

ж и
В програмата за настояща 

та годила
нопосредстве- вее българската народност, 

регионите, република СъР*
Ст. Н.Издателският съ-

ДИМИТРОВГРАД

еди. Обществено-1шшеска хронйкаВ общи черти, с тези о- 
ценкп. Председателството на 
ОК на ССТН в Сурдулишка 
община, излиза пред общин
ската организация, като се 
стреми да подтикне във вен 
чки среди по оживена дей
ност на местните организа
ции и подружниците.

Общинската конференция, 
нейните органи и облици на 
действуване развиха широ
ка дейност върху акционно- 
политическата организира
ност и действуването на мес 
таите организации и подру
жниците и техните органи. 
При пълно ангажиране на 
Съю3а на комунистите и ос 
таналите обществено полити
чески организации, Социали 
етическият съюз осъществ
ява ролята си на най-масо
ва обществено-политическа 
организация, фронт на орга 
низираните социалистичес
ки сили начело сър Съюза 
на комунистите.

Местните организации и 
подружниците дадоха и да
ват възможност непосредст 
вено участие на трудещите 
се и гражданите в раздвиж
ване на инициативи и пред
ложени а по решаване на 
жизнените интереси и да
ват свой принос за развитие 
на средата, в която дейст
вуват.

Безспорно, една такава 
роля могат да изпълняват 
благодарение на високата ст 
епен на организираност. В 
общината действуват 20 мес 
тни организации и 41 подру 
жници. Броят на местните 
организации съвпада с броя 
на местните общности. Вси
чки местни конференции на 
ССТН са учердени върху де 
легатски принцип. В местни 
те конференции и техните 
председателства са избрани 
общо 428 делегати ,и то от 
подружниците — 112, от ме
стните организации на ССТН 
без подружниците — 76, от 
Съюза на комунистите — 
98, от Съюза на социалисти
ческата младеж — 80, от 
Съюза на бойците — 51, от 
дружествата и сдруженията 
■на гражданите — 11 делега-

сти в общината през изми 
лалия период.

— На 18 #яуари бе прове
дено събрание на Пред се да 
телството на ОК на ССТН, 
на което бе утвърден днев
ния ред за предстоящото за 
седание. Бе определено за
седанието да се проведе на 
25 януари т.г., а същевремен 
но бяха гтгвъРДени точките, 
които ще се обсъждат.

й и о- по л ити ческ ит е определ е 
ння на икономическата по
литика през настоящата го 
дина.

Освен това на събранието 
бяха обсъждани и планове 
те за работа на първичните 
партийни организации и 
планове за идейно оспособя 
ване на комунистите в пър
вичните организации през 
тази година.

— По инициатива иа Об
щинската конференция на 
Съюза на Социалистическа
та младеж в Димитровград 
бе организирана трудова ак 
цио за почистване улици 
те на града от сняг, в която 
взеха участие младежи и де
войки от основното и среп- 
ното училища в Димитров
град.

Трябва да се изтъкне, че 
това бе една от най-масови

Комисията за развитие и 
образованиемарксическо 

на Общинската конферен
ция на СК на 9 #нуари про 
веде заседание, на което бя 
ха приети основите за изгот 
вяие на програми за идейно 
оспособяване на комунист 
те в първичните организа
ции на СК в течение на на
стоящата година.

На заседанието бе прието 
заключение в първичните 
партийни организации да 
се формират комисии за 
идейно-политическо образо
вание. Това значи, че носи 
тели на съвкупната дейност 
в областта на идейно-лолити 
ческото образование на чле
новете на СЮК ще бъдаг 
първичните организации на 
СК в общината.

— През първата част на 
януари бе проведено събра
ние на секретарите на пър
вичните организации на 
Съюза на комунистите в об
щината, на което бяха обсъ 
ждани задачите на първич
ните партийни организации 
в осъществяване заключени 
ята на Председателството 
на Централни* комитет на 
Съюза на югославските ко 
мунисти.

Дискусиите се отнасяха 
предимно до актуалните въ 
проси (В осъществяване иа 
икономическата политика в 
течение на миналата и иде

Присъствуващите бяха ос 
ведоменн за развитието на 
обществено- икономическите 
отношения в селското сто
панство и материалното по
ложение на селскостопански 
те производители. Съшо та 
ка бе разгледана информа
цията, отнасяща се до с-наб 
дяването както и други 
проси.

те местни младежки трудо
ви акции в общината.

— В средата на януари с? 
проведе съвместно заседа
ние на Координационния ко 
митет

— Общинската скупщина 
в Димитровград, взе реше
ние за изменение и допъл
нение на решението за да
нъците. които плащат сел
скостопанските 
тели и скотовъдите от общи 
ната, както и за намаление 
на данъците на жителите, 
живущи в някои крайграни 
чни села. Исковете за нама 
ленне на^ данъците се подна 
сят в Общинската скупщп 
на нащкъоно до 31 януари.

юз. за политическата и 
делегатската система, секре 
тарната на секцията за ор- 
ганизация и развитие на ме 
стаите общности към Об
щинската конференция 
Сощ ШЛ11СТ11ЧССК11

Програмата за работа на 
конференция производи-Общинската 

иа ССТН е изходна основа 
и за програмите на дейност 
иа местните организации . и 
подружниците на ССТН. То на
ва са въпросите: за осъщес 
твяване на конституционно
то функциониране на мест
ните общности, свързването 

местните общности с

« съюз 
Съветите на .местните общ
ности — Димитровград.

Тема на обсъждане 
седаннето бе отчетът на ра
ботата на

на за-на
ООСТ и 
общности на интересите, осъ 
ществяване на делегатската 
система, укрепване на мате- 
риалнато 
местната общност, идейно- 
политическата дейност, все
народната отбрана и общес 
гвена самозащита, комунал
но-битовото строителство и

самоуправителните местните общно Т. ПетровДоговор за 

анциите иа 

бойците от НОВ
положение иа ,

V:др.
Общинският съвет иа Съ- 

иа бойците оргаиизира
Да напомним, че сегашна 

та подготовка за приемане 
на средиосрочните развой
ни планове за период 1981— 
—1985 година е една от глав 
ните задачи на местните ор
ганизации и подружници. Съ 
що така голямо внимание 
се отделя и върху общата 
икономическа стабилизаци,# 
и последователното претвор 
яване инициативата на др 
угаря Тито за колективна 
работа и отговорност.

юза
тези дни приготвления 
избори в подружащците 
Те ще бъдат проведени до 
20 февруари настоящата го 
дина.

за Штси.
ти. шТези данни красноречиво 
потвърждават, че в местни
те организации действуват 
всички организирани сили, 
а това е гаранция, че и ин
тересите на гражданите 
трудещите се намират и ще 
намират найпрекия път на 
решаване. Един бегъл пог
лед върху структурата на

Между другото предизбор
ната и изборна дейност в 
Съюза на бойците 
ползва за преброяване 
поправка иа списъците 
участниците в Народоосвобо 
дителната борба.

-ще се изи и
иа

Ст. Н. Д. Б.
Из долината на Ерм?
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ЯУШО Е ПШЯМО ЕДИНОДЕЙСТВИЕОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

Без съществени почини
трябва да работим на идей- 
но-политичското оспособя- 
ване на делегатите и деле
гациите, защото от тяхната 
оспособеност в пряка зави- 
оимост са и по-нататъшните 
резултати. Считам, че деле
гациите трябва повече да се 
активират защото не е все 
едно една скупщина да ра
боти с минимално болшин
ство и ако делегатската ба 
за не е докрай ооведомена 
за всички взети решения- 
На така, да кажа, недоста
тъчната ангажираност на 
делегатите и делегациите 
влияе и това, че материали 
те, подготвени от различни 
органи все още много са 
обемни, често и неразбираа 
ми. Понякога и пощенските 
услуги допринасят материа
лите да не бъдат обсъжда
ни в делегациите, което не 
бива да се случва. Занапред 
трябва по-ускорено да рабо 
тим върху оопособяването 
на делегатите и делегаци
ите, както в идейно-полити 
ческото им издигане така 
и върху оказване на профе 
сионална помощ. Затова 
пък трябва по-голяма анга 
жираност от страна на об
щинските органи и общес
твено-политическите органи 
зации. За тази цел ОК на 
ССТН с делегациите ще ор 
ганизира различни форми 
на работа.

Задачите произтичащи от 
икономическата стабилиза
ция са осни и конкретни. 
Какво в този смисъл прев- 
зима ОК на ССТН?

==г
- трйл* ~щ“,™

ки, с които да се стабилизира стопанството и пр.
В Боснлеградска община 

тури се изясняват за незабавното
тикатГобЧ1^™ И изготвяне на програмите. Практиката обаче това не потвърждава. Изнасят се 
„убедителни данни и оправдава закъснението и
ГтР„“еТО- Но Във вРъзка с това малко се говори за другата страна — ако това въобще е вто- 
ростепенно за чувството на отговорност и мо 
ралните съображения в целокупната тази общес
твено политическа акция.

Средстава, които от стопанството се сливат 
в общинските самоуправителни общности на ин
тересите най-често се изразходват без съгласието 
тези които ги стичат, без отчет за това къде, как 
и дали изцяло оправдателно са употребени. Пъл
ният отговор на такива въпроси липсва и заради 
недостатъчно развитата свободна размяна на труд 
и средствата. Тази практика продължава, стаби
лизационни програми Няма, а няма нито почини за 
тяхното изготвяне. А стопанството само чрез тях 
може да узнае как, къде и колко може да се пес
ти, по-качествено и с по голяма производителност 
да се работи и тн.

Настоящата година общинските самоуправи
телни общности на интересите са запланували над 
40 милиона динара нови капиталовложения, от ко
ито над 16 в детската защита. Според нуждите тези 
средства в икономически изостаналата община 
Босилеград не са големи. Изхождайки от много- 
бройните в тази година инвестиционни ограниче
ния, представителите в тези общности казват, че 
ако не получат заплануваните за тази цел средства 
от региона и републиката обектите няма да бъдат 
започнати. Но това не значи, че трябва да 
срочва и поскъпва изграждането на вече започна- 

Инак изтъкват, че има място за пестене и 
производителността на труда...

Намираме се пред твърде яСН11 и конкретни 
обществено политически 
безрезервно намаление на всички

борба срещу отчуждаването на дохода.
И ако имаме предвид, че почти всички труде

щи се в професионалните служби на самоуправи 
телните общности са членове на СК, тогава отго- 

стабилизационни програми

Беседвахме с Любен Арсов, новия председател на 
ОК на ССТН в Босилеград, като го помолихме да ни от 
говори на няколко въпроса.

Другарю Арсов, какви про 
меки се чувствуват в рабо 
тата на ОК на ССТН след 
въвеждане на колективното 
Ръководство, работа и отго 
ворност?

НИя живот ВЪВ всички сре
ди. Отделно искам да под
чертая ролята на всестран
ното информиране в местни 
те общности. Същото тряб 
в а още повече да бъде 
центъра на вниманието ни, 
защото само по такъв на
чин трудещите се и гражда 
мите ще могат активно

Във всички струк- 
1 осъществяване на в

— Промените не са форма 
лми, а дълбоко съществени. 
При това членовете 
Председателството на 
на ССТН имат безсъмнено 
много
и колективна

на II
ОК

по-голяма и лична 
отговорност.

Но тези качествени проме
ни е необходимо непрекъс
нато и последователно да 
се доизграждат, а с тях да 
укрепва и практическата ре 
ализация. Положителното 
се чувствува навсякъде, оба 
че за пълно и по-успешно 
претворяване на инициати
вата в практика, са смиело 
ви необходими инициативи 
и крепко единодействие на 
всички субекти, обединени 
във фронта на Социалисти
ческия съюз.

на

Социалистическият съ<оз 
подтиква дейността на мест 
ните общности. Кой е най- 
ефикасният начин за ось- 
ществяване на целта?

Любен Арсов

докрай да участвуват в раз 
решаването на жизнените 
въпроси. Но за всестранно 
действуваме е необходимо и 
пълно сътрудничество на 
всички обществено-политиче
ски организации в местните 
общности, преди всичко ме 
жду първичните партийни 
организации, съветите на ме 
стните общности и местни 
те конференции на ССТН.

— Организациите на ССТН 
са мобилизиращ фактор на 
всички организирани сили 
в местните общности. Имен 
но те са това и досега, 
занапред местните организа
ции т.е. местните конфереи 
ции на ССТН трябва да бъ

се от

тите. 
за повишаване

ОК на ССТН чрез своитеиостановища, които търсят 
видове потребле- органи и тела е заплану

вала конкретни зада
чи отнасящи се върху 
икономическата стабилиза
ция. ССТН заедно с остана 
лите обществено-политичес 
ки сили ще бъде инициатор 
обстойно да се анализира 
къде и по кой начин да се 
осъществи пестенето, а да 
се повиши производително
стта на труда. Задачата ни 
е: стабилизацията да бъде 
основна задача на всеки тру 
дещ се и гражданин.

ние и

дат главни инициатори и ор 
ганизатори за най-широко и 
демократично обсъждане на 
всички въпроси и проблеми, 

от всекиднев

Кой са 
задачи на ССТН в укрепва 
нето на връзките между са 
моуправителната база, деле 
гациите и делегатските ску- 
пщини?

по-нататъшните
ворност за липсата на 
от други не може да търсим.

В. Б.
произтичащи

РАВНОПРАВИЕТО НА ЕЗИЦИТЕ СЕ 9ВЪЩСТ1ЙВД НА ДЕПО — Чрез разни форми 
действуваше Социалистичес
кият съюз е проникнал 
сърцевината на делегатската 
система, а резултатите 
потвърждават чрез всекидне 
виата практика. Но все още

на

в
стори за въвеждане на но
ви мерки и обогатяване съД 
ържаиието как с качеството 
ма информациите и укрепва 
мето на материалните възмо 
жности по пълно би се отго 

изискване.

тира с конкретни резулта
ти. Не заради каквато и да 
било външна верификация, 
г заради туй. че става дума 
за същността на нашата по
литика. Затова, при пълното 
уважаване па специфичмос 
тите, трябва повече да доп 

по-широко обра 
зование на всички равнища, 
по-развита издателска дей
ност и по-добро информира 
не на езиците на 
постите.

(От 1-ва стр.)
ангажираме за по- 

икономическо- 
на изостана*

се
ло да се 
добрение на 
то положение

В. Б.

от гледна точка на о-лите и
сътттествяването условията за 
осигуряване на национално 
равноправие. Това се отна 
ся за всички области, от 
общия и личен стандарт, до 
възможностите за образова 
ние, културно развитие,^ здр 
авеопазване и други оолас- 
ти — бе изтъканато

Заради туй, Съве

ДИМИТРОВГРАДворило на това 
Отделно място, като цял ос- 

подход към информира- Школата на самоуправителите 
„Мшгентие Половин“

тен
мето на български език има 
Издателство ,,Братство" със 
своите издания и предаване 

, Ниш на бъл
гарски език. То, според про 
грамата, и изисква специали 
зираио разискване на проб
лемите па тези трудови орга 
миза ции, за да им се създа- телите

възможности за по-доб Школата работи по програ
мата па Института за поли- 

студии към Факул- 
за политически науки

ринесем за

то при радиоиа/род- 
Преве жда! гето да 

не само от 
по и

Вече трета година в Дими 
тровград се организира,

изпълнява ролята

на-система и основите на 
шата обществено-икоиолшче 
ска система.

Организатор на школата е 
Общинският синдикален съ
вет, а реализатор Центърът 
за култура в Димитровград.

Основната цел на 
школа, която се посещава 
предимно от работници от 
непосредственото производ
ство, е марксическото обра 
зование и идейно-политичес- 

оспособяване на работ- 
— самоуправител.

на за- II
се върши 
езиците на народите, 
взаимно, от езика па

езика на друга народност 
на народ- 

езиците на 
констатирано

с успех 
си, шкодата на самоуправп- 

„Мплентше Поповпч'.
седанието.
тът ще направи анализ 
реализираните заключения 
за ангажирането
жения ТРУД от Развитите кр 
аища в развитието на ико 
номически изостаналите

ярко подчертан сме 
национален състав

на една
пана сдру- дат

ро изпълнение на задачите, 
бе подчертано в разисквани

и от езиците 
постите на 
народите, бе 
на заседанието.

тазитически
об- тета 

в Белград.
Лекциите изнасят общес

твено-политически дейни от

ята.
цтини с 
сен 1- 
населението.

Програмата па Съвета за 
1980. година обхваща и рази
сквания за кадровата поли- 
тика и националната застъп- 
еност, преброяването на иа-

1981 година, ^ първите два випуска та 
съществуващото положение школа завършиха около
и съдрържаиието на между ^ ^
националните прегледи — у
Майските срещи в Димит- В тазгодишния випуск са 
ровград, Срещите ма основ- се записали 60 курсисти, ко- 
ните училища на народа и иго в течение на ш месе- 
мародпостите, културния пре ца ще обработят 25 теми. 
—С РОМ1ИТС и подобно. Темите ще бъдат от областта 
Нсоходимо е да се направят на марксическата теория за 
допълнителни крачки Съще- обществото и за-каномерио- 
ствуващото положение и съ‘ стиге в развитието ма соци- 
дя писанието на тези маиифе алистическото общество; ос, 
стации още повече да се по- новите и характериюстите 
лобрят и разширят. иа нашата самоуправителпа

1 п М. В. и обществено-политическа

на
Трябва да имаме изтъкнел 

особено когато става 
за някои съ*ДО така из 

нищо
Об-слух

В7,просите , за . ДУма^ ^ затова

ет(Х га „а?*сяигш«' по-малко опасни видове паинформирането, на е А цио1|алистически прониква
на народностите ||зс.ъ, определени областигвтадеаг: «*—«
ние, когато 
осъществяването 
иа равноправието 
тите и народностите в 
Сърбия. Тук е и ползуваме 
то1Травйшрггвтгата- употре
ба ма езиците. Резултати и 
ма. НоГ~трябва да кажем 
че оше не можем да бъдем 
с-евсем доволни и чс трябва 
още по енергично па ЖШС-ИМ
пътищата и начините това 
равноправие да се ма1№Гфсс-

локторския актив към
комитет на Съюза кото 

пика
Курсистите ще бъдат ос- 

пособетш самостоятелно, кри 
тически н. творчески да мн- 

разбират п обоснова- 
общественпте явления 

отношения и процеси V нас.

шниския 
на комунистите.

селанието през

олят,
“ 'политиката В общата система па ии- 

,п иапо- формирането печатът и ра 
СР диото па езиците па народи 

те и народностите имат осо
бено място и ведно с това

в осъществяване

ват

На юрая да кажем, че ка
кто и предишните 
така и тази, школата преди 
зайка голям интерес всред 

още

години

и задачи 
политиката на равноправие 

В това досега са постиг- 
добри резултати и спе- 

опити. Същссг

•работниците и затова
може да се каже, чссега

успехът няма да изостане.то.
пати
ч*"Х™Щс големи про Т. Петров
вуват
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БАБУШНИЦА

ИЗПИТПРЕД СЕРИОЗЕН
17 650Земеделските кооперации п Бабушница, Звопци, 

Любераджа и Велико Бошшцц и ОСТ „Таламбас” (клон 
на Агрокомбината а Ниш) що дьржат сериозен 
по самоуправление. Именно, дадената още преди някол 

за обединяване на земеделски 
нзиамнрансто на най-онтимал- 

про

1Ш ц градини заемат 
хектара площ, овощните гра 
дини 1 450 хектара, лозята 
80, ливадите 5 200, пасбища 
6 120 хектара. От култу.ри 
па 4 000 хектара се засята 

с царевица 4,500, 
2,500, с ечемик 200,

ИЗПИТ

ко години инициатива 
те кооперации, относно
ни решения за подобрение на селскостопанското 
изводство н снабдяването в Бабушиншка община павли 
за вече в заключителна фаза.

пшеница 
е овес
е картофи 700 хектара, дока 
то изкуствените заемат 
площ от 2 800 хектара ит.н, 
С писакодобивии сортове 
пшеница се засяват 60 па 
сто от обработваемите пло 
и(1|. а хибридната цареамща 
се засява на около 22 хск 
тара от сеятбенмте площи.

Прилагането ла агротехни 
ЧСОК11 мерки засега не е 
па завидно равнище. В ре
зултат на това — се остане 
ствяват пезадоволялаши до 
биви п то: па пшеница по 
17 пантера от хектар, ца
ревица 19, овес 12., карто
фи 75 цептнера и така па-

ят големи неизползвани »ъз 
можпости в селското СТОИШI 
ство. Основна харак гористи 
ка та селското стопанство 
е удрсбностга му. 
цгад 90 па сто са в частна 
собственост. Ако ггри топа 
се има предвид, че землище 
то има полупланински 
рактер, като 36 ат сто 
площите са пасбища, 
ва е ясно, че тук има пъзмо 
жпости за развитие па ин
тензивно Ж И ВОТ! 'ЮПЪДСПЮ.

Съществува щите 
ни ресурси за развитие 
селското стопанство не 
използват напълно. Поради 
тази причина населението, 
занимаващо се със селско
стопанско 
може
ственото си производство и 
голяма част от него търси 
и допълнителни ■източници 
на приходи като 
работа в чужбина, отиваме 
на сезонна работа и п-р. Ра 
стителното производство в 
общината се отглежда 
площ от 30 500 хектара. Ни

Тези дни на съвместно за 
седание на Общинския ко 
митет, Изпълнителният съзег 
и останалите ;:зг. кител ни 
тела па обществен1ишлнш- 
чеоките организации при 
участието на представители 
на земеделските коопера
ции н „Таламбас" беше об 
съден проектът на орга
низация, относно, бяха из
несени предложения за 
сдружаването им в едно обе 
дшгение.

с. Звоици
Имотите „Будучмост" в Бабушница, 

„Ерма" в Звоици", Люберад- 
жа" в Любераджа, „Сло
га 1 вън Велико Бонинци, 
ОСТ „Таламбас" и встерина 
рната станция, всичките 
като трудови организации, 
И а кооперациите би се от
стъпило да се занимават 
със селско стопанство, ка
то първична дейност, а ка 
то вторична дейност да им 
бъде оборота на индустриал 
пи стоки на дребно, клане 
на добитък, продажба на 
месо, селскостопански ус 
луги (поправка на селскосто 
лански машини) и организи 
райето ва вички видове дру 
ги селскостопански дейнос
ти, които са от интерес за 
производителите и кооперл 
нията, съгласно член 73 алн 
не« 1 от Закона за сдружа 
ванего на селскостопански 
производители. Основна де 
йност на „Таламбас" би би 
да и занапред търговията 
на дребно, а вторична — 
търговия на едро, произвол 
ство на хляб и пецива, пре 
воз и др. като изкутъане 
на горски плодове, селско
стопански продекти и прода 
жба на възпроизводствени 
материали, необходими в 
селското стопанство.

При това би се извърши 
ло точно разпределение на 
дейностите.

Всички взаимни отноше
ния ще се регулират със са 
моуправителни споразуме
ния.

организа- 
която кадрово и финал

селскостопанска 
ния,
сово ще заякне, при която 
н съществуващите 
•пай“рациопаяно щс се из-

кадриха-
ог

ползват.
11 реработвателнитс 

пости и на четирите коопе
рации и ма „Таламбас" 
се използват напълно, 
поради разедилспост. 
ва С7,що говори, че с нуж 
но обединяване и правилно 
разпределение на отраслите, 
като но такъв начин се до
принася за 
най-оптимални 
подобрение
стопанство и снабдяването 
па производителите с нуж
ните стоки.

При такива обстоятелства 
н броят на сдружлите сел
скостопански 
ли от сегашните 7 234 души, 
сигурно ще нарасте на мно 
го по-голяма бройка.

тога
мощ*

не
пак 

И топрпрод-
Тозп проект, след дълги 

и изчерпателни разисквания, 
известни предложения н до 
пълнения, получи „виза” и 
е пуснат на публично обсъ 
ждане, след което ще из
върши сумиране па изнесе 
ннте предложения и забеле 
жкн и ще се приеме оконча 
телно ршение.

на
се татък.

При та1К7,в обем на промз 
водството, предимно, се задо 
поливат собствените потре
би, така че освен попона, 
фасула и сливите, 
ци от други произведения, 
няма.

Днес в общината сс отгле 
ждат около 15 000 
от които крави па разплод 
към Ю 000, около 30 000 ов 
ме, свине, 114 000 птици и 
около 500 коне. Породпети
ят състав па домашните жи 
вотни не задоволява, прео
бладават все още низкопро 
изводителнн породи.

създаване на 
услови^ за 

на селското
производство ис 

да се издържа от соб излише

временна говеда,
НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОжности произволите-

Отдавна е известно, че в 
Бабушнишка община се кри

на

КРИСТАЛЪТ НЕ Е САМО 

УКРАШЕНИЕ
КРАЧКА НАПРЕД

Въз основа на задълбочен 
анализ на съществуващото 
положение в селскостопан-

КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО 
НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

ДНЕС?
Със

производство днес се зани
мават кооперациите в Бабу 
шпица, Звонци, Любераджа 
н Велико Бонинци. Предам 
но те организират, произвол 
ството в съдружие с частни 
те селскостопански произво 
дители, а в по-малка степен 
произвеждат на собствени
те си стопанства.

Оовен със селско стопан

ското производство и снад- 
бяваието в Бабушнишка об 
щина, работна група, съчи 
йена от представители на 
всичките заинтересовани 
организации на сдружения 
труд и представители на 
обществено- политическите 

организации е предложила 
в проекта занапред да се ор 
ганизпра една сложна земе

селскостопанскотоФабриката за стъкло се 
числи към сравнително мла 
дите колективи, защото в 
настоящата година честву 
ва 15-годишиина от същес
твуването си, а неотдавна

Във фабриката на стъкло 
в Зайчар през 1980 година 
ще произведат 14 000 тона 
кристал, или двойно повече 
от осъщественото производ
ство през изтеклата годи-

делска кооперация, със се
далище в Бабушница, 
в рамките й се 
земеделската

като 
включат 

кооперация

ство
нимават и с продажба на 
индустриални стоки и въз- 

материал. 
се за-

кооперациите се за

М. А.
производствен 

Със същата дейност 
нимава и ООСТ „Таламбас”, 
докато Ветеринарната стан
ция се занимава със защита 
па добитъка.

И тук вече възникват на
стоящите трудности и недо 
разумешия- И кооперациите 
и „Таламбас" имат търгов 
ски магазини, „Таламбас1 м 
кооперациите имат клани
ца., като си правят иелоял 
на конкуренция. от която 
в крайна сметка, 
ма вреда има селскостопач 
ск-ият производител.

Днес

Обсъждане на етабнгнзацнош- 
те мерни

Завчера в Бабушница се 
проведе съвместно 
ние на комисията за общес- 

самоу

мата по провеждане на мер 
ките на икономическата с-та 
билизация в общината.

Материалите 
то са изготвени въз 
на Заключенията на Предсе 
дателството на Централния 
комитет на Съюза на юго
славските комунисти.

заседа-

твеио-икономическо и 
правително 
ОК на СКС,

развитие 
секретариата на 

секцията за обществено-ико 
КОШ1ЧеС1<н ОтаОЩвИЯя При 

на ССТН, на която беше 
обсъден проекта

прм за заседание- 
основа

па й-гол я
Гладене на кристални предмети във фа 

бриката за стъкло в Зайчар) на програ
кооперациите,

кар ц да са направили се
риозни крачки в областта 
ма сдружаването с

на. За този обем на произ
водството работниците на 
тази фабрика ще осъществя 
ват общ доход от 2,5 ммлио 
на динара.

В настоящата година, про 
изводителите на кристал в 
Зайчар ще изнесат на чу 
ждия пазар 59 па сто от ово 
ите произведения- Когато в 
този колектив се 
още 400 нови работници, об 
щият брой ма заетите ще 
достигне 2 400 души.

Тези предвиждания се

маи а кристал. ■'
Тъкмо тогава започна и

разцвета на този колектив, 
който в този период прави 
крачки от пет мили. В мо
мента фабриката на стъкло 
в Зайчар в производството 
ма кристал единствен конку 
рент е фабрика „Дюран 1 във 
Франция.

От година в година, с гол 
ямото си усърдие и упори
тост, тук се потвърждава 
мнението, че кристалът мо 
же да бъде произведение за 
всекидневна

частни
те производители, все още 
не са постигнали това на 
желаното равнище. Това и 
ме могат сами, защото нито 
една няма достатъчно 
циалиеги (изключение 
би направи 
в Бабушница) 
операция няма планово-ана
литична служба и не е

спе-
може

кооперацията 
пито една ко-

настаият

1В съ
стояиие да прилага научни 
ге постижения в производс 
твото на 
продукти, без

употреба, а селскостопанскиосновават върху факта, 
във фабриката за 
наскоро ще се пуснат в дец 
твие нови пещи от 15 
с 1ри автоматични линии, 
се навършиха пет 
от започването производство

че не само украшение 
ритите. Такива

по вит- 
цели могат 

ако
което съвре

менното производство е не 
мислимо.

стъкло
да се постигнат само 
се организира серийно про
изводство, което 
вече осъществяват.

тона
Може би това е един от 

пай-убедителиите аргументи 
за обединяваме на коопера
циите и „Таламбас" в нова

зайчарцигодили
(Фото—Тан,0г)
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Белград
Орган па Съю*а на югославските комунисти и на Съюза на комунистите ма СърСия

Ешаа

Силата на нашето 

единствоСбити и 
бро откритите 
истина, появяват се ето 
страници на нашите 
ве на

изчерпателни, спокойни, 
вести, които и но и хра- 

така казват цялата 
няколко дни на първите 

вестници, в ударните блоко- 
радиотелевизионните предавания- 

Грижовно, всички от ред, от Гевгелия до Се- 
жана от ^ лцин до Суботица, ги изчакваме. Слу
шаме ги и четем с напрегнато внимание. С така
ва грижа и надежда в най-хубав изход, 
ли се касае за член на семейството 
най-близък.

Широката активност, ко
ято по инициатива на чле
новете, организациите и ръ 
ководствата на Съюза на 
комунистите, все по-интен 
зивно се развива по укрепва 
не на икономическата, а на 
тази основа и на политиче 
ската стабилност на нашата 
страна, е сигурно потвър
ждение не само за подкре
пата, която нашите трудови 
хора дават на икономическа 
та политика, утвърдена за 
1980 година, но и доказател
ство за огромните предим
ства и потенциални възмо 
жности на самоуправителна 
та социалистическа система. 
В този неспокоен свят ние 
с гордост можем да кажем, 
че сме страна, в която обе 
ктивните обществени проти 
воречиа се решават спокой
но с договаряне и спора
зумяване, което наистина 
може да бъде и по-ефикас 
но и по-добро, но създава 
условия в които сме поща 
дени от остри социални 
конфликти, междунационал- 
ни стълкновения. терорнс 
тически и подобни акции— 
следователно условия, в 
които трудовият човек ста 
ва субект на общественото 
решаване.

ба и труд донесе на социа 
листичеока самоуправител
на Югославия огромен пре 
стиж в света, отделно в 
движението на необвърза
ните. Той и преди не беше 
а и днес не е по волята на 
империалистическите и хе- 
гемонистичеоките сили. На 
тези сили пречат принцип
ните, последователни и храб 
ри становища на една отно 
сително малка, обаче само
стоятелна страна, каквато е 
нашата и не оставят нито 
един момент да сеят съмне
ние в стабилността на Юго 
славия, в нашата система и 
политиката на СЮК. И днес 
има опити и калкулации да 
се изпита стабилността на 
нашата страна, да се посее 
съмнение в здравината на 
основите, върху които тя 
стои.

Влошаването на -междуна
родните отношения и на 
икономическата обстановка 
в света винаги биваше сиг
нал за всички противници 
на социалистическа Югосла
вия отново да се опитат да 
разпространяват съмнения, 
неспокойствие и подозрение 
с цел да подриват нейната 
стабилност. Техните падеж 
ди винаги са свързани с тъР 
сене на слабости в между- 
мационалннте отношения в 
Югославия и своята пропа
гандна дейност, калкулашш 
и налучквания насочват към 
това да разоръжат, ако мо 
гат, нашата отдавна утвърде
на постоянно укрепвана по
литика на братство и един
ство. Нищо в тези усилия 
не е ново — нито методите, 
мито средствата, нито цели
те. Не е нова нито нашата 
рсшитлност, че по свободно 
избрания път на социалисти 
чсокото развитие, с поето- 
янио и упорито усилие на 
всеки човек в развитието на 
самоуправлението, с разви
тието на постоянна и спете 
магична работа за осъщес
твяване на борбата за ико
номическа стабилизация, с 
укрепването на 
ма всенародната 
да бъдем готови във всеки 
момент да защищаваме свое 
то право на национална сво
бода п своя път на социа
листическо развитие.

На онези, които търсят 
слаби точки в Югославия, 
отвъРЩаме с безрезервната

подкрепа от всички трудови 
хора, от всички наши наро 
ди и народности на Зак
люченията на Председа
телството на ЦК на СЮК, 
в които между другото се 
казва, че „ангажирането” на 
всички обществени и поли
тически фактори върху ук
репването на братството и 
единството и равноправие
то на нашите народи и наро 
дности представлява най- 
сигурен път за заздравяване 
независимостта на нашата 
страна и по-нататъ.шното 
успешно развитие на юго
славското социалистическо 
самоулравително общество.

Съзнанието, че нашата си 
ла се намира в нашето един 
ство се създава и укрепва 
V всички поколения — от 
времето на въоръжената бо 
рба, през обновата и разви 
тието, до днешни дни на 
развито самоуправление, де
легатска система, колектив 
на работа и отговорност 
във всички политически и 
държавни ръководни тела в 
нашата страна. Строителите 
на югославския социали
зъм и неговите защитници 
по същото време всекиднев 

своето

като че 
ни, за наш

А така и бива на сърцето и в мислите на 
всеки наш човек, защото тези вести говорят за 
моментно нарушеното здраве на другаря Тито, за 
неговото напрегнато лечение и процеса 
вото оздравяване.

Сигурно никога преди
е друга страна, официалните вести като тези, 
бивали в такава степен личен, най-интимен 
на обикновените хора, толкова влезли 
и семействата, трудовите колективи на фабрики
те и институциите, училищата и фабриките, като 
неизоставаща тема на всеки ден, на всяка среща 
и разговор. С това поправо с десетилетия до
казаната народна обич към твореца на нова соци- 
аистическа, самоуправителна и необвързана Юго 
славил в този момент спонтанно се придружават 
чувствата на грижа и солидарност, и над всичко, 
желанията на всички ни за възможното най-бързо 
и най-успешно Титово оздравяване.

Същите мисли, чувства и горещи желания 
към другаря Тито .същевременно обединяват и 
този път всички социалистически сили на Титова 
Югославия, всички, и старо и младо, и малко и 
голямо, всички трудови хора и граждани, цялата 
наша работническа класа, всички наши сбрати- 
мени народи и народности.

На това единодушно единство и най-горещи 
желания указват в съвместната телеграма, изпра 
тена до другаря Тито в първиа ден след неговата 
операция, Председателството на СФРЮ и Предсе
дателството на ЦК на СЮК, изразявайки на дру
гаря Тито желанията на цялата социалистическа 
самоуправителна и необвързана общност за възмо
жното му по-бързо оздравяване, та да продължи 
своето велико дело на строител на нашата епоха, 
на която така снажно даде човешки характер.

на него-

ка тази и на която да 
•не са 

въпрос 
в домовете

но потвърждават 
единство. Техните желания, 
желанието на всеки гражда 

- : страна без ог
лед на възраст, професия, 
националност, че нашият 

Тито — символ

Устоите върху които по 
чива нашето общество — со 
циалистическото самоуправ
ление, братството и единство 
то и необвързаната външна 
политика — показват изклю 
чителна стабилност и със 
сдружени уоилия на трудо 
вите хора отстояват пред 
воички изкушения ма соб
ственото бързо 
преодоляването на 
мата изостаналост и на пре
дизвикателствата иа иестабл 
лиата и на моменти опас
на международна обстанов
ка. Не само 
но и всичлш граждани иа

нин на тази

президент
всичко, което сме създа 

сме се избо-
на
ли и за което 
рили, символ на нашето ре 
волюционно минало и бъде- 

колкото е възмоцялата

публики и социалистическите автономни области, 
в които С-ЬШО така се тълкуват наи-дълбоките чув 

трудови хора и граждани, народ,.!

щето,
жяо по-бързо да оздравее, 
са още един знак на един
ството на тази многонацио
нална страна и, разбира се, 
израз на любовта, уваже- 

прпвързаността

развитие,
наследе

ства на воички 
и народности. нието

към човека, който даде не 
оценим принос на прогреса 
на Югославия, «а

и

.Уверени Плодотворна
теб, за доброто «а чашата 

общност, коя-
общоизвестя I а, 

на всички

комунистите,
нейнотоще продължиш

прогресивни хора, бор'^”™ зах0.рата и гупношетшя между хореи»»
бъдем винаги единодушни 

1 в осъшествяваието на
траен пътепоказател за

ложелалтоя

пашата страна, съ.с всеки- 
дневното си ангажиране до
принасят основите па ваше 
то общество да бъдат все 

по-стабилпи. По

издигане във върховете на 
световната политика, на ней 
ния просперитет през най- 
дългид мирен период в не
йната история- В настоящия 
момент комунистите и тру
довите хора, народите и на
родностите иа Югославия са 
сплотени около Тнтовото де 
ло и неговата социалистиче
ска визия- Силата на наше
то единство е последовател
ността ни на пътя на соци 
алистичеокото изграждане, 
по който ни той води.

свобода, мир и рав- 
народите .

, реши-
по-твъРДН иначин тс не престават системата

отбрана
този
да бъдат борци за иепре- 

на соци-
ноттравни 
„И занапред ше 
телни и последователни
",,№~аТи иай-сърлечии ш 
час по-скоро да оздравееш и "^Тцаспие. пе са- 
активности, ™»гго• поп яг .|ма „ света". „Ка- 
мо на нас в Юг°7този п-гд единни и революцяон 

и ™лрг«.и, нашите трудови хора 
обич и уважение и 

и поръки

къонато развитие 
алистическата 
в Югославия, за нейния ав- 

характер, за пра
на работническата кла- 

Югославия, да върви 
по собствения см социалис- 

Този

революция
своите тентичен 

вото
са иа

то винаги, така 
но сбратимени лтпм_,_
Ви изразяват своята велик 
безостатъчиа решителност >ТШ1ВОТа’\
последователно да ,,р”вс,‘агб йяи поръки, пропи- 

Всички тези наши б,а колкото е възможно 
ти със съ1Яото желание за Тито, по свое-
поб-ьрзото 0 'ат”Рза другар» Тито, нс-образеп начин говорят как го за дау ^ общ.
голия образ и Дело, така ' 3а;г^ИВКИ/ завоювани 
пост и нашите най-ценни Р , . градивно
пре.3 изтеклите ДесетД^на ко.
творчество, поп РЪ* оводепктш 
муяистите, начело с ДРУгаРя

наш,тически път.
Титов път, завоюват с бор

~\г в ТОЗИ БРОЙ

Единението - ооновен лоот в развойната отратегия
отр. 3

Тито.



2 Комунист
ИЗБОРИТЕ В СКНАШИТЕ ЗАДАЧИ

Разширена кадровата базаКъм практично решаване 

на проблемите
изминалите избори 

последовател
Във всички 644 първични 

СК в Ниш
ка на
представлява
мото прилагане на приетагиорганизации па 

ка община приключиха из
борите за новите ръковод
ства. На предизборните засе 
дшепя бяха 
повече от четири 
Възможни кандидати за ло 

ръководства, а избрани 
3 700. 39 на сто от общото 
число избрани капидати са 
работници от непосредстве
ното производство.

В последните дни на мила 
дата година приключиха из 
борпиге заседания в първи
чните организации па СК в 
Нишка община. Това 
край на една по-м.ного пеша 
значителна активност в нар 
тийпнц живот ма общината.

Раде

кадрова политика и жела
нието за секретар да се из
бере най-активният кому
нист. Затова в ловенето от 
половината първични орга 
низания па СК листата за 
секретар бе разширена, а 
почти в пито една органи
зация нс можеше да „мине" 
капидатурата на някого за 
секретар, утвърдена давде 
заседанието на първичната 
организация- Дори и в сре 
дите, къдсто са нарушени 
отношенията между хората 
и където все още лрисъству 
ващиге бюрократични сили 
се опитваха да „пробутат" 
свой кандидат, бе избран 
онзи за когото беше мно
зинството на членовете на

евидептирани
хиляди

Влезохме в годината на мнд конгрес на СКС и нро*
сериозни стопански вълие- изтичащите задачи от тдх.
ния в света па рефлексна па актуалйните пдецночюлп-
и нестабилна стопанска об- гнчески въпроси па нконо- 
становка в нашата страна. мнчееката оостановка и его 
Разбира се, погрешно би би- папското раашгшс па СР
ло моментната стопанска пес '-ъР°ия специално шиша*
таонлност у нас да тълку- ние посвети н Предееда 1 ел-
ваме изключително като ството на ЦК на СКС, кос-
„рефлекони болки" от вън... то имайки пред вид, че кон*
ьсички сме съзнателни, а п кретизацнята па задачите
толкова пъти е казано, че в^з основа па старателен
много от причините за на- анализ па актуалните проб-
личното състояние трябва леми е основната предно-
да се потърсят и в субек- ставка за практичен подход
тивните слабости. А това, към тяхното решаване —
недвосмислено значи, че в още в началото на минала*
решаването на въпросите, та година формира осем ра-
конто в настоящия момент Оотнн групи за определени
се намират пред нас тряб- области в развитието, със
ва да се тръгне не от пе- задача да направят анализ
риферните, които се спли- на проблемите и предложат
тат тук накъде около нас, акции и начини на решава
но от съществените, заче- пето на отделните въпроси
нали се дълбоко в нас. от областта, за която са за-

От това следва и толко- дължени. 
ва пъти в последно време Съвсем не случайно ра- 
споменаваната необходи- ботните групи са формира-
мост от ангажиране на всич нн тъ<кмо по областите, в
ки суоективни сили, начело
с комунистите, в широката които проблемите са наи-из
акция за преодоляване на пъкнали и чието решаване
съществуващото положе- представлява основна пре
ние, или — да бъдем по-кон дпоставка за успешна реши I
кретни — в работата по из зация на задачите в оорба-
готвяне на новите средно- та за икономическа стаоили
срочни развойни планове на зация. А това са на всич
самоуправителни основи, за 101 Ш1 е известно изгра-
по-нататъшното развитие и ждането на самоуправител-
усъвършенствуване на деле ната система на разширено
гатската система, издигане- то възпроизводство и само
то на колективната работа, управителното преооразова-
отговорност и по-нататъшна ние на банките, разпределе-
та демократизация на обще нието на чистия доход и ра-
ствено-политическите отно- зпределението на средства-
шения... В рамките на вси та за лични^доходи, железо
чко това и преди всичко — пътните съоощения, електро
в борбата за икономическа стопанството, водостопан-
стабилизация- ството. свободната размяна

Затова, дсно е, актуалните на тРУДа в самоуправителни
въпроси по осъш^стаява- те общности на интересите
не на обществено-икономи- в обществените дейности,
ческото развитие и на ико- усъвършенствуване на сите-
номическата стабилизация мата фондове на обществе-
през цялото време се нами- - ните резерви, изграждане- 
рат в центъра на ангажира т<> «а системата за подтик
нете на Съюза на комунис- ва»е развитието на недо-
тите и другите организира- статъчно развитите краи-

в обществото. Това Ша • • •
е, да припомним, в унисон Изхождайки от конкретно 
с’ решенията на Бдинадесе- определните задачи, работ-
тия конгрес на СЮК и Ос- ните групи в течение на

миналата година, след реди 
ца проведогш разговори в 
организациите на сдруже
ния ;руд и други активно
сти, съчиниха материали за 
състоянието и проблемите 
в рамките на областите, за 
които бяха задължени —ма 
терма ли, за които свободно 
може да сс каже, че са па 
равнището на подробни ала 
лпан в рамките на същоствс 
пата проблематика, раздай 
жиха редица значителни въ 
проси, — много нам извест
им, макар често препебрега 
вани, по п материали, кои
то въз ооиова на така усъР 
Д1Ю съчинените анализи съ 
Държат и предложения за 
конкретни решения на лай* 
-актуалните проблеми. Въз 
основа на тези материали 
Комисията към Председател 
ството па ЦК па СКС за 
обществени — икономичес
ки отношения, както и съот 
ветиите органи и тела на 
Съвета на синдикатите на 
Сърбия, Републиканската 
конференция 11а ССРН и 
Републиканската стопанска 
кама па проведоха повече съ 
вещания, на които 
участието на всички струк
тури и голямо число специ 
алисти — бяха изкристали
зирам и становищата, под
крепени многобройните ре
шения, предложени от стра 
на на работните групи, до
пълнени и с нови предло
жения-

Разбира се, това е само 
първият етап, в не така ле
ката, но не и непобедоно- 
сна битка, която ни пред
стои по пътя към по-стаби- 
лно стопанско положение. 
Върху основата на матери
алите и резюметата от съ
вещанията, които подтикват 
конкретни решения, на най- 
широк план ще се води ак
ция за тяхното провеждане 
в самоуправителните орга
ни, партийните институции 
с ангажирането на всички 
обществено-политически об 
щности и организации.

Г. Христович — 
Самарджиски

1ВИТС

бе

Според думите на 
Джорджсвмч, секретар 
Общинския комитет на СК, 
изборите пе бяха само 
пълняване на статутарното 
задължение, но в 
ството първични 
ции на СК бяха значително 
политическо събитие, 
чено към критическо преиз 
питване на активността през 
изтекли<т период и договор 
за най-важните акции и ра-

в

първичната организация на 
СК.

из*

В резултат на последова 
телиото прилагане на кадро
вата политика и на догово
рените критерии в минали
те избори повече от когато 
и да е ло-рано, в секретари 
агите бяха избрани работни 
ци, непосредствени произ
водители. На тази длъжност 
са избрани 1 435 преки про 
изводители.

В изборите докрай бе при 
ложеиа и с гат угари ата раз
поредба за реизборността. 
435 секретари са избрани за 
пръв път, което представ
лява 67 на сто от всички 
избрани секретари.

Най-сетне, твърде малък 
бе броят на предложените 
кандидата конто не прие
ха канидатарата. Това явле
ние бе забелеазано в 
колко „местни" организа
ции, което т\гк се оценява 
не само като слабост на 
предложените кандидати, но 
и на тези първични органи
зации, което допълнително 
по-подробно ше се анализи
ра. Инак. съвкупната (пред) 
изборна активност на първи 
чшгге организации в Ниш
ка община ще бъде оцене
на на заседанието на обпшн 
ската кожЬеренциа в начало 
то на Февруари, когато под
робно тие се съгледа цело- 
к\лтното поведение на кому 
пистите в тази политическа 
акция-

бол шип
ор галила

и асо-

боти в настоящата година.
Онова, което особено ха

рактеризирахме миналите из 
бори за нови ръководства 
на първичните организации 
на СК — във всеки случай 
е не търсене отговор на 
въпроса „Какво сега", кой
то често можеше да се чуе 
след приемането на Статута 
на СК, — но договор на 
комунистите за това — как 
нататък?

На множеството заседа
ния бе даден отговор: при 
приемането на акционшгге 
програми за работа веднага 
бяха избирани и работни 
групи
за една област. Всяка от 
тях да проучава „своята' 
проблематика и дава ггоедло 
жения за акция и измене
ние на състоянието. Това 
представлява значителна но 
вост, което трбява да моби 
лизира болшинството члено-

при

ня-

всяка задължена

ве на първичната организа
ция и да разшири нейната 
дейност в решаването 
съвкупната проблематика в 
техните среди.

Следващата характеристи

нани сили

В. Филипович

Ако културното творчество КУЛТУРНИЯТ МОМЕНТ НА ВРАНЯ 
и културните стойности не 
са достъпни на човека, кул 
турното наследствие не из 
пълняла своята мисия, а
културните стойности не са Верица Батрович — Божович 
това, ако за тях не каже 
своята дума онзи, комуто са 
предназначени. Културните 
работници във Враня кон
статираха това още през 
1975 година. На това ги при 
нудиха конкретни причини: 
библиотеката работеше в 
несъответни помещения и 
имаше само 29 хиляди то
мове книги, без никакви въ 
зможности да разпространя 
ва този библиотечен фонд, 
защото преди всичко, липса 
та на помещения не позвол 
яваше това; в стария дом 
на културата (вече беше 
много тесно за работата на 
самодейния театър „Бора 
Станкович" и за културно- 
художественото дружество 
„Севдах”; художниците из
лагаха картини където сти 
гнеха, а и условията с по
мещенията на Междуобщии 
скид архив бяха също та
ка твърде лоши. Въобще, 
просторните условия бяха 
прекадено стеснени за нарзе 
палите културни потреби на 
населението във Враня.

и Югославия- С 
симфоничен оркестър, нап
ример, с години наред осъ
ществяват полезно сътруд
ничество, не рядко те 
появяват и в някой от це
ховете на трудовите органи
зации.

нишкия

Между потребите и възможностите
сеската библиотека. Преселе

на в помещенията на ново
построената част на 
на културата, същата не са 
мо че за две години удвои 
фонда на книгите си 
и числото на читателите. Тя 
организира литературни ве 
чери, литературни срещи, а 
откри и четири библиотеч
ни пункта във Власе, Кри
ва Фея, Ратае и Вранока ба 
ня. Подвижният библиотечен 
фонд обслужва почти всич-

признания- В рамките 
чевствуването на юбилея си 
предадоха ~
„Божии хора 
кович.

на
Около 20 хиляди работни 

ци в сдружения труд 
вранското 
1975 година приеха реше
ние: всяка година, да отдел 
ят пет на сто от дохода си 
(към един милиард стари 
динара годишно) за постро
яване на новия дом на кул
турата. Този дом, чисто из
граждане е в ход се изгра 
жда етапно и вече са гото 
ви над две хиляди квадрат 
ни метра повръхнина) ще 
бъдат поместени художес
твената галерия, театърът с 
около хиляда места, библио 
теката,
кцията на „Вранске нови- 
не”, радио Враня, — 
глас ще се чуе през пролет
та...

дома премиерата на 
от Бора Стан 

Много от произве
денията на Бора Станкович 
този театръ, пръ.в в страна 
та предаде на сцената.

— Макар, 
троения дом на културата 
ще имаме една от най-съвре 
менните театрални 
ние не размисляме за про
фесионален театър — казва 
Божидар Трайкович, секре 
тар на Самоуправителната 
общност на 
култура. — Ако

на
КАК ПО-НАТАТЪК

Когато се говори за така 
ва културна активност, из 
глежда че тя във Враня не 
липсва (преглед на хорове, 
рецитатори, срещи на села 
та, състезание на тръбачите 
и тл-1.) От тази година ще 
бъде и още по-богата, за- 
цтото неотдавна две само 
управителни общности на 
интересите — за култура и 
основно образование — под 
писаха самоуггр авително спо 
разумение за формиране и 
финансиране на самодейна
та театрална сцена. Но, из
глежда, че всичко това се 
манифестира през една част 
на годината, и че освен ху
дожествената колония „Про 
хор Пчиноки” (кодто се орга 
■низира в рамките на между- 
реиубликанско сътрудничес 
гво) през летните месеци 
се стига до по-продължите
лна Културна ваканция.

На друга страна ,някои 
културни институции пре-

стопанство в
но

че в новопос-

сцени,

ки по-големи трудови орга
низации. Само чрез 
фонд на читателите годиш
но се доставят над три хи
ляди егземлляРа книги.

Постоянни посетители на 
трудовите организации и 
селата са самодейният теа
тър „Бора Станкович" и 
културно - художественото 
дружество „Севдах". Само
дейният театър

този
интересите за

се съди по 
признанията, които нашият 
самодеен театър получава
ше .на театралните

читалището, реда

прегле
ди на самодейците в Сър
бия, според наша преценка, 
по-добре е да имаме добър 
самодеен театър, 
то среден — да не кажа — 
слаб професионален.

Поради всичко

чийто

ОБЪРНАТИ КЪМ СЕЛОТО 
И ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗА 
ЦИИ

Че помещенията предстаяз 
ляват значително звено 
развитието на културните де 
йности — пример дава вран

отколко-чевствува 
миналата година 55-годиш- 
нината на успешна работа. 
Гостувал е в много това вран- 

явци се определят за „внос" 
на култура. И това 
от Белград,
лите градове в Сърбия,

прадове 
навред из страната, на прег 
ледите на театралните само
дейци спечелил значителни

в
не само 

но и от остана*
пък
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население. Това същевреме 
нно свидетелствува и за го
лемите резерви на недоста
тъчно активизирана работна 
Ръка. Процесът на деаграри 
зация на населението тече 
предимно по пътя на настан 
яване на активното селско 
стопанско население в дей
ностите извън селскостопан 
ските занятия. От там деа- 
граризацията на население
то и по-ускореното увеличе 
ние на настаняването пред 
ставлявят два по икономи
ческо и обществено значе
ние приблизително сходни 
процеса. Концепцията на 
дългосрочното развитие пре 
движда участието на селско 
стопанското активно насе
ление в общото активно на 
селение в републиката в 
2000 година да се сведе на 
общо 14 на сто. С други ду 
ми, процесът на деаграриза 
ция би текъл малко по-бъР- 
зо отколкото през изтекли
те три десетилетия на соци 
алистичеокото развитие на 
републиката. Този процес 
ще бъде обусловен от рас
тежа на настаняването със 
среден годишен размер от 
2,4 на сто. С това числото 
на заетите в Сърбия ще се 
увеличи от 1,7 милиона през 
1975 на над 3 милиона в 
2000 година. Амбиците по 
отношение на увеличението 
на настаняването без съм 
нение са големи. С осъще
ствяването им ще бъдат из 
черпани резервите на безра 
ботната работна сила. Да 
добавим, че новото настаня 
ване трябва да се осъщест 
вява при постоянното увели 
чение на разходите за съо
ръжаване на новите работ
ни места, като израз на по- 
-високото и нарастващо тех 
ническо съоръжаване на 
труда.

Най-сетне, с увеличението 
на настаняването от 2,4 на 
сто годишно й с очакваното 
намаляване 
седмица от 
новото настаняавне ще до
принесе с 24 на 
увеличенитето на обществе 
ния продукт, докато остана
лите 3/4 от увеличението му 
би били в резултат на дей- 
ствуването на други (каче
ствени) фактори (произсводи 
телността на труда и 
ефикасно употреба на мате 
риалните фактори на про
изводството).

Стопанското развитие и 
растеж, както се предвиж
да в концепцията на Иконо 
мическия институт, са да
дени в алтернатива, която 
изисква изключително ви
сок степен на самоуправи- 
телна организираност на об 
ществото за осъществяване 
то им. Обаче, постоянното 
развитие на самоуправител 
ните обществени отношения 
и укрепването на единение
то в работата трябва да бъ 
де постодниен и основен 
лост за осъществяване 
всяка развойна стратегия, 
за кодто се бъдем опреде
лили. Концепцията на Ико
номическия институт в Бел 
град предлага определени 
направления на развитието. 
До окончателното заемане 
па становища трябва да 
се очакат резултатите 
подобната изследователска 
работа в другите републи
ки. А сетне ще бъде необхо 
дима разработка на югосла* 
вската дългосрочна концеп
ция на развитието, която 
трябва да изрази единение* 
то републиките и автоном
ните области в перспектив
ното обществено и икономи 
ческо развитие на Югосла
вия като Цяло, на републи
ките и автономните й облас 
ти отделно.

Единствотв основен лост в 

развойната стратегия
Стопанскот

се налагах в услови*,? „а ма^иал^о изоб^лиГ и °ЗЙК

ния стопански растеж. Въз
можностите и потребите на 
индустриалния растеж кон
цепцията вижда на равни
щето от 7,3 на сто средно 
годишно. Да оставим въпро 
са за величината на самия 
размер на индустриалния ра 
стеж. Тук преди всичко е 
важно, със своето бързо ра 
звитие индустрията да до
принесе на целокупното сто 
панство стратегическата ори 
ентировка да върви под 
крак с напредък на наука
та и техниката, да се стес
нява технологическата бари 
ера, която днес разделя 
Югославия от по-напредна- 
лите страни.

И ндустриал изацидта 
своя вървеж през следващ
ите две десетилетия 
да бъда еднообразна. През 
първата половина на този 
период, а отделно до 1985 
година, тя ще носи белега 
ма корегиране на съществу
ващата индустриална струк 
тура в републиката, та в 
своя по-сетнешнен вървеж 
в нея повече да бъдат мо
ментите на модернизация на 
целокупния производствен 
технически потенциал . (на 
основните фондове) на сто
панството. С по-ускорения 
си от средния стопански ра 
стеж индустрията ще увели 
чава и ще увеличи своето 
участие във формирането 
на обществения продукт на 
стопанството на република
та от сегашните 34 на сто 
(1977) на 45 на сто в 2000 
година. При това процесите 
на индустриализацията до 
края на това столетие, спо 
ред самата логика на сто
панското развитие, няма да 
вървят по цена на изоста
ване на другите витални се 
ктори на общественото въз 
производство, което инак е 
неизбежна последица на на
чалната, а често и на по-на- 
предналата (средищна) фаза 
на неговия ход.

Индустриалното развитие, 
което имаме пред себе, ще 
тече като комплементарен, 
уравновесен икономически 
процес. Селскостопанското 
производство средно ще се 
увеличава с 3,5 на сто го
дишно, и на края на сто
летието ще бъде 2,2 пъти 
по-голя?мо от същото в 1977 
година, а участието му в съ 
здаването на обществения 
продукт на цялото стопан
ство ще се сведе на общо 
12 процента. Не е от малко 
значение увеличението на 
обществения продукт встро 
нтелството в размер от 6,1 
па сто, в съобщенията в раз 
мер от 6,4 на сто. което 
трябва да увеличи общест
вения им продукт четири 
П7,ти в 2000 година в срав
нение с нивото му в от 
1977 година.

повече

В концепцията за дълго- 
срочното развитие на СР 
Сърбия, изготвена от Ико
номическия институт в Бел 
град, развитието 
брано само като 
оки процес на количествено 
увеличение и структурна 
трансформация на гтроизвод 
ствените резултати и пр0из 
водствеиите фактори, 
рите на този документ само 
управлението, 
та, социалната сигурност и 
социалните стойности са из 
тъкнали 
комплекс на обществените 
цели, на чието осъществява 
не (и задържане на вече 
постигнатото в тази област) 
трябва упорито да се рабо
ти. Да се отбегне и преодо
лее редуцирането на чове 
ка, свеждането му на само 
икономически човек, а мно 
гостранната човешка дей
ствителност 
номическа, значи да се над 
минава потребителското об 
щество. От останалите цели 
на дългосрочното развитие, 
концепцията изтъква — пре 
ди всичко 
обществено-икономическата 
структура (това е основната 
стратегическа цел), които 
като се продължава индус
триализацията като основа 
трябва да се осъществяват 
на социалноикономическото 
развитие на републиката.

циалнз ударение се 
на по-о-црзия растеж 
стаидването на работа зара
ди повечекретните ефекти 

икономически 
ствени. Технически^ 
рее, и регионалното 
тие и

слага 
на на- ПРИНЦИПНА ОРИЕНТИРО 

ВКА, А НЕ ФИКСИРАНА 
ЗАДАЧАне е раз- 

икономиче и обще- 
ят прог- Стопанокият растеж, за кой 

то се застъпва концепцията 
•на Дългосрочното развитие 
не може лесно да се осъще 
стви. Неговата реализация 
изисква, преди всичко, ви
сок и още по-висок от до
сегашния размер на инвес
тициите. Според концепция 
та, в първите пет години на 
следващия период за сто
пански инвестиции в основ 
ни средства трябва да се ан 
гажират, тоест да се отне
мат от непроизводственото 
потребление, повече от една 
четвърта част на обществе
ния продукт. Това съотно
шение ще намалява с тече 
ние на времето, така че в 
последните години на пер
спективния двадесетгоди
шен период участвието на 
инвестициите в обществе
ния продукт би било сведе
но на към 20 на сто. Но и 
това усилие не е достатъч
но за осъществяване на 
проектираната динамика. От 
там се разчита и ната
тък на финансиране на раз
витието в една част и със 
средства от чужбина. Оба
че, на получаването на тези 
средства не може да се раз 
чита с пълна известност.

Проектираният 
ски растеж с шест на сто, 
все пък, трябва да се вземе 
като принципна ориенти- 
ровка, а не като твърдо оп 
ределена развойна задача. 
В постоянно променливите 
обстоятелства, дългосрочна
та концепция преди всичко 
трябва да набележи насо
ката на движението и очер 
тае пределите, отколкото ко 
личествено да уточни него
вите димензии. От там из- 
трайността в бързото сто
панско развитие може да на 
мери своето птвърждеиие и 
в малко по-окровиото уве
личение на обществени п 
продукт (от 5 или 5,5 па 
сто), а с това много да ме 
загуби интензитетът на раз 
войната динамика. Размерът 
на растежа с 
стойност ме може вече да 
бъде обща преокупацня па 
развойната политика, а осо 
бено не за сметка на съв
купното качество на разви
тието. Олцият постепенно и 
всс по-малко би трябвало 
да бъде май-важният крите 
|ж,й за оценяваме стой
ността на стопанския сис
тема и икономическата по
литика. В това отношение 
малко значение има обстоя 
телството, дали с размер на 
увеличение от шест ма сто 

имаме в 2000 година 
имаме рег сарИа! обществен 
продукт от 5 100 долара или 
с размера от пет на сто С7,- 
щият В 2000 година ще до
стигне Някоя стотица дола
ра по-малко-

разви-
такя ^рбанизаЦията, също 
така се посочват като спе
циални цели на Дългосроч- 
ното раавнтие на република 
Та. Наи-сетме, за пръв път 
У нас е изтъкнато искането 
Да се води функционална 
популационна

Авто

солидарност-

политика.като съществен
Скоростта 

растеж в
встопанския 

следващите две 
десетилетия е първият
новен

на

нямаи ос
въпрос, с които се 

срещаме при избирането на 
стратегията на — 
ното развитие. Отговорът на 
този въпрос предпоставя ре 
шения и при други важни 
Въпроси, каквито са разпре 
делението на обществения 
продукт и участието на 
папските инвестиции в това 
разпределение, промяна в 
производствената структу
ра, темпът на настаняване
то и

перспектив-

само на ико
сто-

промените в деаграризация, разви
ка обществените дей-тието

ности, увеличението на лич 
ното и съвместното потреб 
ление. Икономическият 
ститут е взел становището, 
че стопанският растеж през 
предстоящите две десетиле 
тия не би трябвало да бъде 
по-низък от осъществения 
в СР Сърбия през изтеклите 
три десетилетия, то ест ри 
Тъ-Мът на растежа на обще 
ствения продукт до 2 000 го 
дина би трябвало да бъде 
средно шест на сто годиш
но, какъвто беше и в пери
ода от 1947 до 1977 година. 
Това е обемна задача, с ко
ято в продължение от по
ловин век върви ритъ-мът 
на стопанското развитие на 
високо равнище, почти неза 
белязан в досегашната и ко

ми

на трудовата 
42 на 35 часа,—Т^ггг

стопан-
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОИЗ
ВОДСТВОТО, ПРОИЗВОДИ
ТЕЛНОСТТА. НАСТАНЯВА 
НЕТО НА РАБОТА

СТО КЪМ

Върху тази стратегическа 
ориентировка ще се опира 
развитието на производител 
ните сили, както и увеличе 
нието на производството, на 
станяването на работа и 
производителността на тру
да. В рамките на това, спе-

по-

номическа история па коя 
да било страна в света. С 
това увеличение на обще
ствения продукт СР Сърбия 
в 2 000 година би достигна
ла обществен продукт от 
5 100 долара, което с около 
три пъти повече отколкото 
в 1977 година, относно кое
то е над 25 пъти овече от-

калено са станали институ
ционални. Народният музей 
разполага с ценни експона . 
ти. Обаче това музейно бо 
гатство е много 
Така, че не може и да сс 
говори за някакво гго-значи 
телно посещение на
музей

музейно.

определена
този

, освен когато се ка- 
I дома-паметник на Бо

колкото на старта на след
военното стопанско разви
тие. По този начин втората 
половина на това столетие 
за СР Сърбия ще представ 
лява период на окончател
но напускане на икономиче 
ската неразвитост, период, 
в който тя ще постигне ви
сока икономическа иалред- 
иалост и индустриална зря 
лост, която днес имат висо
ко развитие страни 
падна Европа. Толкова е по 

стопанското разви-

сае за
ра Станкович, който годиш 

20 хил илно разгледат около 
яди души. Затова сериозно 
се размисля за нови поме
щения за изложби във вран 
ския музей. Правят се и се
риозни усилия за защита на
културно-историческите 
мелници, които дълго и пре 
Дълго бяха изложени 
ба на времето.

Сдруженият труд на вран 
окото стопанство беше твъР 
де щедър, когато през 19/з 
година гласува как да 
тръгне напред в културата. 
Покрай средствата за иивес 
тиции, той отделя значител 
ни средства и за редовната 
дейност на културните 
егитуции. За манифестация 
га „Седмица иа Бора Стаи- 
кович", например, с 
да обезпечи сродства, както 
и за всички качествени яро 

му бъДа'г

па

на зъ
на

в За- цге БЕЗ БЕЗРАБОТНИ

Процесът на деаграриза- 
цид па населението в пред
стоящия период ще продъл 
жи като естествен корелат 
на индустриализацията. Зна 
чението на този процес про
изтича от факта, че в Сър
бия в 1978 година 
стопанското население пред 
ставлява над 1/3 от общото 
и 44 на сто от активното

важно
тие в предстоящите две де
сетилетия всс по вече и по- 
дълбоко да сс пропива с ху 
манитариите стойности и да 
се отбягват потребителски-

се

Продължаването иа проце 
са иа индустриализацията в 
предстоящите две десетиле
тия ще се Потвърждава, пре 
ди всичко с по-уокорепия 
растеж на промишленото 
производство над съвкуп-

и<л-

те девйяиии, които със си
на споиаттаността и селско-готов лата

стихията постоянно са пяла 
гат в условията на матери
алното изобилие.грами, които ще 

предложени.



А Комунист
работа. Казах му, че твърде 
охотно приемам прсддоже 
листо му, макар че не оьм 
опитен в тази работа, защо 
то никога не съм превеж
дал, „Ще научиш — отгово
ри Моша. — Ще почнеш с 
осма глава, в делничен ден, 
която спада между по-лес
ните глави в П'ьрвия том, а 
сетне вземи и та кана речени
те исторически глави, които 
са още по-лесни. Разбира се, 
ще работим заедно". Дого
ворихме се всеки ден да 
проводим в първа версия 
по три страници от Маркс?) 
вия текст като задължите
лен минимум. Всеки осем 
дена ще преглеждаме пре- 
веденид текст, ще прове
рим веродостойностга на 
превода и ще уеднаквим 
терминологията.

ВМЕСТО ДНЕВНИК

Отстояване пред трудностите
та икономия- Той говореше 
— „толкова засега, а когато 
завършим това, ще видим 
какво после, ти имаш мно
го затвор, а аз имам и по 
вече, тцс работим. Ако пие 
па излезпсм от затвора) а 

излезпом? доба

ксовите произведения. Още 
в клията си той получил 
първид том па Капитал и 
редакцията па К. Кауцки, 
такаиаречоиото 
издание и започна да го 
превежда през лятото па 
1926. При крайно лоши ус
ловия — 
малко — 
след редовната затвориичес 
ка работа, без речник 
помагала — малко можеше 
да направи. Сега предлага

ла преведем заедно тпм 
те тома па Капиталът, Ми
зерия па философията и 
Критиката на политическа-

де, Радомир Вуйовлч и дру 
ги. елшмням си за техните 
преводи, защото като кому
11ИСТ
кои от тях учех азоуката па 
марксизма, но в тази ста
тия шс се нозанимая само 
с един от тях — моша 11ия*

Ниша за Моша Пияде, за
щото тези дим навършиха 
90 години от рождението му, 
затова че преди години 
той стана редактор на ис 
легалиня орган на ЦК 
ЮК11 — „комунист'' и бе 
затворен и осъден па 20 го 
дини тъмничен затвор, КОЙ
ТО Касационният съд му 
намали на „общо” 12 годи
ни. В затвора поради демон 
страцня 
постъпки на тъмничната уп
рава бива осъден още на 
две години, така че общо в 
тъмницата прекара 14 годи
ни. Пиша за него и затова, 
че той е преводач на най- 
значителното Марксово де
ло — Капиталът и, най-сет
не, затова че неговият пре
вод не е само ценно прило
жение на нашата превде- 
ца марксистка литература, 
но и свидетлство за едносу 
рово време, в което трябва 
ше да се отстои пред труд
ностите и за човека, който 
знаеше да намери начин, та 
тъмничното живуркане — 
на което го бяха осъдили 
враговете на свободата и 
напредъка — да преобрази 
в творчество, чието действу 
ване ще чувствуват' поколе 
ния революционери.

„Ако ние не излезнем от 
затвора, преводът 
лезне".

годолюь чолакоьич

начниающ от ня*седнах да шшнша някоя 
думи за завършека на едни 
значи гелно преводаческо и 
издателско начинание, за
почнато преди ю години, 
ооаче размисляйки какво за 
„комунист" отделно да из
тъкна, до известна степен 
се оях отдалечил от същин
ската тема. казвам, до из- 

ма-

популярно

защо да не 
пЯ1пе и като че ли нита или 

някому), пре
водът щс излезне и ще въР 

своето дело". И на ше- 
га: „Така сами на себе си 
приживе ще издигнем па
метник".

Бях горд, че Моша мс по
вика да му помагам в тази 
трудна, отговорна и важна

превеждаше по- 
ловене кришом,де. се заканва

шиили

вестна степен, защото 
кар че не ниша за току що 
пуоликуваннте 
ния на Маркс и Енгелс, все 
пък пиша за превеждане на 
техните дела, за преводача, 
който тази мъчителна рабо 
та вършеше в необикнове
ни условия — в тъмница.

Прочее, размисляйки 
темата, аз си припомнях за 
преводачите на Маркс нЕн 
гелс от преди сто години, 
за много скромния изглед 
на тези книжки и за тех- 
ння иомалко обикновен ар
хаичен език („Призракът на 

витае над Иевро 
класа”

шена
пронзаеде-

су ровитесрещу Публикуването иа събрани те дела на Маркс и Енгелс подтикна и спомени за 
първите преводачи а Марк совите книги и първите преводи създадени в тъмни
цата Тези дни навърших® 90 години от рождението на Моша Пиядс, преводач на 
най-значителното" Марксово дело „Капиталът” и 55 го дини как е станал редак
тор па нелегалния орган на ЦК на ГОКП „Комунист”. За Моша Пияде и раоотата 
си е него в този и следва щи„ брой пише Родолюб Чолакович, председател на 
Редакционния отбор за изд аваие на произведенията на Маркс и Енгелс.

за

комунизма 
па”, „работническа 
и тш н.). Това бяха предве 
стипците, че и в тези наши 
балкански простори се явЯ’ 
ват зачатъци на новата об
ществена класа — пролета
риата — с развитието на 
историята, определена из 
основи да промени капита- 

обществен

превод на определено поня
тие, та може би е чудно, че 
ние двамата понякога дълго 
се колебаехме и спорехме.

Някои Марксови по-мал
ки произведения, както и 
някои марксистки книги бя 
ха преведени на сръбски 
език порано, така че съще 
ствуваше известна 
марксистка терминология, 
скромно наследство. В нея 
още вдадеше еспап вместо 
стока, наямница вместо нае 
мен труд 
два термина, които сигурно 
най-често се срещат в пър- 
вия том на Капиталът. Тря 
бваше да се разчисти с на
следената терминология, да 
се оцени какво може да 
остане от нея, а за марксо- 
вите категории да се наме
ри, понякога изкове нов яде 
кватен наш изиаз ... Ние 
от еспапа не така лесно и 
така бързо се отказахме, а 
да не кажем колко ровене 
имаше за други, нови по- 
сложни категории. Буковия 
речник, конто постоянно 
тшелистпахме ни беше от 
пряка полза, когато се ка
саеше за превеждането на 
определени термини. „Как
во да правиш” — говореше 
Моша — .докато в Англия 
течеше индустриалната ре
волюция, сърбите бяха ско- 
товъди и земеделци, а Сър- 
бия турски пашалък". За 
техническите термини мно
го ни ползваше Маурет Сан 
дерсовият речник. Молито- 
ровият френски превод бе
ше несолиден и бегъл, а ко 
гато го заловихме че разху
бавява и осакатява Маркс, 
просто прилоша ни ...

(Продължава)

рия на принадената стой
ност в чегпри книжки и 
още някои марксистки кни
ги на немски език.

Понеже нямахме пито ре
чник пито други наръчници 
за такава сериозна работа, 
направихме списък на най- 
необходимите книги за на- 

работилница (така на
ричахме двете маси на кои 
то един край друг превеж
дахме). Тези книги бе ку
пил
брат. Между тях бяха: Бу
ков речник, Мюрет Сандер- 
сов речник 
глийски и 
ски език, голяло издание в 

дебели томове, Фи
лософски речник на немски 
език, превод на Капиталът 
на френски език, но за жал 
не от Роа, когото и Маркс 
е хвалил, но от Молитор, с 
който поради неговата по- 
връхностност .несъзнателно- 
ст дори и ние не бяхме ло

шата С ЧАСОВЕ ОКОЛО ЕДНА 
ДУМА

листическия 
строй и във връзка с това 

необходимостта
нашаи ни ги изпрати моят

Когато превеждах Маркс 
и не предчувствувах колко 
тази работа може да обзе
ме човека, да го повлече 
страстно къ-м търсене, най- 
напред смисъла на текста, 
който превежда, а сетне на 
наш израз, така че текстът 
възможно по-верно и по-ху 
баво да бъде преведен. За 
това сигурно найвече до
принесе Моша, който прево 
даческата работа високо це
неше и в нея беше строг и 
към себе си и към други
те. Искаше Марксовия текст 
да преведе не само верно, 
но и да запази ритъма на 
неговото изречение и пре
водът да звучи колкото е 
възможно по-хубаво на съР 
бохърватскн език. В това 
беше неумолим и към себе 
си и към мене. Често се 
налагаше няко“' вече пре

се явява 
поне за елементарно теоре
тическо обяснение и на за
кономерностите и за неиз
бежността на това обще
ствено преобразование и за 
ролята на главния му фак
тор.

иа немско-ан-
английско-нем-

да споменем
четирище из-

Пияде започва затворни
ческия си живот в 1926 го
дина в Сремскомитроваш- 
кия тъмничен затвор и в 
прословутата му Килия вед 
нага се заема да превежда 
Капитала. В това му „по
пречила" стачката с гладува 
не на политическите затво
рници (пролетта «а 1927), 
чийто инициатор бил той- 
В политическия отдел, кой
то осъдените комунисти 
след единадесетдневната ста 
чка извоювали, Моша про
дължава с превеждането на 
Маркс.

След първите радетели в 
тази значителна обществе
но работа, явяват се вече в 
нашия век нови, вече изра 
стнали в по-развитите капи 
талистически 
отношения, когато работни 
ческата класа от „класа по 
себе" вече стана „класа за 
себе", създаде свои отдел 
ни класови организации — 
политически, икономически

обществени волни, Икономическо уче
ние на Карл Маркс от К. 
Кауцки в превод на Душан 
Попович, Политическа ико
номия от Михайло Вуич и 
Начала на политическата 
икономия от Милорад Неде- 

Освен тези книги

и други.
Превеждането на класици 

те на Марксизма става та
кава потреба на нашето ре- 

работническо 
като

лкович.
(набавихме Марксовата Мизе 
рия на философията на (Ъре веден текст да се превежда 

отново и да се преписва, 
понякога и по десет пъти. 
Преглеждайки мой превод, 
често би ме повикал — „ей, 
калфа (на шега ме нарича
ше калфа, а аз него май
стор), ела малко тук, да ви
диш какво си насвирил" 
(по-някога изразът беше и 
поюстър) и започваше да 
чете Маркс, а после моя 
превод. „Това не може, та
ка, батко, първата дума ко 

ти дойде на ум, това 
е Маркс, а не фейлетон". 
По правило, критиката бе
ше уместна, обаче 
сърдех в началото, обясня
вах, оправдавах, а сетне се 
уверих, че Моша никога не 
се инати, но търси и от 
себе и от

волючионно 
движение, че с него 
важен вид на своята актив

Бях записал иякога в 
своето Разказване: „Освен 
работата в кръжока, Моша 
и аз се занимавахме с пре
веждане. Когато правехме 
планове как най-рационално 
да използваме времето, Мо
ша предложи да му пама- 
гам в превеждането на Мар

нски език и немски превод 
от Е. Бернщайн, кореспон
денцията на Маркс и Ен-

ност, се занимават и някои 
негови ръководители 
Димитрие Туцович и Душан 
Попович до Филип Филипо- 
вич, Владимир Чопич, Божи 
дар Масларич, Моша Пия-

от
гелс в четири томове в ре
дакцията на Е. Бернщайн и 
К. Кауцки, Марксовата Тео

Комунист ято
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другото солидна 

и чиста работа. Понякога с 
часове се мъчеше около ед 
на дума, преди да я употре 
би в определен контекст. С 
дни заедно ровехме по 
израз за Марксовия термин 
V г§е§еп81:аисШсШе АтЪеК —

наш

докато най-сетне непрезидента ва Републи
ката от 22 декември 1964 годили, „Ко- 
мукшст е от, 
вобожденне, а с указ от 22 декември 
1974 с Орден братеггво ■ единство със 
златен

се ро
ди „опредметен труд”. Днес 
м-ножество Марксовис Орден родно ос- терми
ни иа наш език звучат на
читателя съвсем обикнове
но, просто като съответен
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НОВИНИ ОТ „СТОЧАР ’

к ПОЮБРИВД СЕЛСКИЯ I БИТ
Увеличава ое числото 

на сдружените земе 

делени производители

На разстояние от 7 км се
вероисточио от Боогагеград, 
по склоновете на Милевска 
планина са пръснати 74-те 
домакинства на село Милен 
ци. До преди

щина в Бооилеград.
Според

всекидневно се чувствува 
Р0лята и работата на о&ще
ствено-политическите орга
низации и на съвета на ме
стната Общност. Всички се 
ангажират върху разреша
ването иа местните пробле- 
ми, а раздвижените 
ативи и акции са 
о р гайда I лр ан и, б л а гад ар ен и е 
на сътрудничеството и еди- 

воички су

принудени да се снабдяват 
в съседното село Груинци 
или в Босилеград. В

думите на Костов

местна
десетина го

дини в селото живееха мио 
го повече семейства. Сега 
вече. когато миграцията и 
тук сериозно се чувствува, 
50 на сто от

Ш\ : ■ ' ■№

илици 
успешнодомакинствата

са старчески.
Преди шест години село

то е електрифицирано, елек 
трическите нодействието на 

бекти в 
Главен

уреди и гьрока 
раният от Босилеград път 
значително улесниха живота 
на усърдните милевчани.

Съвременното

селото. „СТОЧАР" в Димитровград 
през миналата година поло 
жи огромни усилия за сдру
жаване на земеделските про 
изводители. До края на го 
дината с кооперацията се 
сдружиха общо 158 земе
делски производители. От 
тях 62 вече подписаха зад- 
влияние до ССО на песнионни 
осигуровки за признаване на 
трудов стаж за периода от 
14 май 1974 до 28 май 1978 
година.

През тази година ОСТ „Сто 
чар" ще продължи своята 
дейност за увеличаване чи 
слото на сдружените земедел 
ски производители.

ние за сдружаване и прие 
самоуправиггелните общи ак 
тове за производство ту
ризъм и продажба; Самоупра 
вително споразумение за 
сдружение натрудовите ор 
гаиизации в сложна орга
низация на сдружения труд 
за външна и вътрешна тър 
говия; Самоуправително спо 
разумение за взаимните 
права, задължения-

На отделен референдум ка 
заха думата си и работници 
те от ООСТ „Нишава", ООК 
„Кооперант". Те приеха са 
моуправителния договор за 
сдружаване за общо произве 
дство, преработка и продаж 
ба на добитък, хранителни 
продукти храна за добитък. 
Както бе изтъкнато в Бюле
тина на „Сточар" о-р 452 ра 
ботника на референдума из 
лезнаха 386 работника от 
които 384 гласуваха за само- 
управителни договор за 
сдружаване с ИНЕКС.

Това сдружаване на „Сто 
чар,, с Инекс ще има голя
ма икономическа полза 
за „Сточар" и по-нататъшно 
то развитие на животновъд 
ството в Димитровградска об 
щина.

поминък на милев
чан и е 
но по отношение от по-рано 
животновъдният фонд ряз
ко е на1малял. Селскосто
панският производител от то 
ва село отглежда средно 
по 15 овце н 3—-4 говеда. 
Макар че фондът не е гол
ям. в последните няколко 
години милевчани се опит
ват да изменят расовия съ
став на добитъка и да го от 
глеждат с по-качествена хра 
на. За тази година над 20 
хектара са засети с ви
сококачествени треви. За та 
зи година милевчани са зап
ланували да създадат изкус 
твени ливади също на 20 ха.

— Общо взето, ние не сме 
много напредничави живот
новъди. но и това, което от 
гледаме не може винаги на 
време да продадем. Ви
ната пада на ООСТ „Напре 
дък" от Босилеград, понеже 
изкупуването не е редовно, 
а цените са нестабилни. Счи 
там, че е нужно в тази го
дина изкупуването да бъде 
на равнището на което тряб 
ва да бъде — каза Костов.

В селото не съществува 
магазин и милевчани са

животновъдството,
се чувству

ва на всяка крачка, но 
това не бе достатъчно хора 
та да остават на

и

родните
си огнища.

Със завършване на шко
луването си мнозина от тя* 
са се настанили в различни 
места навред из страната и 
само по време на годишни 
те почивки идват да 

се надишат чист планински 
въздух и да се полюбуват 
на хубавината на родното 
село.

Кирил Костов

та общност са раздвижили 
инициатива за изграждане 
и откриване на магазин в 
селото, доколкото ООСТ 
„Слога” има възможности и 
интерес.

Един от неразрешените жи 
знени проблеми е свързва
нето на махала Прекопламци 
с центъра на селото или 
пък със село Божица. Спо 
ред Костов, решението па 
този въпрос трябва да се 
намери по-скоро, което на
лага да се раздвижи и па 
дело проведе акция-

— Нашето село е едно 
от по-напредналите села в 
общината. Покрай електри
ческия ток, всички махали, 
освен една, са свързани с 
.махленски пътища и освен 
пет—шест домакинства ос 
таналите имат по домовете 
си чиста питейна вода. Ве
дно с това всекидневно по
лагаме усилиV да подобрим 
нашия бит — казва Кирил 
Костов, член на Съвета на 
местната общност и делегат 
в съвета на местните общ
ности в Общинската скуп-

„СТОЧАР” II СОСО „ИНЕКС- 
ПРОМЕТ" БЕЛГРАД—СДРУ 
ЖЕНИ

ОСТ „СТОЧАР" в Димит
ровград направи една зна
чителна крачка напред в 
своята работа. В края на 
миналата година работни
ците на .Сточар" с огром 
но болшинство се изясниха 
за сдружаване със СОСТ 
ИНЕКС Белград. Централ 
ният работнически съвет 
на „Сточар" в края на ми 
палата година въз основа 
на референдума взе реше-В. Б. Б. Н.

БРАТСТВО — Слобнадо

ЩАБЪТ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 

ДЕЙСТВУВА НАВРЕМЕ
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• ДВЕ СЕДМИЦИ ЕДИНСТВЕНА ВРЪЗКА — 
ТЕЛЕФОНЪТ Що»

ца, Изатовци, Болевдол, Дол 
ни и Горни Криводол, Въл- 

от Димитровградска

г,Снеговалежите във Висок 
транспортнитепрекъснаха 

връзки с Пирот и Димитров 
град и по този начин височ 
ките села Сенокос, Камени-

е»ковия
община и Славния от Пир 
отска община останаха напъ 

от света. Еди
Р*1

Ь- ., лно откъснати
петвената връзка със света 
б=ше телефонът- Много наше 
нци от страната именно 
този начин получиха

своите близки, каза- 
в Каменица.

2% яшшйМО т щсведе ш
мия за
ха пи в пощата 

До гю-големи неволи не се 
благодарение на то

г* "4

V Щ , Iстигна
ва, че щабът по граждсиска 
защита действува навреме и 
оказа нужната помощ т у 'па

ухората.
Посетихме Асен Георгиев, 

шеф на
рия в Каменица, 
щаба по гражданската 
шита, който ни каза следно

с. Каменица
прес" Димитровград Сенокос 
през Пирот, сега редовно 
миш-ва. Трябва да се отбеле 
жи, че хоратт от „Ниш-екс- 
прес" и Автотранспортното 
в Пирот всичко правят за 
да подържат липите за те 
зи планински селища.

капнела* 
сдин от

местната мнтовград, но миналата не
деля не дойдоха въпреки то 
ва, чс пътищата бяха прохо 
дими. Ако са спречени 
трябва веднага да обаждат 
за да съобщим на хората да 
не идват в Изатовци мина
вайки по няколко километ
ра пеша, — каза Асен Геор
гиев. — Случи се обаче, че 
тогава много хора дойдоха 
да потърсят здравна услуга 
или лекарства, но ле
карите от Димитровград не 
дойдаха и хората се връдт- 
ха твърде недоволни от пос
тъпката.

мат лекарства п храна.
Трудности все пак имаше. 

За нещастие по това време 
се връшеше евмдепцмя на 
стоката но магазините и вси 
чки магазини по селата бя
ха затворени. Щабът ведна
га се обърна за помощ към 
председателя па общината и 
беше разрешено по телефо
на ма продавчите да отвор
ят магазините. След това ща 
бът, предприе акция за по 
чистванс па пътищата с по
мощта па съответните път
ни служби. След две седми
ци движението към Пирот и 
Димитровград бе в-ьзстаиове 
по. Автобусът на „Ниш-екс-

за-

то:
— Ние имаме опит от дру 

ги години и знаем, че 
Висок при малки сиеговалс 

движението се пркъова. 
Тая година обаче систът

отведнаж и за кратко 
: бяха прекъснати всич 

движения- В такъ» слу
чай Щабът по гражданска 

веднага се събра и

във

жи па И ЗДРАВНАТА СЛУЖБА 
БЪРЗО РЕАГИРАдиа

време
ки Здравната станция в Ди

митровград, която подържа 
амбулаторията в село Иза- 
товци веднага след почист
ване па снега изпрати лекар.

— Да не мзлезие като кри 
тика па Здравния дом в Ди*

защита
действува бързо и епергич- 

Предприехмс мерки пър 
воначалио за помощ на ста 

Посетихме някои
но.

Б. Н.риге хора. 
от тях за да видим дали и-Асен Георгиев
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*ИЗКУСТВОУ/1П *- & чи * N0 Конституционните 

задължения до края 

да ае реализират

МАЛЪК КОМЕНТАР

За по-добра културно-худо 

жествена дейност
раха филми I» Извор, Горна 
Любо та, Горил Лисииа и др
уги сола. Не се знае по как
ви причини тази акция опря.

На края трябва да кажем, средства ,обезпечени 
че „болестта” па културно- Сърбия- Но, поставя се «ън 
художествената дейност в росът, дали всички тези сре 
Босплерад пе е -,-олкова тру дства общините насочват с 
диа и може да се „излеку предназначение за ония Дой 

" само с по-пол яма инини ,,ОСТИ/ ,*а които са и отпус- 
атпва п по-добра работа. ,,ати. Заради туй. вестник

Пошща ИВАНОВ „Братство" и радио емисия
студент, Белград ','т иа български език полу

чаваха и допълнителни сред 
егва от Изпълнителния съ- 

СР Сърбия и то от

А ДО КОГА БОСИЛЕГРАД ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕПОДА
ВАТЕЛ ПО МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО I? За радио-предаването ма 

български език, бе изтъкна 
го, че методически не е ре 
гулираио финансирането й 
в рамките па радиодифузна 
га система в СР Сърбия, ка- 
кто
емисията иа български език, 
при все че на територията 
къдсто живее българската 
народност има около десет 
до петнадесет хиляди радио 
абонати.

Всички тези въпроси, бе 
констатирано на Съвета по 
междунационални отноше
ния, трябва Да се отправят 
до Секретариата по финан
си в СР Сърбия. Републи
канската културна общност 
и Републиканската общност 
за основно образование с 
цел да сГе предприемат отго
варяш” мерки за необходи 
мото финансиране на Изда
телство „Братство” и радио 
предаването на български 
език. И когато трайно се 
разреши финансирането, вм 
есто с материалните пробле
ми, Съветът би се занима
вал с редакторската и прог 
рампа политика и качество
то на изданията.

(От 1-ва стр.)
бъде по-разнообразна, оеобе 
но през зимния сезон. И 
там помещения липсват, по 
и там къдсто има условия 
те не се използуват. Особено 
голям недостиг по селата е 
книгата. Активността иа 
Културния център в Босиле
град преди години беше за 
нсяка похвала. Те прожекти

Години на ,ред култу рно-ху
дожествената дейност в Бо- 
снлеградска община не от
чита резултати. К 
чините затова? Първо, през 
последните годшш 
11зчезна музикалната 
пост. Дали боенлеградчани 
не обичат музиката или пък 
в Общината няма музикал
ни таланти?. Босилеградча 
ни много обичат музиката, 
а това говорят и концертите 
на Слободан Илич, Мехо Пу 
3114, Мики Снбнновнч и Хан 
ка Палдум, когато залата иа 
Културння център беше пр
епълнена. След като е така 
защо и боенлеградчани не 
организират един музикален 
състав, хор или оркестър?

Но за изоставането на му
зикалната дейност в Боснле 
град има много причини. 
Босилеград вече с годи
ни наред е бъз преподава
тел по музикално изкуство. 
Това не може да бъде опра в 
дание, защото Босилеград 
може да поиска помощ от 
специалисти по музика в 
съседшгге градове — Сурду 
дина и Враня. Известно е, 
че преди годшш и Димитров 
град предложи услугите си. 
Босилеградската младеж от 
години мечтае за свой вокал 
но-инструментален състав, а 
трябва да се каже, че талан 
ти има.

Босилеград има Културен 
център с театрален салон, 
която е и кинозала и библи 
отека. Затова може да се 
каже, че киното и библиоте 
ката донякъде задоволяват

от СР

ои са прн-
с регулирано това за ТВ

съвсем
дей на

ПО-ЕФИКАСНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

ПИСА1 ЕЛИТЕ В СЪРБИЯ
нет ма
средствата нл бюджетния за 

СР Сърбия- Добре спас па
ролята па основател ва тези 
дейности да поемат Нишки 
и Южпоморавски регион и 
те заедно с общините (Боси 
леград, Димитровград, Сур 

(дулица и Бабушница) 
исрифинират развойната 
литнка па Издателство „Бра

Сърбпя има за цел да даде 
ВЪЗМОЖНОСТ па много по ши 
рок кръг писатели да учас- 

осъществяването

Въз основа па новоприе
тия Стаут па Дружеството 
па писателите иа Сърбия 11

да
по-

твуват в 
програмата ма Дружеството 
в културния м обществения 
живот, с което досега се по 
лзваха само членовете па У- 
правителмня съвет, живущи 
главно в Белград. Чрез съз
даването па Регионални сек 
цип па Дружеството па пи
сателите всички членове па 
Дружеството, те. и онези 
които живеят извъ» Белград 
получават възможност 
действуват организирано 
осъществяването па своите 
задължения и права, да до
принасят за разгръщане на 
по-оживен литературен и ку 
лтуреи живот във всички 
среди. Регионалните секции 
па Дружеството на писате
лите трябва да изпълняват 
функцията на Дружеството

оргаппзапредстоящото му 
ционно приспособяване къ-м 
обществено-политическата си 
стема, тези дни в Ниш е фо 

Регпонал-

тегво” и радио-предаването 
и да изпитат проблема око 
ло финансирането им, па 
след това с определим аргу 
менти и образложеиие, как 
то и с предложение за раз 
решаването па въпроса да 
ге отнасят с програмни ко*' 
цепцпи и проекто-планове 
до определените институции 

ча за финансиране на спомена- 
ц тите дейности. Средства, ко

ито общините-основатели по 
лучават от СР Сърбия за ин 
формативна дейност на нар 
одността, бе подчертано на 
Съвета, трябва да се израз 
ходват изключително за те
зи цели. Извънредното уве-

рмирана първата 
на секцня иа Дружеството 
на писателите на Сърбия, за 
Нишки и Южпоморавски ре 
гиони. Секцията съ.ч1шавят 
седем души, писатели и по
ети — членове на Дружест 
вото на писателите па СъР 
бия, които живеят п работ
ят в посочените два регио
на — САВА ПЕНЧИЧ, кри
тик, ДОБРИВОЕ ЙЕВТИЧ, 
ДИМИТРИЕ МИЛЕНКОВ- 
ИЧ. ЗВОНИМИР КОСТИЧ- 
ПАЛАНСКИ, поети, МИЛЕ 
НИКОЛОВ, белетрист и е- 
сеист, САША ХАДЖИ ТАН- 
ЧИЧ, поет и разказвач, и ТО 
МИСЛАВ ЦВЕТКОВИЧ. по 
ет и разказвач. За председа
тел на Секцията с едногоди
шен мандат е избран САВА 
ПЕНЧИЧ, а за делегати в 
Скупщината на Дружество
то на писателите ДОБРИВОЕ 
ЙЕВТИЧ и ТОМИСЛАВ ЦВЕ 
ТКОВИЧ.

Реорганизацията на Дружс 
ството на писателите на

М. Величков

№
личение на някои разноски 
през 1980 година трябва по- 

в подборявамето условията дробно да се образложи във 
за работа на писателите и финансовите планове. Тряб 
поетите, за тяхното по-непо-
средствепо участие в самоу ва по*бързо да се предпрне- 
правителпите общности по мат мерки за регулиране фи 
култура и другите културни нансирането на „Другарче” 
и обществени институции. чрез Републиканската кул

турна общност и Републи- 
камската общност за основ
но образование.

нуждите на хората.
Затова, че Босилеград ня

ма оркестър случва се в гра 
да да не се устройват култур 
но-забавни програми 
и по повод на важни праз
ници, като Деня на Републи 
ката.

дори /

м п.Културно-художествената 
дейност и по селата може да

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ работатателите разделят 
между мо.ччетата и момиче 
тата, т. е. правят разлика 
между мъжката и женскатаIII РОДИТЕЛИТЕ И ТРУДОВИТЕ НАВИДИ НА ДЕТЕТО работа, което е в разрез със 
съвременното схващане 
тези две категории труд — 
децата да изпълняват и 0611 
чат еднакво и „мъжката” и 
„женската” работа.

на
0,90% — на физическия труд, 
докато 9,90 процента не да
доха никакъв отговор.

Училището па периферия 
та на града: 75,20% — една
кво, 12,00%' — иа умствения 
труд, 0,80% — на физичес
кия труд, 12,00 процента от 
родителите останаха без от 
говор.

Резултатите и от едно го 
и от другото училище, взе
ти заедно, дават следната 
картина: 75,05% от родите
лите обръщат еднакво вни
мание, както на физическия, 
така и на умствения труд, 
13,11% родители посвещават 
по-голямо внимание на ум
ствената работа, което все 
пак е голям процент, 0,85%' 
родители обръщат по-го лд- 
мо внимание на физическия 
труд, което е назначителен 
процент, т. е. може да се 
толерира, докато 10,99% от

НА КОЙ ТРУД ДА СЕ 
ДАВА ПРЕДИМСТВО В центъра на града: 52,20% 

от родителите
родителите пе дадоха ника
къв отговор.

Следователно, данните по
казват, че болшинството ро
дители правилно са схвана
ли значението на умствени^ 
и физическия труд и че не 
правят разлика между тях 
в практическото им прнло 
жение. Обаче, може да се 
констатира, че е необходимо 
още по-голямо внимание ог 
страна иа семейството, на
пълно да се премахне неед
наквото „отношение към те
зи два вцца труд.

изтъкват, че 
съществува подялба иа тру 
да, а 46,90 —Когато става дума за про 

блема на преодоляване на 
противоречията между ум
ствения и физическия труд, 
често изникват .редица ^не
доразумения”. На кой труд 
да се посвети по-голямо вии 
мание е дилема, която разя
жда много родители. Обик
новено, в къщи родителят 
счита, че детето трябва ед
накво да изпълнява • и две
те задачи. Когато се касае 
обаче за подготовката на де 
тето за бъдещето, родители 
те не са така категорични.

Ето въпрочем резултати ге 
от нашето изследване. На 
въпроса „На кой труд отде 
ляте по-голямо внимание?” 
родителите от двете среди 
отговориха:

Училището в центъра на 
града: 74,70%
14,04% — на умствения труд,

че не същес
твува.

Оттук произтича заключе 
нието, че родителите при оп 
ределяне на задачите пове 
че се ръководят от чувство
то си, а по-малко от разу
ма. Такова отношение 
се отразява върху общото 
и хармонично развитие 
децата. Понеже да се разви 
ва личността правилно 
Цялостно, необходимо е ед
накво влияиие да упражня 
ват и двата вида труд.

На периферията на града 
— 60, 80 правят 
ЖДУ „мъжкия и „женския” 
труд, а 36,80° о — не правя г. 
Разликата от 24,00% на стра 
мата на онези, които раздел 
ят раоотата на „мъжка" и 
„женска', 
висока.

разлика ме

зле

сравнително е
на

ЗА РАВНОПРАВНОТО ОТ 
НОШЕНИЕ НА МОМЧЕТА 
ТА И МОМИЧЕТАТА В ТРУ

Общите резултати 
те училища изглеждат, 
кто следва: 56,78% 
телите отговориха, че 
с тв\лва
42,37 — че не 
докато само 0,85%

за две- II
ка-

ДА от роди 
съще 

подялба.На въпроса пък: „Същес
твува ли във ваши* дом ра
зделение на труда на 
жки" и „женски” родители 
те отговориха:

такава
(СЛЕДВА)съществува, 

•не дадо»|Мъ Слободан Василев, 
доктор по педагогическите 

науки

еднакво, ха никакъв отговор. Следо
вателно, повечето от родн-
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СВЪРШИ
ТА УЧЕБНА ГОДИНА° ПОЛУГОДИЕ НА НАСТОЯЩА

СИЛЕГРАДШК°ЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" В Б0-

САМО УСПЕХЪТ В ТРЕТИ
курс задоволява

В течение
Да се подобри успехът

Оощият успех на ученици кото се учат в четвърти клас 
те в средношколския център гимназиално образование о- 

Ьосилеград в края на пър коло половината са без не- 
вото полугодие на настояща 

• та учебна година не оправ
дава очаквамията: от над 530 
ученика само около полови
ната са без слаби бележки.

От 163 ученика,, колкото 
се учат в първи клас в сред 
ното профилирано образова 
ние само половината

на лшналата се 
дмица в средношколския об 

Ц®НТЪР „Йосип 
Броз Тито в Димитровград 
се проведоха заседания 
класовите и

вено
ност

в правната специал 
първата част от практи 

чното обучение е реализира
на а втората част от прак
тиката ще се проведе 
второто полугодие, когато 
същата ще се провежда и за 
учениците от останалите 
специалности.

— Според условията, в ко
ито работим с успеха не 
сме доволни, отделно във 
втори, трети и четвърти кл
ас. В I клас успехът е наис
тина най-слаб, но учениците 
дохаждат от различни сре
ди, училища и с различни 
предзнания. За недобрия ус 
пех има и обективни причи
ни. Това още повече, че уче 
ниците от III клас нямат 
всички нужни учебници и 
че преподаваделите имат тр
удности в реализирането на 
учебния план и програма. 
От друга пък страна и дис 
циплината е една от причи 
ните за сегашния успех. Гол 
ям брой ученици все още 
не схващат задълженията 
си. Затова класовите съвети 
са дали предложение до 
съответна комисия в учили 
щето за прилагане на дисци 
плинирани мерки за учени
ци, които имат над десет 
единици — каза директорът 
<на училището Асен Стоев.

втори ученик има 
лителни бележки.

Единствено
незадово

в
учениците от 

трети курс, които са първо 
то поколение в реализацията 
на програмата за 
сочено образование, 
наха добър успех. Нито тай 
ните на новата учебна про 
грама, нито липсата 
обходимите учебници 
попречили 80 на

задоволителни бележки.
на въвучителския съ

вет, на които бе обсъден и 
сумиран успехът и дисципли 

учениците, осъщес 
твяването на плановете 
програмите за работа - 
ги въпроси отнасящи се до 
работата на училището 
първото полугодие, 
тези

средно на 
постиг

ната на
и

на не-и дру
не са са по

казали положителен 
За отбелязване г 
вестеи брой ученици

сто от тре
токласниците да имат поло 
жотелен успех.

Най-слаб успех

през 
Всички

Въпроси бдха обсъжда- 
родител ско-учител- 

ската среща, състояла се в 
края на миналата седмица.

— Какъв е успехът 
края на първото полугодие? 
Отговора на въпроса потър
сихме от директора на сред
ношколския център Методи 
Георгиев.

— През настоящата учебна 
годната в нашия образовате
лен център се осъществя
ват три учебни програми: 
учениците от първи и вто 
ри курс работят по програ 
мата на общите основи, в

успех, 
е, че тук из-

имат
повече от десет слаби бележ 
ки. Подобно

ни и на среднош
колците са показали по пре 
дметите,

е състоянието 
и във втори клас — и тук 
от 160 ученика само полови 
ната имат положителен ус
пех. Малко по-добър е успе
хът във втория етап: от 131 
ученик само 40 имат 
успех. Най добър успех 
постигнали учениците о,т пр 
авната специалност, в кодто 
от 33 ученика 25 имат поло
жителен успех. В математи- 
ческотехническата

съответствуващн 
на естествените науки. Изо 
ставането е най-видно по хи 
мия. а след това по физика, 
биология и Т.Н. 
е да се каже, че по физика 
и биология повече 
вината бележки са незадо
волителни, а в шест пара
лелки на I клас няма нито 
един ученик с отлична бе
лежка по химия.

Както бяхме осведомени,

на

Интересно
слаб

саот поло-

специал
ност се учат също 33 учени 
ка, от,които 20 са с положи 
телен успех. Средният ус 
пех на учениците по машин 
ното дело е добър, а според 
данните в паралелката, в 
кодто учениците се подгот- 
вяват за организатори на 
културни дейности от 32 уче 
ника 20 имат слаби бележ

учителският съвет е потър
сил причините за слабия ус 
пех и застанал на станови
ще, че вината принадлежи 
и на учениците и на препо 
давателите. Когато се ка
сае за първи и втори клас. 
причините са може би и 
по-дълбоки: може би уче
ниците схващат първата 
фаза на насоченото образо 
вание като продължение на 
основното училище. Може 
би и преподавателите все 
още съществено не са про 
никнали в бита на реформи 
раното средно училище. Ос
вен това и отсъствията на 
гчениците са нараонали. ко 
ето също е оказало лошо 
влид-ние въпху успеха в 
първото полугодие.

трети клас за първ път се 
работи по програмата за на 
сочено Асен Стоевобразование и з
четвърти курс се реализира 
програма за гимназиално об 
разование. 
ловията за работа са по-до
бри от
че професионалният 
също е по-добъп и че учи 
лището е оборудено с всич 
ки средства, които изисква 
съвременият метод на рабо
та. успехът е по-слаб.

Твъденето на 
потЕъождават и фактите. В 
миналата учебна голина 

клас например 37 т-щ сто 
слаби

Засега професионалната 
практика на учениците 
втория етап на средното про 
филирано образование не е 
цялостно проведена. Единст-

Въпреки, че ус ог
\п ш ало гол I шините. ки и засега в нея успехът е 

най-слаб. От 80 ученика, кол
Поради недостатъчен броу 

помещения и поради това че 
обучението се провежда в 
две смени допълнителното и 
добавъчното обучение не е 
реализирано в запланувания 
обем. Изхождайки от сегаш 
ното положение учителски
ят колектив е взел решение, 
с което да се премахнат вси 
чки субективни слабости и 
чрез най-подходящи форми 
на работа успехът значител 
но да се подобри. При това, 
както посочи директорът, и 
родителите трябва по сериоз 
но да се отнасят към задъл
женията си, произтичащи 
от реформата на средното * 
насочено образование и въз
питание.

калъп

:1п
директора

в
I
от учениците нямаха 
бележки, док ат о в първото
полугодие на тази това чие 
ло падна на 33 на сто. Във 
втори клас успехът е 
по-слаб по отношение- 
миналогодишния: 
година 51 на сто от учени
ците показаха положителен 
успех, а сега само 40 на сто!

И тазгодишните четвърто 
класнипи (абитуриентите) не 
са много по-добри:

Накрая трябва да се из
тъкне, че състоянието на ус 
пеха
изследване на 
които го изродиха. От това 
най-много ще зависи подоб 
реването на успеха във вто 
рото полугодие.

още
налага по-съ.щественона

причините,миналата

В. Б.Т. Петров в класавсеки

чии изделия- За спечелените 
първи три места първична
та млаеджка организация и 
ОК ма ССМ от Босилеград 
ще връчат награди и приз
нания.

Но всичко това не значи 
че тези млади хора няма г 
трудности. Засега те нямат 
грамофон, телевизор. . . За 
тазн цел те вече събират 
доброволни парични средс
тва, но няма да имат възмо 
леност цялостно да ги обез
печат. Обърнали са се за 
материална помощ към ОК 
на ССМ, сега се готвят тази 
инициатива да повдигнат и 
в местната общност. След 
като имаме в предвид, успе
хите в работата, те съвсем 
оправдателно очакват и ма
териална помощ.

ГЛОЖЙЕ Младежите са дейни
ш В ТАЗИ МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЩЕ

СТВУВАТ НАЧИНАНИЯ ЗА РАБОТА, НО ЛИПСВАТ МА 
ТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ГРАМО
ФОН, ТЕЛЕВИЗОР. . .

която сега ползваме с помощ 
та ма местната общност бях 
ме направили сцена за култу 
•ре ю художествен и I гредста вле 
пия но някои хора, между 
които и председателят па 
местната общност негодува
ха, 'гьрсеха Да я премахнем 
макар че не им пречеше. Но 
ма последното проведено 

на което взеха 
представители на 

общсствено-лоли

— На идейно-полптичгско 
то си издигане, на което т>Ря 
бва много повече да рабо
тил! от досега, сме заплану
вали няколко сказки па те
ма от обществено-политиче
ския живот и самоуправле
нието. Някои от тях ще мо
жем и сами да пронзиесе- 
ме, за някои ще търсим 
помощ от ОК иа ССМ от 
Босилеград и смятам че съ
щата няма да изостане. Ко
гато говорим за идейно-поли
тическото съзряване искам 
да подчертая, че вече взех
ме решение, с което три 
младежа да предложим за 
приемане в редовете на Съ
юза иа комунистите — из 
тъкма председателят.

проведем след като се сто- 
— казва ВаскоПървичната младежка ор- 

Гложйе с пли времето 
Стойнев» СВ7,рШИЛ пол уви с- 
шето училище за охрана по 
труда и председател .иа мла 
дежката организация- 

Според думите на цредсс- 
м л ад е ж к ата ор гаг.ш ■

гашизация в с. 
една от по-активните в 

община.
Бо*

Над
кол

силеградска
30 девойки и младежи, 
кото в нея членуват, всеки
дневно потвърждават това. 
Заедно с останалите обще- 

си ли

събрание, 
участие 
останалите 
тмчески организации в се
лото, взехме решение сцена
та и залата да ползваме и 
занапред. Ведно с това ще 
разгърнем и по-богата дей
ност — заяви Стойнев.

В младежката организация 
в ход е акцията, в която мо 
мичетата готвят най-разли- 
чии. изделия 
ръкоделие. Активността 
завидна и до края иа месс-

дателя,
зация е дейна и в култур
но-забавния живот, особено 
в подготвяне ма програми зп 

значителни 
В плодо-

В. Б.встаен 0-ПОЛ1И тич еск и 
местната общност те дават 
значителен принос в разре- 

ком удалио-бито- чествуваие на 
дати и празници, 
твориото сътрудничество с 

се младеж, специ- 
със средношколската 

подбра.! \ и културно-х у-

шаване на 
вите проблеми.

— Правилно разбрахме рс 
алтите възможности иа мс 

общност и трудно-
учащата 
ално 
те с
дожествени гтограми настт, 
пват пред населението.

стиата
стите, с които то се среша 
и организирахме еднодневна 
трудова акция в накарване 
на нискотоковата мрежа в 
селото. Запланували сме ед- 

почистване и 
Гложки

от народното
е

струдности 
помещения, от които в пря
ка зависимост бе и нашата 
работа. В училищната

— Имахме Младежите от Гложйе са 
апетитни в .акцията „Младзе- 

самоуправител".

ца ще б-ьде устроена излож
ба, на която ще бъдат про
възгласени най-хубавите р-ь-

ГТТЩЩнна акция за 
поправка на пъгя от 
дол до селото и сивата ще

моделензала
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ПОДГОТОВКА 1Л ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕ 
ТО В 1981 ГОДИНА Биците и младежта 

на съвместна задачамилиона 

семейства Членовете ма Съюза 
бойните в Суряулшшю об
щина птепимю ,

всички пори на обще- 
ешепо-па1тш'М‘Гео1Шя живот. 
Тяхната активност особено 

значение за работата 
на обществено-политически 
те организации в местните 
общности, к-|,дето

в разрешаването 
жпзпопотроптишнтс 
леми и и развитието на дс- 

нолуча

на

действуват
във

— Очаква се в 1981 година Югославия да има 22,5 ми 
лиони жители

е от11К0110МИЧССК0-С01VIГПЛ1111-Почти три години се въР та, 
ши подготовка за преброява та и националната етрукту

ра на населението. За нръ» 
път ще се отдели специално 
внимание на точното утвър
ждаване па броя и структу
рата па пашите работници, 
намиращи сс па 
работа в чужбина.

не на населението, което ще 
бъде завършено в края на 
март 1981 година. Това ще 
бъде едно от най-пълните 
преброявания на население
то в Югославия- Това пето 
по ред преброяване на пасе 
леиието след войната ще об * 
хване преброяване на пасе 
лението, домакинствата, жн 
лищата и селските члгопаи 
ства. За пръ» път след 20 то 
дини ще се извърши подроб

онитъ'1'
напм

лроб-

легатската система 
ва тишв изява. Бойците съ 
що така активно сс вклю1* 
ват и в провеждането 
мерките па икономическата
стабилизация- 

— Таченето на революцп 
оипите традиции сред мла
дите поколения е първото 
шециоино поле па

временна

С пай-повото преброяване 
ще бъдат обхванати н жили 
щата н къщите за почивка, 
след това па неиастанените 
и напуснатите жилища.

па
Паметникът ,,а 
бойците от НОБ 
и Сурдулица

но преброяване на селскосто 
панското население.

Преди преброяването об
щините п градовете, според 
препоръка па Съюзния на

ши пата 
ква 13А-ортлпнзацпя — изтъ 

СД МАРИНКОВИЧ, 
председател с едногодишен 
мандат па Общинския съвет 

Сурдулица. 
Ма това поле доста напра
вихме и осъществихме кре- 

въ-з-

пърп Васа Маринковнч. Затуй е 
раздвижена акция за уста
новяване на по-крепка връз 
ка с преживелите бойци, 
които ще конкретизират из 
до 5 септември т.г., когато 

данни. Надяваме се 
чествуваме Деня на освобо- 

Сурд улица.

тиче окото самоуправление 
у нас. Затова бойицте и 
младежта организират съв
местни посетения и уреи^

Според преценка на елеци 
алисште в деня на пребро- пълпителеп съвет, са длъж 

«н до есента па настоящата 
точно да нанесат се

СУБНОР внанаселението.яването 
Югославия ще има 22.5 ми
лиона жители, 6 милиона се 
мейства и 5,5 милиона жи
лища. За да се узнаят всич 
ки сведения, ще трябва да 
се попълнят около 38 милио 
на образеци. В преброяване 
то ще участвуват ПО 000 ду
ши, а за уотройването мате 

преброяването

на
година дання ва паметници от 

в общината. Често се орга
низират срещи на бойци и 
ученици, на които преживс 
ли бойци от този край ево 
цират спомени за борбите 
срещу фашистките окупа
тори и домашните предате-

лищата, улиците и номерата 
Точно трябва междупка връзка 

растч ни те младежи и девой
ките. Революционните тра- 

голямо зиаче-

на къщите, 
да бъдат нанесени и грани- 
ците на местните общности, 
а след 30 к>ли настоящата го

вестни

наждеиието
Сборникът да излезе от 
със Съюза на бойците 
Южноморавски регион 
ботим върху печатането на 
публикации 
на окупатора и домашните

дици-и имат 
ние «е само за разбирапе- 

миналото и настоя- 
и за бъдещето.

пе-
надина не ще може да се нз- 

каквото и да било
то на 
щето, «о 
В тази насока бойците вла-

ра-
вършва 
админиотративно разделе- 

ние. Препоръчва се да сс
ли. „Злодеяниятагат големи усилия за все

странното и систематично
то тачене на идейно-поли
тическите и моралните цен
ности на нашата социалис
тическа революция и обо
гатени да ги предават кд 
подрастващите поколения- 

Задачите на бойните и 
младежта са подобни. Об
що е настояването да се 
запазат традициите и придо
бивките на .революцията и 
постиженията на социалис-

— В ход е акцията за си
стематизиране на историце 
ске материали за публику
ване на монография „Сбор
ник на спомените на участ 
ниците в НОБ”. През 1974 
година
па СУБНОР в Сурднулица 
устрои хронология на вой
ната и революцията от 1941 
до 1945 година. Обаче дан
ните не са пълно и цялос
тно обработени,

риалите от 
ще се изразходват 1 милиард 
и 200 милиона динара.

въведе, там където е възмо 
жно, в по-големите градове, 
маточен брой на жителите, 
а в трудовите организации 
да се устрои евиденция на 
заетите.

териториятапредатели на 
на Южноморавски регион" 
и „Паметниците на револю
цията на територията на ре 
гиона”. Запланували сме 35 
-годишнината на 
«ад фашизма да ознаменува

Предлага се, че за тази 
обемна работа ще бъдат из 
разходвани 40 вагона хартия-

С преброяването ще се ут 
върди възрастовата, полова
та, образователната квалифи 
кационната, професионална

Общинският съвет победата

ме и с печатане на подход
яща брошура за народния 
герой Пера Мачкатовац.

Първите резултати от пре 
брояваието на населението 
ще бъдат известни през май 
1981 година. С. Микичказва

БОЯН НРИЖАЯ ПЪРВ ВЪВ ВЕНГЕН! Мировите съввти — 

симоуиравитвлнк съдовеНашият първенец в една 
от най-трудните слалом пие 
ти в света победи превъз 
ходния Стенмарк. Най-доб 
рият скиорски юголсавски 
скиор трет в целокупния 
пласмант, а първ в система 
та на специалния слалом. 

Боян Крижай е първият
югославянин в състезанието 
на най-добрите скиори в 
света за световна купа. Той 
победата си извоюва в ед
на от най-трудните слало
ми в швейцарския зимно- 
спортен център във Вен- 
ген. Второ място спечели 
шведът Ингемар Стенмарк, 
а трето националният състе 
зател на Литенщайн Паул 
Фромелт. В генералния пла 
смент за световната купа 
поведе Стенмарк със 113 то 
чки пред Венцела със 
и Крижай със 100 точки, 
докато в специалната оисте 
ма за слалом е най-добър 
нашият национален състеза 
тел с 65 точки цред Стен
марк (63 и Венцела 43).

Крижай този път цялос
тно осветли образа си. Ма
кар че спечели най-голям 
успех в своята кариера Боян 
Крижай беше много споко-

До края на месеца в Босилеград ше бъдат 
организирани съвещання и разговори с представи
тели на .местните конференции на ССТН, съве
тите на местните общности и членовете на миро
вите съвети по въпроса за приложение решени
ята на новия закон за мировите съвети. Това е 
главното заключение от разговорите, проведени 
през миналата седмица в Босилеград, в които учас
твуваха представители на Общинската скупщина, 
Оощинския Съд, Съюза на синдикатите и сдруже
нието на юристите. Всички тези субекти пряко са 
ангажирани в осъществяването задачите и ролята 
на мировите съвети в местните общности както и 
за формирането на 
организации.

такива съвети и в трудовите

Според новите законопредписания от април
т.г. сегашните мирови съвети трябва да прерас- 
шат в самоуправителни съдове, които по най-дс- 
мокраггичен начин ще разрешават спорните въпро
си. Вместо сегашните 3 члена, мировите съвети т.е. 
самоуправителните съдове ще имат възможност по 
своя воля да търсят кои членове да им посред
ничат в разрешаването на спорните въпроси. Но
вите мирови съвети ще имат и по-разширена дей
ност в посредничеството от досегашните С 
ширяване

110
че в решителните моменти победиш Стенмарк е голяма 
губех концентрация- Този 
път бях много спокоен.
Много съм щастлив, понеже
таково нещо не очаквах. Да спечеля и една от медалите.

работа. Надяваме сс че до 
Лейк Плесид ще запазя та 
зи форма. Надявам се

раз-
дейността им в местните общности и 

с въвеждането им в трудовите колективи, мирови
те съвети ще имат роля на самоуправителни ннети-

да

Въз основа наДИМИТРОВГРАД взетите решения през февру
ари местните общности и трудовите организации 
ще извършат изменения и допълнения в устави
те си, а през първата половина на март в местните 
конференции на ССТН ще бъдат проведени събра- 

’на каито Ше бъдат предложени членовете на 
новите самоуправителни съдове. До края на март 
ще оъдат проведени сборове на избирателите в ме- 
тните общности и събрания 
органи в трудовите

Лоцише убиха 5 глигани
Членовете наен. ловджийско-

Още не мога да разбра ка- 1° дружество „Видлич" от 
кво значи тази победа. Две- Димитровград за само ед- 
те — писти ми отвогаряха на седмица застреляха 5 гли 
и мисля че съм ги минал гани в района на дружеотво 
без грешка. ' Досега някол то. 
ко пъти имах шанс да се ка 
ча на победния стълб,

миналата седмица в района 
на- Сенокос, а петия ловецът 
Васил Тодоров е убил 
неделя (на 20 януари в скло 
новете на Козарица. Всички 
убити глигани са над сто ки 
дограма.

в
на самоуправителните 

организации, на които пред- 
ложеиите членове ще бъдат избрани, така че отнача 
лото на април новоконстит уираните мирови съДО- 

е да започнат с работа. До тогава тази дължност 
ще пзп'ьлИдваг сегашните мирови

Четири от убитите глигани, 
оба ловджиите са убили през Т. П. В.Бсъвети.
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Увеличава 

контрабандата на
наркотични средства

ОТОПЛЕНИЕТО (2)
В дал ечи а Русия 

поддържала
едно описание на такава пг 
чка от XVII век: „В Шве
ди^ правят малки кръгли 
печки, намиращи се в ъгъла 
на стаята и в тя* дървата 
горят изправени. Щеш изго
рят, веднага запушват тръ
бата на печката и след това 
твърде дълго време се за
пазва топлина". Но този тип 
печка трудно си пробил 
път, човечето хора запази
ли камините, в конто горе-

печката
зиматаI през

твърде висока температура 
— разликата в температура
та в помещението и навън 
достигала 40—50 градуса!

С появата

В Сардиния 
трално 
йо на

имало цен- 
подоб-отоп лепне, 

римския хишжаует, 
като за гориво използували 
ласта/ри. Огънят . 
жал там денонощно, 
и зиме, като се гасел само 
когато — 
мейгствюто. Но 
ко дни отново 
дали.

ВАСИЛ ТОДОРОВ Ст» пи е? * * -----------------
страна се спира тук благомрениПГг. ЗЛ° За нашата 
бота на митничарите. д Р НИе На съзнателната

на първите же
лезници настъпило и време 
то на печките. Въглищната 
се докарвали отдалеч, за да 
пълнят малките

се поддър- 
летера

умирал член на се- съоръже- 
иия от чугун или ламарина, 
понякога украсени с фая-кео

Митничарските органи, ми 
дицията и общинският съд 
в Димитровград с общи уси 
лия продължават борбата 
против контрабандистите с 
наркотични оредства. 
п усквате лн ия т пункт 
Градини, който

Трудностите се 
още повече, защото

след някол- 
го подклаж-явяват

__ г числото
а хората, които пренасят 

наркотичните На Марианските острови 
в Тихия океан европейците 
(Магелан) слезли па брега 
през XVI век. Едва тогава 
тамошните туземци откри
ли. . . огъня- Те никога не 
били виждали подобно чу
до! В Монголия хората ма- 
жели тялото си с дебел 
слой мазнина за защита от 
студа. В Гренландия ески
моските заменялн през зима
та летните си палатки със 
зимното иглу. Единственото 
гооиво, с което разполагали, 
било рибеното и тюленовото 
масло. Но как да се накла- 
де огън в иглу, напарвено 
от ледени и снежни блоко
ве? Воичко би се разтопи
ло! Просто се събирали по 
няколко семейства в едно 
•иглу и се греели с — 
шка топлина. Същият „па
тент" се използувал и в 
Аляска, и на Алеутоките ос
трови. Особено пестеливи 
били Алеутсжите острови: 
там строели огромни зимни 
помещения, Дълги до сто 
метра и побиращи до три
ста души наведнъж.

„„ средства зна
чително се увеличава. До- 
като през 1976Про-
_ година е съ
дено само па 46 души,при

се намира 
на пътя между Изтока и За 
пада е известен по това, че

през
година е съдено на 62 ду 

ши, а има 82 случая на за 
лавдне на контрабандисти с 
наркотични 
зи огромна

оредства. В та- 
акция ангажира 

ни са голямо число 
чески служащи, 
пери, увеличава се работата 
на общински* съд, а общи 
ната има огромни 
оазходи за издържка 
мействата на заловените 
ца, за предварителното 
ствие и др. разноски.

■ МИТ1НИ-
милицио-

ИЗЛИШНИ 
на се

лн
след

— Разрешаването 
ки отделен случай 

сложно
сил Тодоров. Хората, 
се занимават с тази работа 
знаят- колко много упорит 
труд е нужен в тази акция- 
А неволите започват след от 
коиването на наркотиците, 
когато трябвала се разрешат 
много юридически въпроси, 
да се помогне на семейства 
та на наказаните, защото те 
не са виновни зг\ престъп
лението на родителите им.

на все- 
е твър- 

каава Ва- 
които

де
В. Тодоров чове-

тук прекъсва пътя на опас 
ните наркотични средства, 
които пътуват на запад, но 
частично се задържат и в 
нашата страна.

През миналата година Об 
шинският съД в Димитров 
град е съдил на 62 лица, а 
митничарите са открили 
997,400 кгр наркотични сред 
ства. Най-много има хашиш 
(913 кгр), след това хероин 
(81,3 кг.) и опиум (2,8 кгр). 
Тези опасни наркотични сре 
дства, които са общо зло, 
особено за младите, които 
най-много ги употребяват, 
често пъти тук се откриват 
от бдителното око на наши 
те митнически служащи.

В разговор с Васил Тодо 
ров, председател на Общин 
ския съД в Димитровград 
узнахме, че борбата с твъР 
де опитните контрабандисти 
с наркотични средства, че 
сто пъти е много трудна, 
изисква опит и усилие. Та
зи борба създава особено 
много трудности и матерна 
лни разходи на Общинската 
скупщина в Димитровград.

Североамерикански! е 
прерии -се отоплявали 
дърва, а където нямало дъ.р 
ва, използували като гориво 
бизонски тор 
кости
в изобилие бизони. . .

Вда се даде медицинска ч дгоу 
га помощ на хората. Откри 
ваче на

с
контрабандистите

с наркотични средства 
ма (Ь-гнансоч есЬект. Значе
нието на тази акдия е в 
това, че се гтоекъсва пътя 
на едно обществено зло, ко 
ето оставя следи на много 
поколения.

ня и бизонски
докато още имало

Поганово: зимен ден
В Канада индианците пре 

карвали зимата в толкова ;ли 
силно задимени палатки, че 
се налагало да дишат с гла 
ва, допряна почти до пода, 
за да не се задушат.

два до три метрови це
пеници.

По същото време се из

ви плочки или направени 
изцяло от керамика, степна
та в железни обръчи.

Въпреки всичко в края 
на миналия век помещения 
та били отоплявани слабо, а 
често въобще не се отоп
лявали. Във Френция напрп 
мер редица училища няма
ли въобще никакво отопле
ние и понякога мастилото 
замързвало в мастилници-

С контрабанда на наркоти 
чии средства се занимават 
повече чуждестранни гражда 
ни. турни на временна рабо 
та в Германската федерал
на република, и други наро
дности. През миналата 
дина е имало само 2—3 слу 
чая наши граждани да се

ползували масово различни 
видови грейки: тенекиени 
шш дървени салдъчета, в 
които поставяли парче на-В Андите използували твъ 

рде оршналей метод: едно 
малко неокоамено кученце 
което всеки взимал в лег
лото си. . .

горещено желязо, съдове с 
жарава. Френският крал 
Анри IV бил особено изобре 
тателеи

го
той спял върху 
лакен, наредени— трима 

■ на пода, а при силен студназанимават с пренасяне 
наркотични средства. това китайскоПечката - 

изобретение 
•гранила, в Централна Евро
па в началото па XVI век. 
За гориво служел предимно 
торфът. Печките правели 
от обикновени тухли. Ето

те.
Нашият век, изоблиотву- 

ващ с открития и изобрете 
шгя. открива мазута и елек
тричеството като нови из
точници на топлинна енер
гия- След последната светов 
на война архитектите с 
една черта задраскаха ста
рите печки и камини, заме
стиха ги с радиатори, а на 
места целият дом или стени 
те започнаха да излъчват 

което впрочем

се разцрос- нзползувал като одеяло — 
още един лакей!

Свещеникът в ледената 
си църква си топлел пръс
тите от ,ръчна грейка" — 
метална сфера с жарава.

Б. Н.

Работата още 

по — старому 1КРИТИКАосновно об-общност заСамоуправителната ,я»во
учили!™6 И29ВЪн«ември- в Горта Любата пре- 
ГдвГ години построиха две по,, »
то в Колчина гарина и Мали Явор- * и.
със с7>времено архитектурмо р “ нов^те училища
чество, водовод. Инвентарът * „ГГ._Г1М 
е- кякто и в старите училищни сгради.

В Колчина гарина на 40 м от училищната 
В намира трафопост, по тока още не е при-

топлина 
предизвика доста спорове.

И стигнахме до положе
ние през зимните вечери се
мейството да се събере в 
салона не да се грее око
ло огнището, а за да гледа
— телевизия.

(„Христоматия')сграда с
ключе». ползва е по-

Т°ва, чесеторХгиесъс°* арДи учебни помагала

книги. Още 
език. Книги 
Те вече не

ради това че

"п-г.
Старият автобус беше 
уютно място за пътни 
ците на спирката — 
си. Неотговорни хора 
счупиха прозорците и 
вратите.
Сега там е студено и 
пътниците имат нево
ли в очакване на рей-

Вла

шина
биото дело я Босилеградска

ЗАРЕВ, Горна ЛюбатаКирил са.
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ПЛ 27 ЯНУАРИ 11 9,1! ЧАСАт
вежда и рубрика „ИРЕЛИС 
ТВАМЕ КАЛЕНДАРА" в коя 
то всеки месен ше бъдач 
обработени с-ьбито* от да
лечното и близкото минало 
па кашите народи и народ
ности,
ни дати от историята на ра
ботническото движение, 
родоосвободителиата. война
и революция, както и зна 
чителни дати от 
на културата.

НИЙ РУБП1ИИI ТВ ЖУРНАЛА
и мебелната фабрика в Ди- 
милровпрад.Подесет и лъРиия телсюи- 

ща българ-зпошеш журнал 
ски език, който ше 67,де из 

програма#71 щш» както и забележите;!-С този ТВ Журнал се въ
вежда и нова рубрика ,,АК 
ТУАЛНИ НОВИНИ' в коя 
то зрителите ще бъдат за 
познати с най-актуалмите но 

и чужби

I л-ьчеш по П'ь'рва
Телевизия Белград в не

деля 27 диуари в 9 часа и 
15 минути почти изцяло с 
посветел па широката дей

на на

А?V
областташиш от страната 

ага, а същевременно се вт,-
наПОСТ, КОяТО НО ПОЧНИ 

членовете, организациите и 
Р1,1КШОДС’шата па СК 
по-иитензигаю се развива за

НССЗвонсйе ХУМОРЕСКАукрепване на икономическа 
та, а на тази основа и 
политическата

на ВРЪЗВАЗВАЧИА ЗАстабилност 
на нашата страна. Оьтрудни 
ците н ТВ Журнала водиха 
па тази тома разговори 
работници от- прякото нро- 
пзподство н Лптотратюнор-

ьУ--

Една сутрин вървях но главната улица 
градче, потънал в мислите си, в които оо- 

съждах собствените си планове и проблеми. Днев
ният ред в главата ми беше толкова обемист (об
хващаше най-важните ми жизнени въпроси), /а
но улицата вървях 
гю бял ден. По-точно главата ми в тези моменти 
приличаше па зала, в която се провежда разшире
но заседание, разискващо за развитието на оощи- 
лата и други важни въпроси. За още по-нълно съче 
тание и частите на мозъка ми се проявиха с усър- 
леността на общинските дискуташи, кои го са убе
дени, че цял ага мъдрост на света е в техните гла- 

И очите и ушите, погълнати от динамиката на 
„заседанието" последователно едно след^друго гле- 

! слушаха напрегнатата умствена оороа, така 
че картините и звуковете на градчето поемах с ед
но око и ухо, въпреки че (да чукна в дърво) и 
двете ми са здрави.

В един момент нечия Ръка внезапно се спу- 
палтото ми. Аз тутакси настръ-

насбруПе нашето

тпото предприятие „Босиле
град", конфекция „Свобода" като че ли през здрач, а не

МОЛЯ, БЕЗ 

ДОКАЧИМ

Нели се надиго за Нову годину да идем у 
тека си се бей°м° Д°‘Звонци, при бай Станою — 

говорили й01Че вани.
Говоримо од муйе и оди незгоднйе, па уда- 

римо коментар и за пустото каве. Бре бай Мапчо 
—казуйе ми бай Станод—овова каве ко скупецс 

повнше и повише мирише на некво.
И истина бре, това каве що га ----

Станою смрдеше на джоджан, ама на жене 
не доказуйе, моято бабичка беше досецала поло
вин кронпьу каве н това бъш кнга беше нестало, ! 
ама черкана нече да ми каже од куде това каве 
най де, чък съга узна ква йе работа.

Нели знайете кви су нашите продавачи, кршо 
требе и кво не требе. Тека и йедън °Д Звон- 

паклице каве у шпорет. Ама

ви.
даха исве пимо с бай

се ! НОБЕЛОВА НАГРАДА

сна към ревера на
мускулите ми се заредиха с високо напре

жение, заседанието в главата изчезна, а юмруците 
ми за миг бяха готови да защищават личния ми су

Твърденето, че в Босиле- 
градска община никой не 

I заслужава
града не е точно.
За „осъвременяване" на сър 

бохърватскист език с 
ски думи н падежи, някои 
преподаватели по този пре
дмет в основните училища 
отдавна вече заслужиха две 
Нобелови и една 
„Вук Караджич”.

хнах.
Нобеловата на-

и кво
ци съкрил стотина

дошли човеци и купили шпоретат, а прода- 
заборавил да изводи кавето и етети работа. 

Са продавачат несмейе да се яви нели че пукне 
брука що га йе крил у шпорет, а 
мал нема. Та са имало, немало ония що су купили 
шпоретат че си ни продаван) каве цел у годину.

се пай заплеену, пай си поче оратим 
друБе работе, а онова що тейо да ви кажем 
малко да забравим.

Нели пустият снег заве* па ни на там, 
на овам — автобуси завеяни не може да се иде, 
звонъчката поща толко добре работи, ако човек 
оче да окне некога треба три дъна 
добийе връзку, па иди та се жали некому. Ама са 
се барем наслуша ловджийсБе прикасБе по къР- 
чмете у Звонци.

Пред Нову годину се збрали ловджийе оди 
Дерекулат и договорили се ко че тепу диве сви 
нье — убаво! — Убаво, убаво ама нейе убаво, — 
орате некойи звончан>е по кафанете.

веренитет...
се— Здравей, мой приятел — умилва ми 

нечий глас и усмивка на непознато лице се разля 
в гневните ми очи.

— Здравей — отвърщам и постепенно „оттег
лям боевия заряд".

— Имаш много хубава значка, събираш ли 
ги — пита непознатият, а ръката му (в която дъР- 

ревера със значката) трепери а алчност блика 
от очите му. — Ако ти трябва някаква връзка... 
да решиш някой проблем... — с колай иска знач-

нели
вачат топ

на човеци ду-

наградаТе, А жеше!за

ни
ПРЕПОРЪКА ката.

непознат така 
внезапно ми стана „приятел" и ми предлага връз
ки, които не можеш да завържеш с печено агне

Значи заради значката този
Ако ръководителите на ва 

шето предприятие проявя
ват дружба, която се обос
новава на груповщината, 
най-лесно ще ги осуетите 
ако ги изберете за делегати 
в самоуправителната общно
ст по култура в Босилеград.

Раздялата им ще бъде не
забавна и неминуема — в 
тази общност дори не можа
ха да се сложат един БОГ- 
(ословов) и един АНГЕЛ(ов).

да моли да
или прасе.

Дадох значката на непознатия, не заради връ 
зката, а — в знак на благодарност, че ме отърва 
от замайващата конференция в главата (инак щях 
да „пречупя" някой уличен стълб). Продължих да 
вървя из улицата, но приятелите не ме забеляз
ваха, а камо ли да питат за здравето ми и проб
лемите. Това и не беше най-важното, но ме раз-— УшЪим .де, договорат им бил ка утепу 

евшьу че Бу деле, ама Бавола, ловджийете из 
Нашушковицу Бу однели чък у н>ино село и са 
ка йе пошла йедна олалия ни се знайс кой пийе 
ни кой плачуйе, сви орате ко су им другоселци 
украли евшьу.

Айде йоще йедну чу ви кажем и че си

вълнува познанието, че закачиш ли значка — 
струваш повече. Издирвам джобовете и значка 
отново заблестя на ревера ми. И ето, само в 100 м 
път пет души ми я поискаха. Оттървах се с опра
вданието, че тя ми е спомен от приятел. Просто 
да не вярваш: един малък ,хубав, но безполезен 
предмет да разполага с такава мощ!

Оттук, оттам набрах десетина значки. Оти
дох в общината да си извадя удостоверение и 
пренебрагнах реда, уж нещо да дам на служащия’ 

— Намерих хубава значка и понеже сме 
,,твърди" приятели реших само на теб да я дам — 
казвам на служащия, когото едвам познавам. И до- 
като разменихме „много благодаря — няма защо", 
удостоверението се намери в джоба ми. Сетне в 
пълния ресторанх първ получих обед — на келне
ра предварително дадох значка. Значките ми по
могнаха и в билетарата, пощата и други заведения.

И така аз станах най-големият събирач на 
значки — за други. Обаче „се заразих" и сега ре
ших да ги събирал! за себе си, но „приятелите" не 
ме познават — от влюбеността в значките — те

Кирил Георгиев

идем:
В Босилеградска община 

от стабилизацията най-много 
селскостопански

те производители. Дано в 
общата стабилизация се ста 
билизират и данъците!

Засега не е известно кол
ко са реални тези надежди. 
Обаче с много по-голдма си
гурност може да се очаква 
цените за изкупуване на до
битъка да останат стабилно 
низки.

Казувами Гаца, що работи у продавницуту, 
йедну случку та тейо да пукнем от смей- Уватил 
йедън комшия на другога си комшию 
знаете ли кво Це уработил. — Е, нейе га заклал, 
йок. Узел та га офарбал с лак за нокти у цървено 
та да га не познайе комшията и си га затворил у 
кокошарникат. Море манете се и милиция дооди- 
ла. Язък за лакат, а петълът искукурикал. Двойи- 
цата комшийе га заклали та се наручали за Нову 
годину.

петла и очакват

сАЖяСц/ъеу
не видяли лицето ми!
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