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СЪВЕЩАНИЕ В МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

НУЖНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
Танюг

Лекарски консилиум
• г Задълбоченото сдружаване на труда и средствата с развитите региони са 

Раина цел на стабилизацията и широка възможност за ускорено обществено- 
икономическо развитие на Южноморавски регионВсеобщо признание на 

Югославия и Тито
■

През миналата няма. Още веднага трябва 
да се оформят основни ор 
ганизации за сдружване на 
частните земеделци.

седмица 
в Междуобщинската конфе
ренция на СКС в Лесковац 
се проведе съвещание с ръ 
ководителите на

на стабилизационните меро
приятия-

Митич посочи, че поради 
несъответната структура на 
капиталовложенията, неза- 
доволяващата технолоптче. 
ска оборуденост, липсата 
на кадри и оборотни сред
ства, развитието на Южно- 
моравски регион все ооце 
изостава в сравнение 
СР Сърбия без автономните 
покрайнини. Над 180 села 
с 3400 домакинства са не- 
електрифицирани, което е 
почти половината от общия 
брой на неелектрифицира 
ните села в Сърбия.

За предстоящото ускоре
но стопанско развитие на 
Региона, Митич най-го ляма 
възможност вижда в реа. 
лизация на програмата „Мо 
рава—2", определяща Дълго
срочно развитие на селско-

Тези дни още веднаж се 
уверихме колко светът висо 
ко цени Титовата 
и колко уважава междуна
родното положение на наша 
та страна. Това

не на страната 
гаря Тито показва 
сме постигнали и 
та, с който Югославия се 
лзва в света. Всичко това е 
голямо признание 
действителност, отразена те
зи дни най-широко в свето 
вната общественост.

Но, ако в огромното бол 
шинство средства за масова 
информация и 
нията на велики

ни и дру- 
колколичност обществеавторите- — Сдружаването с разви

тите региони и пълното 
ползване на минералните и 
други суровинни е също го 
ляма възможност за разви 
тие на нашия регион. Във 

със всичко това Републикански
ят фонд за развитие на не
достатъчно развитите край. 
ща има особена роля и рт 
говорност 
тич.

ко.политическите 
ции,
ни и най-големите стопански 
организации от общините на 
Южноморавски регион. В 
работата на съвещанието, 
на което се обсъдиха най- 
непосредствените задачи в 
осъществяването на целиге 
и задачите на икономическа 
та стабилизация, взе учас
тие ШПИРО ГАЛОВИЧ, се
кретар на Председателство
то «а ЦК на СКС с група 
републикански дейци.

организа 
общинските скупщи-

по
говорят 
пожела- 

по-бързо оздра- 
на другаря Ти-

за еднамногомилионните 
кия за
вяване
то, написаното във вестни
ците и предаденото по др 
угите средства на масова 
информации в целия свят.

Съвсем е разбираемо, че 
собщенията, които през из 
теклите дни са изпратени и 
пристигнали в редакциите 
на вестниците и на пргс-г- 
генциите в целия свят, цен
трално мяесто заема лично 
стта на другар я Тито, 
когото множество кореспо
нденти са изтъкнали, че е 
„символ и гарант на незави 
симостта и стабилността на 
Югославия" Изтъква се ро
лята на нашия президент 
в създаването на Нова Юго 
славия, както и огромните 
резултати във всички обла
сти на живота й, които Юго

в изказва- 
държавни- 

ци и политически дейци от 
много страни се изнася ре 
алното положение на Югос-

изтъкна Ми-

ДА СЕ ЗАЧИТА ДОГОВО 
РЕНОТО

лавия, то да споменем, че 
само в малко вестници се 
изразява и „загриженост" 
за нашата независимост, и 
за нашата не обвързаност. 
Явява се някакво си душег- 
рижие и опекунство, което 

* не искаме и не ни е нуж
но. Такива писания, в един 
или друг вид, ни следят с 
голини.

Социалистическа федера
тивна република Югославия 
е стабилна общност, способ 
на да пази своята независи
мост
на „загрижените".

Особени грижи трябва да 
се положат за развитие на 
икономически най-неразви- 
тите и крайграничните об
щини в региона. Ето защо 
Южноморавски решон не 
може да се отрече от инве
стициите, защото те са ос
новна предпоставка за дина 
мичното му развитие. Оба
че, трябва да се спрят от 
реализация нерационалните 
инвестиции и да се премах 
не прекрачването на сроко 
вете в изграждането на сто
панските обекти.

Във встъ-питателната ин
формация, председателят на 
Скупщината на Южно-мо
равската регионална об
щност ДЖОРДЖЕ МИТИЧ 
изтъкна, че в този регион то стопанство и агропромн 
навреме е организирана ин- шлеността. Тази програма, 
тензивна политическа дей- за която са обезпечени над 
ност и че мнозинството ос 500 милиарди стари динара

за

новни и трудови организа мощно ще тласне и разви- 
ции вече имат изготвени ак тието на частното земеде- 
ционни програми определя- лие. Това мероприятие е в 
щи задачи в реализацията ход и време за протакане

славия е постигнала през из 
теклия период. Страната ни 
е представена като стабил
на, с ясно определен път на 
по-нат атъшно развитие и 
че върви по собствен път — 
самоуправителен социализ
ъм, което е определение на 
нашите народи и народнос
ти, чиито основи са 
жени през НОВ-а.

Изтъкват се принципите 
на активна миролюбива ко- 
егзистенция, борбата ни за 
мир и равноправно сътруд- 

земното кълбо. 
Подчертава се необвързана 
та политика и приносът но 
Югославия за преодоляване 
и принципно разрешаване 
на спорни въпроси.

Такава СФРЮ е създадспа 
ПОД Титово РЪКОВОДСТВО В7,р 
ху здрави основи, върху рав 
ноправие, братство и единс 
тво на народите и народно
стите. При всичко това огро 
мен е принсът на другаря 
Тито.

Т а кова реално представя;

това е отговорът

Борис Костадинов

— Въпрос е сега как да 
се осигури предимството в 
реализацията на програми
те. За това е необходимо 
съвместно регионално дого 
варяне, в което безпорно 
предимство в развитието 
трябва да имат най-неразви- 
тнте общини в Региона — 
каза МЛАДЕН СТОЯНОВИЧ 
председател на Регионална
та стопанска камара.

По мнението на МИЛКО 
ФИЛИПОВИЧ, директор на 
Републиканския фонд за ра 
звитите к,раища, фондът 
звитите краища, че фондът 
ще полага усилия за неспи- 
ращ развой «а неризвитите 
н то на ползването на соб
ствената суровинна база. С 
дру пи думи ограничаване на 
капиталовложенията в нера 
звитите общини няма да 
има, обаче ще се извърши 
подбор на развойните про 
грами. Предимство в разви 
тието си от занапред ще 
имат най-иеразвитите и кра 
йграничните общини. Нуж
но е обаче да се стигне и 
до разместване на отделни 
промишлени цехове и меж* 
ду общините в региона. Спо 
ред Филипович в това от
ношение за сега най-успещ 
ни са фабриките „Здравйе" 
от Лесковац и „Симпо" от

поло-

ничество на

НАУЧНА СРЕЩА
наОт 7 до 9 февруари 

Блед се състоя научна оре 
„СЮК и социалистиче

ската революция”, на коя го 
се разисква за ролята 113 
ЮКЛ — СЮК в развитието

социалистическа

ща

на нашата ___
революция, СЮК в политя, <ссоциалисти 150 видни общест то ма ЦК на СЮК Отесан 

и Дороиоки, който и изнесе 
встъпителен • доклад.

Иа снимката:

ваха над
вен о-политическ и дейци 
изследователи иа нашата со 
I щалистическа революция •
Срещата опори председател- 
ствуващият Председателско Блед

движението за 
и развитието 
в света.

ската система на 
ческото самоуправление
сдружения труд, след това
зз идейяололитичексото ра
звитие иа Съюза иа югослав 
ските комунисти, както и 

за значителните иолитиче

В'ъПроси иа 
11соОв'/урзанос1
Яав°работатаацв научната н раоо. к ^ социалисти.

"революиия" участоу

и

участниците на срещаш иа Враня-
(На 4 стр.)среша

чеоката



НА МИЛОШ МИИИЧ С ньАКЦЕНТИ ОТ РАЗГОВОРА 
ДАКТОРИТК НА ТАНЮГВАРШАВАЗАВЪРШИХА ЮГОСЛАВСКО-ФРЕНСКИТЕ РАЗГОВОРИ

ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА ВСЕСТРАННО СЪТРУ
ДНИЧЕСТВО

За свет без 

интервенции
ОСМИ
КОНГРЕС 

НА ПОРПто ма промишленото съ
трудничество и постепенно
то увеличение на вноса от 

Запознавайки

В Белград в края на мина 
лата седмица завършиха юго 
славско-френскпте разгово 
ри които водиха съюзният 
секретар «а външните рабе 
ти Йоенп Върховец и мини 

на външните рабо 
Франция Жан Фраи 

соа Понсе. Разговорите пре 
минаха в сърдечна и прня 
телска
мата министри 
широк
латералното сътрудничество 
и международните отпоше-

Движенисто па леобвъР38 
целокупната между

и други страни да не бъдат 
пречка за развитие на сътру 
диичеството в областите, а 
които имаме взаимен инте
рес.

Югославия, 
овоя домакин със стаиови 
щето па френското прави
телство за сключването на 
ново споразумение между 
Югославия и Европейската 
икономическа общност, ми 
нистдоът 'Попее изтъкна, че 
франция е дала значителен 
принос за определянето па 
връзките от взаимен

ните и
народна общественост днес 

изправели пред твърде 
значителна задача за превъ3 
могваие па ти7>рде изостре. 

международна

са
През тази седмица във Вар 

Осмият 
Полската обеди

стъРът 
ти на шава се провежда 

конгрес па 
йена
На първия работен ден па 
конгреса, първият секретар 

ЦК па 1ЮР11 Едвард Го

В продължение ма разг0 
пора, Мшшч каза,

обета
особенопата

иовка, в което от 
значение е постигане на меж 
ду,народно споразумение в 
ООН за осуетяване па воеп- 

употреба 
на сила и намеса във вътре 
шиите работи на други стра 
ли. Това отговаря на тежне
нията на най-широката свс 
товна общественост, 
славия винаги е готова да 
се ангажира в тази насока 
съгласно с последователна га 
си външна политика и ко 
реитште принципи на поли
тиката за необвързаност.

че меж
дуиародното положение н3 
нашата страна е твърде ста
билно и че светът е заинте 
рссиран Югославия и

работ»шчеока парти я
обстановка, а два- 

обсъдп-ха 
кръг въпроси от би

I
па зана

пред да има конструктивна 
роля в международните от 
ношения, да остане такава 
каквато е.

ни интервенции,ките нарок произнесе от името 
Политбюрото петъпителе! I 
доклад.

рее.
Министрите Върховен 

Понсе обсъдиха н 
въпроси от международните 
отношения.

пния-
Върховен и Понсе със за 

констатираха, че 
между двете

всички
В (работата на 

участвуват 
представители , па Демокра
тичната и Обединената маро 
диа партии и делегации на 
комунистическите и работ- 
чеокитс партии от всички 
социалистически страни, ка- 
кто и делегации на някои 
европейски социалист!гчсски 
партии. Делегацията на 
СЮК оглавява членът на 
Председателството па ЦК на 
СЮК Франце Попит.

конгреса 
1847 делегата

доволство 
отношенията 
страни благоприятно се раз 
виват ц че досегашните но

Юго-Особенно инп 
майно бе посветено па ироб 
лемите на икономическото

Минич напомни, че през 
изтеклите десетилетия Юго 
славил ровече пъти преду 
преди, че „своята сигурност 
пази със собствени сили, че 
не й е нужно ничие опе
кунство и че няма да поз 
воли болоковската кон

фронтация да се стовари на 
неен гръб. Ние това не го 
ворим само формално, то. 
ва доказахме на практика 
и винаги ще доказваме. Впро 
чем по време на боледува 
нето на президента Тито, на 
шите трудещите се и граж 
дани на величествен начин 
показаха единството около 
общата линия на нашата въ 
трешна и външна политика 
а това е политиката на дру 
гаря Тито”.

Това изтъкна членът 
Председаетелството на ЦК 
па СЮК и председател на 
Съюзния съвет по межеду 
народни отношения 
Минич в разговора с редак 
торите на Танюг. '

на

Милош

НАКРАТКО ПО СВЕТА
Изтънявайки, че ангажира 

нето на движението на не
обвързаните има съшестве 
но значение в спирането на 
по-нататъшното 
на международната обстанс 
вка и че необвързаните сво 
ето влияние не обосновават 
на военна сила, но на .морал 
но-полититическата сила на 
принципите на необвързано 
стта, Минич изтъкна, че ис 
торическият опит показва, че

ТЕХЕРАН: Милиони и-ран 
ци тази седмица излезоха 
на улиците на Техеран и на 
всички по-големи градове 
в страната, за да чевствуваг 
първата годишнина на исл 
ямската революция в Иран 
На централното тържество 
на техеранския площад Аза

влошаване

Нас, югославяните, дълбе 
ко ни трогна вниманието 
на известни и непознати хо 
ра в света, шефове на дъР 
жави и правителства и на 
световната общественост, с 
което те следяха оздравява • 
нето на президента Тито.

Понсе и ди около два милиона хора 
присъствуваха на парада на 
трите рода войски. На ус 
троения митинг говориха 
синът на Хомейни,
А хм ад Хомейни, първия т 
президент на Ислямска ре 
публика Иран Бани Садр върцта на онрзи, които така 
и лидерът на Палестинското правят, 
освободително движение Я- I 
сер Арафат. Аятула Хомей

представляват развитие и на последиците 
които неблагоприятните сте 

ки възможности за още пански процеси имат за це 
по-всестранно сътрудниче локупните .международни от 
ство. В разискването върху ношения- Необходимо е 
двустранните отношения ггре ускорено разрешаване на и- 
димство получи въпросът кономическите проблеми на 
за по-съгласувано развитие развиващите се страни, за 
на икономическите отноше. да се осуети задълбочаване 
ния, особенно на стокобо.ме то на яза между развити- 
на, в който Югославия от те и развиващите се стра 
чита дефицит. Понсе изтък ни. 
на, че Франция разбира и- 
зикванията на югославското 
стопанство, а
на съществуващото положе 
•ние вижда в разширяване-

стижения 
подтик и разкриват широ незачитането на морално-пс 

Саед литичеокия Фактор в отно 
тенията между народите и 
стланите като бумеранг се

С нашата система на соцн 
алнстическото самоуправле
ние, с федеративното устрой 
ство, обосноваващо се на 
пълното национално равно
правие и с последователната 
си необвързана политика 
Югославия днес е стабилна 
постоянна и единна как^о 
никога преди и напълно го го 
ва да защищава себе а! 
своята независимост и суве 
ренитет.

Минич изтъкна определе. 
нието на Югославия да ра 
звива приятелски отноше

ни по съвет на лекарите е 
останал в болницата.

ния и сътрудничество с вен 
чкиЛОНДОН: Водачът на 

южнородезийската ЗАНУ лар 
тия Роберт Мутабе е из 
насъл убедителни доказа 
телства, че . последния атен 
тат на него са извършили 
числящи се 
ските

страни въз основа на 
принципите на необвързано 
стта, независимостта, 
ноправието 
Спирайки 
ношения с СССР, САЩ и Ки 
тай,

По време на посещението 
Понсе

подобрението Кблишевски и Веселин Джу
бе приет от Лазар рав-

и ненамесата
се на нашите отранович.

към „родезий- 
сигурности сили”. По 

неже родезийските сили са
той подчерта, че спо 

ровете между страните, 
които имаме приятелски от 
ношения не трябва да ока? 
ват влияние на

Когато се късае за иконо 
мическата обстановка, каза 

"на края Минич, нашата стра 
на се среща с доста проб 
леми. както почти и всички 
останали страни. Но пробле 
мите на Югославия не бих 
заменил с проблемите на 
някои други страни. Обеш 
ствено-политическата и икс 
номическата система у нас 
доб.ое функционират, коетс 
е твърде значително.

сшт общ контрол на лордпод
Соумс, то той трябва да по- развитието 

на сътрудничеството и прия
телските отношения с вся
ка от тях 

Последователен

несе отговорността за „напа 
денията, насочени към ис 
требление на Ръководството

ВЕСТНИК НАБЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колеги^ 
Директор

и главен и отговорен 
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Тел. 46454

Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш, „29 декември”, 

.ДФ 8, телефон 52-751 
Годиш, абонамент 100, 

а полугодишен 50 дин. 
Текуща сметка 

62500-603-9529 
СДК — Ниш 

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

поотделно
принщт на

нашата външна политика 
разликите

на нашата партия”. Изявле 
•нието

е
на Мугабе е печата на становища- 

отделни между
народни въпроси между нас
та поно във 

тански вестници.
всички великобри

ЮГОСЛАВСКИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙЦИ 
В НР КИТАЙ

Делегация на Съюза на югославските синди- 
ката, начело с председателя на Съвета на СЮС 
Мшса Шпиляк от 5 до 7 февруари пребивава в 
официално и приятелско посещение на Народна 
репуошжа Китай. По време на посещениетоТмп- 
ка Шпилдас води официални разговори с председа-
те НиШЧиСф^'аИС1<аТа <Н?чраци* на профсъюзи- е ми Чи Фуа, в които бе направен обмен на
ладТштСит 1?одо^'“™е на сътрудничеството меКД1У НР Китаи и СФР Югославия и оценени 
ществено-политичеоките процеси в двете страни 
„„ Председателят на Съвета на Съюза на ,г,го 
Ш^Т^СИ-НДИКати бе приет председателя° 11а
седеателК^аИп'аТа комУ™стичеока партия „ пред. 
Го фъ“ Държавния съвет на НР Китай Хуа

об-

Мика Шпиляк и Хуа Го фън
СТРАНИЦА 2
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годишнини
ВСЕНАРОДНА ОТБРАНА И

Кървавият февруари
Поколенията к КпЛш» ■ * I

ари 1942 година, когато Тселот.Г""** 17 фев№ 
полк от 17 пехотна дивизи» « Пристигна >3 
шистка армия Със сво ... българската 
Стоянов. Те дойдоха ттк- даНТ’
Рното население. Още , ™“'!'“

Т™1?" д2 ™-
мовете им и ги поведоха к-^ел ИЗКараХа 03 До- 
селото. А онези, коото не искаха" 3“®“ ВЪН °Т 
на кръвниците, те ги убивай ^ ** се ПОВИНяг

Днес Бой,шк б^ежи РОДНИТе домове-
гедията си. Ще минаЛ " 38'годишнина от тра- 
младите поколения няма мног? десетиле™я, но 
на своите съселяни през воеттРагедията
река" беше ГаТ° ^ Ф ^ “ 1942
река оеше Въстанала.
476 ж^НИЦИТе в.Б»Йник разстреляха
останаха живи"® Бо“С“ °НеЗИ’ които т03и

.. “юг. 5™: — -
и зад?лжава°лГКм,.е Паметник’ ™'^о ни напомня 

т - в да не позволим НИК. 1ои учи младото 
же да се спечели 
на борбата,
1941

ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИНА (3)

Всеки гражданин на полесраже
ниетофа-

полковник
над ми- 

часове на 17 ПИШЕ: ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИЛОВАН МИШЕВИЧ
.. Д Дд МОЖЕМ при всички военни 

оостоятелства да «разгърнем широка, ак
тивна и ефикасна съпротива, която да 
допринася Към всеоебщата защита от 
агресията, необходими са съответни 
предпоставки, които създаваме в мир
но време, като:1

стъпки и лозунги да спечели 
ите и че нашето население не ще при
еме ни палките, ни принудата (защото 
и едното и другото водят към една и 
съща цел) сериозно ще го раздразнят. 
Това психическо

симпати-

състо я/ние довежда до 
провал, на агресора не му дава възмо
жност да постигне желанитевисок морал и ясна насока; 

познаване на концепцията; 
познаване на евентуалния агре

сор и неговите форми и методи към ко 
ито ще прибягва в осъществяването 
на агресивните ои

резулта-но цяла Пуста П 1.

И мълчанието о 

отпор!

този ден 
ден 

на по- намерения и цели.
При това винаги трябва да имаме 

предвид, че нито един агресор на ни- ' 
кого не носи свобода и щастие, макар 
и да си служи - 
гски лозунги или пък

никога втори Бой- 
поколение, че свободата мо- 

само с жертви. Войник е епопея
година до окончателното "освобождение^""“ °Т

с миловидни демаго- 
, ч-тм, да прилага так-
; тика- която може да залъгва. Всяка 

наивност може скъпо да коства. И 
затуй не трябва 
(всекиго, който посегне 
граници. Намеренията му 
и опасни и само 
ба и масова

Добавим ли към това, че въоръже- I 
ната борба като най-ефикасен израз на' ; 
ражняват и проверяват, 
борбата, която ще 
и при всички обстоятелства, 
лучи ясна картина на концепцията на
така наречения таралеж, като -----.
не се дава мира на неканения гостенин.
По този

'Следва 
се води навсякъдеда се има вяра на 

през нашитеБ. Н. ще се по-
са агресивни 

чрез енергична бор- 
съпротива може да бъде 

осуетен и възпрян.

ПОЧИНА АРМЕЙСКИЯТ ГЕНЕРАЛ ИВАН ГОШНЯК ■никъде

Скромен герой на 

революцията
начин ще изчезне индокрииаци 

ята, с която неминуемо ще бъде обре
менено съзнанието на войниците 
агресора. Това нещо ще стане по про
стата причина, че нашата политика 
кого .не утрозява и 
ва, че е миролюбива 
системата на самоуправителен 
листически

Масовост, иепре
късвате борба 

и съпротива

на

ни.На Военномедицинската 
академия в Белград, 
тежко и

вободителна борба,
_ Дателят на РК на ССТН на

кратко ооледуване Хърватско Мариян Цветко- 
почина армейският генерал ^ °
Иван Гошняк, член на Съ- 

на Федерацията и на 
роден герой.

Другарят Иван Гошняк е 
роден на 10 юни 1909 годи
на в Огулин. За напредени. 
чавото работническо движе-

никого не заплаш-предсе-след и насочена към
социа-

живот, който да обезпе-вич изтъкна:
— Другарят Гошняк има 

големи заслуги за създава
нето на нашата съвременна 
армия, издигането на нейни 
телен смисъл да кажем, че 
те кадри, можем в положи 
накара партизанските коман 
дири да се подготвят в ге
нералщабни офицери. Боре. 
ше се за собствена военна 
промишленост и я подпома
гаше с всички средства. От 
друга страна в Армията иа 
саждаше дух за участие в 

граждан- 
У*И-

болници и др. обекти 
всички видове на сътру

дничество между войската 
и народа.

Осъждаше национализма 
от всеки вид и упорито се 
бореше за братство, един
ство и равноправие на на
шите нар.оди и нашия са
моуправителен, независим и 
необвързан път в социали 
зъ-м. През целия си живот 
отдаде силите си на револ 
юцията.

От името иа обществено- 
политическите и трудовите 
организации на Белград от 
Иван Гошняк се прости и 
председателят на Градската 
конференция на ССТН Вла 
димир Бабшек, като между 
другото подчерта:

— Намираше се дълги го
дини иа най-отговорни пос
тове в нашите въоръжени 
сили, като близък сътруд 
ник на другаря Тито даде 
много голям принос иа тях 
ното развитие и укрепване 
Затуй ите го помним, като 
човек с изключителна трудо 
ва енергия и

чи на трудещите се и гражданите на 
своята страна. Ничия 1 агресия срещу 
такава страна не е възможна без го
леми измами. Това предпоставя 
лужденията да създават при агресора 
уоеждение, че той изпълнява мисия на 
някакъв изоавител или че подпомага. 
Такова убеждение бързо би

съзнанието, че този народ 
не приема нигго „спасение ’, нито „по
мощ’ , която някой му носи на танко
вете и

вета

заб-Психологичеаката 
най-широките народни маси 
обходим а, за да могат всички да из
държат началните трудности, които но- 

всяка война, като със светкавична

подготовка на 
също е не-

ние се е определил още на се разпаси днало при

ножовете си. Не може впрочем 
врагът тихомълком да завладез просто
ра ако не се оглежда около себе си, 
защото само завладяното пространство 
не значи и победа. Ще се наложи да 
попита за път, извор, селище, болница 
и така нататък.

Освен това при такова действуване 
може да се оказва голямо въздействие 
и чрез невярна

изграждането на 
ски обекти, мостове, 
ци.

информация, бойкот 
омраза и ненавист, присмех, мълчание 
което винаги представлява много пове
че отколкото изглежда (един разузна
вач на Френските колонизатори в Ал
жир е заявил, когато обяснявал отно
шението на селяните Към освободите
лното движение казал:

На позиция
„знаехме, че 
обкъРжавашемълчанието, 

винаги беше знак за тяхна сериозна за
кана"). Трябва да се напомни и случая 
с нашия лекар (Капелски кресове), кой
то на Въпрос на италиански фашистки 
офицер какво мисли за италианската 
войска отговори: „А какво бихте 
лили вие ние да оме при вас". Това е 
съпротива, която пряко улучва психи
ката и която предизвиква смущение. 
И тази шшпца на таралежа ои има своя 
свойиост.

бързина се нанасят удари на неприя
тели я и му се създават неразрешими 
проблеми. Като се тръпне от местните 
общности, дори до градските квартали 
малките селища или жилищни блоко
ве, трябва да се изхожда от принципа, 
който обезпечава масовост, непрекъс
ната борба и съпротива. А що се касае 
до формите, трябва да се има иа пред
вид, че са допуснати всички видове бо
рба, които разтеглят агресора. Те 
трябва да станат неуловими за агресо
ра, да го омутят, че да няма време да 
.разбере къде се намира.

Снлите на агресора още от само
то начало на борбата трябва да се 
намерят в положение да бъдат разпъ
нати измежду желанията, исканията и 
(възможностите. Агресорът ще се по
труди да обезпечи най-оптимални ре
шения без оглед иа това дали с та
кива цели ще извърши заплашване или 
залъшаие. Доколисото по този пъ*г сре. 
щне повече препятствия и нерешени 
проблеми, дотолкова повече трудности 
ще трябва да преодолее. Самият този 
факт, че иа нашите простори ще му сс 
провалят плановете чрез различни по-

което ни

ЮКП е станал през 1933 го
дина, а две години след то
ва е пратен на школуване 
в СССР, където за първ път 
се среща, с другаря Тито. 
Като доброволец в интерна
ционалните бригади в Ис
пания е постъпил през 1937 
година. Проявил се е с хра
брост и получил каяетански 
чии. В НОБ и революцията 
е бил комендант на Първи 
хърватски корпус и комен
дант на Главния щаб 
НОВ и ПО иа Хърватско.

В следвоенното развитие 
Гошняк

мпе-

Нашата концепция по всенародна 
отбрана дава извънредни възможности 
за постигане на крайни резултати в 
разузнавателни действия- Практичес
ки, агресорът не би трябвало да нап
рави шгго един ход, а да не бъде пре
следван, като сведенията навреме не 
пристигат до териториалните или някои 
друга части, до ръководствата коми
тетите и подобни. За такова действува
не са необходими съответни приготов
ления. като се тръгне от основното 
училище, пионерските и младежките

на

на нашата страна, 
е изт/ълняуал високи и от. 
говорни постове: член 
ЮКП
на народната отбрана, съю
зен секретар за народна от 
брана.

В присъствие па

общественана
голямаангажираност, с 

скромност и дружеско отно
шение към хората. На своя 

Партията и револю 
остави дела, които

заместник-м инистъР

народ, 
цията,
го нареждат всред негови-

няколко 
съ ратни*хиляди граждани, 

ци и приятели, другарят 
Иван Гошняк бе потребен 
в Алеята на 
граждани на Новите гроби 
ща в Белград.

Сбогувайки се за поспе

те великани.
По повод смъртта на др 

Гошняк, съболезиователма те 
леграма до семейството му 

президента на Ре

организации, изшгдншоците, пдашшарн- 
те, гораиите, стрелците, радиолюби
телите, до местната общност и община
та. Тези постъпки трябва да се уп
ражняват н проверяват.

заслужилите

изпрати и 
публиката др. Тито и мно
жество наши пай-висши ръ
ководители.

Следва
ден път от прославения во 
ии на испанската и наша ос
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СТАБИЛИЗАЦИЯ В МОК СКС НИШСЪВЕЩАНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТАДИМИТРОВГРАД

УСПЕХИ ЗАВИСИ И ОТ П0ЛЗУВАНЕТ0 

НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕСУРСИ
Усмшно нрайграмичнв 

сътрудничветво
процес за изнамиране „а 
трайни решения па трудно- 
ститс, пред които сме 
вети

ак-:»апланувапи
постигнатите

числото 
тивности, 7 го с
сфОК'1'И.

наНаред с решаването 
нролбомцте па 
ството И 
с привеждането па потреб
лението чз реални рамки, 
стабилизацията изисква съ 

развитие на само 
отношения и

областта па кулгу-На 5 февруари в Днмит* както в 
ровград бе проводено съвлю рата, образован не го и спор- 

заседапне на Комисия та, така п измежду оощес- 
та за крайгранично съТРУД- 

Общннската

производ. 
стопанисването и г, изпра

— каза Душан Глиго- 
риевич, участвувайки в 
•работата па съвещанието. Л
трайните рсшения са един
ство! го възможни в самоун- 
-равителното свързване на 
сдружения труд, в

стно сто.твено-полит(месиите »I 
итайскн организации, бе из
тъкнато, между другото, па 
заседанието.

Това са основните заключе 
са,сгодлото се през 

Ниш
«ничество към 
конференция иа Социалисти 
ческня съюз, Комисията за 
международни

Общинската конферез 1

вия от
миналата седмица п 
съвещание за задачите в 
провеждането на дело Зак* 
лючеиията па Председател- 
ството па ЦК на СКЖ и

щоствопо 
управителните 
задълбочено сдружаване ^ 
т.руд и средства, като нейни 
дългосрочни УСЛОВИЯ и ЦС 
ли. Успехът в общоприетата 
акция :*а обезпечаване 
стабилни н устйчивн 
паве па стопанско и обще-

ОТНОШСШ1Я 1111Тъй като миналата година 
беше п Международна годи 
на на детето, в рамките па 

сътрущш- 
бяха осъществиш 

най-малките

което
творческият подход към тру 
да ще обезпечи по-успешно 
стопанисване и

към
циЯ на Съюза на комунисти 
те и Комисията за граничил 
събори към 
скупщина — Димитровград

пазадачиоперативните 
ЦК иа СКС за икономичес
ката стабилизация- Покрай

крайграничното 
чество

Общинската по-голяма 
Затова 

на труд И
на п р о изводите л ност. 

сдружаването 
средства е превъзходна за 
дача в стабилизацията, 
задача, която не трябва да 
се осъществява за 
на решаването на ежеднев
ните проблеми.

тем-срещи между стопанско-по-члепооете па
литичесяоия актив па Нишки 

регион, в работата 
съвещанието взе 
членът на
то на ЦК на СКС и преде е 
дател на Координационния 
комитет на РК на ССТН на
Сърбия за провеждане За- Душан Глигориевич изтъ. 
•ключенията иа ЦК иа СЮК кна, че V нас стабилизация 
Душан Глигориевич с група та с разбрана като нужносг, 
републикански функциояс- но все още съществуват

хващания, които напредъка 
виждат в инвестирането, з 
нг в изнамирането на въз- 
можвости за повишаване на 
производителността на тру
да. Стабилизацията не пред. 
ставлява кръгло ограничава 

по- не на капиталовложенията 
и потреблението, но — при
веждане на потреблението 
в рамките на реалните ма
териални възможности и 
борба за по-голям доход, по 
вече да създаваме, та по
вече и да инвестираме. За 
това една задача е повиша
ването производителността 
на труда, а друга: сдруже
ният труд да ни бъде по- 
сдружен и по-свъозан, съв
местно да разкрива проб
лемите и изнамира дълго 
срочни решения, да се осно 
вава на материалните въз
можности. та да не се на- 

— Стабилизацията не е лага потреблението, излязло 
Нещо, което трябва да на. от възможностите да се спи 

Т. П гьравим днес за днес. Тя е >ра вън от стружения труд

На посоченото заседание (децата) от детската гради | 
беше направен анализ, на Л1а Осаш септември" в Дп- | В'|,В вен 

мо-
ствоно развитие 
ч-ки паши сроди не 
же и няма да се оценява с

т ноки
участие исътруднп- 

1979 година.
крайграничното 
често през

мнтровград и детската гра
дина в град Драгоман —• НР 
България-

П рсдссдателство сметка

Констатирано беше, 
през миналата годила 
ду община Димитровград, 
от наша страна, и гранич
ните общини в Народна Ре- 
■пубдика България (Годеч и 
Драгоман) е 
твърде
чество. То се провеждаше

чо ДИМИТРОВГРАД
меж Бяха предлагани и редица 

предложения, конто се отна
сят до изготвянето иа прог
рамата за крайгранично съ
трудничество през текуща
та 1980 година.

Сказка за члено
вете на СН ри.

осъшествено 
успешно съ^РУДни- В предстоящия период 

бе изтъкнато на съвещание 
Нишки

В рамките иа плана 
идей 110-полит1 шес ко 
не на членовете 
на комунистите 
в Димитровград Светнела в 
Поповлч-Тиле член на Пред 
седателството на ЦК на СКС 
изнесе интересна сказка на 
тема „Революционното и ос 
вободителното значение на 
движението на политиката 
за необвързаност”.

по
Т. Петров издига 

на Съюза то, стопанството на 
пегион, въпреки че през по 
следните години в него е 
вложено и постигнато 
вече откогато и да било 
преди, ще се изправи прел

тези дни

ПУМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
сериозни трудности, меж
ду другото и затова, че гла 
вно е преработвателно и се 
гсчгвава вт-рху вноса на 
супсвини. Обаче във есич 
и*™ труюви организации и 
обществени среди се прове 
ждат обширни програми на 
мерки, с които ше се прео
долеят трудностите. Изна 
мират се вътрешни запаси 
а има ги навсякъде, за на
татъшното успешно стопан 
ско развитие на регион^ р 
който 9 от всичко 15 обши 
ни са недостатт.чно оазвчтч

временно трябва да се стиг 
не до по-ускореио сдружава 
не на труда и средствата с 
развитите среди и с големи 
те стопански колективи.

(От 1-стр.)
Попович-ТилеСветнелав 

говори и по някои други ак 
туални международни въпро 
си, отнасящ^ се до -сътруд 
ничеството в ■ международно 
то работническо движение

БЕЗ ОБОБЩАВАНЕ НА 
ЗАДАЧИТЕ

Участвувайки в разисква- 
ШПИРО ГАЛОВИЧ

От съвещанието бе изпра 
тено поздравително писмо с 
топли благопожелания за 

— Стабилизацията търси по-скоро оздравяване на 
отделно ангажиране на все- другаря Тито. 
кого и пълен контрол в из 
пълняването на договорено
то. Съюзът на комунистите 
е дължен да се избори за 
конкретна работа, защото 
и в редовете му има опор- 
тюнизъм съдържан в дек. 
ларативните определения. С 
други думи да укрепва лич 
ната отговорност, решител
ността и сериозността — из 
тъкна Галович.

нията 
изтъкна:

Изложението на Попович 
беше проследено с голям 
интерес.

Вене ВЕЛИНОВ

СУРДУЛИЦА

За зао1лван8 дейновта на месиите организации 

и подружииците на боциалмотическия съюзСпоред думите на Галович 
основен въпрос, на който 
стабилизацията търси отго
вор е укрепване на акуму- 
лативната и възпроизводс- 
твената способност на вся
ка основна и трудова ор
ганизация и ограничаваме 
на общото и съвместно по
требление. — Това трябва 
да става планово, а премах 
ването на всички

Общинската организация 
на Социалистическият съюз 
в Сурдулишка община прие 
становища за обогатяване 
и засилване дейиоста на ме 
стните организации и подру 
жниците на Социалистиче
ския съюз на трудещите 
се. Застъпвайки се в рабо
тата на местните организа 
ции и подружииците да ук 
крепва колективната рабо 
та, обща и лична отговор 
ност, което на дело пред 
ставлява претворяването на 
Титова-та инициатива за ко- 
лективна работа, решаване 
и отговорност.

се набляга върху създаване 
то ма условия, за работа на 
различните облици на Сони 
алиетическия съюз.

С цел да се реализира 
ролята на местните общно
сти цялостно дейността на 
Социалистическия съюз тря 
бва да се насочи към укреп 
ване на самоуправителнитс 
отношения в местните общ 
пости, осъществяване на си 
стемата на самоулравително 
то споразумяване и общ е 
стаено договаряне между ме 
стните общности, органи 
задните на сдружения труд 
самоуправителните общно
сти на интересите и общии 
ск ата скупщина.

Социалистическият 
като дейна обществено-полм 
тичеока сила и като фронт 
иа организираните социали 
етически сили пряко влияе 
върху решаването на 
дещите се и гражданите (ре 
ферендум, събрани я, 
ференции, секции, делегации

н други облици на решава 
не),
на работата иа общината ме 
стните

Масовата идейно-политиче 
ска работа, като съставна 
част също така- трябва да 
се обосновава върху матери 
али, които дават ежеднев 
ницнте, както и специални 
те брошури, които се из 
дават с цел да се издигне 
равнището на идейко-политн 
ческото образование.
Не по-малко внимание ще се 

отдели и на проблемите за 
всенародната отбрана и 
щестаена самозащита. Без 
спорно „Школата на отбра 
ната и защитата’ трябва Да 
;обхване повечето членове 
особено по-младите.

както и за развитие

общности, техните 
съвети, мировите съвети, кс 

* М1ИСИИ и пр.
Чрез континупрано анга 

жиране на местните органи 
задни и подружииците Соди 
алиетическиегт съюз ще тря 
бва да развива и задълбоча 

делегатските отношения 
така че делегатите 
мнения да обосновават въР- 

становшцата, оценките 
и мненията

видове
пилеене иа труд и средства 
и повишаване производител, 
костта на труда трябва да 
бъдат най-щателно изучени 
във всяка организация- Раз 
пределението на личните до 
ходи трябва да бъде въ» 
функция на производително
стта на труда, защото тру
довата дисциплина най-чес 
то е последица на нестиму 
лативното възнаграждаване 
— изтъкна Галович.

ва
своите

ху
на трудещите 

се хора и гражданите и об 
щественсмюлитичесикте ог 
ганизации в местната общ 
пост.'Прието е в местните о-р 

ганизации, където за това 
съществуват условия, 
се създадат 
ници, което 
за по-добра работа и по-ар 
ганизирана дейност «а мест 
ните организации на ССТН 
относно секциите, 
тите, комисиите. ГЬри това

Социалистическият съЮг 
се застъпва в местните орга 
низации и подружииците да
леч повече да се развива 
системата на информиране 
понеже само добре осведоми 
вдият гражданин и трудещ 
се може активно да съДеР 
ствува за разрешаването на 
жизнените проблеми.

съюзда За по-пълното осъществя 
ване па ролята, си'местни
те общности трябва да 
планират средносрочните сц 
развойни планове, 
ва планирането трябва да 
почива върху реални осно-

В продължение на речта 
' си Галович посочи, че раз

витието на неразвитите 
трайна задача на 
общество и тя трябва непре 
къснато да се 
ра и материализира. Съще-

нови подруж 
ще допринесее

нашето
При тотру

конкретизи. комите- кон-
Ст. Нви.

СТРАНИЦА 4
15 ФЕВРУАРИ 1980БРАТСТВО



БАБУШНИЦА: СЛЕД ИЗБОРИТЕ 
ГАНИЗАЦИЯ НА СК Ь В

ПЪРВИЧНИТЕ ОР
нор'вЙНОСТТАБОСИЛЕГРАД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВ0Т° НАКОМУНИСТИТЕ в

ЧЕЛНИТЕ
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБ

ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАРЕДИЦИ Програмата 
Общинския 
НОР

за работа на текущата година,
отбор на СУБ предвид, че са в ход избор-

тгтдрч »„тгт осиле11РаА» която ните заседания в местните 
1гтпнрт!ШНаЛаТа седмица бе сдружения на бойците,

от стРана на ГХредсе покрай
дателството на тази 
зация 
задачи и 
и те б7,дат

Имайки ския отбор на Съюза на 
бойците.Комунистите в Бабушниш. 

ка община са в челните ре 
дици На борбата за стабили 
зация

5Й- вТ&К~^ТВ°
— В предстоящия период 

нашата организация очак
ват сложни задачи във вси 
чки дейности, а в центъра 
на вниманието ни ще бъде 
по-нататъшното изгражда
не на самоуправителното ни 
и социалистическо общес
тво, осъществяване на кон
цепцията на всенародната 
отбрана и самозащита, 
репване и тачене на револ
юционните традиции, пълно 

Титовата

то
— е изтъкнато в о- 

ценката за провеждането на 
изборите в Съюза

отчетите за досега. 
оргаяш- шната работа ще бъде на 

предвижда повече обсъждане и тази п.рогра- 
активности, които ма. Програмата ще бъде 

реализирани през приета от страна на Общин

изме 
и „Нн

на комуни 
стите, а като до минантна 
тема на всички избор
ни събрания, тя е залегна 

дълбоко в програмите 
за бъдещата дейност 
тайните организации,

»мата активност в 
то издагАНЕЛИТИЧЕСК0ла

на пар 
заацо

то в настоящия момент ко 
мунистите трябва да 
водеща

ук-
През изтеклия 

членовете на Съюза 
луниегите са отделили зна- 
читателно внимание на идей 
но-полигическото си издига-

Чрез регионалната полтгги 
ческа школа в Ниш, чрез 
курсовете по самоуправле
ние в Ниш, Пирот и Бабу 
шшгца,
ство комунисти от Бабушнц 
шка община, като научено 
то в тези школи 
дат на практика.

период 
«а ко

имат
роля в стабилизира 

нето на стопанството и съз 
даването на условия за стро 
йно и устойчиво развитие 
занапред в тази стопански 
все още изостанала община 
в Нишки регион.

реализиране на
инициатива за колективната 
работа и отговорност, 
репване на делегатската си
стема и много, много други 
въпроси
МИТРЕВ, председател 
Председателството.

ук-

изтъкна ИВАН
на

Изборната дейност беше 
удобен 
ска

са минали множе. Организациите на бой
ците са дейни във всички 
обществени акции и задачи: 
в делегатската система, в 
разрешаването на комунал
но-битовите проблеми, в чес- 
твуване на значителните да 
ти и празници и пр. Взето 
е решение с такъв темп да 
се продължи и занапред, а 
при това да се събира мемо- 
арен материал и сведения за 
публикуване на хронология 
за народкоосвободителното 
движение в Босилеградски 
край. Охрана и поддържка 
не на паметниците и занап
ред ще бъде в центъра на 
вниманието на тази органи
зация- Бойците активно ще 
участват и в обсъждане на 
предложенията на средно- 
орочната развойна програма 
на общината в период от 
1981 до 1985 година. Отдел
но внимание ще бъде объР- 
нено въРУ анализиране съ 
отоянието на изнемощяли 
участници от НОБ и оказва 
не на материална им помощ 
както и решаване въпроса 
по заемане на работа на не
заетите деца на бойците.

.момент за критиче 
оценка на постигнати 

те резултати през изтекли провеж-те две години.

Извършен беше критиче 
ски анализ на постигнатото 
и набелязани мероприятия 
за въревеж напред.

Но все още е недостатъч 
ангажирането на кому 

нистите в местните общно
сти,

но
Босилеградпредимно на най-блмз 

ките местни общности до 
град Бабушница, 
че там се обсъждат жизнени 
въпроси.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛ 
ТАТИ въпреки

В ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БО 
СИЛЕГРАДВ Бабушниш ка община, в 

която действуват 1 650 чле 
нове на Съюза на комуни 
стите, организирани в 75 
първични организации, кое 
то практично значи, че 
не съществува основна ор 
ганизация на сдргокения 
труд, местна общност, къ 
дето да няма първични ор
ганизация на СК.

В организациите на сдру- 
труд на дело се Предстои съдържателна 

активност
жениея 
провеждат решенията на пар 
тайните конгреси и Закона 
за сдружения труд.

Голямо внимание е посве 
тено на развитието и вне 
дряването на всенародната 
отбрана и обществената са 
мозащита.

Първичната партийна ор 
ганизация в местната общ 
пост в Босилеград, на състоя 
лото се през миналата сед 
мила заседание прие реше 
ние за изготвяне на акцио 
нна програма, която ще бъ
де приета до 15 т.м. Стаби 
лизационната програма, ког 
то ще бъде изготвена до 
края па месеца ще съДъ.Р 
жи всички задачи, които на 
лага икономическата стаби
лизация- Изготвяне на съ

Не по-малко внимание чле 
ловете на тази първична ор 
ганизация на СК отделят на 
идейно-политическото си из 
дигане. Пред тях предстои 
реализиране на Програмата 
по идейно-политическо обра 
зование в първичните орга 
низации на Съюза на кому 
пистите на Сърбия- Темите 
от Програмата

Тежшцето на активността 
през изтеклия период бе 
ще върху 
ското
витието на обществено- и 
кономическите 
вителни

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХО 
РА В РЪКОВОДСТВАТА НА

идейяо-политиче 
издигане на СК, раз

СК
и самоупр2 

отношения. Всред 
на СК все пове 

схващане
От 75 новоизбрани секрета 

ри на първичните организа 
ции на Съюза на комунисти 
те в Бабушнишка община 
37 секретари Са избрани за 
пръв
и така нататък.

членовете 
че преобладава 
то, че по-бързото материал 

развитие може единстве 
но да се постигне чрез най- 

използване ка създа

СТАРИТЕ И ИЗНЕМОЩЕЛИ 
БОЙЦИ — ПЪРВА ГРИЖАще произ

насят членовете от органи 
зацията, а реализацията на 
съшата ще започне от 15 г

но Социалната помощ на ста. 
рите и материално слабосто- 
ящи участници от Народо- 
освободителната война е 
всекидневна грижа, която 
оказват другарите им и об 
ществото като цяло.

Макар, че Общински
ят отбор на СУБНОР от 
Босилеград не разполага със 
значителни материални сред
ства, Председателството взе 
решение на десет души 
да даде парична помощ от по 
1000 динара. Занапред та
зи организация ще търси по 
мощ от Центъра за социал 
на работа и ще изнамира 
друш подходящи решения 
за всестранно материално 
подпомагане на най-изнемо 
щелите си членове.

щата търси пълна конкрет 
пост, а прилагането й в прак 

планово п дългосроч

път, 22 по втори пътпълно 
дените
птности и по-тясно 
не с по-развитите среди при

м.производствени мо- 
свързва тика, 

по реализиране.От този брой 7 секретари 
27-годишна възраст, 31 

така

В. Б.
са до
от 28 до 35 години и

дългосрочно сдружаване на 
труд и средства. Проведено събрание на 

Председателството на ОН на СС1Н
нататък.

През първите месеца на 
на изтеклата годи- 

обшият доход е увели- 
с 38,8 процента, дохо- 

65,3 процента и чис- 
доход с 59,4 ттроцен

По структура на занятие 
30 секретари са работници 
13 са селскостопански прои? 
водителие. 3 инженери и те 

12 просветени рабе

пример
на
чен 
Дът с 
тият хиици, На днешното събрание бе 

взето
вале па комисията за орга 
визиране и провеждано на 
манифестацията, която но
си заглавие „Майски срещи” 
а която се организира 
случай 25 май-

На 8 февруари бе проведе 
събрание на Председател 

ството па ОК паССТН в Ди
митровград, па което бяха 
разгледани някои въпроси 
и взети съответни решения.

По национален 
от сръб-

п решение за образутници и пр.
68 секретари са 
ска и 7 от българска нацио

та. но
Тези резултати, до голяма 

степен, са и резултат на за- 
активност на Съ- 
комунистите, кои-

В 75 първични орналност. 
ганизации на СК, не взимайсилената 

юза на 
то ведно с останалите соци 

сили в община- 
по-у спешно се за ни 

с въпросите на иконо 
стабилизация. Съ 

между лай

но
ки в предвид секретари- 

избрани 306 нови чле 
секретариатите 

като в това число са избра 
ни и 41 жена.

Бе разгледано напътствие 
то за планиране, организи 
райе и провеждаме на акци 
ята „Нищо ме може да ни 
изненада".

алистичеоки 
та, все 
мава 
мическата

те, са 
нове на Също така беше прието и 

решение, според което тази 
година в Регионалната 
литичеока школа ще бъдат 
изпратени двама души.

пс
те сащо така, 

дейните борци за д^лгоороч 
но сдружаване и свързване 
на организациите на сдруже 

Бабушнишка

Също така бе разгледана 
предложената Акциоппа про 

на Социалистнческия
И покрай допуснатите тук- 

слабости, общо взето На края да добавим, чс 
членският внос за членува 
не в ССТН ще бъде едни 
динар — според решението 
което бе взето още на сом.и 
нара с председателите на 
местните оргапшзации.

там е
изборната дейност в Съюза 
па комунистите в Бабушниш 
ка община е протекла уопеш-

грама
Съюз за провеждане- заклю 

на Председателство
ния труд от 
община с други организации

чекията 
то на Централния комитет 
ма СЮК, в осъществяването 

политиката за обществе' 
шо-икономичееко развитие и 
икономическа стабилизация 
през 1980 година.

извън общината, 
и републиката, 
на дело са осъществени врз, 
зки измежеду една част на 
„Текестилколор" и „Лиска” 
в СР Словения, измежду 
„Балкан" във Велико Бо- 
ямщи и МИЯ в Ниш, а в

региона 
Така вече и е минала под знака на 

договори за още тю-плодови 
та работа занапред.

но
па

Т. ПетровМ. Андонов
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Проблемите в ОСТ 

»Услуга« продължават
БОСИЛЕГРАД

ЗА РАЦИЙНАЙИО Ш0Й31АНЕ 

НА РАБОТНОТО 1РЕИЕпълмо единодействие на леи 
чки тези структури, стабили 
зациогшто мероприятия ,Гс-‘ 
само, чс трябва па време да 
се изготвят, но всекидневно 
да се и осъществяват 
практика.

нс искат да напуснат работ 
шгге си места със загщраити 
рани 7 до 8 хиляди динаро 
Говорим — -казва Иван Стои 

генерал 11 и ЯТ Д| вректор 
но ТО „Босилеград” за кал 

настоим да сторим исн 
•възможно. Но в ось

Вследствие липсата на кад( 
ри, проблемите в „Услуга 

премахнати. Даже от Вт» всички Организации на сдружения труд, 
” общности на иитере.не са

ден на ден стават все по о- 
чеблещи. Тук вече две годи 

няма директор, липсват 
и други необходими кадри 
а водоснабдяването и хлебо- 
снабдяването и занапред не 

нуждите. Не мо 
— бе

сите°вИБосшхсградскаИо01Щ«И/ икоиомическата ста- 
бшшзация, е тема ма деня*

Изготвя^ат се акционни програми и се тъР* 
с»т пай-подхо>д#щи решения как да се отстои в 
стабилизацията - целите и задачите да се лрет-

нов, па
ни

ри, В. Бчко
ществяванс па кадровата по 
литнка те паднаха ма папи В „ТИГЪР” — ПИРОТзадоволяват 

жем да се съгласим 
подчертано в -разискванията 
на заседанието на централ 
ння работнически" съвет — 
че тази организация е вино 
вна за нередностите, 
проводът е приет с дефе
кти от изпълнителя на 
-работата, а отговор от вино® 
ните не се търси. Дефекти 
те продължават, а тази ор 
ганизация няма пито фпнан 
сови, пито кадрови възмо 
жности да ги премахва. По 
добно е състоянието и с хле 
бопекаргащата. 
на машините са чести, спе-

ВООс/Т в дело. -
За реализиране на тези задачи от особено 

значение е рационалното използване на работното 
време. Засега много време се пилее на различни 
събрания и съвещания, на отпуски но болест, на 
нсуплът» Ц/ в а1 гето па работните места и лр. Имай
ки предвид, че изгубеното време не може да се 
комилексира, то и стабилизационните програми 
търсят отговор и решения за премахване на тази 
практика. Такива решения са необходими още

имам предвид, че според един анализ

та.

РАСТЕ ИЗНОСИЗа премахване па трудно 
стнте, нужна е по-гол яма ай 
гажпраност не само от стра 
на па трудещите сс п тази 
основна организация, по и 
от страна на цялата трудо 
ва организация н общество 
но-лолитическа структура в 
общината. .

Членовете ма Централния 
работнически съвет взеха 
решние за изготвяване на 
стабя I л изащю! ши проврам п
в основните организации 
на сдружения труд, които 
програми сетне да се присъс 
динат на равнище на тру
довата организация- В ос 
ловните организации същи
те трябва да бъдат изгот
вени до края на месеца, ко- 
гато от страна на самоупрл 
вителните органи ще бъдат 
и приети. Ролята и задачи 
те, които стоят пред члено 
вете на Съюза на -комунисти 
те и Съюза «а синдикатите 
както и пред професионални 
та служба и самоуправител 
ните органи трябва да бъ 
дат докрай реализирани. С

С въвеждането па с*ьвре
менна технология и по-добре 
ние па качеството па стока
та „Ти1'ь1р’ значително уяе. 
личи износа в чужбина, ко
йто тази година трябва да 

400 милиона

Водо.

по
вече ако
па Общинския синдикален съвет, през миналата 
година работното си време трудещите се в общц- 

иолзвали само 60 на сто. Останалата част

сс увеличи па 
динара.

Особено добри резултати
те в износа с постигнат е 

фирми. В/,- 
голямата комкуреп-

навта са
от работното време е изразходвано на различни 

осъществяване на различни лични 
в обществените служби, за търсене на

заседания, за 
права 
карска помощ и пр.

американскитеДефектите ле-прек1И
ция на американския 
зар, „Тигър” намери отли- 

Фирмата „Йим 
от Флорида даде

на-
работното време тряб- 

ОК на СКС и Об-
нямациалисти за ремонт 

Но поради субективни при- 
хляба

С оглед на това, че 
ва цялостно да се уплътнява,

синдикален съвет са взели становище, 
работното 

партийните и 
организации и самоуправителните

чеи прием.
Мартин” 
предложение на „Тигър" за 
създаване на съвместна гър 
говока организация,

чини качеството на 
винаги незадоволява. щИНСКИяТ 

събранията си да насрочват извън 
воеме. Също така се препоръчва,За отбелязване е, че поло 

по-трудно която
ще даде възможност за ос7, 
ществдваие ма по-добра ре
ализация. Тъй като „Тигър” 
има добър авторитет в САЩ 
предложението е прието със 
задоволство. Затова в САЩ 
и Средна и Северна Амери
ка „Тигъ-р” може да осъще
стви дори н 75 на сто от 
своя износ.

жението е още 
ако имам предвид, че на 
открития конкурс за дирек 
тор не се е обадило нито ед 
но лице. От проведените ра

синдикалните 
органи в организациите на сдружения труд заседа
нията си да провеждат извън работното време. 
Изключение може да се прави само в нужни ^ и 
извънредни случаи. При това е препоръчено рабо
тното време в обществените служби да се прис
пособи, така че трудещите се да могат да пол
зват услугие им, а не същите да търедт когато 
трябва да бъдат на работните си места.

Изхождайки о досегашното уплътняване и 
работното време произлиза, че не е 

производи-

зговори с НЯКОЛКО души, ко 
ито работят в обществените 
служби в общината не е и- 
мало полза: макар че като 
директор би имали 
доход към Ю хиляди динара

личен
Б. Н. ползване на

можала да се осъществява по-голяма 
телност на труда и по-значителна ефективност в 
повишаването на дохода. А точно сега, както и 
занапред, рационалното ползване на работното вре
ме е едно от условията за реализиране на ико
номическата стабилизация- Ако прибавим и това, 
че (не)ползването на същото в голдо брой случай 
е само субективна причина, то и тази лична сла
бост не бива и не може, н занапред да се допуска.

В.Б.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Винаги межщг първите
място бележи извънредни 
резултати и трудовата нор 
ма винаш преизпълнява, а 
с това и личният му доход 
нараства от 4,4 хиляди на 
над 5 хиляди динара.

За последните шест годи
ни, колкото работи в Гор 
ската секция в Босилеград 
по точно в трудовата едини 
ца за първична преработка 
на дърво Асен Милчев е 
един от най-дисциплинира 
ните работници. Винаги ка 
чествено и съзнателно изпъл 
няват трудовите задачи и 
печели доверието. Този три 
десетгодишен квалифициран 
дърводелски работник има 
тринадесет години трудов 
опит, но прибавим ли към 
трудолюбието му и високосъ 
знателното му отнасяне към 
останалите задължения (сега 
е заместник секретар в пър 
вичната партийна организа 
ция и заместник пред
седател на сбо-ра на труде 
щите се в организацията 
преди това секретар на пъ 
рвичната партийна органи 
зация и пр) без съмнение 
можем да кажем, че досе 
гашният му трудов опит е 
бил съдържателен и успе 
шен.

това се отразява не само на 
личния доход на работника 
но и на целокупния доход 
в трудовата организация — 
подчертава Асен. нщ Т!— Думата на работника 

все повече се чува и уважа 
ва, а самоуправлението и За 
коиът на сдружения труд 
всекидневно укрепват мя 
стото си. Чрез пълно едино 
действие на първичната пар 
тийна

а
'СУорганизация, синди 

калната организация и само 
управителните органи все 
ки трудещ се може да на
мери себе ои, своите и об-

...&
ществени интереси, 
са пак негови — изтъква А- 
сен.

конто

сУ
• ""--У- 'У»-.'

,ли(1.г-г—“ _ Щ ____ __ _____________

Детайл от „Енергоннвестовата” фабрика за

Но това -всичко не значи 
че няма проблеми. Топлата 
закуска в последно време не 
е качествена, ястията не са 
разнообразил и някои от тру 
лещите се не я ползват. За. 
това пред синдикалната ор 
ганизация, която в послел 
но време е все по-дейна, то 7 
въпрос трябва да бъде раз 

И покрай положи 
телното стопанисване на тру 
дозата организация все о- 
ще не са използвани всич

арматураАсен Милчев

Стабилизацията в делоСпоред нашия събсед 
ник чрез отпуските, от 
делни работници налагт ли 
чния си интерес над обще 
ствения, което не бива да 
бъде така. От друга пък 
страна има работници, кои 
то съвсем оправдателно 
взимат отпуски по болест, 
защото условията за работа 
не са добри. Особено през

Според изчисления, във фабриката „Енер- 
гогшвест на Алипашин мост в Сараево, процен-
еЪпампттеиРа1^ВаЛ7о? СЧ?01 ЩЮЗ миналата годинае хамаленс на 0,03%... Не, не е грешка — браку- 
“™™,1,ст,оки «аистина са сведеш! до посочения

? е У ™еТ0’ с оглсл че се касае за арматура е същински рекорд.
ТУК не се обаче изчерпват мерките на 

1-ш ^изацията: в тази фабрика с премахването
’’ ®сните места в производството и с по-доб- 

2ото°=?Г На произвоДствения процес сред- 
1 ? 5 дп^Шо производство е увеличено от 5 на 
оазхолп^^МаТу!ра на Работнш<. С рационално из 
осътттегтп ^оНа вс>дата например, този колектив 
лио-на г-пптт иссечни икономии от десетина милиона стари динара...

Всичко 
стодтелството 
са приели 
гаРя Тито.

— Още с постъпването ми 
на работа в „Услуга” в Бо 
силеград разбрах, че дове 
•рието се спечелва с рабо 
та. С такова съзнане и се 
га се отнасям към другари
те си и към работата. През 
последните 6 години имам 
4 дена отпуск по болест. Счи 
там, че въобще не се изпла
ща неоправдателното отсъ, 
стване от работа, без оглед 
на това дали осъствието мо 
же да се „оправдае” с ндка 
кви мними причини, най- 
често със съмнителни бо- 
ледувания и пр. Всъщност

тешен.

ки възможности за още по
добри делови резултати. Но 
той с оптимизъм говори за 
бъдещето на Горската 
ция. Когато завърши изграж 
дането на втория 
дървообработвателни я 
условията за работа ще 67. 
дат

сек-зимата е трудно — изтъква 
Асен защото една печка 
не може да затопли голяма
та зала.

етап на 
цех

много по-добри, а въз
Другарите му, както и ръ 

ководителят в смяната Жив 
ко Владимиров са 
от него.

можи гостите за по-голем м 
трудови постижения на мно 
го по-високо равнище.

това найчпоказателно говори за об- 
калс трудещите 

стабилизацията
се в този колектив 

и поръчението на Д(РУ* 
(Фото—Танюг)

доволни 
На работното си В. Б.
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пголжтлпш от всички
ОТР>Ш*. СВДн««

Комунист
■ - —    и та Съюза на комушютип- г_

Бр. 1198 
Год. XXXVIII 
15 февруари

1980
Белград

С ъвсем е известно, че 
управително социалистическо и об 
ществено

нашето само

развитие предимно зави 
си от това дали Съюзът на комунистите все 
кидневно и конкретно действува като орга 
низация Това

досега безброй пъти потвърди.
Активността, кодто в Съюза на кому

нистите последва след Заключенията на Пред
седателството на ЦК на СЮК (ноември 1979) 
за задачите в областта на икономическата 
стабилизация създаде много опит, в който 
може да се намерят примери как взетите 
становища и заключения 
със силата на идейното влияние 
вете и ръководствата на Съюза на комуни
стите стават всекидневна самоуправителна 

Начинът по който Председател-

на революционната акция-
и животът

организирано — 
на члено-

Комунистите от първичната партийна организация „Водопривреда” — „Велика Морава” 
разискват за стабилизационните мероприятия и изготвянето на акционна програма за ико- 

(Снимка: Глигор Куджерски).
практика.
ството обсъждаше тази тема, а над всичко номисване

ПРОГРАМИ ЗА АКЦИЯ, А НЕ ПОВТАРЯНЕ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

излезнала от тесните кръгове на ръковод
ствата

едно заседаниетвърде откритите, ясни и аргументирани за-
изключителен

преди няколко години на 
на Централния комитет.

Примери за утвърждаване на конкретни 
акционни програми и оперативни задачи авме-

заключенидта,

или професионалните органи. Труде
щите се до подробности са осведомени и 
включени в нея- Ако се съди по вече напра
веното вече в най-големите трудови органи
зации на този голял! промишлен басейн — 
Индустрията за мотори „21 май', „Рекорд” 
„Техноглс” и „Югострои ’ — твърде конкре- 

се знае не само какво, но кой и в кой 
срок трябва да работи, но и кой за какво 
отговаря-

И яз 1 ювобелградската трудова организа
ция Индустрията за машини и трактори ра
ботата по изтогвяне на стабилизационните 
мероприятия е доведен до край- Подобни 
мероприятия, поправо, те приемат всяка 
година, но този година са решими в това 
и последователно да ги приложат. Когато са- 
моулравителипте органи след няколко дни 
приемат програмите за мероприятията, то
гава всеки от 7-те хиляди заети работници в 
този колектив ще знае своята задача. Про
грамите за стабилизация „слизат” на произ
водствените линии в цеха, до групата 
хора. До подробности ще се знаят задъл
женията на всякого. А всеки 15 дни ше 
се върши анализ как се< провежда програ
мата. И това не обобщен” зад който не се 
вижда човекът, отделният човек, негова
та работа (или лентяйство), но твърде кон
кретен анализ: кога се идва на работа, кол
ко действително ефикасно се работи, кой 
и защо чупи и губи алата, кой не се грижи 
за внимателна работа с материалите, за 
шеиието към работата, заради кого понякога 
лентата трябва да опре и др.

Досегашните анализи показват, че в орга 
иизацшгге, конто имат ясна програма за ак
ция* в които са утвърдени задълженията 

членовете на Съюза

представляваше 
продължение на подобна актив- 

Следователно, все
ключения, 
импулс за
ност въ» всички среди, 
по-малко има преписване на общи заключе
ния и резолюции, а все повече конкретни 
оперативни задачи, които насърчават към 
всекидневна акция- Защото, например, съ®* 

че общинският комитет не 
е изпълнил своята задача ако конгресната 
резолюция или заключенията на Централния 
комитет просто прочете и във формата на 
подобен документ, не винаги коректно пре- 
разказан, изпрати до основната организация.

Борбата за стабилизация — например, 
означава в една банка или сло-

обобщени заключиш и ясто
които в последно време във връзка с осъ
ществяване на стопанската стабилизация и- 
ма все повече, показват готовността по-дру- 

да се работи. В оперативните задачи, 
например, утвърди Градският 

на СК в Белград, изрично се задължават 
първични организации на СК най-

тногояче
коитосем е известно коми
тет
ВСИЧКИ
късно до средата на фовруарн да угвъРЛят 

непосредствени задачи н акции. При 
това, те са длъжни да обезпечат и успешно 
и ефикасно осъществяване на програмата за 
стабилизация в своята среда.

Така В7,в всички основни организации па 
сдружения труд » белградската община Ра
ковина интензивно тече работата върху из- 

стабилизацномпитс програми. Тези

своите

нетно друго
жна трудова организация или селскостопан 
ски комбинат. По-инак се тази борба води 
в .развитите, отколкото в неразвитите среди, 
лет/гояче на село отколкото в градската оре
ла другояче в областта на здравеопазване 
то’ и просветата отколкото в селското сто
панство по-другояче в отраслите, които из- 
"и адптшата търговия, отколкото в об
щностите на интересите. Какво конкретно
.^Гзак^ючевията на Централния «омитет 
за тези среди и колективи наи-д^Рс^з.т^
комунистите, които там V стано-

„о да работят. н0 да ти иден
политическа акция, 

на %оно утвърде- 
така могат ца се

готвяне на
конкретни програми по стабилизация съДъР- 

всички съществени въпроси: стремеж 
КЪМ по-добра продукция и успешно стопани
сване, увеличение на производителността и 

това на дохода. Касае се за за-

жат

съответно па 
ст7/хваието -и влиянието вътре и -чрез само- 
управителни я механизъм, което не може да 
даде положителни резултати, ако не може 
да обезпечи редовно снабдяване със сурови- 

възпронзводствени материали, доходио- 
използваневища,

разказват известните 
тифицират с определена 
изразена чрез провеждане 
ните задачи. Единствено, 
очакват действителни ,ре3^ ъочс приехме 

„Ако за решенията, *тт> ;иа^ии от.
3аСеДа"дРо“5 и’.а третото 

заседание — тогава това става па
развитието, ние така РТито още
рака напред”, изтъкна другарят

ни и
ЛОНПЛ7>ТНОстно свързване, 

на Вътрешните резерви, най-голямо ръзмо- 
ЖНО увеличение на износа, свеждане на ин
вестициите в границите на реално осъществи
мия доход и Друго. В тези рамки всяка ЧР0' 
гоама с отделно внимание утвърждава ак
циите, които допринасят към пестенето, ико 
помито въ® всинки нейни видово.

Цялата акция, според думите ™ секретаря 
на Общинския комитет Мгарко Вукелич е

отно-

на едно от 
ново говорим на на и иа Ръководствата ш на 

— н състоянието е много по-добро.
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'

у.т щ
и сега понякога изнас-РАЗГОВОР С ПЕТЪР ЙОВЛНОВИЧ, ПОДПРЕДСЕДЛ 

ТЕЛ НА СКУПЩИНАТА ПА СР СЪРБИЯ
тите
ят собствените си мнения и 
раздвижват инициативи без 
предварителна 
с делегациите, които са го 

Има

което па пръв поглед и не 
е много, обаче ако сс знае 
че преди такова нещо труд 
но можеше да се замисли консултацияЙоозало-Шеста е година как в на

шето общество водим орга 
визирана и идейно насочена 
битка делегатската система 
да стане основа на изграж 
дането на нови, демократи 
чнн отношения, основа на 
решаване на трудещите се 
и гражданите. Да припом
ним, Едвард Кардел дава де
финиция на делегатската си 
стема като облик на органи 
зираност на работнически 
та класа и всички трудещи 
се, относно граждани „как 
то за изпълняване на вла
стта, така и за управлява
не на обществените рабо
ти върху основите иа само 
управлението”. С други ду- 
ми, делегатската система 
„извира от множеството са- 
моуправителни общности, в 
които трудещите и гражда 
ните — чрез лично згзяснава 
не и чрез своите делега 
ции — участвуват в демокра 
тичното приемане на реше 
нията."

С припомняне на тези Кар 
делови определения за де
легатската система ние въз 
намеряваме размишлекията 
за шестгодишния опит и 
функциониране на делегат
ската система да насочим 
към това колко в новите 
условия действително се 
разширява влиянието на 
трудещите се и гражданите 
на решаването в общество 
то. Наш събеседник по този 
въпрос е Петър Йованович 
подпредседател на Скугаци. 
ната на СР Сърбия.

Най-напред поставяме въ

прос на другаря 
вич — Кос би било основ- П. Йовановичтогава и това сведение мир 

го охрабрява. Инициативи*' делегирали, 
те и а делегатите всяка годи 
па стават по-мпогобройии 
Например, в Съвета па сдру

повече
поведеното качество, което сс съ

здава с осъществяването иа 
делегатската система. „При
лагането иа делегатката си
стема, заявява Йованович, 
допринася за по-широасого 
а! интензивно участие иа тру 
дещите се и гражданите в 
създаването иа решенията. 
Това може да сс види на 

от ио-голя-

4
твието на активността на 
обществено - политическите 
организации в местните об
щности, организациите на 
сдружения труд и общини, 
те, че със своите станови- 
ща да направляват и ласър 
чават делегатите, да ги за- 
дължават да раздвижват 
инициативи в скушцините.

„Всички досегашни анали- 
зи на функционирането /1а 
делегатската система, заявя
ва Йованович, водят 
заключението, че делегация
та все още не се схваща 
като институционализиран
облик на решаване на тру. 
дещите се и гражданите в 
основната самоуправителна 
организация и общност. И 
по-нататък, не се схваща, 
делегацията е орган чрез 
който основните организа
ции и общности осъществя 
ват своите интереси в скуп 
тините на обществено-поли 
тическите общности. От 
там се явява недостатъчна 
та двустранна връзка на 
делегациите с трудещите се 
и гражданите, след това де 
легациите нередовно се свър 
зват със скупшините на об 
и [ ествен о.политическите об
щности и, 
съществено 
все още се затварят 
разнообразните 
на трудещите се и гражда
ните в процеса на формира 
не на становищата за рабо
та на делегатите”.

Нашият събеседник счи
та, че самото обстоятелство 
че делегатската система ин 
ституционално не само дава 
възможност, но и

причини за такова 
ние. Трябва да сс има пред- 

340 делегативид, че от
Скупщина- само седмина тази

пост изпълняват професмо. 
лално. А покрай редовните 
си трудови задължения тру 
дио е винаги да се направ
ят допитвания

Дали делегатската илици- над 50 
атиша сс изявява само в ре сдружения труд и повече де 
публпкаиокия вр-ьх — пи легации. Това и физически 
тамс нашия с-ьбедпмк. „Ини пс с /гь-зможно”. 
циптнвпостта на делегатите Има ли цел за това лвле- 
и делегациите далеч поща- ,пис? „Необходимо е да се 
пъ<кпа п базата, казва Йо- 
ланолич. Според иякои ана
лизи общинските егеупщи- 
пн значителна част ог за
дълженията си изчерпават п 
обсъждането па инициати
вите на организациите па 
сдружения труд и месетии- 
те общности. Ст,ветите на 
местните общности станаха

длъж-жомия труд на 
та па СР С'ьрбня в 1978 го
дина имаше 16 делегатски 
инициативи, а вече в след
ващата 1979 година — 38'.

често и с
наорганизациивсяка крачка 

мата инициатива в местни
те общности ц 
организации на • сдружения 

ДО но-оргшшзпра! I ОТО

основните

труд,
ангажиране на делегатите и 
делегациите, чс инициативи
те да се преливат във ва
лидно решение и сетне 
акция, да се оживошоряваг

Към
доизгради, сегашната, систе
ма, счита Йованович, За 
преодоляване па тези труд
ности , но и за по-ефикасно 
съгласуване иа самоулрави- 
теяните интереси на тру-

в

иииСЪПОСТАВЯНЕ НА 
ЦИАТИВИТЕ

„Не трябва отделно да се 
предупреждава, казва Йва- 
нович, че се касае за пръв 
опит и резултати. Същите 
макар че по обема си все 
още не достигат до своите 
предели, със своите възмо
жности и радиус 
ствие
лен оптимизъм трябва 
продължим започнатото съ
здаване на нови отношения 
Делегатските 
са вече място, в които само 
се водят депутатски разис
квания и гласуват решения

дещите сс и гражданите в 
общините и самоулравител- 
ните организации и общ. 
пости трябва да се създават 

много влиятелна гшетиту- конференции на 
ЦИя за решаване на пробле ите в общината, които 
мите в общините. Обаче бъдат съставени от един 
проблем!,т се състои в то- брой представители на всич 
юа, че се къса връзката ме ки делегации и при участие

то на представители на съо 
тветните
тически организации в об
щината."

делегат*
ще

на дей- 
убеждават, че с пъ- жду този огромен източник 

иа инициативи и делегат
ските окушцини на равни, 
щето на регионите и репуб
ликата.

Касае се, следователно, за ДЕЛЕГАЦИЯТА — ФОРМА 
недостатъчната връзка на НА РЕШАВАНЕ

обществено-лоли*да

скупщики не
което е много 
- делегациите 

към
инициативи

делегатите в регионалните 
и републиканската скупщи 
на с изборната база?

„Да. Повтарят се слабос
тите от предишната скуп- 
щинска система, че делега- Йованович,

В Друга причина за недос
татъчната връзка между 
делегатите и делегациите, 
според думите на ПетъР 

лежи в отсъс-

тях кипи от съпоставяне 
на различни инициативи. На 
пример, около 30 на сто от 
законопроектите произхож 
дат от делегатските редове

Възможности, които трябва да се използват
налага

ангажираност на трудещи
те- се и гражданите в прие
мане на решенията, доста
тъчно
дните промени в основите 
за тяхното по-голямо учас
тие в решаването. И тази 
промени са очевидни, но не 
и достатъчни за пълен ус
пех.

ИГОР РАВНИКАР лага някои свои програми 
В СР Македония е проявен 
голям интерес за сдружава
не на труд и средства в об Самоуправителните органи 
ластта на агропромишления в Дечани разглеждат тази 
комплекс. „Горене ’ предла възможнжост. Тази годи 
га сътрудничество в произ на „Термика ’ ще строи но 
водството и експлоатация на ва ф-ка за изолационни пло 
оранжерии собствено произ- скости в Прищина. 
водство, които понастоящем „Горене” и фдбриката за 
в Македония се внасят. Съ електромотори в' Джакови 
що така съществено е сътру ца сътрудничат в произвол 
дничество между Межице ство на електромотори, иео 
и Пробищип. бходими на „Горене” за пе

Сътрудничеството между ралии машини — около 1,2 
„Словин ^ от Любляна и „Аг милиона мотори годишно 
рокосово” продължава пове За разширяване на фабрика- 
че от 15 години. „Словин" 
построи ф-ка за кока-кола в 
Лйпляя край Прищина. По. 
нататъшното

което ще открие възмож
ност за постоянна професи 
онална и развойна помощ

ди всичко, трябва да се 
премахне всичко, което слъ 
в а сдружаването 
донася по.голям финансов 
ефект, по-голая.ч приход 
от кредити о-рентните отно
шения. Значи, тежището на 
сътрудгогчеството не трябва 
да б ъде само върху произ 
водството на суровини, но и 
на развитието съвместни пре 
работвателни цехове, коитс 
ще донасят по-гол ям доход 
А за началния период на ра 
бота на новооткритите цехо 
ве трябва да се -намери ре 
шепне за съвместния риск.

Твърде сериозен проблем 
е развитието на доходностни 
те отношения, 
на това е регулирането на 
съвместния риск. 
член

СР Словения в областта на 
стопанско сътрудничество 
със сдружения труд от по- 
малко развитите социалисти 
чеоки републики и САО 
има богат опит, пък и ре 
дица ценни резултати. Гол 
ямо внимание посвети осо 
бено на свързването на 
своя сдружен труд със 
сдружения труд от остана 
лите региони на Югославия. 
Стопанската камара на Сло 
вения по съответен начин 
се е организирала за такова 
сътрудничество. В рамките 
на същата работи специален 
отбор за междурепубликан 
ско стопанско сътрудниче 
ство със всяка република 
относно автономна област.

Разбира се, сътрудничест 
вото на сдружения труд от 
СР Словения с по-малко раз 
витите региони в страната 
най-вече се разви със сдру 
жения труд на САО Косово 
макар че са постигнати зна 
чителни успехи и в сътру
дничество с отделните 
публики. Повече организа 
ции на сдружения труд от 
Словения осъществяват пло 
дотворио сътрудничество с 
организации в СР Босна и 
Херцеговина. Например фа
бриката за конфекция в Но
во место, въз основна на 
интеграция, разви произвол 
ството на конфекция, което 
добре напредва; Леярната 
Щоре сътрудничи с Бихач 
в изграждането на пещи на 
гае, в програмата е изграж 
дане на конфекцията „Лис 
ца” и др. На СР Черна го 
ра е предложено построява
не на помплектна фабрика 
за жилища; „Горене" пред

което
говори за положите

Не трябва, обаче, да се 
занемари фактът, че влия
нието на изпълнителните ор 
гани на формирането на 
становищата и црие.мането 
на решенията все още е по- 
гол ямо, отколкото трябва да 
бъде в делегатския начин 
на решаване.

Защо влиянието на изпъл
нителните органи при прие 
мането на решенията все 
още е твърде голямо?

„Трудно може да се ка
же, че е „твърде голямо", 
но във всеки случай изпък 
ва, казва Йованович. Поня
кога трябва да се (решава 
бързо, а за такива решения 
няма винаги достатъчно 
време за предварителни по- 
широки консултации.

Трябва да се каже, че все 
пъ-к все повече се надмина
ва практиката изпълнител
ният орган директно да 
излиза пред скупщината с 
определена инициатива или 
предложение, без предвари
телна по-широка консулта
ция в делегатската база. 
Без тези по-широки обсъ* 
дания не може да се очак
ва осъществяване инициа
тивата на трудещите се 11 
гражданите. Впрочем, Яе‘ 
легатската система се опи
ра върху осъществяването
на класовите 
потреби.”

та за електромотори в Джа 
ковица и изготвена инвестл
ционна програма с проекто 

сътрудничество сметка от 230 милиона дина 
с „Агрокосово трябва да се ра: 30 милиона ще даде Го 
регулира със самоуггравител рене”, а 200 милиона обезпе 
но споразумение, и това за чаша фабриката в Джакови 
производство и преработка ца кредити от средствата 
на месо, храна за добитък иа фонда, както и 
кондиторни произведения странен кредит от 3 милио- 
Агропромишлеността иа Сло на долара. Средствата

а в рамките

Когато
116 от Закона за по

стоянните средства на фон
да предписа ОСТ 
тите републики и-САО Вой 
водина в осъществения 
ход

от развичужд е.
до-са о-

също така може да безпечеии, договорите подли- 
предложи някои нови техно сват. 
логически решения в произ Един от 
оводство на храна, след тора 
нови породи крави за раз
плод и др.

Сдруженият т,руд на СР 
Словения 
Косово

да могат да участват 
до равнището на годишния 
ануитет, утвърден за 
износ на постоянните сред 
ства на фонда, ако 
ределено

вения

тозипървите договори 
за сдружаване на труд и 
средства, които ОСТ в Сло 
вения

ре
не е оп

другоряче, във
с това бе поставенподписаха с ОСТ в 

_ недостатъчно развитите 
е приел в САО публики и САО Косово ' е 

да открие цех за договрът между ,Лек” 
производство на изолацио Любляна и „Фармакос” 
нни материали и построи Призрен 
ф-ка за производство иа и- 
золационни плоскости и тер 
мика в Прищина. „Изо- 
лирка” от Любляна постави 
производството на строител 
ни плоскости „Фералит”
Дечани. Досегашните 
и опит в оказване на лрофе 
сионална помощ, както 
анализт,т на пазара, показаха 
че тази ф-ка би могла

връзка
въпросът — дали фондът мо 
же да бъде един 
рите 

Има

ре-
от гарантов за риска?в трудности около на

трупването на средствата за 
сдружаване. Предлага 
глеждане на 
на отбиване

за производ
ство на бизмутови соли, ко
ито „лек” използва за фар 
кар че стопанските деятели 
от Словения считат, 
тттествуват

се раз 
възможността 

на преходни ин 
кредити, когато 

се касае за сдружаване 
н апр едналите 
но развитите, 
цедура около

че съ- 
всички ВъЗМОЖ 

ОСТ да 
се ориентират към поната
тъшно

вестиционни
Е напости словенските

с недостатъч- 
Цялата про 

изготвянето и 
провеждането на сдружава 
пето и получаването иа уве 
рения от компетентните ор 
гани трае дълго.

успехи
сътрудничество и 

и сдружаване с организациите 
от САО Косово, има разби 

още редица трудно 
сти и пречки. И затова, пре

интереси 11да се ра се,
приобщи към „Изолирка”

Ж. Джорджевнч



Комунист 3износ

АВТОРИТЕТ, СПЕЧЕ
ЛЕН е

СТАБИЛИЗАЦИЯ НА СТО ПАНСТВОТО

От^познание до акция
купувачи на болекла за
ВАСО БОЙЧИЧ

в
Комунистите
временно да реагират 
довели

и пое в крушевачки „14 октомври” са готови на 
срещу слабостите, които биха

ма сигурност на пласмента 
на продукцията на домаш
ния и чуждия пазар с кон- 
вертибилна валута, отделно 
в аранжманите с дългосро
чен характер. Същевремен
но чрез ООСТ Развитие 
на продукцията, спешно 
ще се потърсят необходими 
те решения за мотори, кой 
то се вграждат в трактори
те, така че да отговарят на 
климатичните условия за 
плаомент в районите с 
тропически климат. За да 
се избегнат рекламациите

стана из
най-взискателните

кожа и велур.
г°Дина нито един работ. 
от Двата производстве

ни цеха «е е имал повече от 
три свободни дена. Работе 
Дй в събота, пък и в неде
ля» та навреме да 
стаозят договорените 

Тук считат, 
лех са постигнали благода
рение на конституционното 
организиране г~ 
организация в кодто върху 
основите на Закона 
жения

ОТ филц, „ под въпрос осъществяването на плана на ста
1979 билизацията

Съзнателен за икономиче
ските предимства, които 
съвкупния приход и дохода 
донасят валутните средства, 
създадени от 
на стоки на чуждестранни
те пазари, колективът 
„Велур” строго държи сме 
тка за качеството, модели 
те и сроковете на доставя 
нето. През изтеклите две 
дини тази трудова органи
зация двойно увеличи изно
са. За 1980 година с купу
вачите сключи договор за 
продажба на палта, якета 
и кожуси от кожа, филц и 
велур, на обща стойност от 
4 милиона и 850 хиляди до 
лара. Сключените договори 
с чуждестранните търговци 
гарантират 20 на сто по-гол- 
ям износ на стоки от мина 
логодишния, което 
от това ще увеличи и дохо 
да на трудовата 
ция- Произведенията на 
зи колектив в настоящата 
година ите се продават на 

в Съветския съ- 
Белгия,

Че успешното стопанисва- 
о/гносно акцията по 

икономическата стабилиза
ция понастоящем е най-ак- 
туалната задача и най-голя 
ма грижа на > 
в община Крушевац,
©а примерът на четирите 
първични организации на 
Съюза на комунистите във 
фабриката за трактори към 
Индустрията „14 октомври”. 
В тази фабрика работят 
1100 работници и тя е най- 
голямата основна органи
зация на сдружения труд 
в Индуотрията за строител
ни машини. В нея действу
ват 259 комунисти, което 
ще рече, че всеки четвърта 
работник е член на Съюза 
на комунистите. За задачи
те, които се намират в цен
търа на вниманието на то
зи трудов колектив беседва
хме с квалифицирания Ме
талик Александър Йоцич 
секретар на първичната ор 
ганизация на СК.

В акционната програма на 
четирите първични партий
ни организации твърде кон 
кретно са подчертани зада
чите, с чието изпълнение ще 
се постигне планираният 
обем на производство и осъ 
ществят заплануваните ста
билизационни мероприятия. 
За илюстрация ще споменем 
някои, които са характерно 
тични не само за този ко
лектив, но и за цялата Ин
дустрия „14 октомври".

Според оценката на рабо
тниците и комунистите 
фабриката за трактори, не
обходимо е най-«апред 
се обезпечи по-бърз оборот 
на основните материали 
закръгляване производство 
то на нултите серии на тра 
кторите ТГ—140 и ТГ—200, 
та възможно по-скоро 
излезнат «а пазара, защото 
търсенето на чуждестранни
те купувачи е голямо, 
оперативно планиране тряб
ва да се обезпечи пълно уп- 
лътня©ане на мощностите и 
такава синхронизация на

в не,

се до- 
стоки. 

че този ус-
продажбата

комунистите 
показна

на трудовата

за сдру 
труд са формирани 

две основни организации 
на сдружения труд на чие 
ти доходностни отношения 
така днес двете производ
ствени трудови цялости, це 
ховете за преработка 
филц и за конфекциониране 
са сдружени и взаимно 
свързани със самоуггравите- 
лно споразумение за сдру
жаване върху основите на 
съвместна продукция и 
общ доход. Тези две основ 
ни организации на сдруже
ния труд обезпечават сред
ства за развитие, инвести 
ции и съвместните служби 
Новите отношения до най-

на купувачите и намалят 
разходите за поддържка на 
машините в гаранционния 
срок, специално внимание 
ще се посвети на качество 

от то на изработката на час
ти и монтажа на произведе 

Да нията.
Във фабриката за тракто- 

и ри са дошли до познанието, 
че най-големи резерви се 
скриват в изразходването 
на материалите и пресмен- 

Да тали, че икономиите от 1 
на сто би донесли кови де
сет милиона динара. Зато- 

С ва се предвидели максимал 
но да се ангажират и на 
плана на 
стопанисване,
ки не само икономии на 
материалите, но и при ча
кането на работа по всич
ки основи, на което отпада 
голяма част от дохода, след 
това на намаляване на от
съствията от работа и дру-

на

повече

организа-
то-

по-иконом ично 
подразбирай-пазарите

юз, Чехословакия,
Холандия, Швеция, Япония 
и Полша. В колектива за-

че интересованието
к\тува- 

обектив-

— Ние разбрахме, че иде
йно-политическото изграж
дане и марксисткото обра
зование на комунистите съ
кращава пътя от лознието 
до акцията. Затова тежест
та на нашата работа в из
теклия период беше върху 
идейното поле, а сега това 
ни помогна по-лесно да съ
чиним акционна програма 
з^ стопанска стабилизация- 
В тази година за нас няма 
по-важна задача от битката 
за увеличение производи
телността и качеството на 
труда, за рационално пол
зване на средствата и рабо 
гното време, намаляване на 
отсъствията от работа и ра
зличните разходи, които 
намаляват дохода.

голяма степен 
колективът да се определи 
за изграждане на нова съв
ременна фабрика за филц 
чието
да завърши до края на ля
тото, а производството 
потече в първите дни 
есента тази година. За нос. 
трояването 
сводствен обект колективът 
е вложил 60 милиона дина
ра, а от съЩИя очаква гол 
яма полза. Всички в трудо-

допринесли ли-протока на частите по 
ницте,
можност за оптимален мон
таж на финалните произве
дения- По този начин,

което ще даде въз-
явяват,
на чуждестранните 
чи е по-гол ямо от 

възможности 
на стоките. За сега 

70 на то от

построяване трябва счи
та се, ще се постигне необ-за дос- даните

тавка
ходимата трудова дисципли
на както при онези, които 
дават задачите, така и при 
изпълнителите на същите.

Понеже с плана за 1980 
година е предвидена обща 
реализация на производство 
то от един милиард и 
милиона динара, което 
сравнение с миналата годи
на представлява увеличение 
с 23 на сто, за осъществява 
нето на този план е необхо 
димо в договор с ООСТ Про 
мет, да се осигури по-голя-

ги.на
е сигурно, че 
общата продукция ще

споменатите стра-
Очевидно е, че постигане 

то на означената цел няма 
да бъде лесно, защото 
този път има много 
ности и вече съгледани ела 
бооти, каквито са: мнение
то, че за създадените проб
леми трябва някой ДРУГ да 
се грижи, 
обикаля 
се касае за 
за неизпълнените 
слабата 
тически диалог в разисква
нията.

на този произ-се
пласира в 
ни. Останалата част от сто
ките ще се продаде на До

на
труд-

500машния пазар.
С години бе следено поло

жението по отношение на 
изискванията на чуждестран 

делови партньори, ка- 
кройка

вата организация знаят че 
в новата фабрика с петдесе- 

работници
в

тина новозаети 
ще осъществява двойно по- 
висока продукция от сегаш 
ната, а с това и значително 

доход и по-бързо

навикът да се 
истината, когато 

отговорността 
задачи, 

готовност за кри

лите
чеството, моделите, 
та. Най-хубав билет за по- 
широкия световен пазар, на 
който владее голяма конку
ренция. представлява извън 
редното качество на стоки
те. Миналата година на тру 

- във „Велур 
изпратена нито една 

рекламация иито забележка 
а стоката в периодите на 
най-голямото доставяне

направо от произ- 
без ире

по-голям
развитие.

ПО-ГОЯЕМИ икономии - по-високи лични доходи — Ние решихме навреме 
да реагираме орещу всички 
слабости и да не позволим 
да преобладава поведението 
което хвърля сянка върху 
авторитета на колектива и 
комунистите — заяви Алек- 

Йоцич. Трудовата 
дисци- 

издигаем
на по-високо равнище. Ого- 

политическото

довите хора 
не е Оба-140 милиона динара.

личните доходи ще ос. 
на миналогодишното 

Работниците за-

чка. На електрическата енер 
гия, горивото и маслата, ре 

Само
МИОДРАГ попович че

на танатгодина Мебел- пром атериа л ите.
Петро- лак са икономисали

600 ХИЛЯДИ динара. Отпадъ- 
ияма. Отпадъците 

чрез лепене, а 
кроят нови части

Изтеклата 
ната ф-ка „Явор 
вац на Млава завърши успе

Годишният план на ци почти
се съставят

е равнище.
явяват, че така трябва да 
бъде, защото ако се увели
чат личните доходи за фон- и технолошческата 

плина трябва да

околоввзимана
родствените цехове 
дварителна проверка на ка
чеството и декларациите. 1 а 

стоки „ье-

сандър
шно.
продукцията бе изпълнен за 
11 месеци, а *Фая иа

бе отчетен със съ,а- 
110 мили-

сред-
В ход е изпраждаше- 

Съвкуп

довете няма да има 
ства.1979 сетне се

мебели. И всичко това е 
внедрено в системата и а ра 
зп ределемтгето,

работник знае колко ико 
.помиите му 
чния доход.

качество 
продава на домашния 

Югославия
кова 
лур" 
пазар 
и за тези

1а папското и 
Ръководство във фабриката 
в тази насока ще действу-

годииа
купен приход от

динара. В сравнение с
30 на ки

то на нови цехове.
капиталовложения ©ъ- 

100 000 000навред в
стоки има извън

редно голямо интересование 
Миналата година от цехо 

тази трудова органи-
чуждестранните 

доставена една ос- 
общата продук- 

Подунавски регион.
износа тряо 

1980

така че все лите
злизат па около 
динара, а средстава са оси- 

от собственото уча

она
1978 година повече с ват преди всичко с възпи

тателни. а после и с иконо- 
мерки. Вярваме

увеличават ли- 
Затова ме е 

миналата година
сто. турени 

тие,Как са осъществели та- 
добри резултати?

Преди всичко, благодаре
ние на издигане на трудова 
та дисциплина, 
пие иа икономиите,

на боледуванията

миЧески 
че това е правият път дакредити на доставчи- 

съоръженията. башвете на 
загдия на 
пазари е 
ма част от

чудно, че 
и [Я кои квалифициран111 
ботлици са 
личен доход и

ка ците па
кови кредити и от средства

Фонда за насърчение които носи стабилизацията 
недостатъчно -рвзш тгите

ра. от трудноститесе излезнеос'ьТ11 ествил и 
над 13 хи ля та паувеличе-

иамал- иади динара.
Обаче и покрай добрите 

фондовете
2,6 ми*

Р. Г.ЦИЯ В
Тази позиция в краища.

Специално трябва да 
изтъкне сведението, че част 
от ррсдставата фабриката е 
обезпечила 
не със 
нищи от 
работниците на 
работа в чужбина могат да 
сдружат средства по 150 хи 

динара и така обеапе- 
работно място в нови 

те цехове. В колектива 
тъкват, че интересът за та. 
къв начин на сдружаване е 

досега са обез- 
3,5 милиона 

Очаква сс сключва 
нови договори с око

ло 120 работници.

и сеяване
другите отсъствия

намалението иа брака 
Още в началото иа 

— заяви замес

задържи и в
голина. В Смедеревска 
щина, гледано от ъгъла 
общия доход и броя на за 
етите, „ВелурИ в семейство го 

Юго

резултати, във 
са постъпили само

динара- Причината за 
трябва да се потърси 

високите цени

от рабо-ва да се об-
та и лиона

това
чрез сдружава 

завърнали се работ- 
чужбина. Впрочем 

временна

1978 година,
тник—секретарят «а пърл^‘к

на ре-във
лроматериалите, заявява ди 
ректорът на фабриката Мм 
лутин Зечович. Мнналата гс 
диша реггроматариалите пос
къпнаха с 30—40 процента 
докато цените иа мебелите 
са замразени. И в самото 
начало на тази година се 

до увеличение с че
ша някои ви

организация <на 
Отаиоевич,

в износа, 
на този
славия „Велур се 
би като добър и качествен 

я успешен из- 
„Велур’

чнага 
Пърлослав
вие приехме програми 
стабилизация и мерки по 
пестенето. И всички опазва
хме същите. Не допуснахме 
таканаречон празен ход на 
машините, а с това се уве
личи и производителността, 
след това, миналата година 
икономисахме около 4 мили 
ома динара- От тази сума 20 
процента бяха разделени на

Рат“пес™ на всяка яфа

вид фабрики в
обосо- по

ляди
производител 
носчик. Всъщиост 
с най-гол смият износчик
филц в Югославия* 

Съзнателни за своя 
в пласмента на стоките

пазар, където оси 
средства

чат
113

на

шанс стилна
тири -процента 
дове репроматериали.

Планът за тази година е 
Запла-

голям и чсна печени около 
динара, 
не на

световния 
гуряват валутни 
за необходимите им сурови- 

машини, в колеж 
свободни 

декември

гю-амбгщиозеи.още 
пущайо е в 
се осъществн

1980 година да 
общ доход отни и нови 

тива не питат за 
дни. Тук през



Комунист
КУЛТУРНИЯТ МОМЕНТ НА КРАГУЕВАЦЗАПИСАНО В КОРИША КРАЙ ПРИЗРЕН

СЪС САМООБЛАГАНЕ ДО ПЪТ ДО РАЗВИТ ЦЕНТЪР НА КУЛТУРАТА 

ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ От 130 000 жители и почти 60 000 .части (52 хиляди и стопанството) и 40 
лиарда динара (след четири години ще станат 100 милиарда) Крагуевац е един от 
най-разпитите стопански центрове в страната. До къДе е стигнал в културата?

ТОМА ЙЕРЕМИЧ

ми

Паупогшч, председател па Оо 
щшюката конференция 
ССРИ, е оспотзмата причина 
чс Крагуевац не с имал идей 

отклонения п култура^ 
и чс развитието на кул 

постоянно

пунктове във фабриките, та
па ка че работниците станаха 

най-числените и най-сигурни 
читатели, заедно с младите 
хора, студентите и ученици 
тс, които учат в тази сгра 
да на културата.

— Ако искаме деметрогю

Най»голямо постижение е в миналата година е постро
яването на пътя Корнша — Кабаш, на стойност от 
340 000 динара

РАМАДАН БОБАЙ

Местната общност в Ко
рита, община Призрен, об 
хваща селата Кабаш, Лютпг 
лава и Шумадня с 4 300 жи 
тели.

След учредяване на мест
ната общност, тези села по 
стигат крупни успехи в со 
щгалистическото преобразс 
вание. Акцтште от комунал 
но-битов характер винаги 
бяха на преден план и преди 
основаването на местната 
общност. Работеха, главно 
на доброволни начала, жито 
лите от този край- Преди 
всичко, поправяха местни 
те пътища по дълги от пет 
километра.

В село Лютнглава бе по. 
строен дом на културата със 
средства от самооблагането 
По-точно, покрай 30 иляди 
динара пари, бяха дадени 
и много доброволни трудови 
часове. В Коршца бе попра
вен културният дом, отно
сно бе извършена поправка 
нан яколко помещения- Крз 
тко казано, всички села ре 
шиха проблема с помещени 
ята за културните дейености 
Сега младите работят по. 
нататък. В Коруша, напри 
мер, основаха КХД („Скен 
дербег', в което се включи 
ха значителен брой мла
дежи и девойки.

По резултатите, постигна
ти в областта на образова 
нието тази местна общност 
спада между най-добрите 
Например, с ангажирането 
на всички масови организа
ции, Кориша реши въпроса 
с школуването на селската 
женска младеж. Сега в сред 
ните училища и в отделени 
те факултети се школуват 
повече от 300 млади хора 
от които половината са де
войки. Това между друго
то е постигнато с педагоги
ческа работа. Кориша има 
преднина
броя на учащите се жени 
Впрочем, <в това отношение 
повече пъти е 
като пример за подражание

С цел да се реши отдав
нашния пробем с учебните 
помещения,
акцията по изграждане на 
училищна сграда осем учеб-

С-ьвсем пе е лесно Да се 
отговори на въпроса дали 
Крагуевац израсти а в голям ни
център на културата, защо та, 
то мненията за това са раз 
личи и и между самите кул
турни работници. Всс пак 
всички сс съгласяват с с/1 

— чс всичко е тръгна 
ло па добро от момента ко 
гато фондът за култура бс 
заместен от Самоуиравител стосио 
пата общност па иитереои пата

потреби), 
състав с „една 
славия", зашото

работници от всички 
краища ла пашата 
Огкритостта и 
развитие има своя 
в културата, 
на й-значитсл ви тс 
ценности на
гат да сс видят ла сцени
те, в галериите и във вси 
чки източници на култура
та в този град. През по- 

' следните години Крагуеваи 
сътрудничи и с много градо 
ве в света, особено с онези 
които като и Крагуевац, и.

ни стаи, за което самите 
жители на селото дадоха 
200 хиляди динара за иачал 
ните работи, докато за 
окончателното й завършва
ме трябва да се съберат 
още 300 хиляди динара, Ак 
цията бе приета иа конфе
ренцията на масовите орга
низации на всички села, ко IVито съставляват тази ме- 
стна общност. В акцията 
участвува и самоуправител- 
ната общност иа образова
нието, която отдели 880 хи
ляди динара. Според думите 
на предеседателя на Изпъл
нителния съвет на мест
ната общност Байрами Ах- 
мети, акцията трябва да 
приключи до края на тази 
год1ша, което значи, че но 
вата учебна година ще за
почне в нова училищна 
сграда.

С това не се нзчерпават 
акциите на тази местна об
щност. Масова акция се ор 
ганизира и за построяване 
на пътя от Кориша до Ка
баш в дължина от 7 кило
метра, за което са събрани 
чрез самооблагане 340 хиля 
ди динара. По този начин 
това планинско селище, 
което досега можеше да 
се стигне само с коне, ще 
бъде свързано с шосе. Този 
път е от икономическа пол
за, с оглед на обстоятелство 
то, че Кабаш е известен със 
животновъдството си. По-

животтуриия
върви по възходяща линия

квалификационната лизация, ако искаме култур 
работниците ни огнища в градовете на 

вътрешността, тогава не тря 
стопански бва да допуснем,

По
структура на
Крагуевац спада в реда ла 
•високорозвититс 
центрове, (което се непосрел 

отразява на култур 
работа и културните 37,м,

а по национален вичевич, председател на 
малка Юго секцията за култура 

гук рабо ОК на Социалистическия 
съюз.

Знае се, че списанията в 
стопанското Сърбия са места където се 

изява и стичат културните сили 
Всяка година „Детски искри", любимо спи 

културна са ние на младите, се печа 
Югославия мо та в тираж от 10 хиляди ег 

земллягра. Необичайно ви
сок тираж, какъвто биха 
пожелали и най-реномирани 
те културни летописи. „Са 
моуправителен опит", същс

ло,
че сътруд 

циците в спесанията да и- 
мат само свой ентузиа- 

заявява Слободан Па

къмМиналата година основни 
тс организации па сдруже
ния труд отделиха 24 мили 
опа динара за потребите 
на културата и около 6 ми 
лиона за информирането. О. 
коло тези цифри воьщност 
и найвече спорят културни 
те -работници и мненията 
тук са пащразлични: от оне 
зи, че това . е С7,всем доста
тъчно, до съвсем протшзо 
положните, 
за занемаряване на култур 
пия живот.

ТаТ
страна

/

чс се касае
така списание, което излиза 
в Крагуевац има тираж и 
до 30Крагуевац има четири му 

зея, библиотека, театър 
три културно-художествен и 
дружества, младежки дом 
две художествени галерии 
исторически архив, Завод за 
защита на паметниците на 
културата, седмичен вест- 

до нпк, радио-станция, издава

хиляди егземпляра 
мат подобно минало във Вто Че и това не е непостижимо 
рата световна война, кои (Очевидно и схващанията за 
то са поднесли големи стра тиража трябва да се про 

менят) показа едно друго 
списание „Великият учебен

дания-
Цифрите говорят със спе 

цифичната логика на аргу 
ментите. Това е само част

час . което достигна тираж 
от 100 хиляди егземпляра.

Спортната зала „Езеро" н? 
десет културни .манифеста 
шш имаше през последните 
месеци 60 хиляди посетите
ли. И това е част от мо
зайката на културата в из 
меренията, отнаестщи се до 
забавния живот. И тук мне 
нията са различни. От това 
че няма достатъчно развле 
чения, до онези които вяР 
ват че премного може би,

от. една картина, една мо
зайка, която когато се до
пълни с други елементи 
свидетелствува за това, че 
културата тук отдавна е про 
била тесните граници. За 

това не е нищо 
ново, защото в своето ми
нало той е имал такова 
място. (Пръви театър в Сър 
бия 1835,

четири 
ботнически
Възпоменателен парк, култу
рни секции в организациите 
на сдружения труд и мест 
ните общности, Културно- Крагуевац 
просветна общност, три 
кина, пет читалища, 35 хил 
яд и радиоапарати, 30 хиля 

на ди телевизори, 11 вестни 
ци на организациите на 
сдружения труд и култур 
но-исторически паметници с 

се голяма стойност.

списания, има рз 
университет

ради липсата на път голям 
проблем досега предеста- 
вляваше прекарването 
произведенията.

Според плана на тази ме
стна общност, през лятото 
ка настоящата година 
предвиждат редица акции. 
Ще бъде разширен 
проводът. Ще се установи 
телефонна

гимназия която 
сетне става лицей 
ча на днешния Белградски 
университет 1833, 
ца и пръв сръбски вестник 
„Новине сербске" и т.н.).

Обзорът върху революци 
онното минало (от „Черве
ния байрак 1876 и времето 
когато Крагуевац бил люлка 
на работническото 
ние в Сърбия) е вдъхновение 
за нови постижения- Музеят 
„21 октомври' годишно 
тят към 400 хиляди души 
пак цифра необичайна за му 
зейте), а вече изключително 
афирмираната кутурна мани 

„лрот с по-бързи фестация „Великият учебен
запоинппГ,0 „За лр°гра!ми час" посетят 100 хиляди гра

работашп,™ ~ Решават ждани от цялата страна (нераоотниците, онези които считайки
и отделят от дохода си. То
ва, както

прете
различните центрове, които 
се занимават с култура и 
забава.

По-крепкото 
ство.

печатни

Най-голямата част от всич 
ки тези активности се фи
нансира от средствата на Са 
моуттравителната

водо- сътрудниче- 
договарянето и тл. мо

връзка и 
се строят «яколко мостове 
в селищата. И на здравна
та защита се обръща 
лямо внимание. Лекар от об 
ща практика работи 
дни седмично; а амбулато. 
рията е построена със сред 
ства от самооблагане 
жителите в този край.

Поради всички 
други резултати, тази мес
тна общност повече 
получавала похвали от Об
щинската скупщина в Приз
рен.

ще же да допринесат тези цел 
трове да бъдат по-рационал 

а културният динар —
общност

на културата. Обаче, ако се 
по-го добавят

ни,
движе-инвестициите само според мнението на някои 

аналитици — би станал дво 
кратно по-голям.

Имаше идеи за интегра
ция, предложения, работни 
групи, а всичко останало по 
старому. Докога ще бъде 
така? Разбира се, все дото
гава

в последните години, тога- 
за културата се отделя 

много повече. Едно 
тане показва, че само 

на лата година са дадени пове 
че от 40

в общината по три ва
посепресмя

минапосочвана
милиона динара.тези Тръгнало се 

крачки.
II

докато онези които у- 
частвуват в свободната раз 
мяна на труда, а се нареж 
дат

пъти е тевече започна
телевизионното 

което,
следят всички учи 

лшца в Югославия).

към .лолзващите на 
културните богатства", сле
дователно, които 
средствата, не поставя^ въ 
проса за рационалността по
не в степента в която съ- 

този въпрос поставят 
и на себе си в своите про 
грами за

предаване, 
се знае.

кактоказва Джордже
отделят

Комунист Мозайката на 
като културен 
била съвсем 
без издателската 
на крагуевачка 
която

Крагуевац 
център би 

некомллектна ЩИя

?Л?5^дател на Издателския съвет 
-фНИРО „Комунист": Доброслав Чу-

Па Иадателския съвет (редакцион
ния отбор) на всички издания на вест
ник „Комунист”: д-р Антон Вратуша 

Директор и главен и отговорен ре-

23? .«ГЕаГ;."Ко^-
Редакциг на изданието на „Кому- 

п- аа Сърбия: Саво Кържавац (гла- 
г И отговор», редактор). Д-р Живо- 

Р*Д Джордж евич (заместник главен и 
«говорея редактор), Бояна Ангунович, 

Фнлипович, Растко Йоветич 
Слободан Клякич, Михайло Ковач, Об- 
РОД Кович, Иово Маркович, Зорица 
ствннмирович и Милентие Вуксановнч. 

«■фегар на редакцията: Своменка

дейност 
„Светлост* 

миналата година пуб 
ликува 23 заглавия 
стни

стабилизация и пе“ редакцията: БЕЛГРАД, 
Площад Маркс и Енгелс 11 телефони-
ЙГ“^р«™рй.т тш, 

Издава: Издателска
*я „Комунист'1.

лоонгГЧ»Та Се На Сърбохърватски, от-
хърватскосръбски (кирилица и 

латиница), на словенски, македонски н 
албщ,ски и в съкратени из^“‘
оки словашки. румънски и русииски език.

Излиза

стене.
И най-после, за критика

та. Все по-често в културни 
те организации и институ 
Цтг се говори, че критика- 
та не е развита (онази в пе 
чата и списанията), или по
не в мярка да може да сле 
ди и оценява 
Събития. Повече 
па макар и

на изве 
автори и онези, ксхцто 
започват своетотук 

чество.
Народната библиотека 

„иук Караджич' . с 200 000 
книги и богата традиция и 
фонд (между
значителни 
привличат

твор
трудова органи-заци

културните 
от острата

другото със 
раритети, които 
вниманието неточна крити- 

боли културните раде 
тели — Мълчанието за тяхна 

работа. В

на качуждестранната
ност, вече с това 
ално Място в 
вот.

обществе- 
има елеци

културния жи
е и по от 

на един процес 
получил най. 

подкрепа. Тя за-
жав_ ?разата за "д°бли жаване на културата до 
ботнивдгге € откриване на

в петък.
ката пР«*вдажга на Републи-
м“^е ох^ГГо^
в°Рден народно 
1974*^“*®' • с указ от 22 
1^74 с Орден братство

та това отноше
деметрополизацията не 

се чувствува във вътрешно 
стта. Невесело е, но точно 
че за театоалните представ 

Крагуевац

Известна ние
криването
'Който еос- ТУ1К

декември 
и единство със

широка
местиТ< ления

ше в печата 
ра Редките 

Белград.

взлатен се пи- 
само по време
гостувалия в
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ЕДНА ВЕЧЕР В РАКИТА

КЕй,-:;:-; штф1ШЙШ111 шъ&?• ш
нгаДЛСЕТчЮЗНИЕЗЛДМИОПАНСКЛ1А ДЕЙНОСТ

«8®

от СЪСТЕЗАНИЕТО „СРЕ
ЩИ НА СЕЛАТА"

Номаоацията-уодовие 

зя организирано нроиз 

водство на еуровини

БЕЗ ТВ-ПРОГРАМА, НО С 

ТЕНИС НА МАСА...
л ко в тези зилши дни ви нанесе п^т в звонски 
XI район, без много да му мислите, отидете в Раки- 

та. Що има какво да видите, ще имате къде

В СМИА06ЦИ 

ВЕСЕЛО ДВ ЗОРИ
На 9 февруари се проведе 

и третата среща от състеза 
•нията, които се провеждат 
под название „Срещи на се 
лата”.

привечер да се отбиете. Наистина не всичко е още стиг
нало до такава степен, че да не може да бъде и по-до
бре, но това, което са създали и създават ракитчани, 
други го нямат.

И в частния и в обществения 
използвани обработваеми пло СектоД съществуват не
Г орга^а^с.времеГо
пански произведения- Р ИЗВОДСТВО на селскосто

ЧИТАЛИЩЕТО — КУЛТУРНО ОГНИЩЕ
Този път се -срещнаха пред 

сташ-гг елите на м.о. Лукави 
Ца I и Смиловци, които на 
проведеното състезание, в 
Смиловци, показаха, че състе 
занията се превърщат в ис 
ти-нски манифестации на дру 
гарство и взаимно сближава 
не на хората.

Гостите от Лукавмца I по 
във връзка с ко казаха една много хубава 

масацията на обществените програма, която наблюдава 
имоти тряова възможно по- ха не само смиловчаии, а 
скоро да се реализират, а , и много лукавчани, които 
не да се чака новото када по този повод бяха дошли 
стрално гтрел1ерваке, като тук със специален автобус I 
при това се настои да се за да наблюдават овоите съ 
изнамират най-подходящи ре селяни. За отличната програ 
шения в размяната на пло ма, която показаха лукавчз 
ши със селскостопанските ни, журито даде 111 точки 
производители или в други докато домакините завоюва 
видове компенсация. Акция ха 47. !
та трябва да се ускори о- 
ще повече ако имам предвид 
че за фабриките са нужни 
големи количества суровини 
и че стойността им е много 
по-приемчгша ако се произ 
веждат на територията на 
общината.

Щом падна първият мрак, към читалището поте 
младежи и девойки.че върволица от хора, предимно 

Всички бързаха там.
В добре уредената и топла читалищна зала биб

лиотекарят Дане Стоянов учтиво ви посреща като ви 
кани да седнете да се стоплите и ви пита коя

Ооществено-политическите
структури начело със Съю
за на комунистите вече 
отдавно търсят иай-подходя 
щя решения, чрез които да 
се ускори развитието на об
ществено-икономическите от
ношения в селскостопанско
то производство в Босилег- 
радска община. Това 
повече

нето на овощия, зеленчук и 
лечебни билки, 
при ОК на СКС,

книгакомисията 
задължена 

обществено-иконмичеокн 
отношения в земеделието и 
на село е на мнение, че ре 
шенията

по или вестник желаете.
— Нашата библиотека разполага с около 2 00а 

книги — казва Стоянов. Над 1 500 от тях са на бъл
гарски език.

Още не свършил с един от своите редовни посе
тители около разписката с книгите — ето че залрииж. 
даха ученици и младежи.

И всеки носеше под мишницата си книга. Попита
хме един малчуган какво е чел и прочел.

— Казвам се Горан. Още не ида на училище.
— Ами как си прочел тази книгата (Разказите на 

„Братя Гримм”)?
— Лесно... отляво вдясно... — казва Горан. И се

стра ми ми помага.
Стоянов ни уведоми, че миналата година читали

щето е имало над 200 свои редовни членове, а от Нова 
година насам — над 40 души.

И докато в читалнята се взимат или връщат про
четени книги, разглеждат вестници — в съседната стая 
се въртят грамофонни плочи и се вие хоро...

След като напуснахме читалището — отидохме 
новостроещия се културен дом. Макар че беше минало 
22 часа — и там беше оживено. Неколцина младежи

за

още
ако имам предвид, 

че големи площи и в част
ния и в обществения сек
тор не се обработват, а ца 

различни 
продукти.

ООСТ „Напредък ’, кодто 
се занимава със селскосто 
панска дейност и изкупува 
не в свое имущество има 
над 9 хиляди ха повърхни
на, от която около 1000 ха 
ниви, 46 ха под овощия, 590 
ха ливади, 6,600 ха пазбгаца 
и пр. Освен от ливадите от 
останалите площи досега тя 
н^ма значителна полза, по
неже не съшествгва орга-

паза-ра липсват 
селскостопански

Импресионирацго бе в мо
мента, когато хората насъб 
пали се в залата започнаха 
да пеят, заедно със състеза 
телите, песента „Югославио 
Югославио...”, като по този 
начин още един път пока 
ха понвържеността на все 
ки гражданин към родинатр 
ни. Това бе отне повече из 
разе.но в момента, когато бе 
поочетена поздравителната 
телеграма, която бе изпрате 
на до другарсг Тито. Бурни 
те и дълготрайни а плодя 
сменти потвърждаваха гола 
мата радост, която изпиша

в

играеха тенис на маса.
— Само малко да подобрим осветелението — каз

ва Красимир Николов — ученик от втори курс насо
чено образование. Можем да премерим сила с всеки 
отбор.

Изхождайки от потребите 
на фабриките суровините 
обезпечени чрез организира 
но производство в общест 
вения сектор, не ще можат 
да задоволят нуждите. Това 
значи, че производството на 
същите и в частния сектор 
ще бъде от голямо значение

иизирано производство.
Взетите от страна на Об

щинската конференция на 
СКС в Босилеград решения 
За укрепване на обществено 
-икономическите отношения 
на село, както и за групира

— Кой е най-добрият?
— Ами кой: това е войникът—отпускар Женя Ва

силев, дошъл на награден отпуск и веднага излязъл да
поиграе с другарите си.

Всред най-добрите има и неколицина селски 
дежи, които макар и за кратко време, са проникнали 
добре в тайната на този спорт.

— Само да довършим залата през лятото — каз
ва Георги Милошев, председател на младежката органи
зация, па тогава елате в Ракита... Кой Ще може с нас 
да играе?...

мла.
не на имотите в по-големи 
площи с цел на същите да 
се организира планово ттро- 

цялостно

всики гражданин, когато се 
спомене името та ДР- Тито 

След овършването на офи
Но за осъществяването 

му, на селскостопанскитеизводство. досега 
не са проведени в дело. В та 
зи насока все още няма ни 

а обшински-

циалната част от програма
та, която наистина беше при 
стно освежение за смиловча

производители е нужна про 
фесионална 
трябва да оказват специали
стите от „Напредък" и от 
отдела за замеделие пои 05 
щинската скупщина. Имай
ки предвид, че въпросите са 
твърде акп/ални и че не тъо 

отлагане, пред отго- 
разрешаването

помощ, която От Милошев узнахме, че в Ракита 
има около 40 младежи и девойки,

най-дейните при организирането на всяка ак-

понастоящем 
които винаги сакакви почини, 

те органи, задължени за то 
в а все още отсрочават ак
цията, с оправдание, че все 
още не
кадастрално премерване 
землишните площи.

Имайки предвид, 
настоящата 
ла започне изграждането на 
Фабрика за преработка на 
картофи и започне изгражда

състезанието получи(МИ.
доуг характер. Именно в хо 
рото, което бе направено в

между
ция в селото.

ЕДИННИ II СПЛОТЕНИ
— В Ракита всички сме’ едшади — казва Сава Стоя

нов, зам. — председател на Местната общност, прода
вач в ещш от трите магазина в Ракита.

Ние — продължи Стоянов — се договаряме по 
всички въпроси и действуваме сплотено и единно. Така 
беше и по време на изграждането на културния дом 
миналата година, така беше и по време на ученията 
„Юг 79м... Винаги е така — с усмивка на уста казва Са
ва Стоянов, очевидно доволен от постигнатите досега

залата се хванаха да играят 
и състезателите и публиката 
и така още един пъ'г пока 
зчха, че тези срещи ме тря 
бва да се превъРщат в срс 
щи за точки, а да стават

се прилага новото
}П

ПЯТ
верните за 
им предстоят сериозни зала-

че през 
година трябва

чи. срещи «ма приятелство
Т II.В. Б

резултати.
— Но има и друго нещо казват и Дане и Сава. А

това е пътят
Някак бавно се строи пътят по долината на Ер

ма, а ние тук много се измъчваме. С големи трудности 
се снабдяваме. Но и покрай това — работим добре.

Ето например аз през миналия месец при план на 
оборот от 300 хиляди динара — съм изкарал 500 хиля
ди... С подобрение на съобщенията — значително ще 
подобрим и снабдяването — казва Сава Стоянов.

БЕЗ ТВ—ПРОГРАМА

НОВО ЗА ОВЦЕВЪДИТЕ

Премии за млякото - динар 

тридесет пари
и

100 телевнзо-В 150-те домове на Ракита има над 
ри. С изключение на махала „Разлуке”, в останалите ма
хали картината е много слаба, екранът е лълен със „сняг”.

— Преди Нова година още отправихме писмо до 
Телевизия Белград да ни помогнат — те ннто отговар
ят, пито предприемат нещо — казва Дане Стоянов.

— Може би затова има не малко хора в Ракита, 
ко1гго не искат да плащат ТВ—абонамента си — казва 
Сава Стоянов.

— Може би и не трябват големи средства за да 
се отсраии тази грешка — каза Добрнца Стойчев. Те- 
левнзиошшят препредавател е на Асеново кале, няколко 
километра оттук — но ето, пие не можем да глед 
телевизия. Намираме се вероятно в „мъртъв ъгъл", но 
сигурно въпросът може да се разреши, ако Телевизията 
прояви повече грижи за зрителите си.

се обе-•идущвта година ще 
зггечат средства от бюджета 
на Републиката и износ от 
450 милиона динара и оре- 

мликото ще бъ-

които са лодлиса-отопани,
договор за дългосрочно 

сътрудничество, ще подучат 
премии — 1 динар и 30 па
ри за един литър. На част 
ните стопани, които дремел 

1 без общи ризици про- 
гюлучат 
и 10 па-

Изпълиителнияг съвет на 
СР Сърбия 

за по
лискупщината на 

взе известни решения 
бързо развитие па селско- 

При това бя*
миите за
дат единствени.

Обезпечени са и 
лиана динара за регрес 
изкуствени торове.

закон изкуствените то 
с осем

то стопанство, 
ха гласувани два закоиопро 
ек та: Закон за премиите за 
краве и овче мляко и За- 

регрес за изкуствен

120 ми
ло и 
дават мляко ще 
премии един динар

за
Според аме

кон за 
тор.

Според първия закон обще
ственият сектор и селските

този
рове се регресират

сто от продажната цена
Б. Н.

ри.
През тази година няма да 

се прилагат единствени пре
ло през

ша М. Андонов
мия за млякото,

СТРАНИЦА 7

БРАТСТВО Ш М ФЕВРУАРИ 1980



кчлтчюа * пк: лекета * изкуство
ИЗ ЖИВОТА НА народил; II НАРОДНОСТИТЕ в 
СФРЮ

ИНТЕРВЮ С ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ

Качествени промени в 

основното образование
Богата кмигомздателска и 

информативна дейност
★ ИЗГЛЕДИ „БИРЛИК" (ЕДИНСТВО) ДЛ СТАНЕ 

ЕЖЕДНЕВНИК
А ПРЕДСТОИ обществено 

обсъждане на важни доку 
мситп за средиосрочното ра 
зпнтие на основното образо 
аапие п периода 1981-1985

В СФРЮ, според цребро 
1971

10 (Ш и какво се предвижда?<01 През изминалите 
години са закрити 30 четири 
класови училища. Какво ста 
па с училищните сгради?

яването от 
веят около 140 хиляди тур- 
ци. От тях 120 хиляди ду
ши живеят в СР Македо
ния, главно в Скопие, 
тово, Гоставар и друтп се
лища.

За турската народност из 
лизат два вестника — „Бир 
лик" („Единство") в Скопие 
и „Тан" („Зора“) в САП Ко
сово. Миналата година 
през декември „Бирлик" с 
чествувал 35-годишшша. То 
зи вестник за обеществе- 
но-политически, културни п 
въпроси излиза три лътн 
през седмицата: вторник, че 
твъртък я събота. Според 
едно заключение на Репуб 
ликанската конференция на 
Социалистическия съюз на 
трудовия народ в СР Маке
дония» вестникът трябва да 
стане ежедневник.

За задоволяване на кул
турните и останалите потре
бности на турската народ
ност излизат още три спи 
санид: „Сеслер” („Гласове’) 
(десет броя в годпната) за 
обществени и културни въ
проси и изкуство. В това

година, жм-
— Тъй катов скоро време

ще се строи пови сграда за 
Училищния иентър за на-Те- Скупщмиата на Самоуира 

шпелпата общност но обра
зопппме пуска на общество* се пода за тези обществени

сгради. По с основните до
кумепти за развитие ва об ли/де. След това

предвижда строи нова училищна сгра 
да между селището „Белещ" 
и Желюша. Тази

— До сега малко сметка сочено образование, сегашна 
та сграда ще се откупи за 
нуждите на основноторазискване няколко ва 

жпн документа от обласгга 
мп основното образование в 
Димитровградска 

11опитахме 
ЛЕНКОВ, сокертар ва Само 
управителната 
развитието нд основното об 
разонашгс в общината

по учи- 
нге се

разовапиетообщина 
ЦВЕТАН Е-

училищт 
ва сграда ще има 12 учебни 
стаи, физкултурен^салон, би 
блиотгка, училищна работил 
пипа,
лгаис п»с се учат учениците 
почти от всички села от Де 
рекула и близката околност 
па Димитровград. По 
начин
, Моша Пияде" ще се облек 
чи и нге може ла оаботи 

По този

общност за

(0Какпо сс предвижда с 
основните насоки за разви
тие на основното образова
ние в общината?

столова. В това учи

ИЛХАМИ ЕМИН без 
спорно с най-известно 
то име сред писатели
те на турската народ
ност в СФРЮ. Едно
временно пише на 
турски и македонски 
език, а от неотдав
на и на сърбохърват
ски език. Превежда 
от тези и на тези ези
ци, както и от българ
ски език. В Турция е 
издал стихосбирката 
„Ружин меч”, а меж
ду писателите от 12 
век до наши дни е 
внесен и той в „Илю
стрована история на 
турската литература”, 
което представл я ва
не само негова, но и 
афирмация на литера
турата на турската на 
родност в СФРЮ.

Илхами Емин е и 
единственият поет, за 
стъпен в антология на 
турската поезия, пуб
ликувана в Турция в 
цариградско издание 
под заглавие „Нови 
стихове”.

този
— Пред Скупщината

СОИ по основно образование 
и въобще пред всички об 
щесетвоно-политически ор
ганизации в общината сто 
ят важни въпроси за разре 
шаване от областта на обра 
зованието. Да споменд само. 
че в периода от 1981 до 1985 
година трябва да сс създаде 
нова училищна мрежа, да 
се подобрят училищните 
помещения, да се реши ка 
дровият въпрос и осъвре 
меним обучението.

основното училище

само в елка смяна, 
начин ше се подобри и из-
вл.гг училищната дейност.

УЧИТЕЛИТЕ НЯМА ДА 
ОСТАНАТ БЕЗ РАБОТА

С& Очаква се 
на още училища,
Поганово и Каменица. Съще 
ствува страх, че може да се 
случи някои учители да ос 
ганат без работа?

списание свои литературни 
произведенеи я 
писателите на турската на 
родност, от които десет ду
ши са членове на Дружес
твото на писателите от СР 
Македония- Още около 30 
автори са издали по една 
или две книги и наскоро 
броят на писателите значи
телно ще нарасне.

Засега най-голям интерес 
се проявява към поезията, 
но има прозни 
критици.

За децата от турската на
родност излизат две дет
ски списания „Севинч”, („Ра 
дост”) и за 
„Томурджук” („Цветни 
гаси’). „Севинч” 
сет броя годишно, а „Тому
рджук” месечно веднаж.

За отбелязване е, че го
дишно в издание на „Бир- 
лик” се публикуват 
сет заглавия от областта на 
литературата и публицисти
ката.

Информативната дейност 
е също така твърде богата: 
от тази година Радио-телеви 
зия Скопие излъчва всеки
дневно предаване за турска 
та народност, а всяка недля 
предаването по радиото, все 
вян час. Радио Скопие из
лъчва всекидневно предава
не, което всяка неделя трае 
по два и половина часа.

И в телевизионното, и в 
предаването на радиото, все 
странно се

закриване 
както впубликуват Ц. Еленков

училищните обекти в закри 
тите училища да се лодъР 
жат от страна на местната 
общност, от средствата на 
амортизация и Скупщината 
на общността. Онези пък 
сгради, които вече не могат 
да се подържат, защото са 

защото те не съотве много пропаднали и няма 
на съвременните финансийско оправдание, ме 

в обучението, а стните общности ще разре
шат.

101 Какво ще стане с малки 
те училища в общината? — Това няма да се случи 

Ние имаме предвид, че тези 
години 
нашите

хора са прекарали 
наред на работа в 
училища. Някои

— Винаги съм се застъп- 
въггросът с малкитевал. от тях поч 

ти и целия си учителски и 
трудов стаж. Затова 
стои подписване на Самоуп.

училища час по-скоро да се 
реши, 
ствуват

писатели пред

пазително споразумение меж 
ду училищата, Общността 
по образование, 
ския съвет на Съюза на 
динатите. Общността 
станявлне на работа, Общин 
ската

изсипвания
и много са окъпи. Предста 
вете си какви резултати мо

Общин-най-малките син 
за на-Л Въпреки това, че имапъ- да се очакват в едно у- 

чилище с 2—5 ученика. От 
педагогическа 
работата в клас има 
дагогическо оправдание и е

жеизлиза де тридесет празни училищни 
сгради разрешен ли скупщина и трудови

те организации в града. Тр 
да се има предвид че 
просветни работника 

1 година ще се пенси

е въ-
' просът с училищните поме

щения?

Книгоиздаването, инфор
мативната дейност, театрал
ната дейност, катедра по 
турски език при фшшлоги- 
ческия факултет в Скопие 
са най-плодовитите звена в 
създаванетео на тази култу
ра, която си пробива път не 
само в нашата страна, но и 
извън границите на страна 
та. Нарасналият интерес 
към изявите на турската па 
родност е красноречиво до 
казателство за това. Ст. Н.

гледна точка 
свое пе ябва 

и 18 
до 1985по де-

условие за качествена рабо
та. В

— С оглед на това, че чи 
на учениците на село 

намалява, а в града 
имаме е.

тази насока се пред слото 
вижда, че един клас може

онират.
бързо 
се увеличава, ние СЪЗДАВАМЕ УСЛОВИЯ ЗА 

БЕЗПЛАТНО ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

да има най-малко 5 учени
ка, а горната граница спо 
ред Закона 
разоваиие

дим
имаме
празни.

парадокс: въпреки че 
тридесетза основно об 

— долен клас до 
15 ученика, неподелен до 20 
н горен клас до 30 ученика.

училища
в1Слоред

основното
Конституцията 

образование е 
безплатно. Безплатно 
основното образвание в Ди 
митровградска община?

все пак нямаме до
статъчно помещения за нор 
мална ли еработа в града.

ОТ СЪБОРА НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ В БАБУШНИЦА

СТАБИЛИЗАЦИЯТА — С увеличение на’ жизле 
стандарт в общинатаЗАДАЧА НИя

подобрява се и материално
то положение в училищата 
Затова до 1985

отрязва жи
вотът и постиженията на 
туроката народност в СР Ма 
кедония,

Тези дни в Бабушница 
се проведе традиционният

единехвото с ос- «щТ в^орТш-^Г нГо°б
рГдГ^еСрНМРаГ„^яИ з“ко К°МИТТ -

При наличието на такова уяравителн^общност СаМ° 
разнообразие от книгоизда- образовате Ш
телска и информативна де- В тто™.' „„ „„„ 
йност, може да се каже, че кото ппоп-ГляЛ?3 дая’ КОЛ 
турската народност напъл- просвет "и съветници ктТТ 
но равноправно живее и кптто оо „ Ъ ет НИ1*И Към За 
твори, развива самобитна питанието ”а Въ3
култура и обогатява обща Е
та югославска съкровищни- „и дейци в Общината"0“” 
ца с ценни произведения на кои актуални в7 проси 
литературата, публицистика- звитието на Р
та и културата. готическата

и предстоящите задачи за 
нейното подобрение и издн 
гане.

за йдейно-полштичесюгге и 
организационни мерки, свър 
зачш с провеждането на 
билизацията, а д-р Стани
слав Стоянович, секретар на 
Комисията за международни 
'Въпроси Към Председател 
ството на ЦК на СКС 
РИ за

година се 
станяване на работа, Общин 
митровградска община? 
предвижда безплатен пре
воз на всички учени- 

които са отдалечени 
повече от 4 км от училище
то. Ще се въведе съответно 
участие за прехрана на уче
ниците, а

Будимир Величкович из 
несе сказка за педагогически 
те идеи цри Карл Маркс, до- 
като Милутии Джорджевич 
говори за организирането на 
часовете според 
методически 
Раде Вукас

ста

по ЦИ.

гово
международната об

и Някои проблеми 
чееко ДУИаРИИ0Т0 Работни.

най-новиге 
изисквания 
говори за орга 

производстве 
труд в учебно-възшгга 

процес.
Любиша Игич,

а
бедните ученици 

Ще получат и други облекче 
пия, като помощ за училиш 

екокурзии и други ви 
помощ: С това все по 
ще се доближим до

визирането на 
ния 
телния

движение днес. 
Просветните работници, ка 

10 нденнонполитически рабе 
тщ-пщ, занапред ще, тряб
Гщ,а?ЩепЛГ%еЙН° да се10 1ат 13 борбата за стабили

М. А

нис Ня 
от ра 

просветно-педа 
дейност днес

.. председа
на Междуобщинската 

регионална окутцина 
рия ден

дове 
вече
кон ституци онните 
ния.
Интервюто взе: Б. Николов

тел
на вто 

на събора говори
изисква

зация.
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щт змче^м с граница
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЛАДЕЖТА

И ГРАНИЧАРИТЕ НУЖНА Е ПО-ГО ЛЯЛА 

АНГАЖИРАНОСТНА СЪЩИ ЗАДАЧИ
Младежката организа

ция на Клисура има 
чнтелно добро и традицио
нно съдържателно сътруднн 
чество с граничарите. Не 
минава нито един държа 
вен празник, а да не поде 
лят общата радост. Сътруд - — 
ничеството всекидневно се 
задълбочава чрез различни 
форми. А как и да не се 
задълбочава, когато йпълня- 
ват същи задачи.

Организират се различни 
спортни ореш и по шахмат, 
волейбол, спортна стрел
ба, футбол на малки вра 
та. В чест на Деня на мла 
достта се организира викто 
оина-състезание от история 
та ча младежкото движение 
и Съюза нп комунистите, в 
което участвуват граничари 
ученици и селската младеж.

и 25 В Босилеград все повече се полагат усилия 
за развитие и укрепване на културната самодей
ност. Правят се почини как тя да се издигне на 
равнище, на което трябва да бъде, както и за 
това кой да бъде носител на същата.

Първичната младежка организация в Босиле
град досега не беше това, по-точно за време от 
една година нямаше някои по-значителни прояви 
и участие в културния живот на града.

Причини за всичко това имаше повече, от 
които и обективни и оубективни, но ако се напра
ви анализ на състоянието произлиза, че преоблада
ват субективните, без оглед на това а, чии са.

•на работата в Самодейното 
културно-художествено дру 
жество „Младост".

Според взетите решения 
бъдат формирани сек

ции за драматична, литера 
турна, фолклорна, шахма
тистка и други дейности. 
Общинската конференция на 
СССМ от Босилеград ще 
им обезпечи грамофон и 
телевизор. Ако бъдат обез 
печени помещения за рабо
та, което изглежда не е 
под въпрос, младежите ще 
имат и всички ч нужни усло
вия- Но каква е самоиници- 
ативата им, отговорността?

Голям брой от младежите 
като че ли не искат да да- 
дът пълен принос в работа
та. Може би са обидени за 
досегашния им „празен ход", 
.но това не значи, че за би 
ло каква да е акция, тряб
ва да кажат: „аз не, тоя е 
по-добъо от мен" и подоб
но. Ако проявят своята си 
активност и ако работят
разбира се кой колко мо
же, материалната помощ
няма да изостане, помеще
нията съпто така не бива и 
не може да бъдат проблем 

В. Б.

май, 4 и 7 юли, 15 
густ, 29 ноември, 22 декем 
ври, когато ще се организи 
Рат и подходящи състеза 

ия спортни и по знания 
във всички останали

нифестации трудови и тъР 
жествени, ще дадат пълен 
принос и граничарите от ча 
стите на Радомир Ристович

авизклю

С. Микичма-

ДИМИТРОВГРАД

Неразрешен младежки 

въпрос
В последно време босиле- 

градските девойки и младе
жи нямат помещения за ра
бота. За помещенията, кои
то съществуват в Култур
ния дом и които можаха да 
ползват, между тях и ком
петентните от СИО по кул
тура не бе постигнато. спо
разумение. Неотдавна се по 
стигна частично споразуме
ние, тъй като Стоичко Ан
гелов, секретар на СИО по 
култура изтъква, че тази об 
щност ще може да даде не 
само една зала, която е ве
че и обзаведена, но и две 
само под условие младежи
те да изготвят програма 
за работа, да се обезпечи 
служащ, който да ръково
ди с парното отопление и 
да почиства помещенията. 
Материални средства за та

те

Съдбата на младите в Ди 
митровг.рад в някои черти 
е съща, като и на някои 
млади хора от други малки 
места.

Техният живот се състои 
в това, че отиват «а учили 
ще, а в свободното време 
си изнамират развлечения 
в собствена режия- Често 
пъти те са насочени към кър 
чмите, което всъщност при 
училищната младеж се смя 

заедно посрещат Но та като нарушение на учи 
година с подбрана кул лищите норми. Онова, кое 

то искат да имат младите 
то не съществува: младеж 

учени ки дом, диско...

школци, които тепърва ще 
трябва да се афирмират ка
то музиканти.

Обаче тези млади хора 
не намират нужното разбира 
телство, а обратното; нами 
рат се пред голямо изпита 
ние.

Младите музиканти имат 
желание и по-нататък да ус 
•тройват забави в единстве 
ното място, където досега

Граничарите. участвуват в 
работата на селската мла
дежката 
изтъкна председателят на 
първичната организация на 
ССМ в Клисура Борис Бого 
ев — особено в традицио 
ината общинска акция „Сре 
щи на селата". Пак по тра 
диция 
вата
турно-забавна програма. А 
съвместните' залесителни 

акции на граничари, 
ци и младежта потвържда
ва, че тяхното съТРУДНичест

организация

винаги са организирани — в 
хола на Центъра за култура 
но там не намират разбира 
телство.

Хората, които водят Цен зи цел младежите не могат 
да обезпечат, но са съглас
ни самите те да поддържаг 
помещенията.

търа за култура в Димитров 
младежите 

в отдела за данъпи при ОС 
където трябва да зарегистри 
рат своята „дейност”.

Те са опитали това, ма

град, изпращат
Отвреме.навреме младите 

во няма само манифестапио се проявят с ентусиасъм, с 
нен, но и делови характер. който се опитват да разби 
Такива трудови акции са ят монотонията и живота 
проведени за построяване на си да направят по-забавел 
ТВ-препредаватели, а особе Между тях могат да се ис- 

богата дейност се разви тъкнат членовете на група- 
при пренасянето на Ти та „Шоп”, които до окоро 

товата щафета. организираха забави,
И тазгодишната програма от известно^ време те пре 

на младежката организация къснаха дейността си. 
Клисура съДъРжа редица 

с чиято
ше бъде продължено

На проведеното през ми
налата седмица заседание 
младежката организация 

взе решение за изготвяне 
на годишен план за работа 
както и за възобновяване

кар че това е единствен слу 
чай, където аматьори тряб 
ва да плащат данък.

Тъй като органите в об 
щината не са дължни да ра- 
решават подобни проблеми 

упътиха младите в ОК 
«а ССМ, там да решат про 
блема.

Ето така все още не е ра 
зрешен този проблем, за кой 

може да се каже, че не 
когато става

но
в а но

ХУМАНЕН ЖЕСТ
те ОБЩЕСТВОТО ЩЕ СЕ ГРИЖИ ЗА 

СНЕЖАНА И БОЖО
в известно време тя^на 

идея превзеха младежи 
от групата ,.Рок геи ера 

ция”. която както видяхме 
на няколко забави, успешно 
замества 
леги.

В състав на „Рок генера 
ция' влизат няколко средно

Отреализа.въпроси, тация
и задълбочено традиционно те 
то плодотворно сътрудниче 
ство. Младежта, граничари- 

младежите

то стипендия- Засега тя въз 
лиза на 1.500 динара.

— Желанието ни е — ка
зва Славчо Николов, дирек 
тор . на Автотранспортната 
организация, не само да му 
даваме месечна парична по 
мощ, но да го подтикваме 
след
завърши един 
ските факултети, а ние в 
организацията да му обезпе 
чим работно място.

Сега са без татко, но Бо 
и Снежана, син и дъ 

на Стоян Иванов, не-

е единствен, 
дума за работата на ентузиа жопо-гол емите си коте, учениците,

— селскостопански произво
дители, студентите, работни 

заедно ще бъдат 33 *

щеря
отдавна починал електротех 
ник в Автотранспортната ор 
ганизация от Босилеград ке 
са сами. Работниците, с кон 

•работеше

сти.

Драган Панов
ците,

ПОКАЗАНА ПРЕМИЕРАТА „ЧОВЕК НА то до неотдавна 
татко, им, чувствувайки дъ-3 

къ>м трудолюбивия сн 
другар, оказват нужната по 
мощ на тричленното му се
мейство.

Знаейки, че с месечен
доход от 4 хиляди ди- 

школуваще де

ФЕВРУАРИ В ДИМИТРОВГРАД БЕ средното училище да 
от техничеНА 8 

ЧЕТИРИ КРАКА’ гаПРЕДСТАВПЕНИЕ-СЛАБО 

ПОСЕЩЕНИЕ
ОТЛИЧНО

Снежана, която тази годи 
е заминала да следва 

медицински факултет в Ниш 
положение. Но

ли
начен 

нара, Стоянзаслужава пай-пиеса, което 
високи оценки. Не може ми.

оплаква, че не е

издължаване се- е в по-трудно 
тази отличничка все пак ни 

може да поколебае 
а обществото ще намери на- 

й помогне. Изпълни
телни "Т съвет на ОС засега 
й даде парична помощ от 5 

а в момента

цата си,
мсмство и обзавеждаше нове 
построената къща и че не що не 
можеше да пести,

организация и орга чин да 
самоуп равлен I тетс

През ноември миналата го 
зина, младежкият самодеен 
теат-ьР „ОПА” в Д^итров 
град, започна подготовка за 
реализация иа идеяТа д 
бъде показана 

на четири 
то веднага да 
го трудно се 
нично, зашото е 
ТВ-комедия.

За режисьор, из _
Г^с"ги,Я бе"* определен
Благой Васов (койго сьш 
временно играе една ‘

роли), който сега в- 
може да се 

себе си-

кой да се
знаел, напротив — десетина 

премиерата, афн- 
бяха налепени --- ]1ите яш

целия град. а “ самия ден още ц |ПЪ,рВ1.1Те моменти при
когато премиерата беше из- тичват с парична 
пълнена, по -радиоуредбата от ц ХИЛяДИ дииара. Сетне 
гражданите бяха осведомя Ш1Шащат жилищния -кредит шеиия 
вали. _ от 16 хиляди динара. Но тру пеидия или кредит.

Дали нямаше посещението д<миобит0 иа Стоян — кае сгаува възможност допъл- 
да е по-масово ако 'В Дими в организацията — е нително да получи стилен-
тровград гостувташе някои ^ по.ГОлямо от оказана, дпя от Титовия фонд и 
певец, чиито цели са само ^ оега помощ _ седемнадс членовете на Общинския ст 
комерчески, а често пъта сет1-одншното залягане и все вет на тоя Фонд настояват 
тяхното държание не заслу- К11щне,вното получаване па да издействуват нужната пс 

■вниманието, което им п0.младите е сказка за себе мош. Ако не стане и тов 
убликата в Дими* щс се изнамерят други рс

ровпрад. Нима има нужда е"т се „ арг!Шиаа шеиия. Обществената ври

^ваТаТе ~ ^

заслужават .... школуването му да дава 1 жили.
парична помощ във вид на

енндпкал
дни преди 
шиге

патаиз
„Чспиесата 

крака", коя 
кажем, мно 

изпълнява сце 
писана като

•помош хиляди дииара, 
се търсят най-подходящи рс 

тя да получава сти 
Оьще-

век

тази сме

жава 
оказва пвните

че свободно 
каже, надмина

Едва ли самият автор
дивое Лола -

е написал тази пиеса 
е могъл да си помисли, 4 
неговата смешна /хиокус я 
ще бъде рзжмраиа от «якои 
ет-тусиаст така успешно, 
че някои аматьори ше

Б. Васов
Ра гат да я играят така добре 

Нотава като чс ли не»,- «яаглв: ?
■ «те. =:“гедна извънредни

то
та в В. Б110
иа Т. Петровзала на 
и да ©идят СТРАНИЦА 9мо-
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НА СПОРТНА ТЕМА Г.ЛБУШНИЦА

ОЩЕ ЕДНО ПРИЗНАНИЕ жизнените въпроси - в центъра на вниманието
' ’ Тези дни и Бабушница се проблеми и ролята на ССТН па неразрешени Въпроси,

За общинската 
пия на ССТН I 
ние все повече 
да се обляга върху 
рока/а дейност

в организирането и развити 
ето на всенародната отбрана 

конференции и об/дественаета самозащи

проведе съвещание с прел 
седа телите и секретарите 
па местните 
па Социалистическия съюз та. 
на което беше обсъдена Ра 
ботата, ролята и задачите 
на Социалистическия съюз 
Засегнати бяха и редица ак

В тези зимни дни, когпто 
топката „мирува"» футболи
стите все по-грижливо се 
готвят за втората част на 
първенството. В курорта 
Йелса, на Адриатическо мо
ре, на подготовка бдха 32 
пионери, кошч> всъщност 
бяха повикаш! там като 
най-добри пионери-футболи
сти от СР Сърбия- 

Между тридесет и двама-

зоц завоюваха именно пио
нерите от „Балкански".

ПРИЗНАНИЕ, КОЕТО ЗА 
ДЪЛЖАВА

Фактът, че на зимната фут 
болна подготовка в Йелса, 
бе повикан и един фугбо- 
лист—пионер, от Димитров
град ни кара обаче и 
страхуваме дали тези талан
ти ще заиграят за първия 
отбор на „Балкански".

Стара е практика, не само 
при нас, по-големите отбори

°Рганиза 
значе 

замаиред 
1Щ-Ши 

на труде.
шито се и гражданите, 
че се съ-здава хубавия

е от

Всред «ъпросите, които
доминираха на с'ьвеща//^ето 
беше и дейността на Соци 
алиютическия 
ните

навиксъюз в мест 
общности, където той 

се явява като основна си. 
ла в провеждането иа

бл а гоустройе гв гни

проблемите да се Решават 
на ^ясто, а не на общинско 
„равнище". Всекидневна те

да туалпи въпроси отнасящи 
се до подобрението на мето 
днте и съдържанието в ря 
ботата иа Социалистическия 
съюз като фронт па орта 
П1131 граните прогресивни си

ра
ма на активност иа ССТН 
с да развива най-широка ак 
тивиост в укрепването

злачни
та пионери, конто играят 
и тренират в най-известни
те наши футболни отбо
ри, като например Дър
вена звезда, Партнзаи,

ОФК Белград... се намери и 
Небойша Кирков, пионер от 
„Асен Балкански” 
тровград!

Това, че Кирков беше на йто наскоро ще заиграе за 
подготовка в Йелса

акции.
Така например, завежда 

вето на местно самооблага 
не иа село, както и слаб 
диването на село.

и ра
звитието на съзнанието г,а 
най-активно включване иа

да взимат талантливите пи
онери, а това в Димитров
град никой не го желае.

Ето, че заминаването на 
едни пионер—футболист, ко- 

Дими йто бе изпратен на зимна 
футболна подготовка, и ко

ли.
В светлината па тези за

дачи беще обсъдена и кал 
ровата политика, какго и 
влиянието па Социалистичс 
скня съюз в разрешаване- 

не оз- пионерския отбор на СъР- то иа жи:шенотрсптящите 
ня- бия, ни даде повод да се 

запитаме: докога талантлн 
вите футболисти конто ви 
наги е притежавал Димит
ровград ще бъдат отвлича
ни от Димитровград, и до
кога младите таланти от на- 
шия град ще бъдат мишена 
на разш! футболни меиажьо

трудещите се и гражданите 
в разрешаването на жизие 
ните въпроси на селото и в 
града.

Днес иа село е актуален 
въпроса за старческите се 
мейства, които имат реди М. А

начава, че освен него 
ма други, които биха 
могли да играят като него, 
обаче това е голямо приз
нание за един малък от
бор, какъвто е футболният 
отбор на „Асен Балкански".

Това, че петнадесетгоди
шният пионер от Димитров 
град бе ученик, десетина ри. 
дена, на такива треньори 
каквнто са Чосич, Шекула- 
рац, Раджевац и още дру 
ги известни югославски тре
ньори, показва, че треньо
рите, конто тренират пио
нерския отбор на „Балкан
ски” са на добъР път да 
създадат добъ" отбор, кой- в страната, 
то ще „излезе” от рамките Дали възнаграждеш!ята, 
на Нишка междуобщннека които футболистите получа- 
лига.

В подкрепа на горните 
думи, посочваме факта, от 
който се вижда, че пионе
рите на „Балкански" вече

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Нарушенията «а сърдечния ритъм
сисголите могат да бъдат редки, еди
нични или чести, дори след всеки нор 
малеи сърдечен удар. В някои случаи 
са невинни и се дължат само на ле
ки, временни, функционални измене
ния на сърдечната дейност. По-особено 
и по-сериозно нарушение в сърдеч
ния ритъм е така наречената пълна 
аритмия- При нея всички интервали ме 
жду отделните сърдечни свивания са 
нееднакви. Едно от най-тежките ри- 
тъ-мни нарушения е мъждеенето на 
сърдечните камери — те безразборно 
бързо и неефикасно се свиват. Отстран 
яването на този вид аритмия трябва 
да се направи незабавно.

Какво е лечението на сърдечните 
аритмии?

Тахикардията при болести с пови
шена температура не изисква отделно 
лечение. Със спадането на температу
рата честотата на сърдечната дейност 
се нормализира. Особено неотложно ле
чение се налага и при дихателната ари
тмия- Уравновесяването на смутеното 
равновесие между вагуса и симпатику 
са, лекуването на нервните смуще- 
ния води до оправяне и на дихателната 
аритмия-

’г ЧОВЕШКОТО СЪЦЕ работи .ритми* 
своето образу-чпо още от началото на 

впие в ембрионалния живот, дока го е 
здраво. Това ще рече, че всяко свиване 

сърцето следва след равен промеж
дутък от време. Известно е, че импул
сите за свиването ма сърдечния му
скул се зараждат в самото сърце. То
ва е слаб електрически ток — биоток, 
който преминава от предсърдията на
долу към камерите и причинява тяхна
та контракция (свиване). Регистриране
то на формата на този сърдечен био
ток е електрокардиограмата. Тя показ
ва най-точно правилния и променения 
сърдечен ритъм* Автономната нервна' 
система на сърцето му позволява да 
работи самостоятелно дори ако бъде 
извадено навън от гърдния кош, от
къснато от всички съдове и нерви. На 
това се дължи възможността да бъде 
присаждано сърце от човек на човек! 
Регулирането на сърдечната честота и 
ритъм се извършва от два нерва — ва- 
гус и симпатпкус. Вагусът забавя, а 
симпатикусът учестява сърдечната де
йност. Тяхната взаимна уравновесе-

Дали наистина така тряо 
ва да бъде, дали и със се
гашните пионери, които ги 
изграждат треньорите па 
„Балкански” няма да сс 
случи, както с много дру
ги, които сега защищават 
цветовете на други отбори

на

ват в другите отбори 
надминават рамките „АМА- 
ТЬР”, и дали това не е глав 
на та и възловата причина, 
че много талантливи футбо- 

няколко години заемат пър- листи от Димитровград да 
вите места в тяхното пър- играят в други отбори? 
венство, а и

не

момента са 
първи т.е. есенния полусе- Т. Петров

Семинар за председате 

лите на местните 

организации и иа 

помирителните комисии

ност води до една средна честота от 
60 до 80 удара в минута.

Какви отклонения от сърдечния ри
тъм са възможни? Учестяването на 
сърдечната дейност над 80 удара за 
минута наричаме таксикардид. Тя се 
дължи най-често на цревъзбуда на сим 
латикуса при базедовата болест, нер
вни разстройства, атропиново отравя
не. Може да настъпи постепенно или 
пристъпно. Пристъпната тахикардия 
(т.н. пароксизмална тахикардия) идва 
винаги внезапно, надвишава честотата 
145 в минута, също така изведнъж спи
ра спонтанно или след вземане на ле
карство. С тахикардия протичат 
болести с повишена температура. За 
всеки градус повишена

ВЛ,

През изминалата седмица 
бе проведен еднодневен се 
минар за председателите 
на местните организации на 
ССТН и председателите на 
помирителните комисии.

На семинара бе разгледан 
досегашния 
щия метод иа работа в мест 
ните организации.

Както изтъкна председа 
телят на ОК ССТН, Милча 
Цонков, 
ще трябв

ти, а опитът, които изнасяха 
председателите ще бъдат по
лезен и прилагани с цел за 
по-добра работа на село.

Критикувани бяха т.н. до 
машни, съвети, за които бе 
ше казано, 
ществуват, а що се

подържането на съще
ствуващите обществени сгра 
ди в общината, 
бе отрицателна.

Дискусиите най-много бя 
ха насочени към нередовно 
то снабдяване на 
ла, особено

всички

температура 
сърдечната честота се ускорява с 6—10 
удара в минута. Сърдечната 
се участява и при силни психически 
вълнения — приятни емоции или страх. 
Като физиологично и болестно 
мие понрядко се ореща забавената дей
ност брадикардия (забавена сърдеч
на дейност и пулс — под 60 удара в 
минута). По време на преобладаващо
то влияние на забавящия нерв — 
гусът сърдечната дейност стига че
стота 58—56

дейност A. Правилен сърдечен ритъм 
Ь. Екстраснстолна аритмия
B. Камерно мъждеене 
Г. Спряло сърце

че почти не съ 
касаей приет бъде явле-до

Пристъпното сърцебиене (паракси- 
змалната тахикардия) винаги заплашва 
кръвообращението и изисква неотлож
но лекуване в болнична обстановка 
V дама от

оценката

метода на работа 
а да се измени, за- 

щото постигнатите резулта-' 
ти до сега не са съвсем за
доволяващи.
работа на делегатите и де 
легациите, в ключването им 
в акцията за икономическа 
стабилизация, 
на всички структури в ак-

ва- или
лекар—кардиолог. За само- 

лечение при нарушение на сърдечния 
Ритъм и дума не може да става. Това 
нгъг?ПР°тт' На ТяСна лекарска компетент- 

• Анес медицината разполага с 
електромедицински апарати, чрез кои
то може да се прекъсне 
сърцебиенето 
махнем

удара в минута. При 
чение на сърдечно болни с

някои се- 
през зимните

ле-
усилващото 

лекарство дигиталис при пренасищане 
или отравяне с него 
та може да спадне до 40 и под 40 уда
ра за минута.

'При нарушено равновесие между 
двата нерва — симпатикуса и вагуса— 
настъпва особен вид: при вдишване 
сърдечната дейност чувствително 
корят а, а при издишване 
бавя. Това е т.н. дихателна 
. °и са останалите нарушения 

'чвияг ритъм?
Чести г 

систоли. Те

По-активната дни.
Бе взето решение,

бъдат - формирани 
съвети лрц местните органи 
зации, а в тях ще бъдат ак 
типизирани повече, 
то досега, жените

че ще 
секции и

сърдечната често-

в ключването пристъпа на 
и охце по-важно — да пре 

камерното мъждеене, най-олас 
ното р.итъмно нарушение. В 
зи апарати има вградено 
Устройство и за 
на сърцето, когато 
то раздвижване 
ботване. Тези 
когато 
35—30

отколко 
и младежтивхостите на село и т.п. ще 

бъдат задачите, които ще 
се решават по най-ефикасен 
начин.

та. същите те 
електрическо 

изкуствена стимулация 
е спряло, до негово- 

и самостоятелно зара- 
апарати се употребяват, 

сърдечния ритъм 
удара в минута.

се ус- 
Рязко се за.За ролята 

помирителните
и задачите на

комисии, гс 
вори председателят на Об
щинския съд в Димитров
град Васил Тодоров.

аритмия ■ 
в сърде-На семинара преобладава 

ше мнение, че допуонатите 
слабости ще бъдат премахна

са така наречените екстра-
л са извънредни, предивре- 

менни съкращения на сърцето. Екстра-
намалее отТ. П,
Д-р с.д.
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Календар 

събитията
В земетресенията 

през изтеклото 

дюшеш

НОВИНИ ОТ НАУКАТА И ТЕХНИКАТА

Лабораторно 

произвеждане на 

човешка кожа
На 9 Февруари 1943 

формирания I 
жения 
1200

В земетресенията навред 
из света през изтеклото де
сетилетие 
400 000

южноморавсклГ^птп^ части °т и»во- 
на Бунатовац (над сел^к”’ са имали сра- 

недичевци. Недичевиите я,-К уджеРш1а) с 
громени. Загинали са 40 ппе„ бИЛИ и^ьлно раз- 
- ранени. Партиза^кС 3 ГОЛЯМо чис-

Я1 отрда не е имал жертви.

българската фа- 
на контрачетите 

^Рвтаво), събрали вси- 
до 80 години, и ги мал- 

начин. Тогава на мос- 
умрели две жени, а една

са пострадали 
лица. Това съобщи 

директорът на обсерватори
ята в. Упсала (Швеция), про 
фесор Маркус Баат. 
смъртонооно 
тресението, което на 27 
1976

ло
Най- 

е било земе-
Учените от института по 

технология в Масачусетс 
(САЩ) са съобщили, че са 
открили метод за производ
ство на големи количества 
човешка кожа в условията 
на лаборатория- В съобще
нието им се казва, че така 
получената кожа може да 
се използва за заместване 
на повредената кожа при 
лица, пострадали от огън 
или пък с друт рани.

ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ 
ТЕ НА УРАННа 1 февруари 1942 година 

шистка войска и полиция и час™ 
олокирали село Райинац 
чки мъжки жители от 16 
третирали по най-брутален 
та в селото от ттобой 
родила мъжко дете.

юли
година сполетя китай

ския град Тангшан. Според 
официалните китайски 
тистики, това земетресение 
е отнело 242 000 живота. 

Говорейки
бройките в 
дрез

Използуването на същес 
твуващите количества отпа
дъци уран с таканаречени 
те „Бридар" реактори дава 
възможност за получаване 
на такова количество енер
гия, което съответствува на 
енергията на 11 милиона то
на нефт или 16 тона въгли-

ста-

с езика ца 
земетресенията 

изтеклото десетилетие 
са загивали средно по 
40 000 души, годишно.

Според шведския 
измичеоката активност црез 
изтеклите десет години е 
била „нормална”. Средно го 
дишно са се случвали 
десетина земетресения, 
то сила е надминавала се
дем градуса по скалата на 
Рихтер (тази 
вет градуса).

Най-силно земетресение, 
ако се измерва с Рихтеро- 
вага окала, обаче не е земе
тресението в Тангшан, сила
та на което е била 8,2 пра-

стантиНот1^нвдатераИЧ^ениТръстК°^1ГСТИ'аРе:

арестанти 6ТогаГ °б“ 33 б^стао направи™ “ТбО 
арестанти. Тогава избягали 96 души а в якпията загинали 48 души. ’ а в акцията

Всички избягали 
присъединили към партизанските отряди в околно
стта на Ниш и продължили борбата за освобож- 
дението на страната от фашизма.

ща.
учен, се

Както е съобщила една 
комиоия на Европейската 
икономическа общност, по
настоящем съществуват око
ло 22 хиляди тона такива от 
падъци на уран които ос
тават във фабриките за обо

Ръководителят на групата 
учени, които откриха 
чина за производство 
човешка кожа в лаборато
рия, Д-Р Хаурд Грин е спо
делил, че методът дава въ
зможност в орок от пет се
дмици, от една клетка 
кожата на пациента да се 
получи по-голямо парче ко
жа, която след това може 
да се траноплатира в повре 
дените части от повърхни
ната на тялото на пациента 
Досега методът се 
успешен в опитите с миш-

комунисти-арестанти се на-
на

два-
чия-

На 13 февруари 1943 
то съвещение 
чеоките

година след проведено- 
от 6—8 февруари с военно-полити- 

Ръководители на лявия бряг на Южна 
Морава и след формирането на I южноморавски 
отряд Светозар Вукманович — Темпо, член на 
ЦК на ЮКП и член на Върховния щаб на НОВ 
и ПОЮ минал във власотинашка околия.

На 15 февруари 1940 година е формирана 
партийна организация на текстилните работници 
в Лесковад.

скала има де. приготяване на уран и 
преработката на изчерпения 
уран в термонуклераните 
електроцентрали, където се 

най-големи ко

от

произвеждат 
личества нуклеарна енер
гия- Според съобщението 
на споменатата комисия 
„Бридер” реакторцте могат 
от същото количество уран 
да произведат 50 пъти 
по-голямо количество енер
гия-

дуса, но земетресението, ко
ето през 1972 година сполетя 
Формоза. Силата 
земетресение е 
градуса по скалата на Рих
тер.

на това 
била 8,5Секретар на организацията е бил Стойко Ву- 

кич, а членове Ружа Сандич, Чедеомир Денич, Тра 
йко Аракджелович, Сава Митргч, Бранко Йовано- 
вич, Йолка Джорджевич — Чучулийска.

оказа

ки.

А — Бяхме трима на тръгване. Тре
тият остана в Турция- Всъщност това 
беше моят познат Исмет, с когото се 
договорихме да отидем в Турция, 
купим хашиш и да го пренесем в Гер
мания- Зорлугай искахме само да 
ползваме за тази цел.

— Обяснете как е поставен хашиш 
в колата? — 
дателят на съда.

— Хелга за един моменет се дръп
на. Като че ли си припомня и продъл
жи:

стина е това, което сега каз
вам... — дава отговор 18 годишно мо
миче със светло жълти прави коси и 
големи очила, които скриват спокойно
то й лице.

— Значи това да считам за исти
на? — поставя въпроса още един път 
председателят на съда Васил Тодоров.

В заседателната зала мълчание.
Хелга Кунтерман гледа право в 

председателя на съда и поротата. Вто. 
рият подсъдим Зорлугай Музафер се 
хванал с двете ръЧе за главата си и 
плаче. Едри сълзи се ронят на пода.

Хелга и Зарлугай били хванали на 
31 декември 1979 година на границата 
при Градини с 12,5 кгр скрит хашиш. 
Същият ден били арестували и днес из 
въдени пред съда да отговарят за опит 
на незаконно пренасяне на наркотични 
средства, което по нашите закони е на
казуемо.

Издателски план 

иа издателство 

„Братство“

да

из-

пак задава въпрос предсе-

— Беше това между Анкара и Из
мир. Аз бях гладна и отбихме се 
един ресторант да яДем. Там се задър
жахме един час. По това време Исмет 
е поставил хашиш в колата. Такъв бе. 
ше договорът между мене и Исмет. 
Това е цялата истина...

Това беше една приказка за пред 
съда... Друга приказка беше пред мит
ническите и следствените органи...

СъДът обаче прие третата истина 
която е най-точна. И тримата са винов
ни за опит на контрабанда с нарко
тични средства. Младата Хелга бе из-

. . V ■; з

в
Въз основа На член27. от Закона за книго- 

СР Сърбия Издателство 
книгоиздател ска дей-

издателска дейност в
„Братство" - Редакция за „оттаткттгкия
ност дава на публично оосъждане ИдДА 1 ьлскии
ПЛАН за 1980 год.
Пренесени заглавия:
1. ТРЕВОЖНИ МЕРИДИАНИ, стихотворения, 

тор СТЕФАН НИКОЛОВ,
2. СВЕТЛИ БРЕГОВЕ, стихотворения, автор
ЛОРАД ГЕРОВ,
3. БОЛНИЯТ ЛИСТОПАД, стихотворения,

СТЕФАН МАНАСИЕВ,
3. СТИХОТВОРЕНИЯ, автор СРЕТЕН МИТОВ
5 ДО МОИТЕ ПЕЧАЛБАРИ, разкази, автор 

МЕОН КОСТОВ ....
6. ГРАДЪТ, КОЙТО ИЗЧЕЗВА, графики, автор МЕ

ТОДИ ПЕТРОВ

г°ЮГОСЛАВИЯ в БОРБАТА за НЕЗАВИСИМОСТ 
И НЕОБВЪРЗАНОСТ, автор ЙОСИП БРОЗ ГИГО

8. НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКА
ТА СИСТЕМА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СА
МОУПРАВЛЕНИЕ, автор ЕДВАРД КАРДЬЛ, 

30-годишнината на самоулравле-

ав-

МИ- СъДът сега трябва да установи ис 
тината и накаже двамата виновници за 
опита им незаконно да пренесат голямо 
количество наркотични средства.

автор

СИ- ИЗ ЗАЛАТА НА СЪДА

Хашиш, слъзи и още нещо...
ползвана от двамата турци за незакон
но пренасяне на хашиш. И затова Хел
га наказа с една, а Зурлогай с 1,5 го
дина затвор.

Всички стоят право. Хелга гледа 
право в съдията. Зурлогай с наведена 
глава и пълни със сълзи очи мълчали
во приема присъдата.

Това не е единственият случай- Ми 
палата година беше съдено на 62 ду
ши хванати за опит на пренасяне на 
наркотични средства. С това бдителни
те митнически, органите на съда и ми
лицията в Димитровград вършат една 
благородна задача: тук на границата 
задържат значителни наркотични сред
ства, предназначени за отравяне пре
димно на младежта на Запад.

С всяко изявление случаят се до
пълва.

Хелга и Мазафер се познават от 
две години. Както казват, те са любов
ници.

посветена на 
иието у нас.

9. ИЗБРАНИ ТВОРБИ, малка антология из лите
ратурното творчество па “Р^‘"СТТа ’Ш'

10. РАЗКАЗИ, автор ДЕ1КО ПЕЗРОВ
И. СЪВРЕМЕННИ МАКЕДОНСКИ РАЗКАЗИ, Р

Хелга не работи. Учи вечерно учн- 
лище. Има болни очи. В дома им ра
боти само баща й-

Музафер, е по народност турчин. 
Няколко години работи в Германска 

република. Оженен е сфедерална 
гермалка и има три деца.

Пред нова година пътуват заедно е 
един приятел, Исмет, в Турция. На 

Исмет остава в Турция- Хел-

12. ОБЩЕСТВЕНО-СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА, авт р

аЖгаЬ* ЗА14. ИЗБРАНИ ЧЕТИВА ЗА V И VI кЛ
Организации, учреждения и отделш

имат забележки или „бва това Да
заглавия, вместо нре/тложеии , ^^Г0издахелската 
доставят на издателството - за 
дейност - в "Н^здатазсетво^,Братство” -

книгоиздател ската

дейност

инж.
още
върщане 
га и Музафер пътуват заедно.

— Ншцо не зная за хашиша в мои- 
Музафер. Кълна се

лица, 
за други те кола — казва 

в трите си деца, че нищо не зная-
Сяда на подсъдимата скамейка, от.

за главата и така оста- 
слуша с внимание

които

ново се хваща 
ва дълго време, 
своята любовница Хелга. Б. Николов
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Молим, бе* покачишУц/ЦФр
АВТОРСТВОО *

— Иди да видиш — казва 
майка ва момиченцето
— дали колбасарииът
спшюки крачета.

След десет минути детето

си
Някои читатели не се обиждат от писаното 

рубрика „Моля, без докачеиие...”'
има

в нашата

Но за всеки случай се разпитват за иметосе врт^ща. 
— Не

пита майката, 
можах да видя, има

ше обувки на краката.
на автора.

НЯКОЙ ВСЕ ПАН 

* Е ПЯ4ШАТ0Р
одошъл ИМ

АКЪЛ
— Кугшх си едно страхот

но плашило разказва
селянин на съседа си. — 
Много е ефикасно?

— Наистина ли плаши пти 
цнте?

■

Общинският съД в Димитровград освободи ле
кар» Никола Цветков за това, че уж не е препи- 
сал книгата на Д-Р Маждраков от София. Сега 
предстои

д_р Маждраков от София. Сега 
Софийският Съд да осЪ№ Маждраков, 

че е „преписал” своя труд от книгата на Никола 
Цветков.

— До такава степен, че 
ми върнаха всички зърна 
които ми бяха ограбили ми

Пише дш по-старият син, що работи у Но- палата година.
ви Сад.

НА НАША СМЕТНАо *„Тате, Голему юиву мемоп да даваш туя го- 
дину на ислолпцу, нийс чу Ъу о.ремо. Двама пияни разговаря! 

па гьрсйоксапски параход.
— Виж 

ят. — Колко много вода!
— Да, бе — учудва се дру 

И това е само по-

Пиши ми кикво се пада туя годни у да Ьу
сейемо..." ломоти едиии-

Бре, кшево може да буде. Голема н>ипа т$п 
стоя неорана. Стану орище, запусте. По

сле у наше село се досели Найден ковачът с че
тири деца. Узе Ьу две године на ислолпцу. Ама 

нейе добар земеделец не дава млого гьиву- 
ту. Я лгу Ьу обеща н туя годину ама щом дойде 
писмо от синатога че се лоречем.

Узо плик и марку и му написа:
„Сине, получи писмото. „Гслемуту н>иву" не 

съм дал. Мнслео да Ьу дадем на Найдена ковача 
тога и туя годину, ама щом кажеш да Ьу оремо, 
че се поречем/

Туя годину требе да се сейе с моруз. Уба. 
во! Ама кой че копа морузат...'

Нема млаго време да се мине пак дойде пи
смо од Нови Сад. Четим:

„Тате, черЬете че дойду у село. По 
време кита морузат стиза за копане оне се рас- 
пущаю од школу. Що да чмаю овамо, че дойду 
ири тебе да га окопаю. Ти само дай матиЬете на 
Найдена ковачатога да Ьи клепа...”

Не веруйем дека тека че буде, ама дадо ма
тиЬете на Найдена да Ьи клепа. Клепа Ьи. Са сам 
Ьи наредил под стрею и чекаю копагье. Опрайил 
сам и плугат.

Не мину млого време еи по-младият син се 
обади од Димитровград. Оче и он да пооре „Голо 
бърдо”. Учуди се кикво йе стануло с мойите си
нове. Ония V Нови Сад далеко, реко, айде, 
отидем до Димитровград.

— Тате, каже ми синът, — по 
план за стабилизация предвидено йе да «е купу- 
йемо комлирйе и морузно брашно, брашно за за- 
пършку и погаче...

Бре, дошло ним акъл. А ка ньим я говорейо 
да не налуштаю земхьуту, они се шегую с мене. 
Са че работе у вабрику и че ору. Землята не мо
же да лежи цабе...

Айде със здравле, па кой има ньивицу «ека 
попуйе и приоруйе.

Поради закъснение на нашия вестник, един 
читател получава „Братство” в събота.

— Ах, вестникът малко закъснял! 
„Братство” му пристигнало в понеделник... 
— Какво ли става в редакцията?
„Братство” му пристигнало в сряда!
— Жено, пита той съпругата си. — Днес

године ГНяТ.
върхпостта.

ЛИ он о

При преглед на новобран 
ци питат Ото в какъв рол 
войски иока да служи.

— Във флотата.
— Добре, а знаете ли да 

плувате.
— Не, но нямате ли кора 

би.?

петък ли е?Ш отговаря съпруга-— Не, днес е сряда,в та му.Ш Защо ли „Братство” пристигна два дни■ по-рано...?

СТАБИЛИЗАЦИЯ*
о

С7,общение за състоянието 
на пътищата: „По автобан 
№ 3 проливни дъждове и в 
двете направления”.

В края на миналата година идва делови при. 
ятел в Дома на културата в Димитровград.

— Моля, с какво ще се почерпим — Имаме 
уиски, джони вокер, кафе, сливова, кимова?

— Може, едно кафенце — казал гостът.
А след това последвал и уиски...
Същият гост пристига в Дома на културата 

преди два—три дни. Завършили работата, седя- 
ли, приказвали домакинът не предлага никаква 
почерпушка.

— Другари, автобуса лш тръгва в 14 часа. 
Ако правите кафенце, вода — поправил си устата 
устата гостът.

Стабилизация братче, казал един от дома
кините и отворил внтрннката с празни шишета.

БЕЗ ДАТА
Димитровградската поща умолява хората ко

ито изпращат писма в Димитровград да не слагат 
дата на писането.

По този начин писмата на получателите ви
наги ще бъдат пресни...

това

о

Първият учебен ден. Едно 
дете пристига в забавачница 
та със следната бележка
прикрепена към жилетката 
му.

„Мненията, изказани 
ва дете не произлизат

от то 
непре

мено от семейството му".че
о

домашния Двама шотландци се сре. 
щат на гарата.

— Здравей, Джеймс, 
на си ли чакаш?

— Ами, чакам я ... При
стига.

же-

о

— Какво става със съседи 
те ви. От три дни вече не 
се бият.

— Сигурно са се скарали
Умоляваме читателите да изпращат мате

риали за рубриката „Молим, без докачение” 
на следния адрес:

,Братство”
За рубриката „Моля без докачание” 
Кей 29 декември 8, 18000 Ниш 

Но искане на испращачите, приложения
та може да се обнародват без подпис, но 
редакцията тряова да знае автора и адреса му.

о

Мили, можеш 
вееш без мене?

ли да жн-

- Да.
— Как?
— По-евтино.
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