
С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
а ря 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоено с Орден братст 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за нриноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи н наро
дности.
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РАЗГОВОР С ЛГОБИША ИГИЧ ПРЕПСР1ТЛТКТТ
регионална общност в ниш ДНАСЪРЧАВАНЕ НА СКУПЩИНАТА (НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА

Темпът на стопанското развитие на Димитров
градска община ще върви по-бързо от 

стопанското развитие на СР Сърбия
НА

® ОЦ?9Ма—°1Я985Игод5шаЦ ЩС ^ъДе п^снат 113 публично обсъждане регионалният средносрочен

Председателят на Скупщината на Междуобщин 
ската регионална общност в Ниш Любиша Игич 
любезно се отзова на молбата на редакция „Брат 
ство" н сподели по някои актуални въ проси, от
насящи се до реализацията на досегашния план >та 
развитие на Нишки регион и хода на подготовката 
за приемането на новид средносрочен план 1981—
—1985 година.

Заканителната година от 
текущия средносрочен план 
наскоро ще навлезе въ» вто
рата си половина, и сега ве
че положително може да се 
съгледа какво от него е о- 
съществено. Кажете ни, дру 
гаРю Игич, нещо повече за 
условията, характеристиките, 
опита и резултатите от ре
ализирането на средносроч- 
ния план 1976—1980 година в 
Нишки регион?

— В досегашния период на 
реализация на оредносроч- 
ния план за обществено-ико
номическо развитие е осъще 
ствено макар че при малко 
по-сложни условия от очаква 
ните, динамично обществено 
икономическо развитие и об 
ща оценка за реализацията 
на плана е положителна.
Множеството проблеми и из
вестни затруднения в насто
ящето стопанисване и развой 
ните насоки се преодоляват 
успешно. Може да се каже, 
че от периода на застой, у- 
падъ-к и стагниране излязох
ме и че сега сравнително ус
пешно се осъществяват но

МЕРКИТЕ, КОИТО ПРЕД 
ПРИЕ Съюзният изпъл 
НИТЕЛЕН СЪВЕТ ПОЛУЧА 
ВАТ ПОДКРЕПА В СТОПАН 
СКИТЕ КОЛЕКТИВИ НАВ 
РЕД ИЗ СТРАНАТА.

план

ността все повече се оспособ 
ява за ползване и понататъ
шно развитие на .модерна те
хнология, което е присъщо 
и в другите области на сто
панисване. Започнахме с мо
дернизация на големи проми 
шлеп и и други мощности, ко
нто трябва да дадат възмож
ност за по-стабилно стопан
ско и обществено .развитие 
и увеличение на заетостта. 
Значителна 
активност е присъща в ма
шинната и електронната ггро 
мишленост, „Тигър” — Пи 

'рот, „Агрокомбинат”— Ниш, 
ШИК „Копаоник” и др.

За разлика от досегашния 
период, когато нямахме дос
татъчно акции по сдружа
ване на средства, в послед
но време все повече се насоч 
ваме към тази задача.

За значителна част от про
грамите инвеститорите все 
повече се свързват с пратнь- 
ори в чужбина, при което до 
голяма степен се разрешава 
въпроса за прилегане насъ® 
ременна технология и пазар.

В рамките на общото рав 
ноперно развитие на регио
на през изтеклия период са 
осъществени забележителни

'V-
/ V®

В рамките на първата фа
за на стабилизационната про 
грама, Съюзният изпълни 
телен съвет взе решение 
за промяна на курса на ди
нара. Новият курс е 27,30 
динара за 1 американски до 
лар. Същевременно са пред 
ложени и редица други мер 
ки, които ще съдействуват 
на тази крачка в осъщес
твяването на стабилизацион 
вата политика, давайки ефнк 
ти вече през настоящата го 
дина.

В борбата за стабилизация 
досега са осъществени за 
видни резултати. Пролпплле 
ното производство отчита 
Ръст Ог 6 на сто, което съ° 
тветствува на запланувано
то. Инвестициите значително 
стихват, въпреки че все 
още са огнище на несгабнл 
ност. Личните доходи върв 
ят под крак с иконолшчес 
ката стабилизация- От 1 я^У 
ари до 20 май износът е уве 
личен с 34 на сто, а вносът 
с 12 на сто, което може да 
се отчете като положителен 
процес.

Тези резултати все пак 
не са достатъчни за осъщес 
твяване на всички поставе 
ни цели. Това най-много 
се отнася До основната ста 
билизационна цел: привеж
дане на платежно-баланс 
ния дефицит на два мили
арда долара. Следователно, 
стабилизацията трябва да 
се насърчва с нови мерки. 
А основна цел на девалва
цията на динара е износът 
да бъде по-привлекателен за 
чуждестранните купувачи, 
понеже става по-евтин, а 
обезхрабрява вноса, който 
сега става по-скъп. Новият 
реален, курс на динара 
трябва да подтикне ръста 
на износа и прилива на ва 
лутни средства, при намаля 
ване на валутните разхо
ди, за което по-рано се оп 
ределихме.

Разбира се, дълготрайно 
подобрение на 
баланс и разрешаване на 
натрупалите се проблеми не 
може да се осъществи 
право с едно такова меро
приятие. И занапред предим 
ство се дава иа повишава
нето на производителността 
иа труда и
стопанисване, намаляването 
иа всички видове потребле
ние и спестяването на сред 
ства и суровини. И естес 
тяено лонатат'/, плюто още 
ло-засилеио ангажиране на 
всички организирани социа 
листически сили за постига 
не на високи ефекти в ико 
номическата стабил из а ция •

Шг-, ^

Щл\. й. '■ ^ '/•> (кгви обществено-икономически 
отношения. Така от заплану
ваните капиталовложения о- 
коло 2/3 са вече реализира
ни или пък се реализират, а 
стойностно, планираният о- 
бем на капиталовложения ще 
бъде надхвърлен. Забележи
телни резултати са осъщест-

>1г,
инвестицжжн а

Щ

Ш
Любиша ИгичГраничен събор

На 22 щни (неделя) т. г. 
на местността „Славче" при 
Извор край Босилеград ще 
бъде проведен граничен съ
бор. Същият ще бъде от
крит в 6, а закрит в 17 ча
са югославско време.

По време, иа събора ще 
бъде изпълнена смесена кул 
турно-художествеиа 
ма.

ционалния доход изцяло и 
на глава от населението. При 
това важна роля изигра фон 
Дът за насърчаване развити 
ето в неразвитите краища. 
Покрай реконструкцията и 
изграждането на нови обек 
ти в промишлеността, селско 
то стопанство, туризма и тъР 
говията, вложени са значи
телни средства и за геолож
ки изследвания, стимулира 
се настаняването на специа
листи в този край, за изра
ботка на студии, проекти и 
подобни.

И в областта на обществе
ните дейности също така са

програ-

резултати в развитието 
неразвитите и крайгранични 
области. Реализирани са ве
че над 70 на сто от заплану 
ваните нови мощности, което постигнати хубави резултати 
доведе до увеличение иа на

вени на сектора на капита 
ловлеженията в промишле
ността. Това е твърде ‘важ
но за промяната на стопанс
ката и техническата струк
тура в региона. Промишле

на

в модернизирането на съще- - 
ствуващите и в изграждане
то на нови обекти, конто до
принесоха нарастаналите по
треби о областта образова
нието, здравоепозването. кул 
турата, физическата култу
ра и на останалите видове

НИШ: ОТ НАУЧНИЯ СИМПОЗИУМ „КОМУНИСТИЧЕСКИ ОБЩИНИ В СЪРБИЯ 
1920 — ТА ГОДИНА"

Победата на КПЮ на из 
борите през 1920 година 
представлява прогресивен 
опит, който създаде основи
те па които н сега се опи 
рамс — изтъкна д-р Тихо-

по-пълно да се осъхцествя- 
ват.

И на плана на развитието 
иа обществено-икономически 
те и самоуправителните отно 
шення са постигнати завид
ни резултати. Присъща е по- 
добра организираност, извър 
шва се и се доизгражда са- 
моуправителното организира
не Върху основите на Конс
титуцията и Закона за сдру
жения труд. Създадени са 
основат предусловия за още 
по пълна изява на самоупра- 
вптелните права на труде
щите се и гражданите. През 
изтеклия период са съЗДаде- 
ни над 120 общински и 12 
регионални самоуправителни 
общности на интересите, с 
което са създадени условия 
за бързо съгласуване на вза- 
1 шиите интереси, афирмира- 
пе на планирането и прилага 
пето на принципа за свобод
на размяна па труда, макар 
че действителното 
на сдружения труд в само- 
управителните общности иа 
интересите не с на задово
лително равнище.

Делегатската система с над 
I 700 делегации представлява

мир Влашкалич.

КОМ УШ1СТ1ГЧСС К11ТС общи 
Белград, 

Ниш, Лссковац, Враня, Пи
рот, Крагусвац, Кралево, У- 
Ж1гцс, Валево и много дру

пи в Сърбия

гп — тази година чествуват
60 -годишнината от пъР 
вино победи на комунисти
те на проведените общински

платежни;/

избори през 1920на годила, 
проведен на

6-ти и 7-М1И т.м. в Ниш, 
който бяха изнесени над 30

Симпозиумът,
на

по-ефективно доклади за времето и об
стоятелст-вата. п които се 
провеждали изборите и из влияние
ХОДЪТ ЛМ В Сърбия, Косо 

и Войводииа, бе органи- 
но случай 60 годиш

по
зиран
мината от ознаменува пето 

и револаоциТихомир Влашкалич, председател т Председателството 
на ЦК СКС

па КПЮ, СКОЮ
омиите синдикати. (На 3 етр.)



*тно заседание на
П редседателства

Съюзния изпълнителен сг 
Вееелиц Джуранович. 

Двете Председателства под 
крепиха насоката на Съюз 
пия
предприемането 
тъниш мероприятия за осъ
ществяване на политиката 
па икономическа стабилиза
ция.

двете
на ЦК наПредседателството 

СЮК.
В работата па заседание

то участвуваха най-високи 
дейни »ъ» Федерацията. Оо
съдени бяха п;-г л! акГУа-" 
ми въпроси о.,. провеждане
то „а политиката "а стаби 

Уводно изложение

В Белград па 4 ю„и. пред- 
седатевствупаио от Цвиетип 
Миятович, со проведе СЪВ‘ 

па Пред 
СФРЮ и

вет

изпълнителен съ«ет в 
на по-нага

местно заседание
седателството па

лизания- ,
изнесе председателятУсъвърюмству- 

вам иа стоаан- 
овато сътруд

ничества

па

Югославия в Ужишна 15
Делегация на Търговско- 

промишлената палата на 11Р 
България. оглавявана от 
председателя па 
Пенко Пенков. тези дни пре 
бивава » СР Сърбия- С де 
легация па стопанската кама 
ра на .нашата република, 
българската стопанска деле
гация води разговори за раз 
шлряваие и усъвьршепетву 
вале па стопанското сътруд 
ничество.

В началото на посещение
то си, българската стопан
ска делегация посети Ниш. 
В разговорите между гости
те от България и делегация 
на Регионалната стопанска 
камара в Ниш, състояли се 
в Нишка баня, бе изтъкна
то, че стокообменът между 
стопанските организации от 
Нишки регион и съседна Бъ 
лгария е изпод възможнос
тите и взаимните интереси. 
Освен това, основна форма 
на сътрудничеството досега 
са куполродажните отноше 
ния. Това обстоятелство на
лага да се изнамират посъ- 
вършенн облици, каквито са 
кооперацията, размяната на 
опити л технология, съвмест 
ното излизане на трети па
зари и подобно. И двете де
легации изразиха голямо же 
лание пред взаимното сто 
ланско сътрудничество да 
разкриват нови простори, въ 
ЗМОЖНОСТИ II форми От ИН- 
терес на стопанските орга 
пизации от двете страни.

Делегацията на Търговоко- 
промишлената палата на НР 
България посети редица во
дещи стопански колективи 
в нашата република.

ВСЕКИ ДЕН в Ужишка 15 в Белград ос^мва без- 
м посетят гробницата

В колоната са Ти-ИЗ ИНТЕРВЮТО НА ЦВИЕТИН МИЯТОВИЧ НА СЪ
ВЕТСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

крайна колона от хора, чакащи да 
1«.| ппезилента Тито в цветния дом.
Това ГГонГГ^Г и^рдоЛ- -ТорГяа 
различна възраст и професии, които носят V себе си 
едно съвместно желание: да отдадаг почит на ооича- 
пш Тито. През първите седмици на юни над 28 хиляди 
граждани на нашата страна посетиха мемориалния кр- 
„„леке „Йосип Броз Тито” ;ю Дедии6е. Всички в сеое 

г топлото желание да отдадат почит на другаря

палатата

УСПИШ ДОСЕГАШНО РАЗВИТИЕ 

И ДОБРА 0ЕРСПЕК1ИВА
Имайки предвид трайна 

та Ц проверена принципна 
основа на двустранните от 
ношиемя, 
ще нанашето сътрудничес
тво, готовността и интереса 
иа двете страни всестранно 
да кодобряват 
отношения, ние с пълно ос 
нование можем да кажем: 
югославско — съветските от 
ношения 1шат добра перспе
ктива.

Председателят на Предсе
дателството на СФРЮ Цвне 
тин Миятович даде интервю 
на съветската телевизия по 
повод 25—годишнината от 
подписването на Белград
ската декларация. Отгова
ряйки на въпроси на бел
градския коресподент на 
централната съветска теле
визия, която на 3 юН11 изця 
ло предаде разговора с пред 
седателството на СФРЮ, Ми 
ятович, между другото ка

Сд1 ПОСЯ Т
Тито, още веднаж да дадаг обет, чс ще продължат 
говото ненадминато дело. В колоната се палитра сбрати- 
ме//а Югославия, младежта й, бойците, пионерите и вси
чки са горди, чс са живеели в Тисово време, че могат 
за всички времена да носят спомен на

не

високото равни

великана на
югославската история.

взаимните
На снимката: граждани от Славонска Ораховхца чакат 
ред да посетят гробницата на другаря Тито

Това подразбира и необхо 
димостта и двете страни с 
пълно уважение да се от 
насят към разликите, съще 
ствуващи в нашите схваща
ния, интересите и политика

за:
Считам, че съществуват 

широки ВЪЗМОЖНОСТИ II
благоприятни условия за 
по-нататъшното 
на нашите отношения. Готов 
ност в тази насока, за укре 
пване на сътрудничеството 
между СФРЮ и СССР, СЮК 
и КП СС на основата на 
пълно зачитане на съвмест 
но приетите принципи на 
най-високо равнище, изра 
зиха и двете страни, както 
в размяната и последните 
поръби между другарите Ти 
то и Брежнев, така и в не
отдавнашните разговори, ко 
и то с другаря Брежнев во
диха другарите Лазар Коли- 
шевски и Стеван Доронски 
в Белград.

развитие

та на нашите две страни. 
Тези разлики естествено про 
излиза^ от различните обек 
тивни условия на 
страни — от тяхното -разли 
чно международно положе
ние и самостоятелно избра 
ните пътища в социалистиче 
ското строителство. Тези ра 
злики, както съвместно 
съгласихме, не трябва да 
бъдат спънка в подобряване 
то на нашите отношеиия и 
всестранното и равноправно 
югославско

двете

се

съветско сът
рудничество.

ва често се и меняваха за 
състоянието в нашата стра 
на ^ н изобщо в света.
. Когато след световната

криза 1929 
к°ят° засега и 

Югославия и всички нейни 
народи,

ИОСИП БРОЗ ТИТО ЗА БРАТСТВОТО
И ЕДИНСТВОТО (1)

икономическа 
година,ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

принципни 
този особено важен 
ствителен въпрос води все 
°1пе Дълъг път. Известно 
е, че в разискванията по на
ционалния въпрос 
сиха Комшггерна и 
Сталин.

становища по на международния 
хоризонт се яви опасността 
от фашизма, стана все по- 
очевидно, че бъдещето на 
Югославия 
птествуване могат 
печат
та борба, 
на националната 
алност

В огромното революцио
нно дело Титовата борба 
за решаване на национал
ния въпрос, за коване на 
братството и единството иа 
нашите народи и народно
сти, за осъществяване иа 
националните свободи, раз 
бирателство и 
безспорно 
дена в неразрушимите осно 
ви на нашата социалистиче 
ска самоуправителна общ
ност. Това е един от най- 
важните стълбове, спокой 
на и съединяващ матери
ал, истинско решение за 
всички народи на Югосла
вия. за тяхното настояще 
и бъдеще. Тито и всред 
братоубийствените погроми 
изтъкна най-съдържателна 
алтернатива 
и единството, без което не 
представляваме нищо.

Националният въпрос не 
е област от живота, която 
може веднаж завинаги да 
се реши. Тя включва пое 
тоянно развитие на отноше 
нията на национално рав

и чув

ноправие не само в поли 
тичеоката, но и в икономи
ческата и културната сфе
ра и постоянни усилия за 
разширяване 
та за разцвет 
род 
ност.
комунисти и Тито постоянно 
отделят внимание на по- 

развитие и 
на полити- 

братството и

трябваче Да я пазим. 
зеницата на окото 
с начина на реша-

и нейното съ
да обез 

тяхна об

„като 
си", но 
ване 
стана

се наме 
лично 

Въпреки че оказа само чрезиа ционалния въпрос, 
пример на демокра- 
отиошения между

на услов пя
на всеки на- 

и на всяка национал- 
Затова югославските

при признаванеположителна 
положителното становище по 
отношение

подкрепа на индивиду- 
и равноправност на

равенство, 
трайно е вгра- тични 

народите. признаване на всеки народ.
Изхождайки 

такава 
Партия

многонационален състав на 
Югославия, Коминтерн 
своята интервенция 
лутанията 
действуване 
ва особено бе 
приемането на 
за необходимостта 
биване

именно от 
преценка, нашата 
-на практика запбч 

па да провежда политика
та на обединяване на про 
гресивните сили, изтъквайки 
особено

Тук със 
засили 

в практическото 
на ЮКП. То-

ще предадел1 изво
ди от речи, статии, докла- 

и други на Йосип Броз 
Тито за братството 
ство:

нататъшното 
обогатяване 
ката на ди,
единството и 
ето. С 
листическото 
ние, тези

случаят с 
становище

равлолрави- 
развитието на социа 

самоуправле- 
отношения по- 

задълбо 
се демократичните 

връзки, солидарността 
договарянето между 
ническата

и един-
националните икот раз тереси и равноправието на 

народите. От такава поли 
тика произтече през 1934 
година решението за съз 
даване на Комунистическа 
партия Хърватско и Слове 
«и*. а в перспектива и Ко
мунистическа партия на Ма 
кедония. което няколко го 
дини по-късно се и осъще 
стви.

Тогава бе 
нициатива за 
национални 
таналите

на Югославия, 
според това коя 

схващане,тонататък укрепват, 
чават ПОЛИТИКА НА БРАТСТ

ВОТО И ЕДИНСТВОТО е била само някакво изку
създание с Версай 

договор. Коминтерн 
— намеса в заемането и 

на някои други политически 
становища, които 

изхождаха от 
на действителността и 
цифичната обстановка 
Югославия, 
оценки във 
Коминтерн,

ствено
СКИя
има

. ибратството
работ

класа и всички 
народи и народности. Благо 
дарение на това, нашата об 
щност, не

Теоретичните разисквания 
националния въпрос, во 

дени през 1923 и 1924 
на представляват 
жителка

по
годи 

забеле 
крачка в усилия 

та ЮКП да заеме

не вина- 
анализ 

сле
гисамо че запа- 

най-ценната придобив
ка от Народоосвободителн 

тази стойност, за 
1 с охота казва,

зи
правил-

становища и да поведе 
ефикасна политика. Но до 

програма и

а ни вта война 
КОдТО

раздвижена и- 
създаване на 

партии и в ос 
земи на Югосла

но от различни 
върховете на 

които при то- 2
Тито съвсем ясна
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Темпът н стопанското рапотие м Дммитровградона община ща върви 

па-аързо от отопамюта размтиа на № Сърбия
(Ог 1-ва стр.)

' • - .< . >_ • " I
основна опора на по-нататъ 
шното развитие на самоупра
влението

са богати с руди на метали 
и иеметали. През последните 
години е направено 
Върху изследването на нахо
дищата им, което ще про 
дължи и в предстоящия пе
риод. А предвиждаме да за
почне и експлоатацията 
отделни оуровни и въглища. 
покрай експлоатацията, счи
таме, че трябва да се пост
роят производствени мощно 
еги за преработка на огнеу
порна глина, както и за про 
изводство на строителни ма
териали от глина и други су 
ровини.

много

интерес само за 
общини, но поради 
значение е постигнато общо 
съгласие на всички общини 
в предстоящия период да им 

предимство. Тук 
имам в предвид важни 
папски обекти, големи и спо
собни да стават носители на 
развитието на отделни райо-

отделни
тяхното

ко на енергията, храната и 
суровините, сетне на „малко
то стопанство" и други, как
то и

; мизъ'М да гледаме на развой 
ните перспективи на тези об
ласти

на
и към планирането 

ма тяхното развитие в пред
стоящия средносрочен пери 
од да минем още по-амбици
озно. Така на пример, пред
вижда се, темпа на развитие 
на димитровградското сто
панство трябва да върви с 
една трета по-бързо от съв 
«супното стопанско развитие 
на Социалистическа релубли 
ка Сърбия-

При изработването на пла
новите документи, изхождах
ме от възможностите, ком- 
партивниге предимства 
потребите на тези общини и 
на целия регион. Тъкмо за
рад това, основната насока 
в икономическото развитие 
на общините Димитровград 
и Бабушпица ще бъде в по
нататъшното развитие на аг 
роиндустриалния комплекс, 
туризма и промишлеността.
Естествено, тези планове ще ги 
трябва да доизграждаме и 
съгласуваме, в което до края 
па годината ми предстои ин
тензивна активност, но още 
от сега сме се определили 
селскостопанското произвол 
ство да развиваме при по- 
голямо използване, па необ
работените площи, чрез из
граждането на мини-ферми 
и чрез финализация на селс
костопанските продукти, пре
димно на мляко и месо. . »

През Димитровградска об- ‘^нГр^витието^на^об^ст-' 
щипа минава ме жд у н ар оди о вените дейности в общините
то шосе и ж. линия. Счита- Димтровград и Бабушница 
ме, че тези съоощителни 
връзки предлагат големи въз 
можиости за стопанско раз
витие на общината и плани
раме да завършим гостил и и 
чароко-туристическия комп- 
лекс, да електрифицира
ме железопътната линия 
Н нш югословско-българската 
граница, строеж на обект за 
втоварване, изтоварване, ск
ладиране и опаковка на сто
ки и др.

Считаме; че трябва да сс 
даде подкрепа на идеята за 
изграждане ма почивен ко.мп 
леке в Звонска баня и за 
по-голя-мо развитие на здрав 
по-рекреационния туризъм, 
както и афирмация и използ 
ване на природните красоти 
по долината на река Ерма, 
за което ще допринесе и из 
г-раждането на язовир при 
село Тр. Одоровци.

Промишлеността на общи
ните Димитровград и Бабу 
шпица е нова стопанска об
ласт, поникнала отпреди 20 
години, а много интензивно 
се развива. Закръглянето пл 
производствените програми, 
специализацията и модерни
зацията иа производството и 
взаимното свързване и сдру
жаване са основните насоки 
па развитие на промишле
ността и в предстоящия сре
дносрочен период. Така на
пример в Димитровградска 
община се предвижва в ра.м 
ките на текстилната проми
шленост да се извърши за
кръгляне на цеха за произ
водство на тежка конфек
ция и изграждането па нов 
цех к*ьм тъкачницата за про 
изводство на клпми, в рам 
ките на химическата проми
шленост — усвояването па 
нови произведения от мета 
лопластика, гума и гу.мопла- 
стика; в рамките иа метало- 
преработвателпата иромишле 
пост усвояване па произ
водството на енергия и съо 
Ръжения, изработка на 
ги и др. Съответните 
паве придружават и потреби 
те дървообработващащата н 
кожарската и др промишле
ности в тези общини.

Територията на общините 
Димитровград н Бабушница

по-ускореното престру-к 
гуиране на съществуващите 
мощности ще се ползва с 
предимство

и по-ускореното 
Съвкупно развитие на обще
ствено-икономическите и са- 
моуправителните отношения 
в нашия регион. Досегашна
та активност на реорганиза
цията

се даде
сто- в предстоящия

средносрочен план.
4. Развитието иа неразви

тите и крайграничните об
ласти ще има отделно значе
ние и място в рамките на 
целите и задачите.

На осъществяването иа 
утвърдената кадрова полити
ка, както и по-лродуктивно- 
го настаняване на работа, 
като неотложни задачи иа 
по ускореното съвкупно раз
витие иа нашия регион в 
Предстоящия период ще пос
ветим още почолямо внима-

Ншпка община 
чрез създаване на повече об
щини значително ще доцри- 
несе правата на трудещите 
се и гражданите по-ефикас
но И по Пълно да се осъще
ствяват в тази най-голяма об 
щина в Нишки регион.

Инициативата

на ни.
Нашите основни определе 

ния и насоки в развитието 
до 1985 година 
следните:

1. Основни усилия трябва 
да положим към последова
телното провеждане на ста
билизационната политика и 
съгласуването на стопанство
то и обществените дейности 
с изострените пазарни усло
вия на стопанисване. Това 
преди всичко е борбата за 
гю-голдм доход, за по-рацио
нално стопанисване, за при
способяване структурата на 
асортимента към потребите 
на пазара, за 
стопанската структура, за у- 
скоряване на износа при 
намаляване на вноса и за 
още по-успешно включване 
в международното разделе
ние на труда. Това нещо .мо
же да се осъществи само 
въз основа на оптимално и 
рационално използване на

За Димитровградска и Ба- 
бушнишка общини е от го
лямо значение развитието на 
спомагателните

главно се

дейности,
преди всички — на пътните 
съоощения, електростопанст- 

и вото, телеграфо пощенските 
съоощения, водоснабдяване
то и др., така че на тези въ-

на другаря 
1ито за колективна работа и 
отговорност и нейното пос
ледователно провеждане на 
практика представлява псьна 
татъшно
на демократичните 
ния и още по-пълно осъ.щест 
вяване на делегатската 
тема като основа на нашата 
самоуправителна социалисти
ческа демокрация- 

— Подготовката за изра- 
на следващия сред

носрочен план е в пълен раз 
гар. Как и Между общинска 
та регионална общност се съ 
гласуват интересите на обще 
ствено-политическите общно
сти в рамките на планира
нето на развитието на реги
она за периода от 1981—1985 
година? Кажете ни докъде 
се стигна с изработката на 
проекта на предстоящия 
средносрочен план?

— Започнахме с подготов
ката за изработка на пред 
стоящия средносрочен план. 
Покрай решението за изра 
ботка на плана, утвърдена е 
и програмата на активност 
на всички субекти в плани
рането, а вече имаме и про
екторешение за насоките па 
обществения план на Между 
общинската регионална общ 
ност в Ниш за периода от 
1981—1985 година.

Планът на Междусбщннс- 
ката регионална общност не 
е механичен сбор от общин
ски планове. Той съдържа 
насоки и предимствени от 
расли, които са от интерщ 
за всички общини в регио 
на. или ония които са от

проси при планирането на 
развитието в предстоящия пе 
риод ще се даде съртветно 
значение. Планирането на та 
кова стопанско развитие, ще 
придружава 
нето на съответни и дру- 

елементи

мие.
0. Понататъшното разви

тие на самоуправяението- 
то, делегатската система, 
свързването и сдружаването 
с съставна част иа нашата 
бороа за последователно осъ 
ществяване на стабилизацио 
ината политика в предстоя
щия период.

7. Укрепването на всена
родната отбрана, обществе
ната самозащита и сигурно
стта и създаването на още 
по добри материални усло
вия ще представлява значи
телна област на нашите ус
илия и действия и в предсто
ящия период. Всичко това са 
задачи, които още повече ще 
уточним в предстоящия сре
дносрочен план на развитие 
на региона, чийто проект 
ще пуснем на публично об
съждане още през настоя
щия месец.

— Какви са развойните 
перспективи на Димитров
град н Бабушница, през сле 
дващите пет години и къде 
е тяхното място в следващи
те пет години в бъдещия

задълбочаване
отноше-

сис- планира-и

по-промяна на като
голямо включване на сто
панството в тези общини 
в международното разделе
ние на труда, развитието на 
комуналните 
жилищното 
детайлни градоустройствени 
планове, защита на човешка
та трудова и жизнена сре
да, залесяване на голините, 
уреждането на поречията на

ботка

дейности и 
строителство.

съществуващите ресурси, мо 
щностите и фонда на труда 
иа всички заети. Това изиск 
ва по-добра организираност 
и синхронизирано действие 
в сдружения труд и по-шпро 
ко. последователно провеж
дане на идейните насоки и 
по-отговорни отношения към

реките и така нататък.

се придава не по-малко зна
чение, покрай обектите по 
здравеопазване, за прехрана 
и живот на учащите се и 
др., предвижда се и строеж 
на нова училищна сграда за 
средно насочено образова 
ние и завършване на дома 
за остарели лица в Димит
ровград. Огромно внимание 
се отделя и на таченето на 
традициите и специфичните 
особености на народността, 
което ще се обезпечи с подо 
брението работата на инсти
туциите, предимно в облас
тта на културната и инфор
мирането. Също считаме, че 
са създадени необходимите 
условия за откриване на ро
ден музей в Димитровград.

Всички тези насоки и мно-

труда.
2. Ще продължим със за 

почнатия темп на растеж на
обществено-икономическото 

развитие на региона при по- 
ефикасни и по рационални 
кдпталовложения. Запланира 
ли сме да завършим започ
натите и да построим нови 
крепни стопански, спомага
телни и други обекти» които 
да дадат възможност за по- 
ускроено развитие на реги
она и да намалят изоставане 
то му по отношение на СР 
Сърбия.

3. Развитието на предимст- 
зените отрасли, преди всич-

средносрочен развоен пери
од?

— Известно е, че българс
ката народност в СФР Юго
славия се ползва със съЩите 
права, както и всичките дру
ги народи и народности в 
пашата страна. Обаче декла
ративно равноправие, без 
съответна икономическа ос
нова, довежда под въпрос 
пълната изява иа това рав
ноправие.

Като се има това на пред
вид. в Междуобщииската ре
гионална общност особено 
внимание се отделя на раз
витието на общините в реги
она, в който живее българс
ка народност, относно Дими 
тровградска с над 95 процен
та и Бабушиишка община, 
в кояго живеят около 3.000 
жители от българска народ
ност.

В периода .на реализация 
на текущия средносрочен 
план в общините Димитров
град и Бабушница се разви
ва интензивна инвестицио
нна активност, която предим
но беше насочена към мо 
дерпизация и закръгляне па 
производствения процес при 
съществува! питс организа
ции па сдружения труд и 
тяхното оспособивапо за по
нататъшно развитие. Постро
ени са и напълно нови про
изводствен и мощности,
всред които особено бих 
изтъкнал овцефермата в 
Димитровград и фабриката 
за производство па вътреш
ни автогуми в Бабушшща. 
Отделна активност е насоче
на към сдружаването и обе
диняването иа производство 
ните мощности в тези общи
ни с други трудови органи
зации в региона и по-широко. 
Постигнатите резултати в 
досегашния период ни дават 
възможност с пълен опти-

шения бе един от мощни 
те извори на нашата сила 
и залог за всички наши по
беди.

Политиката па национал
но равноправие и всестра-

вия, за което по това вре 
ме условията бяха назрг- 

Това бе осъществено 
в течение на освободителна 
та война, относно веднага 
след победата на социалис 
тическата революция. Но е 
случайно, че в Заключения
та на Петата земалска (на
ционална) 
през 
голямо
тиката на Партията ло на-

жество други елементи от 
обществено икономическото 

развитие след изясняване на 
трудещите се и гражданите 
и съгласуването на планове
те, ще влезнат в общински
те планове. В регионалния 
план не всички ще бъдат из 
тъ-кнатн, а само някои от 
тях, но още сега положител
но може да се твърди, че 
ще бъде прието определени 
сто тези краища да се раз
виват с по-ускорени темпове, 
отколкото съвкупното раз
витие иа региона. Такива оп
ределения в регионалния 
план ще бъдат подкрепени 
по време на релаизация и 
от всички останали общини 
в региона, защото регионал
ният план, както и другите 
документи, конто Скупщина
та на Между общинската ре
гионална общност приема се 
усвояват въз основа на пъл
ното съгласие на всички об 
щшш. Това с и разбираемо, 
защото регионът по харак
тера си, не е обществено-по
литическа общност, но сво
еобразен самоуправнтелен о- 
блик на организиране и обе
диняване на общините с цел 
между тях да се осъществ
ява трайно сътрудничество, 
съгласуват плановете като 
се осъществяват и други съв 
местни интереси.

ли.

нно признаваме на национал 
ните особености се изявява 
в течение на Народоосвобо 
дителната война и в съз 
даване на главни щабове 
на освободителната войска 
във всички земи и покрай 
нини на Югославия, във 
формирането на отделни во 
енни единици, в учредяване 
то на земалски веча (маци 
онални 
налното

конференция 
1940 година се дава

значение на поли

ционалния въпрос.
Правилната политика на 

ЮКП по националния въ- 
бе от извънредно знапрос

чение за съпротивата на 
нашите народи срещу фа 
шистката агресия и даде
възможност за създаване 
на широк всенароден Фронт 
под водачеството на Кому 

партия при 
народи и народно

сти на Югославия- Тя даде 
възможност за предприема
не на въор7,жена борба сре 
щу фашисткия окупатор 
и нейното прерастване в

револю'
особс-

съвети) на нацио 
освобождение, в 

отделни об 
на народо-фронтови

развитието на 
лици
и други политически и об
ществени масови организа 
ции, и накрая, в самото съ 
сдаване на федеративно об 
ществено-политическо ус
тройство па социалистическа 
Югославия. Борейки се без 
компромисно срещу всич
ки явления, които пречат 
.на вт^зстановявапе па дове
рие истинско сътрудниче 
ство между народите и на
родностите, нашата Партии 
в течение на революцията 
иа дело осъществи братство 
то и единството наемаш и те 
народи.

нистическата 
всички

социал истическа 
ция- Тази политика 
но има силен отзвук в 
кръговете на прогресивната 

което
за нейното по-здраво

ала-
лла-тюв-интелигенция, 

лия
свързване с работническото 
движение под ръководство
то на ЮКП.

Такава
стта на националните отно

(СЛЕДВА) 
доклада пред IX 

конгрес на СЮК, Бел 
град, 17 март 1969 г.

От
политика в обла

Интервюто взе:
Борис КОСТАДИНОВ

БРАТСТВО * 13 ЮНИ 1980
СТРАНИЦА 3



ТИТО КАЗА... (

ЮГОСЛАВСКИЯТ ПЪТ В СОЦИАЛИЗЪМ
■ ^ ■ Разбира се, необвързаните

страни ле могат да се при 
мирдват с какаото и да би
ло споразумяване на велики 
те сили за
Обаче напрегнатите огноше 
ния между
тяхната конфронтация, мина
ти имат и по-широки отри 
дателни последствия- Затова 
техните отношения 
само тяхна лична работа.

Но не е достатъчно да се 
нормализират и подобряват 
отношенията само измежду 
СССР и САЩ. Необходимо е 
същото да се прави и изме
жду СССР и Китай и Китай 
и САЩ в интерес на всяка 
от тези страни, както и де
лия с«ят. Ние живеем в 
единен свят, в който трай* 
лият мир може да бъде са
мо единен.

Движението и политиката 
на необв7зрзвалето не се и не 
могат да бъдат трансмисия 
или резерв на който и да 
било блок. Това е несъвме
стимо със същината на 
политиката на необвързване- 
то.

(Из интервюто на прези
дента Тито пред в „Борба" 
от 14 август 1979 година)
Нашето движение е обър 

нато към възловите пробле
ми на днешния свят — въ
просите на мира, сигурност 
та .развитието и общия на 
предък. То изразява съшин 
ските интереси на Цялото 
човечество, а не само на 
една негова част. Дотолкова 
е по-голяма неговата истори
ческа отговорност. Тази. от
говорност е на всички ни. 
Ние не смеем никога да из
губим от предвид онова, ко
ето ни е общо и което ни 
сближава. Трябва да се про 
тивопоставим срещу всич
ко, което ни разделя и ко
ето благоприятствсва на про 
никването на чужди интере 
си в нашите редове.

Нашнят траен интерес и 
нашата стратегическа цел в 
момента е по-нататък да 
афирмираме коренните прин 
ципи на политиката на необ 
вързване и въз основа на 
тях да укрепваме солидарно
стта. единството и дееспособ 
ността на движението за не- 
оовързаност. Това са сигур 
ни пътеуказатели на наше
то движение към бъдещето. 
Само така може успешно да 
допринасяме за изграждане
то на свят, към какъвто се 
стремим.

От това аз лично се Ръ' 
ководех, решавайки се за 
този далечен и мене уси
лен път. Ръководех се и от 
отговорността, която имам 
като един от
ниците не движението и с 
крепко убеждение, че няма 
такива жертви, които не 
трябва да се поднесат, кога- 
то се касае за толкова висо
ки цели и благородни иде
али. за които се бори на
шето движение, а къ-м кои
то се стремят всички наро
ди в света.

има място у нас.
Мнозина досега считаха, че 
те трбва да говорят и ирис 
мат всички решения и име
то па работниците, а работ 
циците тиъРДС малко да оъ 
дат питани. Аз вярвам, че 

работници няма

всяка фабрика и всякотел,
предприятие, тоест трудов 
колектив приемат свои гари 
феи правилник, с който се 
урежда правилно възнагра
ждаваме на всеки работник, 
тоест, негово участие в раз-

бъдощето на цялата нашата 
оощност...”

ПРЕД Народната скупщи
на днес се намира на обсъ
ждане проекта на едни от 
най важните закони на со 
циалистическа Югославия — 
проекта па Основния закои 
за ръководене па държавни
те и стопански предприятия 
и висшите стопански сдру
жения от страна^ на трудо
вите колективи. Гласуването 
на този Закон ще бъде най- 
значителен исторически акт 
на Народната скупщина 
след приемането на Закона 
за национализацията насред 
ствата за производство. С 
преминаването «а средства
та за производство в държа
вни ръдс още не бе осъ
ществен акциоиният лозунг 
на работническото движение 
„Фабриките на 
те”, защото „Фабриките на 
работниците — земята на се 
ляните” не е някакъв аб
страктен пропагаидиотки ло 
зунг, но такъв, който има 
в себе си дълбоко съдържа 
телен смисъл. Той съдържа 
в себе си цяла програма со 
циалистически отношения в 
производството: по отноше
ние на обществената соб 
ственост, по отношение пра
вата и задълженията на тру 
дещите се — следователно 
— .може н тРябва да се осъ
ществи на практика, докол- 
кото мислим наистина да 
изградим социализъм.

Този наш Закон за ръко
водене на фабриките, пред 
приятията и така нататък 
от страна на трудовите ко
лективи е логична последи
ца на развитието на социа
листическото изграждане в 
нашата страна. Това е после 
дователно продължение в 
поредицата мероприятия, ко 
ито нашата народна власт 
провежда по непоколебимия 
си път към социализъм. Ус
ловия за това вече частич
но са назрели. Нашите тру 
дови колективи всекидневно 
проявяват в героичните уси 
сокото си съзнание. което 
проявяват в героичните уси 
лия за изпълнение на пла
новите си задачи.

Откъде този елан и само
отверженост на нашите тру
дещи се в състезанието и 
предосрчното изпъ 
плановите задачи? 
нашите трудещи се разбра
ха, че изграждането на со
циализма в нашата страна 
зависи само от тях и че 
плодовете на усилията, кои
то се полагат, са в тяхна 
полза. Нашите труженици 
можеха досега да се убедят, 
че нашата народна власт 
има в тях пълно доверие и 
се грижи за тях. От друга 
страна, нашите трудещи се 
показват на дело, че са го
тови да преодоляват и най- 
големи трудности в работа
та си.

тяхна сметка.(Из експозето пред Г1аро 
дната скупщина при гла
суването на Зпкона за нре 
даване на фаОршснте 
управляване ни рпботпнци пределеппето ма съвкупната 
те, 2Ь ю,ш> Белград, 1*50 зараПотка ма трудовия ко- 
година)

великите сили,
па вече 

Машитемашите
да допускат това. 
работници са способни да 

че имат прано да 
всички въпроси.

не салектнв.
(Тито: Речи и статии, том 

VIII, стр. (87)
схванат, 
решават по★

Особено важна работа в 
Съветите на трудовите 
лектнвн ще бъде да влияят 
колкото ее може но-рацно- 
налио да се разпределя Ра
ботната ръка. да не позволя 
ват техните предприятия да 
се засели ненужна, пепропз 
водител! 1а работна ръка. т.с., 
нзлнзшна бюрокрация н ад 
министращ 1ята, защото 
този начин само ще ее увс 
личат разходите на производ
ството, а ще се намали рей 
табилността на тяхното пред 
ирнятие, което ще бъде в 
ущърб на целия 
1Рябва да се знае да се пра
ви разлика .между необхо
димостта от специалисти и
ИЗЛ11Ш ННЯ аДМ111Н 1СТраШ1 ВС 11
и непроизводителен апарат. 
Предаването на фабриките, 
мините н тъй нататък на ун 
равление от страна на тру 
довнге колективи ще осуе 
ти в нашето стопанство да 
се засели една заразителна 
болест, която носи название 
бюрократизъм. Този болест 
невероятно бързо и лесно се 
пренася от буржоазното об 
щество и е опаша в прехо 
дния период, защото като 
полип със своите хилядокра 
ки пипала спъва правилния 
и бърз процес на развитие. 
Бюрократизмът спада меж
ду най-големите врагове на 
социализма, именно защото 

незабелязано 
във всички пори на обще
ствената дейност, а хората 
отначало и сами не съзнават 
това. Би било погрешно да 
се мисли, че бюрократизмът 
вече не е започнал и у нас 
да пуска корени ...

(Тито: Речи и статии, том
XI, стр. 339)

ко-

1Ю

работници-

кол октпм.

Й. Б. Тито говори на V конгрес на СЮК

изводство и тяхното битие 
като работници и езмоупра- 
вители. Сега комунистите 
трябва добре да се ориенти
рат.

★
Премахнахме системата на 

държавните планове и пре
минахме към нова система 
на обществени планове, с 
които се определят само ос 
новните пропорции. Следова 
тел но, смешни са твърдени
ята на някои критици извън 
нашата страна (например на 
онези от Изтока), че пре 
махването ма централизира
но държавно планиране и 
работническото 
ние представляват анархия, 
или (на онези от Запад), че 
работническото 
ление не е всъщност ника
кво реално самоуправление, 
а фикция, измама, за да ра
ботят работниците по-добре 
и тъй нататък.

Ние на никого не натрап
ваме нашата система на ра
ботническо и обществено са 
моуправление, обаче смята
ме, че вместо абстрактна кри
тика всячески би било по- 
добро да се изучава нашата 
практика. Може би тогава 
машите критици ще промен
ят своето мнение за значе
нието на работническото и 
общественото 
ние.

1. 1972(„Политика”, 29. 
год., стр. 7)
Големите резултати, които 

постигнахме до днес, особе
но в материалната база, ни 
дават възможност да пра-

вмъквасе

вим по решителни крачки по 
пътя на освобождаването на 
труда и човешката личност.

... Ние с интерес следим 
и ценим опита и резултати
те на другите социалистичес 
ки страни. Всяка социалис
тическа страна дава свой 
принос към социалистическа 
та мисъл и практика. Своя 
принос към тази съкровищ
ница на марксизма — лени 
низма ние даваме с изграж
дането на самоуправително 
социалистическо общество и 
с последователната борба за 
мир и демократични между
народни отношения-

(Политика, 21. 6. 1972. стр.

самоуправ-

стмбуправ-

★
лнение на 
Оттам, че Какви материални елемен

ти сега, когато трудовите ко 
лективи управляват произ
водството обуславят демо
кратизацията на социалисти 
ческото производство? В ка
кво се състои материалната 
му същност?

Първо, работниците из 
нови променят отношението 
си към средствата за произ
водство, защото от наемни 
работници стават свободни 
производители и самостоя
телни ръководители на про
изводството.

ос- 2)

Без такава ориентировка 
и последователно прилагане 
на приетите принципи, дви
жението и политиката на 
пеобвързаност биха 
рили овоята същност. Това 
би предизвикало

основополож-
самоуправле-

изневе-(Тито; Речи и статии том 
XXV, стр. 192—214, 
риед, Загреб)

Второ, размерът на въ
знаграждението на отдел
ни работници и служещи 
сега зависи от размерът на 
дохода, който е осъществи
ло предприятието, тоест от 
целия резултат на труда, ко 
йто е осъществил колек
тивът на едно предприятие. 
А това пък зависи от сте
пента на производителност
та, от качеството на произ
веденията, от търсенето на

Нап много опа
сности. Оттук произтича ог
ромната отговорност на 
обвръзаните

★
не-Не се връщаме към ияка 

ква „твърда ръка”. ТвърдгГ 
Ръка е целокупната работ
ническа класа. Твърда ръка 
е нашият Съюз на комуни
стите. Но това е 
да мисловна

Може би някой мисли, че 
този Закон ще бъде преж
девременен, че работниците 
няма да могат да усвоят 
сложната техника на управ
ляване с фабриките и дру
гите предприятия. Който та
ка мисли, той се Лъже, а 

разбиране

страни да оста- 
политиката, стл 

обективна необходи
мост не само за тях но и 
зачелия свят. Тези стойно
сти уоедително се потвърди 
ха чрез изтеклите две десе
тилетия.

■.. Макар че
ложение много се различа
ва от онова през 1961 годи
на, считам, че и днес е ак- 
туално необвързаните 
ни, доколкото имат - 
пост конструктивно да 
ят върху отношенията
шт “ИТ6 СШШ' За да мо гат тези отношения да б-кпат 
стабилна част на 5&цото на
маляване на напрежението.

нат верни на 
нала

Убеден съм, че и тази на
ша конференция, както* вси
чки досегашни, ще бъде ус 
пешна, че ще влее нова си- 

цте означи нова фаза 
в укрепването ролята на по 
лнтиката на движението за 
пеобвързаност в междунаро
дните
денствието на всички ни и 
за цялото човечество.

(Из

оная твър- 
Ръка, която 

точно насочва вашето 
алистическо развитие. Но не 
оная, която означава 
волно поведение на 
Място. Но аз трябва 
жа, че някои стопански и 
Други ръководители в 
го среди, още се 
овоеволно. А това

соци-
ла итакова 

са би означавало
на въпро-
недоверие дадено произведение и 

в нашите труженици, би добни елементи, каквито са 
значило че не се вижда ка- пестенето на материали, ра 
кви огромни творчески сили ционално използване на сре 
именно това управляване ше летвата за производство и 
развие всред нашите труже пазенето на същите, умение 
ници, защото този Закон в организирането на произ- 
оШе повече ше открие пер- водството и така нататък 
спектива на нашите труде- ’ За по-правилно възнагражда- 
щи се към тяхното бъдеще,

сегашното посвое-по всяко 
да ка-

отношения за благо-стра- 
възмож 

влия- 
меж

мно- 
Държат

сега
нас тази така наречена твър 
Дз ръка, която няма. вече 
Да допуснем. На това вече 
отнасящи се до тяхното про

е у
речта на президента 

Тито на Шестата конферен 
Ция на необвързаните в 
Хавана, септември 1979 го
дина)

ване на отделен производи-

СТРАНИЦА 4
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ОТ ФЕСТИВАЛА НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ „МАЙСКИ СРЕЩИ '80" ДИМИТРОВГРАД

ЯРКА ПРОЯВА НА 

БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
ОЧАКВАТ СЕ ГОСТИ ОТ 

ДРАГОМАН И ГОДЕЧ
В рамките на граничното 

сътрудничество между Ди 
митровград и съседните об 
щини в Народна република 
България — Драгоман и Го 
деч, и тази година, както и 
досега, ще се организира 
размяна на работниците от 
трудовите организации в 
споменатите общини. Раз 
мяната ще бъде организи 
рана чрез Общинския син
дикален съвет в Димитров
град и-профсъюзите на гра 
ничните общини в Народна 
република България.

Именно в рамките на по
соченото сътрудничество, в 
течение на този месец 
(юни), в Димитровград ще 
гостуват група работници от 
Драгоман и Годеч, за които 
работниците от димитров
градските трудови органи
зации ще организират ек
скурзия из нашата страна, 
По време на екскурзията, 
гостите от НРБ, ще имат 
възможност да се запознаят 
с природните красоти, ис 
торическите паметници и 
с някои по-големи трудови 
организации в страната.

Между средните учили
ща от Димитровград и Дра 
гоман съществува дългого
дишно сътрудничество. И та 
зи година на 7 юни в Ди
митровград гостуваха учени
ци от Драгоман.

— Гостите От Драгоман 
пристигнаха рано сутринта.

и докато преподавателите 
провеждаха редовните си ча 
сова, учениците от двете 
съседни общини (Димитров
град и Драгоман) водеха по 
между си твърде интересни 
разговори. Гостите прояви
ха особен интерес към на 
шето ученическо самоуп
равление, както и към мла
дежките трудови акции у 
нас.

ТАЗГОДИШНИТЕ единаде 
сетти срещи на народности
те и народа от СР Сърбия 

Димитровград още
потвърдиха, че брат

ството и единството, равно
правието на всички народи 
и народности у нас, пред
ставлявах сърцевината 
нашата самоуправителна со 
циалистическа, 
на общност.

народности и сръбският на
род, необвързана Югославия и че 

неговото дело има непрехо
дно значение.

изпълниха богата ре
волюционна културно-худо
жественав вед програма, която 
като червена нишка 
за преданността на 
наши народи и народности 
към делото на другаря Ти-

* *
Младежта от Ковачица, 

Кръстур, Цеч, Иризрен, 4ан 
тавир, Димитровград и ос
таналите места, участвували 
на фестивала, с песента 
оДруже Тито, ний ти дава
хме обет, че по Твоя път ще 
кръчим напред" потвърдиха 
своята вярност към Титово 
то дело, непоколебимост и 
решимост да се следи Ти- 
товият път на самоуправле
ние и

наж
прони

всички

на то. * *
След проведените разго

вори, учениците се състеза 
ваха по футбол и шахмат. 
Димитровградските средно
школци се представиха по- 
успешно и на двете полета, 
тъй като по футбол извоюва 
ха победа от 5:2, а по шах
мат на всички дъски победи 
ха димитровградчани.

След състезанията, за гос 
тите и домакините, след об 
щия обяд, беше организи
рана забава.

На сбогуване, гостите бла 
годариха на домакините, за 
гостоприемството като по
каниха учениците от Димит 
ровград да посетят т^хлия 
град и тяхното училище. Да 
тата на срещата ще бъде 
уточнена допълнително.

Основната цел на тази 
среща, както и на всички 
други от този вид е укреп 
ване на сътрудничеството, 
добросъседските отношения, 
сближаването и разбирател 
ството в интерес на мира.

Сергей Лазаров

необвърза- Р еволюционните песни, 
стиховете на поети 
родностите

* '* от на- 
речите на ми

тинга, художествените 
ложби представляваха обет, 
че неотклонно ще вървим 
по Титовия път в изгражда 
нето

Няколко стотин участници 
и представители на 
ската, турската, 
та, румънската, русинската, 
унгарската и

изалбан 
словашка-

необвързаност.* *
Участниците пък в гим

настическите

българската на самоуправителна

упражнения 
„Ние сме силата на дру- 
гаря Тито — по Него векът 

препознава” и „Заедно 
сме по-силни, Югославио" 
по символичен начин изка
заха сплотеността и готов
ността да се защити всяка 
педя земя на нашата скъпа 
родина.

^

се

5-х

* *
813 Фестивалът ,,Майските 

срещи” още веднаж стана 
ярка проява на братството 
н единството, сплотеността 
около линията На СЮК, все 

Щ отдейност на младите към 
4 Титовото дело.

т т,
■

'.-.1
•.Д

Ст. Н.

СУРДУЛИШКА МОЗАЙКА

Стабилизацията — в центъра 

на вниманието
На 6 юни в Сурдулица 

се състоя сесия на трите 
съвета на Общинската ску- 
гпцина ,на която председава 
Иован Петрович. Най-важ- 
ниЯт въдрос, който бе раз 
гледан е доклада за финан 
совите резултати на стопа
нисването през първите три 
месеца на тази година. Из- 

■* тъкиа се, че стопанството 
^ през този период постигна 
Ц добри резултати. За това 
Щ свидетелствуват данните, 
Щ според които общият доход 
щ е увеличен за 51 на сто, а 
Щ че изразходваните средства 
т по-башю са раснали за 12 
Ш на сто. Вследствие на това 
9 доходът с увеличен за 75 
Щ и разпределеният чист до- 
■ ход за 78 на сто. За раз 
И ширявапето на материални 
Я то основи на труда и ре- 
I .черви са отделени средства 

•‘М па стойност от 24 242 
динара, на което е за 24 на 
сто повече по отношение на 
предишната година.

провеждат подготовки за 
съвместно заседание, което 
ще се състои през втората 
половина на юни, когато 
ще бъде разгледано функци 
опирането на делегатската 
система в общината. Без
спорно, това ще бъде удо
бен случай да се анализи
рат проблемите в досегаш 
пата работа и да се опреде 
лят предстоящите задачи, за 
да може делегатската сис 
тема успешно да действува 
във всички пори на общес
твения живот на общината.

В организацията на бой
ците от НОВ-а и младежка 
та организация в ход са под 
готовките за ознаменуване 
на Деня на боеца и Деня 
на въстанието в СР Сърбия 
— 4 и 7 юли. Според про 
грамата ще се организират 
подходящи походи и посе 
щения на исторически мес 
та, а на 4 юли ще се със 
тон Събор на гораните от 
Южноморавски регион край 
Власннско езеро.

В Сурдулица на 21 и 22 
юни ще се проведе заседа 
ние на Съюзната конферен
ция на Фериалния съюз, 
на което ще се говори за 
актуалните въпроси на та 
зи обществена организация 
на ССЮМ, която постига из

разгледа реализацията на 
програмата по икономичес
ка стабилизация.

На отделни заседания на 
съветите на ОС е анализи 
рана работата на самоупра- 

общности на инвителните 
тересите в областта на дет
ската и социалната защита, 
основното образование, кул 
турата и физическата култу 
ра и комуналните дейности. 
Анализирана е и работата 
на Държавните органи през 
миналата година, както и
някои други въпроси от 
компетенция на съветите.

На заседание па Полити
ческия актив на ОК на СКС 
на 6 юин в Сурдулица е на 
правено разпределение на 
активистите по първичните 
организации на СК и са на 
белязани задачите. Цен
трален въпрос, за който нас 
коро трябва да се разговаря 
е въпросът за осъществява 
ис на програмите п0 стаби 
лизация във всички среди, 
приемането па нови члено 
ве в СК, особено от редове 
те на материалното произ 
водство, ндейнонполитичес 
асото и маркспческо образо 
вание на членовете. Инак, 
интересът за прием в Съю 
за на комунистите в община 
та значително нарасна и 
партийната организация с 
всеки ден става по-числена, 
така че сега вече има при 
близителио 2 хиляди члено 
ве в Съюза на комунистите.

000

Доброто стопанисване е 
последица па засиления ии 
терес па всички трудещи се, 
реализацията па програмата 
по икономическа стаби лиза 
ция и покачване на цените 
на продукцията и услугите. 
В организациите, където се 
отчитат загуби, трябва об 
стойно да се разгледат при 
чините за лошото стопанис 
ване и за това да бъде ос 
ведомен Изпълнителният 
съвет на Общинската окуп 
щипа .На същата сесид бс 
казано че трябва иа се пре

ключителни резултати в 
своята дейност. Това ще 
бъде удобен случай гости 
те да се запознаят с рабо
тата на младежта от Сурлу 
лншка община и с работа 
та на Фериалния съюз в 
общинта.

В Общинската конферен
ция на ССТН и Съвета на 
Съю3» на синдикатите, се С. Мнкич

БРАТСТВО * 13 ЮНИ 1980 СТРАНИЦА 5



ПРОИЗДОДОТВ»....... -сггоианотво •
ИЗНОСЪТ НЛ ДИМИТРОВГРАДСКОТО Добра оредносрочна 

развойно програма
СТОПАНСТВО

ПОСТОЯНЕН ВЪЗХОД
агнешно месо, а се оча 

реализацията на мле 
изедлия на пазарите

бележи че 
ква

година
от 45 иа сто, ко 

с резултат иа наврем© 
доставяне па търсели 

качеството на 
съвременната

текущата
увеличение

което допреди ия 
години почти бе не- 

— продукцията на ето
промит ни ото 

равноправно да се те 
състезава на чуждестранния изделията, 
пазар — днес е действнтел кройка и прочие, 
пост. Не само, че равиоп- За чуждестранните 
равно конкурира на сто- ри този пъг с произвежда

на други произволите ла тежка конфекция • оал- 
ли, но продукцията на ди 

промншле

Онова,
колко
мислимо

организациите на 
и псьбързо

чии
в САЩ да нараствс за

в сравнение с пре
дишната година.

Тук

Лобна среднорочна програма в 
сдружвнГ т,С допри-ася за "О-успеишо 

па общината

300
Д11М1 ггровградската 
леност

па стостоки, развитие
следва да отчетем, 

определени услуги (бай 
и пр.)

Програмите трябва да 
разяват действителните въз 
можности и потреби на ор
ганизациите, да се планира 
онова

от-паза- чо Общинската скупщина* в 
Босилеград в унисон с 1 е 
публикаиското

заключение за приема 
средпорочиа развойна 

програма във всяка органи- 
на сдружения груд, в 

СОИ

туристически
гостил и и чарската 

организация ,»БАЛ
чуждестранни 

така чс и тя осъ 
известни валутни

кови, 
оказва и

якета и иро трудова
КАН", па

събрание.кмте
топи. манта, 
чие. прие 

не на
може да се 

самостоятелно
коетомитро вградената 

ност е все 
чуждест р аи н 11те

туристи,
ществяпа
средства.

осъшестви 
или съвместно с друга орга 

не да бъдат сли-
по-търсеиа от 

потребите*
насърчителни 
и при тази

Сегашните
мероприятия
трудова организация ще о- 

благоприятно въз-
съответни пия 

телеи
изио- пс иа износа, 

ще бъде и осташште 
ски 
ятия
интерес за

запия
местните общности и в 
м Босилсградска община. 

Всички организации в оо- 
решения за

низация, а 
сък от желания-

Средносрочните развойни 
програми трябва да 
делят дългосрочните направ
ления
основните 
папското развитие на оощи 

По своя обществено-

ли. реше-
изпълни 

за поощрява-

пай-повитс 
ма Съюзния 

съвет

Безспорно, заслуга за то
ва има внедряването на съ 
временна технология, но и 
повишеното качество не 
продукцията, спазването 
сроковете на доставките и 

положителни тен- 
конто красят дими 

промишлени

Следкажат
действие: чрез
мерки и по-голямо ангажи
ране на колектива 
сът и занапред 
главна насока за реализа- 

на продукцията през

опре
шината имат 
донасяне па такива планове, 

пак има още органи 
местни общности.

изработили

очаква се, че 
Димитровград 

предпри 
повече

в разрешаването на 
проблеми в сто

на
ио все 
зации и 
които ле са 
свои средносрочни развойни 

а това услоиява

промишлени 
ще проявятдруги 

денции, 
тровградскнте

ция

ТеЗЕМЕДЕЛСКл' КООПЕРА Та 
ЦИЯ ,, СТОЧАР” също се 

между износителите 
на чуждестранния пазар. Из 

селскостопанска

износ та своя 
продукция- А възможно 

наистина има. Мебелна 
,, Васил

мата.
икономически характер 
вата средносрочна програма 
грябва да допринесе за раз 

на самоуправително- 
изис-

яо-сшазово, 
приемането на общинската 
средносрочна програма.

предприятия- 
Между

но място заема 
митровград”. Само за пери 
од януари-май 
та година на чуждестранния 
пазар са - изнесени стоки на 
стойност от 9,72 
динара което 
увеличение от 
отношение на 
година.

„Тигър-Дилштровград” из 
на пазара в Германска 

та федерална република, 
Англия и Кувейт различни 
видове стоки: рингове (упъ 
лнителни плочи), 
ни, гума-метал и прочие.

С оглед на постоянното 
разширяване на асортимен
та на продукцията, а и 
нарасналия 
отвените 
трудова 
стоящ ем

сти
фабрика 
Цилс" с определен вид про 
дукция може да намери мя 
сто на чуждестранните па 

кожар-

Иваповизносителите чел 
„ТигьР-Ди числи

витие
то планиране, а това 
ква пълна активност на де
легатската система.

Без добра средносрочна ра 
звойна програма няма осъ 
ществяване па плана, а из
пълнението му довежда до 
увеличение на дохода и по- 
добро стопанисване, то тря 
бва всички организации на 
сдружения труд, .местни об- 

Ст. Н. { щности и СОИ да ускорят 
с приемане на развойната 
си програма, в чието изго
твяне да вземат участие вси

нася
продукция
— на пазара в Италия, как зари, изделията на 

ов ската

сена текуща агнешко месо

съ-промпш леност 
са търсени стоки, така 

че има място и за кожоо- 
бработвателната организация 
„Братство’1 и ир.

то и млечни изделия — 
че сирене и кашкавал 
на пазара в Съединените а- 
мерикански щати.

, Тази пролет в Италия е 
изнесено за 30 на сто пове-

Изпълнителният съвет е 
подготвил информация за 
прие.мане на средносрочната 
развойна програма и я упъ
тил във всички организации 
с цел да ускорят с приема
нето на своите средносрочни 
развойни програми.

милиона щопредставлява 
36 на сто по

предишната

нася

чки структури на организа
циите и скупщината. М. Янев

пръсте-

НАШИ СЕЛА: МЛЕКОМИНЦИ
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СЕЛСКИЯТ ВИТ
интерес за каче 

изделия на тази 
организация, попа 
се полагат усилия 

преговори за износи водят 
на обувки, главно на конве 
ртабилни пазари — Италия. 
Гер.манската 
публика и прочие.

Според 
щата година около 20 на

от годишната продук 
трябва да се реализи 

на чуждестранни паза- 
натруал- 

трябва

За само няколко години с помощта на общи
ната и с лични уешшя млекоминчани измениха ли
кът на селото и заживяха по-добър живот

До преди няколко години 
с Млекоминци, безпътно, 
каменисто и безводно, беше 
едно от най-изостаналите 
села в Босилсградска общи
на. Макар че от Босилеград 
селото е отдалечено само 7 
до 8 километра до него тру 
дно се идваше, понеже е 
разположено от двете стра 
ни на река Драговищица, по 
баири и възвишения, беше 
трудно да се прокара път.
Борейки се против тези при 
родни условия, млекоминча
ни бавно, но сигурно прока
раха по-голяма част от пътя 
който свързва селото с ас
фалтовото шосе Босилеград 

Рибарци. Всъщност 
както и останалата част 
пътя, който трябва да свър 
же махалите и който 
се строи,
да се премахват и останали
те комунално-битови пробле 
ми.

федерална ре

плана за настоя
вероятно в течение на на
стоящата година.

Покрай това, че почти във 
всяко домакинство което 
има ток вече има и разли-

сто
ция

Един цех в Заводите „Димитровград”ра
ри, което според 
ните показатели
да възлезе на около 850 то- ДИМИТРОВГРАД 
на различни видове про 
фили, гума-метал и каучо- 
кови изделия- 

Досегашните резултати да 
ват основание да се разви 
ва делово сътрудничество 
и с други страни — Фран
ция, както и със страните Председателството на Об- 
от Изтока: Полша, Чехо щинската комисия иа Съю

за на бойците в Димитров 
на град, е изготвило програма 

изпълнителен съ за тазгодишното отбелеязва 
безспорно ще се отра не Деня на боеца — 4 юли 

зят твърде благоприятно и Деня на въстанието в Сър
върху износа в тази трудо бия — 7 юли. 
ва .организация и ще се по
търсят пътища и, начини 
още ло-голяма продукция 
да г.е пласира на чуждестра 
«ните пазари.

КОНФЕКЦИЯ „СВОБО
ДА” постигна изключител
ни резултати през първо
то полугодие на текущата събития,
година по отношение на из 
носа. Произведена е продук 
ция на стойност от 40 
милиона динара и реализи 
рана «а пазарите в Герман
ската федерална републи
ка, Съветския съюз и НР
България.

чни електрически л/реди, з 
повечето домакинства е до
ведена вода.

Водата измениЮлските празним състояни
ето на жизнените условия 
особено в Джорина махала, 
в която сега се заленеят XV 
бави градини със зеленчуци 
и овощия- 

Вече

ознаменувани най - тържествено
Според подготвената про 

Деня на боеца — 
ще бъде тържест 

във всич-

една година млеко
минчани в селото си имат 
магазин, в който се снаб
дяват с основни жизнени 
потреби.

грама,
4 юлн,
вено отбелязан 
ки по-големи местни обтттно 
сти в общината, в които ще 
бъдат организирани търже 
ствеии 
ще бъдат

словакня и прочие.
Най-новите мерки 

Съюзния 
вет тази,

За отбелязване, е че село
то е богато с кварцови зале 
жи, които експлоатира Гор
ската секция в Босилеград. 
Това

па
събрания, на които

Тазгодишното ознамену
ва не иа борческите праз 
иици ще се проведе в ду 
ха на отбелязване 35 годиш 
мината от победата над фа
шизма и 30 години на само 
управлението. Тъй 
иаменуваието на

четени доклади 
за значението на борчески
те празници. Централното 
тържество тпе се проведе на 
4 юли в село Петерлаш.

вече
дава Възможност

е още една възмож
ност да се спре с миграция 
та в селото, понеже повече 
млади хора тук работят и 
обезпечават средства за жи 
вот.

Днес в Млекоминци 
част
са електрифицирани, 
коминчани превземат 
вети и мерки и 
част от селото да електрифи 
«ират. За 
изготвено

Централното 
ство

като оз 
важните 

от Народосвободи 
война, представля- 

вид общест

една 
домакинствата 

а мле- 
съот- 

останалата

пък,, търже 
по случай ознамену- 

ването Деня на въстанието 
в Сърбия — 7 
проведе в местността „Изво 
рище , край село Сенокос, 
на мястото къдсто е форми 
ран царибродския 
зански отряд „Момчил Вой 
вода”.

от

телната 
ва значителен За постигнатите успехи, 

както и акциите които пред 
стоят в електрифицирането 
разширение 
на махленските пътища, осо 
бени заслуги имат обществе 
н очпол итическите 
ции начело с*ьс Съюза на 
комунистите.

юли, ще се

вено-лолитическа дейност и 
обществено 
бено върху 
коление, е взето следното ре 
шение:

тази цел вече евлияние, осо- 
младото по- поправкаи

проекторешение 
електрификации и обез

печен трафопост. С

ларти- по

това
низкотоковата мрежа, която 
млекоминчани изграждат 
въз основа на пъдна соли
дарност, ще приключи

организа-По отношение на преди ЦЕНТРАЛНИТЕ ТЪРЖЕС- 
шната (1979) година износът ТВ А В ПЕТЕРЛАШ И СЕ- 
през първото полугодие на‘ НОКОС Т. Петров

най- м. я.
СТРАНИЦА 6
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;$р
на нашето време и да поемат своята 
част на отговорност.

В момента, когато влизаме в твърде 
значителен период на '.нашето обществе
но-икономическо развитие тяхната при
вързаност, готовност за работа, тяхно
то знание, любов и творческо отноше
ние към професията са мощен подтик 
за всички нас, а същевременно и голям 
Дълг.

Добър работник и самоулравител 
може да бъде само онзи, който е въо
ръжен със знание, което всекидневно 
допълмява. Знанието е оня фактор, с 
който иай-сфикасно ще отклоним на
следствата .на изостаналостта и ще осъ
ществяваме по-добри резултати, защо- 
то трудъ.т и знанието, именно, съчи
няват основите на социализма 
управлението. И другарят Тито винаги 
подчертаваше че може да се напредва 
само с труд п че с честно отношение 
Към труда е възможно да се постигат 
и ползват плодовете на този труд.

и само-

Толкова повече ще бъде необходи
мо да се подтикнат усилията, та тРУДът. 
същинският труд, който освобождава 
и укрепва позицията и ролята на рабо
тническата класа, да получи такава 
роля и място, които му принадлежат, 
мястото което утвърдихме в нашите 
стратегически направления и го запи
сахме в пашите най-важни документи.

Всички заедно ще трябва още по
вече да се потрудим че всеки да из
пълнява професията която го радва, 
в която работата ще му бъде удовол
ствие, а за него като противостойност 
ще получава съотвено възнаграждение. 
Защото само всестранно доволен работ
ник ще влага всичките си сили за по
стигане на най-добри резултати.

КОЯТО МУ ПРИНАДЛЕЖИ
Спимнл: Драги Арчески

Макар че чзвукът и трудът са най- 
гслемите стойности у нас, и трудът и 
работникът често не са ценени както 
трябва, нито се ползват с правото и 
заслуженото уважение. Една от после
диците на това е, че творческият труд, 
и не само физическият но и интелекту
алният и нататък неадекватно матери
ално и цени.

тия фестивал на труда па младите ра
ботници на Югославия. Хиляда младе
жи л девойки от всички краища на на
шата страна, конто се състезаваха по 
знание и способност в професиите, за 
които се готвят, така да се каже, от 
училищната скамейка, доказаха че вече 
се вграждат кам7,чета в мозайката па 
съвместните усилия за напредък, за 
още по-крепка, стабилна п независима 
Югославия. През изтеклите три дни, в 
името на всички млади югославски ра
ботници, те убедително показаха, че 
са оспособени да решават въпросите

Борис КутинТрудът е основа за по-висок доход, 
доходът е основа на развитието, а са
моуправлението без напредък би било 
суха фпаза — това, разбира се, е най- 

която по най-очигле- 
ден начин е доказана на Тринадссе-

На снимката: Състезателят Горан Пе- 
трович, ученик От металообработвател- 
ния отдел към учебния център „25 май' 
— Длексннац

силната поръка,

ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА
доброто функциониране на нашата полити
ческа система на социалистическата са.моу- 
нранигелна демокрации".

Същността //а промените, конто правим 
сега в Съюза па комунистите — било чрез 
редовни (Черна гора) или извънредни избо
ри (Босна и Херцеговина, Хърватско ц Маке
дония), измененията в статутаршгте решения 
(Сърбия. Войводииа и Косово), или чрез 
прешшитвапс //а активността ня досегашните 
членове на общинските конференции (Слове
ния) — се състои в тона, че конференцията 
да се афирмира като най-висш 
Съюза па комунистите в общината, а коми
тетът да стане неин колективен полнтичсско- 
изнълнптелен орган. По този начин полека 
бихме започнали да прев/,змогваме практи
ката на „тласкане” //а органите нл Съюза //а 
комунистите в общината, а особено комите
тът, да взима всичко в свои ръце, да решава 
конкретните въпроси за които инак са ком
петентни и отговорни други — скупщината и 
нещ/ите изпълнителни органи, синдикатът, 
Социалистическият съюз, например. С 
нането, а не стесняването па простора за

тарата истина, чс Съюзът на комунисти- 
те може да насърчава промените в ме- 

** года и съдържанието на работата на 
другите фактори на политическата система 
само доколкото успява — в унисон с потре
бите на революционния момент — на първо 
място да ме/ш и преобразява самия себе си, 
получава пълното си потвърждение и в на
стоящото време на усилия да се усъвършен- 
ствува колективната работа и в партийната 
база, специално в общинските организации 
на Съюза на комунистите.

демократична инициатива в работата на ос
таналите субекти на политическата система, 
Съюзът на кому/шегите ще избегне 
„подводни” стени на практицизма.

опасните

Съвсем е ясно, че само в демократична 
свързаност с всички други социалистически 
сили, Съюзът на комунистите 
да поема отговорността пред трудовите маси 
за състоянието в обществото 
в чисто приемане участвува. В

как това бе дефинирано още миналата 
есе1{« Заключенията на Осмого заседание 
на ЦК па СЮК — общинската конференция 
и нецннят комитет трябва "постоянно да де
мократизират н издигат колективната работа, 
своята политическа активност още повече да 
основават върху инициативата н предложе
нията на членовете н първичните организа
ции, върху проблемите които сс изявяват в 
първичните организации на СК и във функ
ционирането на делегатската система в об
щината. Това, разбира се, предпоставя 11 
значително по-развнта практика, че станови
щата н документите със значение за актив
ността на цялата общинска организация на 
Съюза па комунистите 
когато

може явно

и за решенията, 
този смисъл

Тези дни, именно, във всички общински 
Съюза на комунистите в орган на

организации на 
страната в ход е твъРДе оживена идейно-по
литическа активност върху по-нататъшното 
издигане на колективната работа. Всички об
щински организации вършат изменения и 

своите статутарпи решения, 
предвижда нова организация и 

нов начин на ра-
допълнения на 
с които се 
открива възможност за 
бота.

С това се прави гвърде значителна кра
чка към осъществяване на Титова/а идея, из
казана пред Единадесетия конгрес на СЮК, 
че „организирането па нашия С/доз на кому
нистите требва да служи на възможно по

да се приемат само 
след всестранното, демократично и 

добре организирано обсъждане

откри-

от членовете.



2 Комунист
НА СЪРБИЯ ЗА МЛАДЕЖТАПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СК

Самоуправлението е неделимо
^ ------ ---------------- ................................................................................................................ бихме създали реални

човекчии
условия, че младият 
учейки да формира куштура- 
та на труда и самоуправле
нието, непосредствено и кон 
кратно да се оспособява за 
сдружаване на труда и за 

над общо*

„съвмсстиотоформите на 
ютребление".

От гледна точка па само- 
управителните производства 
ни отношения, необходимо е 
съществено да се променя1 
пътищата 11а ип теракцидта 
па отделните хора и ооще- 

процеса оа ооразо 
вапието, преди всичко с дел 
да се установят самоуправи- 
гелпи производствени отно- 
нонюния и в лази сфера иа 
труда. С това ще бъде оп" 
род елена и отговорността за 
резултатитс въз основа па 
ползването и труда с обще 
стиските средства 
о/пошепна обезпечено доми
нантно в;шяиие на сдруже
ния труд върху направлява 
пето и условията на ползва
нето //а обществения доход. 
С това ще се създават реал
ни условия, че средствата за 
образованието да не пред
ставляват „отчуждаване на 
част от дохода от работни 
ците”, но ,,облик иа съ 
стно управляване с тях”. От 
съществените промени в та
зи област ще зависи и кла
совият характер на произ
водствените отношения- У че 
циците и студентите трябва 
да станат субекти в процеса 
па насоченото образование. 
Средствата, които се отдел
ят за образованието, следо
вателно, не могат да бъдат

не само чески отношения 
не е решение, но но отно
шение иа действителните по 
треби, е облик' па надмина 
тата практика 
I ю-бав11 ата само управител I ш 
трансформация па тази дей”

.Нвмдтввшт*МАРИЯ ТОДОРОВИЧ I

Подготовката на заседа- 
днието на ЦК на СК иа СъР 
оня, което ще бъде посведе 
но на организирането на мяа 
дежта в борбата за по-на
татъшното развитие па соци 
алистическите самоупраш 1-
телш! отношения п задачи
те на СК на Сърбия, обе
дини множество активисти 
на Съюза на социалистичес
ката .младеж и на Съюза 
на комунистите, първични 
организации на ССМ и СК, 
общински и между общин
ски конференции заедно и 
равноправно да утвърдят 
предстоящите задачи пред 
Съюза на социалистическа
та младеж в осъществяване
то на активната роля иа мла 
дите в развитието на обще
ството, социалистическото са
моуправлание, в промяната 
на действителната позиция 
на .младия човек днес, ко
ето подразбира поемане на 
отговорността на младите 
за собственото им бъдеще.

знак на
В тези среди с гордост се 

посочват резултатите в раз 
внтието на самоуправление 
то. Сведенията за отеъству- 
вапето на младите от рабо
та, (което се оправдава чрез 
боледувалия), се тълкуват ка 
то последица на конфликта 
иа младите, конто са отго
ворни самоуправнтелн и еше 
зп, които са „неподготвени” 
или неевнкшли ма отноше
нията в процеса на сдружа
ването па труда. Линията 
да се върви през иомалко 
препятствия, направи че мла 
дите да се определят за два- 
-три дин нендване иа рабо 
1а (няколко пъти в месеца). 
Търсенето иа причините па 
, неподготвеността” за актив 
на промяна на наличното по 
ложение, за активното отно
шение в решаването, обсъ
ждането и съгласуването на 
интересите, води към реал
ни обществени отношения в 
училището или факултета, 
което като фраза — която 
иредшествува на настанява
нето на работа — ангажира 
младите хора три, четири, 
шест, осем или повече го 
дини.

Един от най-сериозните об
ществени проблеми днес е 
реформата на насоченото об 
разование. Обаче, ако това 
е обществен проблем, тога
ва е необходимо Съю3ътиа 
социалистическата младеж 
като субективна сила да 
вложи усилия шото млади
те хора, специално намира
щите се в процеса на насо 
ченото образование, действн 
телно да бъдат активни су
бекти в тези промени.

господсънуване 
ствония доход, така че съ 
щият да се възпроизвежда, 
валоризира — облагороден, 
с нова енергия — а не бук
вално да я харчи, често не 
рационално като най-луксо- 

потребление.

пост.
СТИОТО В

Масони иа 

пдашните зно
По този начин ученикът 

и студентът ше бъдат сти- 
лри избиранемулирани, че 

то па професията да се 
ределят така като съгласу 
ват своя личен и обществс- 

иитерес, образованието

Кон са насоките па про
мените, необходими в разви
тието иа делегатските отно
шения и самоуправлението? 
Трябва да се постави въпрос 
кон са реалните условия за 
развитие иа тези отношения.

С какво .,самоуправляват”

и в това оп

ни*
си да завършават в предви- 

срок (и да понасятДСНИя
последиците, ако тези раз
ходи поради собственото си 
лентяйство протакат). Но и 
като активни самоуправитс 
ли в течение на школува
нето да се борят за усло
вията. че това свое отговор 
но отношение към турда и 

Колко

учениците, студентите и мре 
подавателите? Каква е реа
лната материална основа на 
самоуправлението? 
или причината за обединя
ването ма учениците, студен 
тнте и преподавателите в 
обезателните институции е, 
че с ученето ,овладяването 
на знанията, трудовите на
вици и възпитанието да въз 
приемат системата па стой
ностите на социалистическо 
то самоуправление. За „оспо 
собяването” за работа об
ществото отделя част от на 
ционалния доход, който не 
само у нас, но и във всич
ки по .напреднали страни в 
света всекидневно е по-го- 
лям. Все по-често се говори 
за онази част на обществе
ния доход като за инвести
ция в развитието на произ
водителните сили. Специфи
чността на такива „инвести
ции” е в това, че този об 
ществен доход не се „вгра
жда” в .материалното1 произ 
водство, но в човека като 
част от производителните 
сили; специфичността е и в 
това, че от редица субектив
ни фактори зависи как и 
колко тези „инвестиции” ще 
се оплодят, как ще се въз
произвеждат в облик на но
ва енергия, продуктивно, ак- 
циоиио знание. Бавността 
само управител мата траисфор 
мация на обществените дей 
ности една огромна част от 
младото поколение на уче
ниците и студентите държи 
в пасивно отношение, и

вме-
Целта

об-да реализират, 
ществени средства са замъР 
знати в скъпите дидактичес 
ки помагала и пособия, въР

Анализът на състоянието 
потвърди, че най'Пълноцен
но е участието на младите 
в трудовите организации, ко 
ито отбелязват значителни 
резултати в развитието 
самоуправлението, там къде 
то младите в голям брой са 
носители на производствени
те активности.

ху коиго пада прах по за
творените 
кабинети, които не се пол

преподавателски
на

зват „заради това че учени
ците могат да ги повредят”? 
А в по инакви обществено- 
икономически

във властта и компетенция
та единствено на преподава 
телските колективи, които 
провеждат обучението.

отношения
учениците и студентите 
били активни субекти, 
само в това „средствата да 
не се повредят”, но и пора 
ционално, целесъобръзно да 
се купуват в непосредствен 
договор със сдружени* турд 
и подобно.

ои
В тези колективи на въ

проса: „дали младите равно 
правно решават, дали равно 
правно поемат отговорност
та за решенията”- се отвръ
ща с въпроса — „а как би 
могло другояче да бъде?” 
Активни в делегациите, в ра 
ботническите съвети на съ
бранията и заседанията на 
обществено политическите 
организации, на културен и 
спортен план, младите хора 
в прякото производство, в 
многобройните сложни и от 
говорни работи с труд и ре 
зултатите на труда завою
ваха равноправен третман, а 
с ползването на правите ар
гументи постигнаха, че тех
ните предложения да сеува 
жават. Ангажираното отно
шение на съЗДзтеля на до
хода в тези среди успешно 
преоблада тук таме присъс- 
твуващата, съмнителност, по 
дозиране и недоверие. За
дачите и проблемите изис
кват активността на всички 
заети, а до решенията — 
както е известно — по-успе
шно се стига ако се ангажи 
рат големите трудови и твор 
чески способности на мла-

не

Зависи ота от 

резултатите ка
По този начин учениците 

и студентите биха били не
посредствено 
лично да се ангажират в ре 
шаването, което заедно вли 
яе върху развитието на само 
управителното съзнание. То 
ва значи, че е необходимо

стимулираниДелегатските отношения, 
самоуправителното органи
зиране според интересите, 
непосредственото самоуправ 
ление и обществено-иконо
мическите отношения в тази 
област днес са такива, че 
обективно дават твърде мал 
ки възможности за по-акти
вен и по-масов принос на 
младите и техните органи
зации. Участието на млади
те е сведено на един или 
двама представители, учени 
ци или студенти ,в съвети
те на училищата или фахул 
тетите, относно в самоупра- 
вителната общност на инте
ресите. „Представянето” 
младите в условията на са
мо управителните обществе-

Жизнената и трудова по
зиция на учениците и сту
дентите трябва да стане ико 
номически и самоуправител- 
но зависима от резултатите 
на труда и самоуправително
то овладяване на обществе
ния доход, защото правото 
на образование не освобож 
дава ученика и студента от 
отговорността за резултати
те на собствения труд. 
такива условия не бихме го 
ворили отделно за „учениче
ското и
управление, на една 
и за 
носно

да се създават условия за 
интеграция на трудовата и 
самоуправителната функция 
още във фазата на оспособ 
яването за работа, по вре
мето докато младият човек 
е в позицията и рол*та на 
ученик .относно студент. С 
това, освен професионалната 
оспособеност за

в

В

изпълнява
не на работата ще бъде спо 
собен и за самоуправление 

значи за сдружаване в 
процеса на работата с об
ществените средства, да го 
сподствува с условията и 
резултатите на 
Да управлява с

све
жда това сложно обществе- 
..задължение да финансира” 
но отношение ма 
ДИя отделния човек 
ществото. При това 
ният човек има „право 
образование”, а обществото

студентското само
страна, 

„преподавателското”, от
на

иитерак- самоуправлението на 
трудовите хора 
то или факултета.

об- в училище- 
от друга 

страна. Самоуправлението е 
неделимо, —

но-икономически отношения 
и свободната

отдел
на своя труд,размяна иа

развитието 
на ооществото и собствено 

си бъдеще.

дежта. и или го има или

в на самоуправлението в онези* колективи, ко-ито отбелязват добри резул-



Комунист 3
ТИТО СРЕД РАБОТНИЦИТЕ

Другарю Тито9

Р
- °Т 5ЪРВИя ДЕН в сво- жава Свободан Йованович

нГотговорно™ттЯа'ЛОНо.бРе'е

а Тито посещенията шГв™, с?в?нат°а“ожТи когато*“' 
в-црщаше многократно. Ти- дях неговото 
товнте събеседници никога страхът изчезна Тотгнпх
дтми гапе3ачРаВяТ него-вите усмивка към негоР Поздра- 
думи. Срещите с него ще вът изговорил без застой 
помнят като изключителни - Бях доволен и 
дати, като найголеми момен Чрез протокола бе 
ти на радост. Чрез думи на 
работниците, които 
говаряли с Тито, 
нист” ще се опита да оживи 
срещите, които са за 
както самите казват, пред
ставлявали подтик и пъте
указател.

кога-

ви-
озарено лице

щастлив, 
предвиде

но да се ръкувам с другаря 
1 ито, след като му връча 
Щафетата. Спонтанно

са раз- 
„Ко.му- тръг-

нахме едни към друг в пре
гръдки. Бях найщастливят 
младеж в Югославия.

тя*.
Другарят Тито в Кралево 1973 година

Когато след тържествата 
на Стадиона тръгнаха към 
изхода. Свооодан беше в 
олизост на другаря Тито. И, 
ненадейно чу, че 
Тито на

С другаря Тито разговарях 
ме за развитието на стопан
ството в нашия край, за жи 
вота и работата. Използвах 
момента да го покана да 
дойде при нас и да види 
какво сме постигнали в след 
военното развитие. Другарят 
Тито тогава ни каза: „Това 
посещение, в което аз съм 
домакин на -чуждестраните 
държавници, не значи че 
съм се отдължил на тоя 
край- Когато времето ми по
зволи ще дойда в Светоза- 
рево.

Тито ни посети на 4 ап
рил 1973 година. Имах въз
можността да поздравя дру 
гаря Тито на перона на же
лезопътната гара в Светоза 
рево при неговото завърща 
не от един път на мира по 
страните на Средния изток. 
И като член на делегацията 
от председатели на общини
те на градовете на Югосла
вия, когато другарят Тито бе 
провъзгласен за почетен гра 
жданин на всички наши 
градове, се срещнах с Тито 
в сградата на Съюза на Из 
пълннтелиня съвет на Нови 
Белград.

ко ми е да разбера че ни
кога вече няма да видя дру
гаря Тито.

След почетната . стража, 
след ония тежки четири ми
нути, рукнаха сълзи. Плаче
ше Свободан за другаря Ти 
то, за човека чнЯто топли
на в прегръдките така сил
но почуствува.

Плачеше 
нлкът.

Писма с подписи па дру
гаря Тито.

Благодарност на честитки
те, Свободан Йованович ре
довно изпращаше на дру- 

. г.аря Тито за рожден и я му 
ден и за Нова година. И по 
лучаваше отговори на тях.

Споменът и заветът на ме- 
талоработиика от ужишката 

и партизанска фабрика: „Дру- 
в коза- гаРю Тито, ше бъда добър 

работник”.

ка. Спомням си неговите ду
ми: „Нашата жена днес е 
много напреднала. Когато 
отидем в некоя фабрика там 
виждам, че е много малък 
броя на жените в управле
нието и на ръководещите 
места. Това не ми е ясно".

Мислех че другарят Тито 
винаГи е сериозен. Но кога
то видях, че той обича да 
се майтапи, на мен и на ос
таналите жени на приема бе 
ше много по-леко.

Познанството започна пре
ди 34 години. На Златибор. 
Със сълзи. Заплакал е пио 
нерЪт, петгодишният Свобо
дан Йованович от Тетово 
Ужице —

другарят 
своите сътрудници 

разказва за техната_ първа
среща на Златибор през 1946. 
година. Учудваше се как Ти 
то помни и такива детайли, 
които с оглед на значителни 
те работи които 
са незначителни.

заради кърпената 
топка, която сграбил Тигар.

Сълзите изчезнаха в пре
гръдките на другаря Тито. 
И в неговия топъл глас:

изпълнява.

металоработ-
Страхгваше се Свободан и 

от приема в
се от

— Ето ти топка!
— А какво ще бъдеш кога 

то пораснеш? — запита го Страхуваше 
Тито.

Метропола.
онова, кое 

то налага протокола. Обаче, 
наскоро и тук се почуству-

— Партизанин — каза мал ва Титовата топлина и дар 
кият Свободан. Децата иска ^а създаде приятна и 
ли когато пораснат да бъ- тимна атмосфера, 
дат партизани — 
ли е това професия.

Така беше 1946 година.
— А 14 години по-късно,

1961 година: — Това за мен 
беше голяма изненада. Не 
можах ни да се радвам. Тря 
бваха ми няколко дни да 
се съвзема и да разбера ка то- 
кво трябва да направя — ка 
зва Свободан Йованович, те 
хник в „Първи партизан" в 
Титово Ужице, който 1961 
година на стадиона на ЮНА 
връчи Щафетата на другаря 
Тито.

Срещите с другаря Тито 
ми вдъхновиха нова сила. 
Човекът не може, а винаги 
да не чувствува нужда по- 
добре да работи и да се 
отнася така както той тъР- 
си от нас.

ин-

като че
В семейството на Свобо- 

Тлтово 
най-скъп спо 

мен се пазят златният ча
совник с

дан Йованович, в 
Ужице като Преди 12 години, на 21 ок

томври 1968 година, другар 
ят Тито посети Прокупие. 
След величествения митинг 
на площада в града, разго
ворите в Общинската скуп
щина и в Дома на ЮНА* с 
бойците на въстаническа То- 
плнца, другарят Тито посе
ти и фабриката за цветни 
метали.

посвещение, по
дарък от другаря Тито, 
снимката: Свободан 
рашко хоро с другаря Ти-

Сън:_ По трети път Тито и Сво 
бодан се срещнали 1973 го
лина. действнтелмстПо случай посещението па 
Титово Ужице, другарят Ти 
то посети и ,,Първи парти
зан", трудова организация, 
която израстиа от първата 
партизанска фабрика за оръ 
жие и муниция п свободно 
Ужице, в Ужишката репуб
лика онази славна 1941. 
дина.

Между онези които доча
каха другаря Тито и запо
знаха го с работата на фа 
бриката и с резултатите, ко
ито тя постига беше и Сво- 
бодап Йованович.

Май 1980 година. Най-ч ъ 
жен май за югославяпите, 
Четвърта и последна среща 
па два мсталоработиика. 
Другарят Тито ма одъра.

Свободан е на почетната 
стража с представители па 
града, който носи Титово 
име, на който Тито е поче
тен гражданин 
Ужице.

— Щастлив СЪМ II горд, 
че имах възможност да се 
срещна с другаря Тито и че 
живея в Титовата епоха.

— Беше това среща, спо
мнят си Драгослав Пернч, 
тогава председател на тру
довия съвет и Светислав 
Станкович, тогавашен пред
седател на синдикалната по 
дружшща. която работили
те от нашата фабрика дъл
го ще помнят. Защото, бе 
ин дошъл в посещение во
ждът на нашата революция 
и другар — метален работ
ник. Най-скъп гост.

Дипломираният 
мис-г Си ниша Урошевич, има 
ше щастие повече пъти да 
се намери в непосредствена 
Титова близост. Като депу
тат в Съвета на производи
телите, а след това в Съ 
.юзмия съвет ма Съюзната 
скупщина е видял и слу
шал Тито. Гласувал е за из
бора на другаря Тито за мре 
зидент на Републиката. Уро 
шевич с другаря Тито се 
срещал и и Светоза ре по — 
1961 и 1964 година.

— 13 една от канцелариите 
па железопътната гара, спо 
мня си Урошевич, мие не
колцина другари бяхме крат 
ко време с другаря Тито. 
Непосредствеността и чове
шката топлина излъчваха от 
всяка негова дума. По вре 
ме па целия разговор беш 
бодър, засмял, сърдечен и 
духовит. Помощенисто в ко
ето се намирахме подредих
ме специално за този слу 
чай. Той ни каза: „Необик
новено ми се харесва това 
че имате така хубаво подре
дена железопътна гара."

икоио

Гордост
Най-скшценш
фотография

го-В Титово Ужице тази го
дина беше централното чес- 
твуване на двадесетгодишни 
пата на НОБ. Бе взето ре
шение от тоя град да тръг
не Щафетата на младостта 
с рожденденски честитки на 
другаря Тито. Тоя който щс 
връчи Щафетата на другаря 
Тито е трябвало да бъ де 
връстник на революцията и 
Ужичанин.

А
............/»Ч

Лиляна Стоянович, квали
фициран декоратор пъв фа 
бриката за порцелан в За
йчар:

Тито веднага показа, че е 
бил изключително добър ма
йстор. Застана почти до вся 
ка машина и поприказва с 
работниците: за машините н 
техните мощности, за под
държане на машинния парк. 
Макар, че машините бяха 
много модерни, на членове-

— Мечтаех да се срещна 
е другаря Тито. Най-голямо 
то мп желание се ОСъЩС-
стви. С другаря Тито се 
срещнах два пъти. Първи 
път, на 27 януари 1969

— Татко ми загина във 
1941 говъстаническите дни 

дина. Сестрата ми беше в 
борбата. Аз работех в ,ЛъР 
ви партизан" като мстало- 
стругар. Бях активен мла
деж и член на Съюз а на

го- те от придружаващите го 
делегаци- лица, Тито детайлно обяс-Днпа бях член па

ята па жените на Югосла- 
|»пя, а вторп« път с него се

ияваше какво и как на коя 
се работи.Титово

срещнах ма Втория конгрес 
па самоуправмтелнте в Са 
раево през 1971 година.

След обиколка на <Ъабрн 
ката и предаване даровете 
па най-скъпия гост, работ 
инците помолиха Тито да 
се фотографира с тя*. На 
работниците това е най-скъ- 
пата фотография.

— В окото сълза която за 
четирите минути на почет 
пата стража не смее да сс 
види. Не мога да кажа, чс 
ми е по-тежко но на оста
налите 1огославяни, ио теж

комунистите.

— Тези моменти няма да 
мога никога да забравя. На 
стадиона на ЮНА бях въз
буден и уплашен — лродъЛ

На Брпоип другарят Тито 
мм дълго говори за иеобхо- 
димостите за ускорено реша 
нане въпроса ма заетата май



4 Комунист
МЛАДЕЖТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ 
ПАТРИОТИЗЪМ

БЪДЕЩЕ
ПАРТИЗАНСКО

пат членове на Съюза на 
•комунистите, а процентът на 
онези, конто имат доверие 
в СК о още по-внсок — 93,6 
на сто. На неотдавна про 
водения пленум па ЦК на 
СЮК бе казано, че „без мла 
дежта ние нищо не бихме 
постигнали, така както пи
то днес пито утре нима 
нищо по-съществено 
стигнем, ако т$т — 
зираиа в широкия 
па социалистическите 
— и занапред не бъде носи 
тел на прогреса, ако вече 
днес не поеме отговорнос
тта за своята сегашна и ут 
решпа работа".

ВАНЯ БУЛИЧ

Единствен въпрос: що е
югославски социалистически 
патриотизъм? Вестникът на 
Съюза на социалистическа 
та младеж на Сърбия „Ом 
ладинске иовпне" публикува 
изследването на тема: „Мла 
дежта и социалистическия 
патриотизъм. Воден е раз 
говор с девойки и младе
жи в 11 градове в централ 
мата част на Сърбия. Най- 
често споменаваните думи 
в отговорите на 1400 младо 
жи са: братство и единство 

социалн- 
солидар-

да по- 
органи 
фронт 

сили

самоуправление, 
зъм, революция, 
ност, Тито.

Днешното младо поколе 
ние, което е родено в сво 
бодата и което за грозите 
на войната знае от разка 
знте на родителите си, от 
учебниците по история и от 
филмовия екран, не заб 
равя многобройните сутй 
ески и неретви, знайните и 
незнайните герои. Не заб
равя 1 700 000 — те хиляди 
жертви вградени в основи
те на днешна Югославия. 
В жилите на днешното по
коление в правия смисъл 
на думата тече кръвта на 
партизаните, защото със съ 
шия жар Тд „тласка” в 
борбата за пълно завоюване 
на свободата.

В обстоятелството, чс се 
касае за поколение, узряло
и възпитавано в самоупра 
вителна 
Югославия 
ворът 
ние:

социалистическа 
се намира отго 

за нейното определе 
„Самоулравнтелното 
ю”поколе! 11 

своя порив намира в стой 
ностнте и отликите па юго 
славското общество. Млади 
те почти се отъждествяват 
с поръката, съдържана в 
заглавието па песента „Раз 
чнтайте на нас”: 94,3 на 
сто напълно се отъждествя 
ват, 5,5 само до известна 
степен, а само 0,2 на сто 
отричат каквото и да било 
отъждествяване. Няма по- 
добъР отговор за онези, ко 
ито са загрижени за поколе 
нието, което слуша рок-му 
зика, носи излизани дънки 
и разрошена фризура; мла
дите са сигурни в себе си, 
вярват в своята стойност, 
и оттам такова тяхно оп 
ределение е съвсем естест 
вено.

изворището на

Ндма дилема: .младото
поколение има същинско 
отношение към придобив
ките на революцията, ко* 
то продължава. Макар че 
езикът на цифрите е непо 
пулярен: Съюзът на юго
славските комунисти днес 
има
по-млади от 27 години. Това 
е огромна сила, в която на
шето общество има пълно 
доверие, което не може да 
се изрази с думи. Ето е- 
дин пример: в Нови Бел 
град почти половината от 
секретарите на първичните

Възпитани в духа на свободолюбивата мисъл: Днешното младо поколение не заб
равя придобивките на нашата революция

650 Изследването показа, че 
младите не обичат обоб 
щаванидта, фразите, че не 
обичат крупните думи, чие 
то значението често пъти е 
съмнително. Те говорят 

Същинската стой
ност на това изследване е 
искреността и простосърдеч 
ността на отговорите, чието 
сумиране дава ясна обща 
картина.

хиляди членове стта на всеки член на на
шето общество, без оглед 
на многобройните обществе 
ни проблеми, с които все 
кидневно се среща, с пъл 
но сърце да се бори за 
своята родина. Нашето об

този факт трярва да се 
тъРси императивът на на
шето по-нататъшно дейст- 
вуване.

Добродетелъ.т 
то поколение е в чувство- 

мярка п в критиче- 
дух, който не позво 
залъгваме или самоза 

За пътя. по кой 
то вървят, младите 
свързани и духом и телом, 
но не позволяват да 
гтроъснат 
ъци;

на младо

то на 
ския 
лява 
доволство.

Звонимир Тешич, дваде 
работникщество има отрицателни яв 

ления, но и такова то е 
най-добре 
ва да се борим 
то опазване. Обаче, мисля, 
че патриотизмът се 
да и в борбата за изправя 

кое
то не е достатъчно добро”. 
Това
колението.

сетпетгодшие н 
казва: „Мисля, 
тизмът

просто.са
ортанизации са на младеж 
ка възраст. А в този 
живеят 
които

че патрио- 
трябва да обединя

уредено и тряб 
за негово-град

15 хиляди бойци, 
щафетата предават

им
никакви недостат 

младите това общест 
во обичат с пълно сърце, 
обаче тяхната любов не 
е сляпа. Това най-добре из 
рази 
Горан
от Кралево,

в себе си обичта към 
своята страна и хората, ко
ито живеят в ,нея

ва
виж-в прави ръце.

с обич
към всички народи на 

които се борят за 
прогрес и доброто на чове

не на всичко онова.Съюзът 
не трябва да се грижи за 
своята младост. Изследване 
то показа, че 91,7 на сто 
от младите желаят да ста

на комунистите та
Въвдеветнадесетгодишният 

Йованович, студент 
когато каза,

всички отговори
най-често споменаваната ду 

е братството 
то. Младите

е правото лице на по- света.
което твърдо, 

крака, стои на земс двата 
ята.

ма и единство ка не може да се дели 
на онези в нашата и онези 
извън нашата страна'’.

че патриотизъм е „готовно са съзнател 
за стойността на най- 

придобивка
киКомунист голямата на

Титонашата революция често говореше, че 
е Убеден, че днешното поко

и ечи
тат, че в бъдеице трябва да 
се развива повечеСекретар на редакцията: Споменка 

1 опалович.
ление на .младите, ако затр 
ябва — също като онова от 
1941 —

отколкоПредседател на Издателския Съвет 
на НИРО „Комунист”: Доброслав Чула- 
ф ич.

то досега.
Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 

Площад Маркс и Енгелс 11, телефона: 
централа 335-061, секретариат 330-184 
НОВИБЕШТАД, Булевард Лени^ б! 
Телефон 627-793.

Издава: Издателска 
зация „Комунист”.

Печата

ще се вдигне в за-Младите 
правлението 
яе връху

считат, че самоу 
съществено вли 

социалистическата

На Издателския съвет (редакцион
ния отбор) на щита на отечеството. Това 

е поколение, което 
знае какво трябва да отбра 
нява. Един

всички издания на вест
ник „Комунист”: д-р Антоп Тратуша. 

Директор и главен
има и

ориентация
ното съзнание. Лесно
да се види, Че най-много та 
кива

и отговорен ре- 
на „Кому- и патриотиче-трудова органи-дактор на всички издания 

нист”: Велко Миладинович.
Редакция «а 

нист” за

въпрос се от- 
нясаше до готовността « ре
шимостта да

може
носно хърва^скоср^ки^гари^ца °и 
латиница), Ва словенски, македонски и 
албански и в съкратени издания па 
български, унгарски, словашки, румън
ски и русински език. * ъ

Излиза 
С указ

издан/^ето на „Кому- 
Сърбия: Саво Кържавац (гла

вен и отговорен редактор), д-р Живо- 
рад Джорджевич (заместник 
отговорен редактор), Бояна Ангунович, 
Велимир Филипович, Растко Йоветич 
Слободан Клякич, Михайло Ковач, I _ 
рад Кович, Йово Маркович, Зорица 
Станимирович и Милентие Вуксанович.

Председател на Издателския 
на Изданията на „Комунист” ~
Сърбия Мария Тодорович.

се защищава 
всички нейни

отговори дават 
то работници и 
онези които 
«■нани}' в

млади родината,
стойностиученици, 

са пряко вклю 
самоуправлението

главен и и преди всичко
самостоятелното и независи
Мо й развитие, свободата
териториалният
Всичките 1 400

в петък. от влияниетоОб му върх;у со 
патриоти- 
незаетите, 

онези които

„ато на крезидента на Републи-
ката от 22 декември 1964 година Ко 
мукист е от личен с Орден народно” ос- 
вобожденне, а с указ от 22 С
1*74 с Орден братство 
златен венец.

циалистическия
зъм

интегритет. 
младежи са 

отговор, че ще се бо 
Рят за Югославия, а 99,4 
на сто биха 
живот за 
ната.

изключват 
следователно 
по изкуф-вен
Делени от

съвет 
за СР

дали
декември 

и единство със начин са *>т 
съществения про 

В нашето общество. В

дали и своя 
защита на роди*цес



НАШИ СЕЛА. ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ
от около 15 кв. километра, 
така че „бялата техника" е 
иавлеза почти във всяка къ 
аца. Интересно е да се спо 
мене, че в Одоровци, всяко 
домаясинство. има вода, кое 
то говори, че одоровчани 
са рошили почти всички про 
блеми, с които други села 
все още се срещат. Затова 
животът одоровчани почти 
не се различава от живота 
в града. В подкрепа на те
зи думи да посочим и фак 
та, че напоследък в село
то са започнали да се за- 
въРшат мнозина одоровча
ни, които са живели в.най- 
различни градове в стра-

Именно тези хора,акции.
от лявата страна на река 
Ерма, са взели решение, със 
собствени средства, да пое 
троят път, който ще свър
зва трите махали — Ко- 
стол, Селище и Краище без 
да се преминава реката.

ПО-ХУБйВО, отколкото В ГРАДА
Пристигнахме в 

на село Трънски 
ци, на мястото, където пре

ди 17 години спираше 
„Чиро”, както

центъра
Одоров влак 

го на- 
хората. На същото

място, където и преди го
дини одоровчани чакаха 
влакчето, сега

чето
ричаха чакат автобу 

сит е на „Ниш-експрес" и 
„АТП-Пирот", с които днес 
МНОГО по-бързо II по-удобно 
се пътува до Димитровград 
относно Пирот. Вече е са
мо въпрос на време, кога 
асвалтовото шосе ще бъде 
прокарано и през Одоров
ци, което, наистина бавно.

За разлика от много дру 
ги решения, които се взи
мат, 
това
ствителност.

но не се реализират, 
решение вече е дей 

тъй като меч 
тата на много поколения се 
сбъдва — пътят се строи 
и работите са към 1фая. 
Да не забравим, че река 
Ерма, с кодто хората от 
посочените махали „воюва
ха” с десетилетия, вече 11 
години е премостена завина 
ги. Преди 11 години бе по 
строен, образцови* висящ 
мост, с което изчезна така 
често казваното изречение 
— „Водата пак отнесе мо
ста".

но сигурно се строи и за
винаги пт& заличи следите 
на стоманените релси.

Трънски Одоровци е се
ло типично планинско, но 
все пак малко по-различно 
от друга те. По-различно е, 
всякак и поради факта, че 
може да се нарече „пенсио 
нерско село", защото . тук 
почти 70% от жителите са 
пенсионери!

Селото едно от най-голе- 
мите в общината. Наброя 
ва над 180 домакинства с 
около 450 жители може да 
се похвали с много неща, 
за които много други села 
могат само да мечтаят.

Одоровчани имат Здравен 
дом, Културен дом, много 
добре заредени магазини с 
най-различни стоки за ши
роко потребление. Основно 
училище; всяка къща в 
Одоровци притежава радио
апарат, а и телевизорите ве 
че отдавна не са рядкост.

Както ни осведоми Тодор 
Стаменов, секретар на мест 
<ната общност в Трънски 
Одоровци, в селото не съще 
ствува къща, която да не 
е електрифицирана, макар 
че са пазпърснати на площ

• Както ни осведоми Верча 
Миланов, секретар на пъР 
вичната организация на 
Съюза на комунистите в О 
доровци, в момента е в ход 
акцията за образцова маха 
ла и. образцова къща в се
лото.

И накрая да споменем, че 
комунистите от Трънски О 
доровци, 
се включили в акцията за 
въвеждане на колективно 
Ръкводство и отговорност, 
което наскоро ще заживее

Т. Стаменов най-активно са
пата. Мнозина 
щи:ш огнища” са 
рани

сгари „ба 
ренови- 

или пък се строят 
нови и модерни КЪЩИ.

Между най-активните жи 
тели
случай, са одоровчани 
махалите Костол и Селище,

и тук, а в това не се съмн 
яваме, защотов селото, във всеки одоровчани 
не чакат много за премах
ване от думи на дела.

от

които проявяват и най- 
голям интерес към всичкиИзглед ог Т. Одоровци Т. Петров

ЗВОНДИ — СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

ВОДОПРОВОД, УЧИЛИЩЕ, ХОТЕЛ...
НЕ Е ПРЕКАДЕНО ако се 

каже, че село Званци в Ба- 
бушнишка община е строи
телна площадка. Строи се 
водопровод, който ще обез 
печи с вода Звонци и Звон 
ска баня, нова учил шина 
сграда с културен дом и 
нов хотел в Звонска баня, 
известен курорт в Нишки 
регион и в републиката. За 
новостроещите обекти ще 
бъдат изразходвани над 70 
милиона динара. Освен то 
ва, в Звонски район, обхва 
щащ 7 села в Дерекула. в 
ход е акция по сдружаване 
на селскостопанските про 

с кооперация

сграда в Звонци за ресто
рант • Съвместно с авто
транспортното предприятие 
от Пирот ще пуснем ма
лък комби—бус, който да 
свързва Звонци с Ракита, 
Пресека, Нашушковица, Бе 
рин извор и Ясенов дел. 
Също така съвместно 
съдържателите на частни 
вшти в Звонска баня ще под

сме запланували да засилим 
още повече и животновъд
ното производство на об 
ществени* сектор. На ов- 
цефер.мата на „Църии връх" 
ще увеличим броя на овце
те от 600 на 900 бройки. 
Ще увеличим и пасбищата 
от 120 — на 300 хектара 
площ. За осъществяването 
на тези мероприятия сме 
създали нужни предпостав
ки. През изтеклата делова 
година осъществихме три 
пъти по-голям доход в срав 
пение с 1978 година — су
ма от 2,893,900 динара, до
ход от 4 451 000 динара и 
чист доход от 3,450,000 дина
ра — каза Таков. Значител
на . сума от чистия доход, 
както и със средства от 
„зеления план", които пече 
са обезпечени, ще вложим 
в изграждането на нови 
селскостопански обекти — 
каза той. Съшо така — 
продължи Таков — тези дни 
ще проведен скупщина на 
сдружените селскостопански 
производители, на която ще 
извършим разпределение па 
ст>вместно остуществения до 
ход.
ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА 
СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ
В Звонци и околните се 

ла па Дерекула вече се съз 
дават реални предпоставки 
За развитие на селския тУ“ 
ризъм. В този край който 
природата щедро е награ
дила с природни красоти ве 
че наистина има условия и 
начин за развитие на този 
вид туризъм.
„Ерма" ще 67, 
развитието и на този отра
съл.

— За целта — казва Б. Та
ков — ще пре уредим една

със

пишем споразумение за сът 
рудничество. Кооперацията 
ще отпусне кредити на 13 
частници за доизграждане 
ма помещенията при мама 
лени лихви. По такъв на
чин в Звонска баня ше 
обезпечим 200 легла. Соще
„Агрокомбинат" в Белград 
организирахме съвместна 
служба по спестяване, за 
сдружените селскостопан
ски производители.

изводители
„Ерма".

Споделихме с БОЖКО ТА 
КОВ, директор на коопера
ция „Ерма" и председател 
на Скупщината на местната 
общност в село Звонци по 
тези въпроси.

— Искам да кажа, че на
шата кооперация е между 
първите в акцията по сдру 
жаване о*,с селскостопан
ските производители в Ба- 
бущнишка община и всред 
по-добрите в региона — из
тъква Таков. Още с прие
мането на Закона за сдру
жаване предприехме необ 
ходимите мерки, за да из
пълним успешно тази за
дача. Нашият край пре дим 
но се занимава с животно- 
въдството и затуй и °ДРУ' 
жаването насочихме в та
зи област • Имаме над 150 
слружени селскостопански 
производители. Те участву
ват в създаването и раз 
пределението на дохода и 
чистия доход. Освен това 
— в следващия средносро- 
чен план 1981—1985 година

ЩЕ ИМА ВОДА ПО ВСИЧ
КИ ДОМОВЕ
— Акцията по довеждане 

на вода е един от пай-акту- 
алнитс проблеми, с които 
тези дни трябва да со спра 
вим. И за Звонци и за Звоц 
ска баня — водоснабдяване 
то е палежалц проблем. Ве
че сме обезпечили 5 милио 
на динара от Републиканска 
та общпос-г по здравна за 
щита. Водата, кодто ще до 
водем от „Вражя църква" 
край В учи дел — ще дой
де в две фази. В първата 
фаза ще се изгради капта
жа, главната тръба от изво 
Ра До Звонци и главния ре 
зервоар в с. Звонци, което 
ще струва 3 114 000 динара*! 
Очакваме само разрешение 
за строеж,

— За развитието на тур из 
ма в нашия край значително 
ще допринесе и изграждане 
то ла нови* хотел с над 100

Б. Тиков с едни от сдружените селскостопански 
производители 

легла в Звонска баня, кой 
то трябва да бъде завършен 
до крал на годината. Едно
временно с това приключва 
изграждането на асфалтово 
шосе от Бабушгаща за Звон 
ци и Звонска бамя. Тази го 
дина трябва да се завър
шат 3 километра на учас
тъка от Пресека до Звонци 
— подчерта Таков.

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА 
КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ 
— В Звонци се строи и 

нова училищна сграда с по
мещение за културен дом— 
каза Таков.

След, завършването на то 
зи обект ще строим здрав 
на станция- С изграждане 
то на училищната сграда и 
културния дом Ше се съз- 
дадат добри условия за ра
бота на основното училище» 
а културният дом ще даде 
възможност за разгръщане 
на по-богата културна ак*т 
тнвност — каза ТаковКооперация

де носител на И така, в момента, в Звон 
ЦИ усилено се строи. Създа
ват се още по-хубави усло 
вия за живот и труд.

N

М. Андонов
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Г култура * тис левита * изкуство
ГИМНАЗИЯ ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕДИМИТРОВГРАДСКАТА

35 ГОДИНИ С ИМЕТО НА ТИТО
па управата па „Тигьр-Димр 
тровграл”, а сетне през те 
десетте години в собствено 

По много предмети 
кабинетно обу 

библи

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВРЕМЕТО* „ФАБРИКАТА НА КАДРИ" ВИНАГИ ПОД КРАК С

здание
се въвежда 
четите. Има училищна

с около 9 хиляди ТО 
половината от които 

са па български език.^ 
долно всяка учебна ооласг 
има своя - професионална 

— средно 31Ю—

ровградските деца учат ,,а* 
пред из страната и пости 

твърдо добри резул 
— зпипимо директорът

Още в онези славим дни, 
бригада след

Все още димят пожарища 
та на войната през победо 
носната 1944 година, а в 
най-нзточнця град на Нова 
Югоставия — Димитровград, 
(тогавашен Цариброд) запо 
чва да работи първото сре 
дно училище.

За пръв път
Югославия българска 

та народност (малцинство) 
в този кран на страната по 
лучава училище на майчин 
език.

Вече през следващата — 
година гимназията

за-бригада
минават да работят въР*У 
възобновяването на страна
та. Шамац-Сараево, Брч,ч ко- 
Бановичи, Нови Белград... и 
м.юго други строителни о- 
бокти. Гимназиалният духов 

придружава или 
бригадирите, кои 

като удар

«ат отокаготи
ма, От -

литература 
350 книги: по физика, химия, 

математика, отора
в свобо- оркестър 

посреща 
то се връщат 
пнцп, достойни

на българската нарои 
в Ново Югославия.

В града няма тържество, 
учениците па гим 

„Йосип Броз Тито” 
участвуват.

дна биология, 
на и самозащита и пр.

Училището развива изклю 
чителио богата

дейност: за ведка ооласт 
секция

представи
тели
пост

изв7,икласо
ва или

отбори,
оркс

младеж.

съществува
клуб, има спортни 

духов 
Музикална

1945 в което 
иазия
активно да ме 
Безспорно, пай- светла с'фа 
лица са „Майските срещи" 

п народностите, 
младежкият букет

е преименувана в смесена 
„Йоснп Броз Ти ученически 

стъР, 
Младежката 
колективен 
жението па

гимназия 
то'1. Оттогава до днес. цели 
35 години тази своебразна 
„фабрика на кадри" върви 

крак с изискванията 
в нея

организация е 
на Дви- М. Георгиевчлен

гораниге. Чер 
кръст и много други 

организации.
В резултат на всичко това 

и успехите, 
мало

на народа 
в които ударила печат В7,рху цяла 

една елоха.
Мирослав Младенов, уче

ник изтъква, 
представлява 
че уча в училище, 
носи името 
то. Неговата смърт дълбоко 
ни трогна и ведно ни задъл 
жава със своята работа да 
оправдаем доверието, което 
той имаше у нас младите.

Братството и единството 
— тези ценни придобивки 
на НОВ-а и специално на 
другаря Тпто — са основа
та, въР-ху която са изграде
ни взаимоотношенията в 
нашето училище и струва 
ми се никъде другаде по-яр
ко не се изразяват. Ние тук 
живеем като едно".

Емилия Панайотова, уче
ничка: ,,Най-голяма чест и 
гордост е да се учиш в учи
лище с името на Тито. Не
говото дело не принадлежи 
само на един народ, а на 
цялото човечество. Оттук и 
нашата твърда решимост да 
останем верни на неговото 
дело, да следим от Него 
начертания път.

Развитието на братството 
и единството в нашето учи
лище е постоянна грижа. 
Ние младите по тоя начин 
се отплащаме за всичко, 
което другарят Тито създа
де. А с това пазим и свет
лото му име и името на учи 
литпето".

Радко Манчев, преподава
тел, който от началото на 
тази година работи в гимна-

под
на времето. Досега 
са завършили 36 поколения 
(випуска) и средно образо 
вание са получили над 2100 
младежи и девойки.

Характерно за дейността 
на това училище през тоя 
период е, че изцяло обхва 

среднистите от терито
рията на общината, а от 
8-12 на сто и децата от съсе 
дните селища на Пнротска 
община. Верни на Титовите 
думи: всестрано да се за- 
дт,лбочава братството и е- 
динство, с Титовото име, 
гимназистите живеят с Ти 
товцта поръка и ежедневно 
я манифестират на ведка

вения
общественимногонационални с-ьи- 

разиъфат, в искрена
на
ветия 
братска обич. 

Трудови акции
мене„закоито е лостигмест

ни. регионални, република 
кул

особена чест, 
което 

на другаря Ти-

училището и отделни 
просветни работници са по 
лучили многобройлиНСКИ ИЛИ СЪЮЗНИ 

турни Събития, 
срещи, всичко 
зва дейността на младите 
от гимназията. Неведнаж 
из улиците на малкото 
крайгранично градче ехти 
трудова песен на гимнази 
стите, тръгнали да залеся 
ват голините около града, 

прибират реколтата, 
или да строят комунални 
обекти. Тези на десетки 
хиляди трудочаса никой 
педантично не записва. Счи 

наше е да се тру- 
а не да бъдем хрони

приз
емблема на Септем 

награда на общи

спортни 
това пропи мания: 

врийска 
вата, дипломи, грамоти- и 
признания от ЮНА, Движе 
пието на гораните Червения 
кР7.ст, спортшт съюзи, Музи 
кална младеж на Сърбия 
и много други.

Но онова, което с особе 
на радост подчертават, то 
ва са възпитателно-учебните 
успехи, високия процент на 
завършили среднисти, които 
по принцип продължават 
образованието си и завър
шват факултети, след кое
то дейно се включват в об 
щество.

ща

М. Младенов

според неп7>лни данни око 
ло 3 на сто от завършили 
те факултет магистрират 
или докторират, а процеп 
туално това е твърде ви 
сока бройка. Днес от Ди 
митровградско навред в об 
ществените дейности, сто 
паиството и прочие в стра 
пата има десетки доктори, 
научни работници и пр. Да 
не говорим за онези за- 
вършили факултет, чиито 
брой достига няколко хил 
яди. И по начало работят в 
стопанството, учебното де 
ло и друти области в мно 
го градове.
ИСТИНСКИ МОСТОВЕ НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

да

крачка.
— За двадесет и петгодиш 

на дейност и 20 години
тат 
дим,
Кьори. . .мое директоруване не сме 

имали нито един случай 
на проява на нетърпимост 
между учениците от българ 
ската, сръбската и други 
народности.

Тези
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ

ПО УСПЕХ — МЕЖДУ 
ПЪРВИТЕ В РЕПУБЛИ
КАТА

'От началото гимназията 
постига изключителен ус
пех. През 1948 г. училище 
то остава почти без кадри, 
тъй като впоследствие на 
резолюцията на ИБ, препо 
давателите се оттеглят за 
НР България. Но жизнес
пособността на българска
та народност и този път 
се потвърждава на дело: 
с местни сили училището 
работи доста успешно. Спо 
ред някои изчисления 96 
на сто от гимназистите про 
дължцват обучението си

думи на директора
най-

красноречиво потвърждават 
с какво въодушевление са 
приети
братството и единството не 
като лозунг, а като жива 
действителност, в която те 
изявяват сплотеността 
около линията на Съюза 
на югославските комунисти.

Титовите думи за
Димитровградската гимна 

зия разви и развива твъР 
де плодотворно сътрудниче 
ство със съседните сред 
ни училища от Бела палан 
ка, Бабушнмца, Ниш. Уче 
ническата самодейност на
мери П7*лна изява в тех 
ните срещи, които се пре 
връщат в истински праз 
миди «а братството и един 
ството. Почти Няма област, 
в която средношколците 
да не си сътрудничат: уче 
ническо

си

ШИ ;Кч
ДУШАТА НА ГРАДА

$
От основаването си до 

днес гимназия „Йосип 
Броз Тито" с пълно основа 
ние

в полувисшите и висши у- 
чебни заведения в сграиа-може да се нарече „ду 

шата на града". Няма мито 
едно по-важно събитие, а

■:?
зията. а преди е бил ученик 
в ичея:

— Всички сме длъжни да 
кажем едно голямо благо
даря на другаря Тито за ща 
стливата младост. Най-ДО' 
брата отплата ще бъде, ако 
и занапред задълбочаваме 
братството и единството. 
Тито ни учеше към всички 
Дз бъдем с отворено сърце- 
Нашето училище с гордост 
пази тези завети.

Ние

та.
— Преди Димитровград 

оките средности главно се 
школуваха в Белград, сет 
ие и в Скопие, а днес най- 
много в Ниш.

самоуправление, 
културна самодейност, шам 
пнонати по знания, спорт. 

Мостове на

4гимназистите да стоят наст
рана от него. Те са или но 
сителите му, или пък дей- 

участници в него.
Nсътрудничествони Но димит димитровградското средно 

училище развива и със съ 
седните от НР България 
общини: Драгоман, Годеч
и Сливница. Това

Е. Панайотова
'X 'I 0 След построяване 

училищно здание,
Вече средства са обезлече- 

Условидта за работа ще 
станат още по-добри, а съо 
тветно и резултатите не ще 
изостанат.

на ново 
за коетошш Сътрудни

; чество не се подържа само 
преподавателските 

й&Щ колективи, но и между мла 
ЩЯ дите е още 
шШ нашата

V • ;т. Щ
между ни,

подържаме връзки 
със средни училища във 
Вътрешността на страната, 

и с училища от съседна
България.

Да работиш и учиш в учи 
лище с името на Тито с 
особе иа отговорност: млади 
те ® димитровградската гим 
назия „Йосип Броз Тито’ 
съзнават това и затуй Р6* 
зултатите във всички обла
сти са доста високи”.

С. Николов

една изява на 
отвореност: 

всестранно да се опо 
злават, да обменят 
и да си

млаш дите

горппгтНа„ ™то ВЛИВА ЮРДОСТ И ЗАДЪЛЖАВА
Поколенията,

НОмнения
сътрудничат.

ТАТЕЛНИ в™

През 35-годишния период 
с името на Тито гимназия 
та постига изключителни 
резултати, Отначало 
боти

средно образован^еВЪв™им- 
назия „Йосип Броз Тито"
таватНа«р С Гордост’ подчвр тават, че са завършили в

което носи името
бе стан,; Ж°ЙТО И приж™е отанал легенда, личност.

ШИЯЯМ
Сградата на гимназията „Йосип Броз Тито” Тя ра 

зданиев сегашното
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4ИН ЯАЧ«?*М СГЦЛ11ЦЦД
МЛАДБЖИАТЛ ТРУДОВА БРИГАДА „ЬРАТСТВО-ЕДИН 
УЧАСТИЕ* ДИМИТРОВГРАД. ТОВА ЛЯТО ЩЕ

ДИМИТРОВГРАД
ВЗЕМЕ

Колко е полезна 

практиката ниНа младеж кат 

трудова акция 

„Подринье 

Колубара“
С края на изминалия 

сец, .природно-техническата 
паралелка от трети клас на 
средното насочено образова 
ние при образователио-въз 
питателната организация 

„Йосип Броз Тито" в Димит 
ровград, завърши учебната 
година, но не и окончател
но. Именно до 13 юни, се 
гашните третокурсници, ще 
имат практическо обучение 
в училището и в ООСТ „Ди
митровград" в Димитров
град. Може свободно да се 
каже, че програмата според 
която учениците работят, ме 
е достатъчно конкретна и 
не подхожда на материята, 
която са изучавали в тече
ние на годината. Да припо
мним главните задачи в 
споменатата програма: Из
мерване ма аналитична и тс 
хничеока везна, приготвява- 
не на различни разтвори и 
индикаторни химико-технн 
ческа защита. Първите две 
заначи, ще бълат реализира 
ни в училището, а което се 
отнася До ХТЗ, учениците 
всеки втоои ден ще отиват 
в ООСТ ..Димитровград", къ 
дето освен със защитни сред 
ства ще се запознаят и с

Гостите от Димитровград, 
бяха посрещнати твърде, 
любезно, а директорът на 
цеха за производство на 
бира изнесе една по-дълга 
беседа за това, как за само 
един час, 12 работника пъл 
нят и по 25 000 бутилки с 
бира.

ме организацията на производ
ството.

Но за съжаление, според 
думите на учениците, може 
Да се заключи, че предложе 
мата програма не е най-аде 
кватна и най-подходяща, за 
щото, учениците, не науча
ват нищо ново, а напротив 
повтарят вече известни не 
ща.

НА ПОСЕЩЕНИЕ В НИШ— 
НА СВОЯ СМЕТКА

На 26 май делегатите на Младежката трудова 
бригада „Братство-единство" 
със^вуваха на скупщината на 
акция „Подрине-Колубара”

от Димитровград при 
младежката трудова 

в Лозница
В рамките на това посе

щение, учениците бяха запо 
знати и с технологията в 
производството 
холни напитки, а на края 
учениците дегустираха про
изведенията на домакините.

На споменатата . 
бяха разгледани и

скупщина ЩЕ СЕ РАБОТИ ВЪРХУ 
ПРИНЦИПИТЕ ЗА 

КОЛЕКТИВНА РАБОТА И 
ОТГОВОРНОСТ

За пръв път, тази година, 
младежката трудова брига
да „Братство-единство”, как- 
то и всички останали тру
дови бригади в нашата стра
на, ще бъдат организирани 
върху принципите на колек 
тивна работа и отговорност.

Най- голямо тяло в бри
гадата, ще бъде Събранието 
със своето председателство, 
като колективен изпълните
лен орган.

Животът и работата в бри 
гадата ще бъдат организира
ни върху принципите на рав 
ноправно участвуваме и реша 
ване ма всички важни въ
проси, отнасящи се до жи
вота и работата в младежка 
та трудова бригада.

приети
правила и документи, отна 
сящн се до организирането 
на младежките трудови ак
ции и младежките трудови 
бригади, 
разгледани финансовите пла 
нове и други документи, ко
ито са от значение за орга 
низиране

на безалко

За да бъде практиката по- 
успешна,Също така бяха учениците от гю 
сочения курс, сами дадоха 
предложение да посетят и 
разгледат

След посещението на за
вода за бира и безалкохол 
ий напитки, учениците по
сетиха текстилния завод 
„Нитекс", където пък видя 
ха как се преде текстилно 
влакно, тъче и На края оц 
ветява.

някой по-гол ям 
завод, имащ връзка с тяхна 
та специалност.

Така учениците решиха да 
посетят завода за производ 
ство на бира и „Нитекс" в 
Ниш.

Със свои средства, заедно

на Младежките
трудови акции.

Младежката трудова бри
гада „Братство-единство" от 
Димитровград тази година 
ще вземе участие на съюз
ната трудова младежка ак
ция „Подрине — Колубара”. 
а бригадирският лагер ще 
се намира в град Шабац.

Димитровградските бри
гадири ще вземат участие 
във втората смяна, заедно 
с младежките трудови бри
гади от градовете: Велико 
Градище, Велика Кладуша, 
Загреб, Зренянин и други 
наши градове.

Тази година, димитровгра
дските бригадири, заедно с 
бригадирите от посочените 
градове, ще работят върху 
построяването на водносто- 
пански обекти (магистрален 
водопровод), топлоелектри
ческа централа „Обрено- 
вац'', както и върху уреж
дането на културно-истори- 
чески паметници.

Излишно е да се говори 
каква е ползата от тази ед 
нодневна екскурзия, защото 
всичко онова, което ученици 
те теоретически знаеха сега 
имаха възможност да се за
познаят и на практика.

с преподавателката им по 
химия, Цветанка Петрова, 
сами обезпечиха автобус, за 
когото заплатиха по 100 ди
нара и по този начин се 
запознаха с процеса на про
изводството в тези предпри
ЯТНЯ. И. Михайлов —; Т. Петров

До момента, за участвува 
не в акцията, са нзр 
желание повече от 200 мла 
лежи и девойки, от които 
50 ще заминат в Шабац. В 
момента се извършват кощ 
кретни подготовки за изпъл 
пение на трудовите и обще
ствените задължения в мла 
дежката трудова акция- Пс- 
десетте младежи и девойки, 
които

БОСИЛЕГРАД
азпли

И без Тито - по Титовия път
Титовата мисъл „Работим като чели вечно ще е 

мир, но се готвим като чели утре ще е война" е под
тик на 40 младежи и девойки — бригадири от Босиле
град, които заминаха за Смедерево, където ще учас
твуват в Съюзната трудова бригада

чни комисии и секции, ка
то например: комисия за 
култура, информиране, спо- * 
рт, идейно-политическо и 
марксическо образование 
комисия за обществена си"

постигнали вса
течение на годината, като 
например разширяването на 
братството и единството, по 
стигнатите трудови резулта
ти, другарството и т- «• 

Всички онези бригадири, 
които не ще могат да взе
мат участие в съю3,,ата тру 
лова акция, ще имат възмо 
жност да участвуват на ме
стните трудови акции, които 
тази година ще бъдат ор-

На 8 май т. г. Босиле- тазгодишните бригади е въ
ведено колективно ръковод
ство и отговорност. Брига
дата е избрала Председател 
ство от пет членове. Към 
бригадата ще има и разли-

Според думите на Цанко 
Костов, миналогодишния ко 
меидант на бригадата „Бра
тство-единство" 
та трудова бригада, благода 
рение на опита от предиш
ните години и огромния ин
терес, който 
вяват към акцията, всички 
досегашни резултати, които 
бригадата е постигнала, ще 
бъдат надминати.

гурност и самозащитата и 
други. Бригадата ще работи 
до 5 юли а покровител е 
ООСТ „Слога” от Босиле
град.

градчето през което те
че река Драговищица, око
ло 40 младежи, девойки и- 
пионери, с бригадирски уни 
форми, с 
лозунги в Ръпе е песни за 
Тито и Югославия, които сс 

с шумоленето на 
лродефнлираха по

град,

тазгодишна
транспаренти л

М. Янев

ДИМИТРОВГРАДмладите проя- сливаха
реката
улиците на града. От всяко 
сърце на тези млади гради 
тели се чете тъга за смър
тта па обичания Тито, по 
горди, че могат с труд в 
съюзните акции да дадат 
принос за изграждането на 
родината си, а

Изпълнени онаквеиинганизирани за пети пореден
Т. Петровпът.

Последния.,, випуск гимна
зисти свърши средното си 
образование, а с това свъР 
ши да фигурира и Гимна
зията, защото от сега пата 
— Образователио-възпнтате- 
тъ.к гимназията прераства в 
лна организация за средно 
насочено образование, 
показаха тазгодишните абн-

Всъщност, какъв 
турентн, ма своя последен 
пепит в средното си образо 
напие.

Всъщност, какъ» успех по 
казаха тазгодишните абиту 
ренти, па своя последен пс 
пит » средното си образова 
пие?

— По заключение на из
питвателната 
Образователно- възпитателна 
та организация за средно 
насочено 
„Йосип Броз Тито" в Димит
ровград, кандидатите, които 
в този изпитен срок са се 
явили на зрелостен изпит, 
са били твърде сериозно и 
солидно подготвени, за кое 
то свидетелствуват и резул

татите от изпитите. — Това 
е най-късият „рапорт", 
успеха на последното 
ленне завършили гимнаси- 

•сти. Но, да проследим по- 
подробно, това, което твър 
дим:

— Най-напред да изтък-

отДИМИТРОВГРАД поко

Овят ктум м тигимитто 
дами сттмян и Тапия фонд

с това гю- 
че ме сс отклоняваттвърдят 

от Титовия път и изпълня- 
неговите завети. Брига-ват

дата щц бъде настанена в 
Право да получават сти- бригадирския стаи в село 

лсидия на Титовия фонд та- Раля» недалеч от Смедерево, 
зи година ще имат и млади а ще работи върху възобмо 

произволи вявансто на старата железа 
ра в Смедерево, уреждане
то иа парка, копане на там- 
шеи за вода, асфалтиране

нем, че тази година от зре 
лостен изпнт са освободени 
трима абитуриенти, 
са получили диплома „Вук 
Стефанович Караджич“. Са
мо домашна работа са защн 
щавали 4 отлични ученици. 
Между отличните ученици, 
двама са носители на „Ала 
сова диплома“ и двама на 
дипломата „Светозар Марко- 
вич“.

От учениците пък, които 
са се явили на зрелостен 
изпит., по всички предмети, 
отличен успех са показали 
8 кандидати, 13 много—до
бър, 32 добър, задоволите
лен 9, а само 6 
останали

Скупщината на Титовия 
фонд иа Социалистическа 
република Сърбия, е обяви
ла конкурс за тазгодишното 

иа Ти-

успех които

селскостопа иски 
тели, деца на селскостопан
ски производители 
стоятелии занаятчии.

Да бъдат Титови стипеи- 
тази

даване на стипендии 
товия фонд. Право за учас- 

коикурса за учебна
та 1980/81 година ще имат, 
както и до сега, млади ра
ботници и деца на работ
нически семейства, с 
разлика, че новите критерии 
за избиране стипендианти 
на Титовия фонд ще дадат 
възможност на конкурса да 
участвуват всички редовни 
ученици и студенти, незатзи

и са.мо
тив на на пътя», уреждане па пъте

ки и други работи около 
фабриката. Съвместно с бо- 
силоградската бригада ще 
работят и младежки брига
ди от Гсвгелия, Загреб, Лнг, 
Бела паланка и Цазин.

Покрай работа бригадири
те в свободните часове ще 
могат да посещават разли
чни курсове: авто курс, фо

година, щедианти, 
цмат право и — аспиранти. 
Конкурсът е обявен на 15 
ма и, и ще бъде открит до 
30 к>ни настоящата година.

тази
комисия иа

образованиеВсички заинтересовани, от 
Димитровградска 
по-подробни сведения могат 
да получат 
синдикален съвет на Тито- 
ния фонд в Димитровград.

Т. Петров

община,

в Общинския ученика са 
на поправителенсимо от това дали родйтелн 

тс им са работници в мате
риалното производство или

то и кино курс, кроя ПИКИ 
курс и прочие. За разлика 
от досегашните бригади, в

изпит.

Т. Петровне.
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щЕ Б'ЬДК ФОРМИРАНОВ БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД - АЛЕК САНДРОВАЦ ЖУПСКИ

ИМ К в НЕВОЛЯ ПОЗНАВА.
което сполетя па 1» май по 
пече места и полите на пла 
мшш Конаопик засегна “ 
Александровац — Жуиски 

— побратим на Димит

«тваява1“
СИЛНОТО ръководство и ше приеме 

и програма за работаТези дни и Босилеград е 
за формира

на водачи 
Бо-

устав
на дружеството.

След формирането му, 
дружеството ще съдейству- 

на своите членове в про 
и идейно-поли

и ход акцията 
не на дружество 
те и автомвхаииците от 
силеградска об/ципа, което 
щс работи в състав на Съ
юза на водачите па Сърбия.

Инициатива за С7,здавале 
дружество бе раз-

1’рада 
ромград.

ва
фесиоиадиото 
тическото им у съвършените 
увапс и в разрешаването на 
най-иаболялитв въпроси: от 
кривзне на 
авто-ссрвиз, за поправка и 
технически контрол на авто 
любилите и др. Дружество
то ще раздвижва и прове- 

акции за извисяване 
в автомобилния

общив Алексапдровашка 
па от
новродени над 
докато над 
да б'|,дат съборени.

саземетресението
I 000 обекта, 

100 ще трябва

на това
движена преди няколко го
дини, но поради редица

и субективни при
същата ле бе реализи- 

Диес обаче, когато

авто-училише иобе
ктивии
чини

Угрозената област посети 
ха Добри пое Видич, пред-

I 11а Председателство
то па СР Сърбия, Радоваи 
Натопим, член на Предсе
дателството п Веля Марко- 

Рснубли- 
шаб по граждаи- 

СР Сърбия, 
повредените

рана.
значително е увеличено

водачите и авто- 
и по

чи
нела
сигурността 
транспорт.

Средствата за работа на 
дружеството, както и за 
откриване на авто-сервиза 
ще обезпечат Ст,юзът на во-

седатол слото па
мобилите, с-ьшествува

нужда и условия за
дружество, 
колективи

голяма 
формиране 
В някои трудови 
вече са създадени оргапиза 

на водачите и автоме- 
С7,/цото ше бт,-

на
впч, комендант ца 
канския 
ска защита в 

посетиха 
обекти в Александровац, ка 
то се запознаха е причинени 
те щети от това голямо при 
родно бедствие.

нии дачите и авто-механидите 
на Сърбия и около 1 000 во
дачи и автомеханици в об 
шината, бълещи членове на 
дружеството.

Те хапаните, а 
де направено и в останалите 
стопански и други органи- 

Всички организации 
на дружеството угге изберат 

учредителната

задни.

делегати за 
скупщина, която ще избереста

Алек-
М. ЯневВсред първите след 

иалого земетресение 
сапдровац 
гацпп па градовете — побра 
тим и, ма Димитровград и 
Нова Горица.

Делегацията ца Димитров 
град , начело ма която беше 
председателят на Общинска 
та скупщина инж. Борис Бо 
рисов, изрази пълна солидар 
пост па населението от Оъл 
гарската народност от Дими 
тровградска община към 
пострадалото население на 
братски Александровац, ка 
то изрази готовност за ока 
зваие на помощ в санира

посетиха и деле
ФУТБОЛ

Още една загуба на 
„Асен Балкански“

Голубов, Каменов, Ставров, 
Андонов и Тоцев.

Съдия-' Момчило Първуло 
солиден и коректен.

Що се касае до самата 
игра, може да се каже, че 
тя бе на едно високо рав
нище и заслужава 
оценка. По време на играта 
фхлболистите проявиха 
соко спортменство и техни 
ческа зрялост. Головете бя
ха вкарани през второто по 
лувреме и то в 55 и 88 ми
нута.

През тази пролет на фут
болистите от Димитровград 
футболната игра не им въР 
ви добре.

В подкрепа на посочените 
думи е и последното пора
жение, което „Балкански" 
доживя на стадиона в Те- 
шице, на 8 юни. Именно 
отборът от Димитровград, 
и този път се завърна V до
ма без точки, тъй като за
губи мача срещу „Ястребац” 
от Тешице с резултат 2:0.

Ето и съставите на двата 
отбора.

вич

пето на последствията от 
земетресението. висока

М. А. ви-

БОСИЛЕГРАД.

Ученически
екскурзии

Трябва да се изтъкне, че 
естетически футболистите от 
Димитровград 
но естетиката 
най-важната —

_ „Ястребац”:
Йованович,
Станкович С., Димитриевич. 
Йованович С., Пантович, 
Джунич, Бранкович, Вучко- 
вич и Джунич С.

„Асен Балкански”: Анджел- 
кович, Виденов, Тодоров 
Пейчев, Христов, Иванов,

Станкович, 
Стоял инович,

задоволяват, 
тVК не е и 
много по-ва-Тези дни, учениците от

седмн клас на основно учи 
лище „Георги Димитров” 
в Босилеград направиха 
тридневна екскурзия из СР 
Сърбия. Те посетиха „Бу- 
бань" и „Челе кула” 
Ниш, фабриката 
жие и Военния музей в Ти- 
тово Ужице, Кадиняча, Мав 
золся на Караджорджевичи 
в Опленац, а след това се 
поклониха пред Титовия 
гроб в Ужишка 15, посети
ха музея ,.25 май". Калемег- 
дан, Авала и Конгресния це 
нтър „Сава”. В края на екс 
курзията учениците разгледа 
на хидроцентрала „Джердап”, 
гроба на Хацдук Велико в 
Неготмн „ фабриката 
целаиови

жнн са головете, а те напо
следък липсват. И накрая 
да добавим и това че е кра
йно време футболистите на 
„Балкански” да почнат да 
вкарват голове.в

Т. Петровза оръ-
Няколко дни така се запасяваха с вода за пиене

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА
БОСИЛЕГРАД

ОПАСЛО ЯЛ Е УЛСЛЯТО?ФОРМИРАНО ДРУЖЕСТВО ПРОТИВ 
АЛКОХОЛИЗЪМ И НАРКОМАНИЯ Тези дни Шотландпя 

трепери, 
хвана

раз-
Снлна треска об- 

производителите 
шотландското уиски. Мили
они любители на 
пата чашка уиски 
търпнаха, макар и да 
Дължиха

съшо се прави от ечемик), 
в осоленото и печенето на 
скара месо. При относител
но големи дози той предиз
виква рак в лабораторните 
мишки. Засега не е доста
тъчно изяснено 
такова
ху човека. Освен това два
ма изследователи са откри
ли минимални следи от ни- 
троземин в уискито: две ча 
стици на един милиард. Не
шо, което може да премах
не опасения на много хора.

на
На проведената през ми 

палата седмица в Босилег
рад учредителна скупщина 
бе формирано дружество за 
борба против алкохолизма 
и наркоманията. На скупщи 
ната покрай делегатите при 
съствуваха и ръководители 
те на обществено-полити
ческите организации и Об
щинската скупщина, както 
и Момир Митрович, секре 
тар на регионалното друже 
ство против наркомания и 
алкохолизъм.

За последиците от тази об 
ществена злина, както и за 
ролята, която тРябва да има 
дружеството, реч произнесе 
другарят Митрович, който 
между другото изтъкна за 
губите, които вследствие на 
тоя порок търпи 
здраве на човека 
твото като цяло. Затова и 
дружеството трябва

тъдена Митрович — в свои 
те редове да привлече кол 
кото е възможно по-голям 
брой членове, да се форми
рат секции в трудовите.ор 
ганизации, училищата и в, 
местните общности.

Делегатите на Скупщина
та, съгласно инициативата 
на другаря Тито, взеха 
шение за въвеждане на ко 
лективна работа, ръководе
не и одговорност. Като из
пълнителен орган на Скуп
щината бе избрано Предсе 
дателството от 9 членове, 
за пръв председател 
годишен мандат е 
Васил Захариев, лекар от 
Босилеград. Станиша Митов 
и Никола Александров 
избрани за делегати в Реги 
оналното дружество за бор 
ба против наркомания 
кохолизъм в Лесковац.

всекиднев
също поза пор 

изделия в Зайчар, 
електролизите и надземното 
копаенне на медна руда в 
Бор.

про-
— с привидна сме 

да пият любимото 
си питие. Причина 
станаха резултатите от рабо 
гата на американските 
следователи Файн и 
които

дали има 
въздействие и въР_лост

за това

из-БИСТЪР: Гоф,
откриха канцелогено- 

1 нитрозамин 
анализирането от

то вещество 
шест отИ седмокласниците 

новно
ре- вОТ Ос

училище „Велко Вла 
хович” в Бистър бяха 
курзия. Те посетиха гроба на 
Тито

Днес научните инструмен 
тп са толкова ефикасни, че 
нищо не може да им се из- 
пълзне. Откритите частици 
нитроземин

тях; седам марки 
С помощта на шумна 

клама уискито се бе 
ло успокояваща и 
дицинска (макар и 

от учените)
съдоразширяваптоство, което

уиски.
на екс ре-

създа- 
почти мена Дединье, Музея 

„25 - май" и Зоологическата 
градина в Белград,

автомобилната фабрика 
„Црвена застава" и Шумари 
Це в Крагуевац,

Караджордже

в уискито не 
разтревожиха Американска
та асоциация за изследване 
ма рака, която обикновено 
е много строга. „Когато ала 
ратите

а оспорвз- 
репутация 

1 сред-
„о „ се препоръчва 
на сърдечно болните Ше
успеят лн сега да го ^
вят на 
ка?

нас едно 
избран след то на

в а

откриват концетра-паметни- 
: в т° И „ 1але кула" в Ниш.

поста- 
подсъяимата скамейличното 

и обтцес ка на 
пола

цтпг, по-ниско от една чести 
Ца на милион, не бива Д3 
подлудяваме”, 
ни представители.

Нитрозамин 
уискито, е

и ал ът.из Открит в 
продукт, КОй'ГО 

среща и в бирата (която
ней-заявихаМ. Янев се

(„Поан")СТРАНИЦА 10 а
БРАТСТВО * 13 ЮНИ 1980



СКУПЩИНАТА НА ТИТОВИЯ ФОНД 
В СР СЪРБИЯ

обнародва

С решение от заседанието ои от 23 април 1980 
година, а въз основа на член 12 (точка 1 и 2) и член 
16 (точка 3 и 4) и а Закона за учебниците за основно 
образование' и възпитание на средно насочено образо
вание и възпитание

КОНКУРС обявява

КОНКУРСЗА ДАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ 
ТИТОВИЯ ФОНД ЗА УЧЕБНАТА 

1980/81 ГОДИНА
лечеността на образователната инсти
туция обуславя изменение на постоя
нното местожителство, от 832 до 1 280 
динара месечно;

г) за ползващите под точка 2, на 
студентите на полувисшите и висшите 
школи и факултети и академии, съот
ветно под условия „б” на учениците, 
от 1392 до 2 112 динара месечно;

д) за ползващите под точка 2, на 
студентите на полувисшите и висшите 
школи и факултетите, съответно. под 
точка на учениците от 1 664 до 2 560 
динара месечно.

Размерът на месечните стипендии 
по пршнцт се увеличава всяка следва
ща година на ползващите под точка 
I н 3 в размер на средно осъществен 
личен доход в стопанството на СР Сър
бия без САП от предишната година, а 
на ползващите под точка 2, на редовни' 
ученици и студенти до 15%.

за изработка на учебници за училищата на бъл
гарски език за I и И клас на съвместните основи на 
насочено образование.

За I клас:
1. ) Читанка с теория на литературата,
2. ) Сърбохърватски като немайчин език, и
3. ) Български като немайчин език.
За I и II клас;

. 1. На .млади работници, 
пан ски производители и носители 
самостоятелен Л1гчен труд, за

селскосто-
на

редовно
и задочно школуване на работещи 
средните училища 
разование, полувисшите училища и Фа
култетите.

в
на насоченото об-

1. ) Език и култура на говора,
2. ) Оонови на историята на българската литература 

и литературата на югославските народи и народно
сти,

2. Редовни ученици в училищата 
на насоченото ооразовадие, студентите 
на полувисшите училища и факултетн- 3.) Граматика на сърбохърватски език като не- 

майчии език.
3. На 

студии.
За II клас: ,
1. )Читанка с теория на литературата,
2. ) Сърбохърватски като немайчин език, и
3. ) Български като немайчин език.

студенти от следдипломни

ОБЩИ УСЛОВИЯ УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА:
За създаване и изравняване усло

вията на образование в средните* по
лувисшите и висшите школи и факул
тетите и намаляване на социалното 
равноправие между учениците 
дентите, а с цел да се задоволят 
дровите , потребности 
труд, материалното производство и об 
ществените дейности на 
на обществено-политическата общност 
— общините, регионите и СР Сърбия 
(без САЛ) ще се дават стипендии:

а) ла млади работници в неограни
чен орой. които ООСТ или ОСТ изпра
тят на школуване и с договор регули-

н задълженията .между 
предлагащите (ООСТ, ОСТ), даващите и 
ползваЬите стнпеднии;

б) на млади селскостопански про
изводители и носители на самостояте
лен личен труд в ограничен брой, кои
то според критериите за осъществява
не права на стипендии от Тнтовия фо
нд, изпратят и насочат към школуване 
местните общности и с договор регу
лират правата и задълженията между 
предлагащите, даващите и ползващите 
'стипендии;

1.) Участвуващите в конкурса са длъжни:
— да напишат учебника според Програмата за 

образователно-възпитателната работа в първа фаза на 
насочено образование и концепцията на този учебник 
приета от Просветния съвет на СР Сърбия;

— с ръкописа да дадат предложение с описание 
на илюстрациите, а в ръкописа да посочат местата, 
които се илюстрират, като на бялото поле на листа 
нанесат поредния номер на илюстрацията;

1 — ръкописът и описанието на предложените
илюстрации да предадат написани на пишеща маши
на с раздел 2 в четири екземпляра. Първият екземпляр 
|на ръкописа трябва да бъде написан на твърда (бан- 
|крост) хартия- Авторът може да изпрати на конкурса 
и фотокопирани ръкописи, но в случая е длъжен един 
екземпляр от ръкописа да предаде написан на банкрост- 
хартия.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 
а) учебни

— за млади работници, 
папски производители и носители на 
самостоятелен личен труд, в предиш
ния цикъл на школуване да са постиг
нали среден успех над три (3), относно 
над седем (7), ако са в течение на след
ването;

селскосто-«е-
н сту-

ка-
н а сдружения

територията

— за редовни ученици на средни
те училища профилирано образование 
и студентите на полувисши и висши 
школи, факултети и академии, в пред
ходния цикъл на школуване са пости
гнали отличен успех (над 4,5), относно 
8,0 ако са в течение следванията;рат правата

2. ) Право да участвуват на конкурса имат граж
даните на СФРЮ;

3. ) Ръкописите се изпращат шифрирани, а автор
ство се утвърждава с петия екземпляр на ръкописа;

4. ) Ръ-кописът трябва да се представи налраво 
или по пощата на следния адрес: ЗАВОД ЗА ИЗДАВА
НЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, Белград. 
Обшпгчев венац 5/1.

Срок за изпращане на ръкописите е:
— 15 декември 1980 година.

— за учениците които се опреде
лят за производствени професии (3,5);

— за студии на трета степен про
фесионално образование в предходния 
цикъл на школуване са постигнали сре
ден успех над осем (8).

б) материални
— кандидатите ог точка 1 и 3 по 

принцип не поднасят доказателства за 
материалните приходи на член на до
макинството. Съветът на Тнтовия фонд 
на общината, относно даващият стипен
дии, .може да оцени, общото материал
но състояние на семейството на канди
дата и ако установи, че е твърде бла
гоприятно няма да даде стипендия;

— при кандидатите под точка 2 при
ходът на член от семейството да не на
дминава две хиляди н петстотин ди
нара (2 500) без оглед на професията 
на родителите.

Ръкописи, пристигнали след посочения срок, ка- 
кто и ръкописи, не задоволяващи условията в конкур
са, не ще сс взимат в предвид.

Ръкопис, който отговори на условията в конкур
са ще бъде прегледан от оценителна комисия, която 
образува Програмният съвет към Завода.

Решение за избиране на ръкописа взема Про- 
грашшят съвет на Завода по предложение на специ
алната комисия. Авторът на избрания Ръкопис е длъ
жен да внесе направените забележки на оценителна
та комисия.

Оценителната комисия предтага само един ръко 
пие за издаване. Със. сума от 10 000 динара Заводът 
ще обезщети авторите на ония ръкописи, които не 
бъдат приети за издаване, ако положително ги оцени 
мнозинство от оценителната комисия.

Участвуващите в конкурса са съгласни изключи
телно право на издаване на ръкописа, избран на 
настоящия конкурс, да полага Заводът за учебници и 
учебни помагала в Белград, а след одобрение от стра
на ма Просветния съвет па СР Сърбия.

Авторът па одобрения ръкопис и Заводът поемат 
заддъжонлето при сключване на договор за авторски 
хонорар да се придържат към разпоредбите на самоу- 
правнтелното споразумение, което са сключили със 
Сдружението па авторите. Авторската агенция на СР 
Сърбия и издателят на учебници, както и останалите 
самоуправителии общи документи на Завода, приети 
въз основа на разпоредбите и посоченото 
иис.

в) на редовни ученици на средното 
насочено образование и на студенти на 
полувисшите и висшите школи и фа
култети в ограничен брой (зависимост 
от разполагаемите средства в Титовня 
фонд на общината), които се опреде
лят за професии според листата на по
требните и дефицитарните кадри за 
стопанството и обществени извъ«стопан
ски дейности на общината; Право на участие на конкурса

г) в ограничен брой на студии на 
трета степен образователна в зависи
мост от установения интерес на реги
она. от областта на природните науки, 
непосредствено, свързани за развитието 
на материалното производство и препо
давателските професии.

а) кандидати под точка 1 и 3, ко
ито покрай общите условия и онецн- 
алнитс условия, трябва да изпълняват 
и следните условия:

— да не са по-възрастни от триде
сет (30) години II

— Да имат две (2) години трудов 
стаж в организацията, която ги лредла 
га .и изпращат на по-нататъшно шко
луване.

Стипендиите се дават без задълже
ние да бъдат върнати при условие пол
зващите ги да завършат школуването 
си в срок, предписан от страна на об
разователните организации и да оста
нат в трудово отношение на територия
та на общината за период, колкото са 
получавали стипендия- Размерът на 
стипендиите зависи от мястото на шко
луването и материалните приходи по 
член на общото семейство, а възлиза:

Всички кандидати доставят фото
копия на свидетелства за всеки клас
от предишния цикт,л па школуване, г% 
редовните ученици и студенти удосто
верение за броя и приходите на члено
вете на общото домакинство за първи
те шесг месеца на текущата година.

Всички кандидати попълват ком
плект предписани образци.

Кандидатите под точка 1 и 2 доку
ментите доставя»' до Съвета па Тн
товия Фонд на общините, а под 3 коор
динационните отбори на Тнтовия фонд

споразуме-

Розултатиге от конкурса ще бъдат публикуваш!, 
къдсто е публикуван и конкурсът, след оценяване 

ог комисията н когато Програмният съвет в Завода из
бере ръкописа ,п приеме решение. Авторът на ръко
писа е длъжен в срок от 15 дни от деня на публику
ването на резултатите да докаже авторство 
екземпляр на ръкописа.

На авторите

там

а) за ползващите под точка номер 
1 и 3: 4 700 динара месечно, независимо 
от мястото на школуване;

с петия
б) за ползващите под точка 2, уче

ници, които се школуват в местожи
веенето, относно на територията на сво
ята община, както и други общини, 
когато
ните институции не изисква промяна 
Ла местоживеенето, от 704 до 1 056 ди
нара;

на ръкописите, които не са избра
ни Ла конкурса Заводът ще върне назад 
ра на ръкописа, ако 
срок.

на региона.
Кандидатите са длъжни преди при

бавяне на посочените документи да с® 
отнесат до Тнтовия фонд на общината, 
за по-подробни информации за усло
вията на осъществяване правата на сти
пендия-

три екзехгпля- 
докажат авторство в предвидения

отдалечеността на образовател- Участвуващпят 
щението ла комисията,

в конкурса може да обжалва ре- 
ако установи, че са повредени 

иропозицпите и начина на оценяване от страна па Про-
~я съвет Към 3апода “ СР°К от 7 дни ОТ публиюу- валето на резултатите от конкурса.

Справки във връзка

Конкурсът е открит за всички уча
стници от 15 май до 30 юни 1980 го
дина. ,

в) за ползващите под точка 2, на 
ученици, школуващи со извън постоя
нното местожителство, относно извън 
територията на своята община, а отда-

ЩтслТон' ЖЛЖ4' уЛШа К“еаа М,1лошаУЦт, 
«■тел, (011 )338-536, 334-312 или 342-028. лок, 005.

Напълни документи няма да се взи
мат лредвид за разглеждане.
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Навлече не Перу
Сви се бсомо учудили у село кпкно чс р« |

боти Пера.
Дойде пролет — ииш' орамо, мучнмо муку, 

а Пера си седи у задругуту.
Нпйе карамо Ьубре — Пера йедън Дъ» у 

Цариброд, йедън Дъ» У Пирот. . .
Н>иве му остадоше //еораие, ливаде неочнс

тене.
Имаше десетина овчице, беше Ьи дал 

' село друЬи да Ьп чуваю.
Говоримо си онядан с мойега комшню кико 
че преживее със семейството, кнкво че ру- 

чаю целу годину.
Ка удари лоше време. Сту//ти се над Внд- 

плл/шнете. и целе нсдел.с 
град. ПроЬисомо. ГЬивс

по
Карикатура: Б. Николов

| Пера

Боксовият мач сс предава 
по телевизията.

— Л сега, драги зрители, 
да хвърлим поглед в залата 
— казва коментаторът и 
една от камерите сс насочва 
към публиката.

Както по даден знак по
чти всички мъ>ке, до кои
то има седнали момичета, 
закриват лицата си с шап
ки.

< лнч, леже мъгла по 
не прсстля да тече Дъж и
штукнуше у воду, путшца од//ссе, ;/е може с кола 

мине, не може и пеш1ш да се иде по пути-

Свещеник пита малкия Ал
Фонс:

— Ти четеш ;ш молитва 
преди обеда?

— Не, майка ми готви мно 
го добре.

,да се
•1!!' ща.

Све що работнмо проНисе. Гледам житото 
че жълтей^, а морузат само //адзърнул из калту. I 

Са ннйе седимо у задругуту и яДУйемо и 
говоримо кикво йе времето било по-рано, некоци 
кажу дека не помне ка йе било текова врел^е. ; 
Седимо, пушпмо и се Ьннемо оди яД- Само Пера

ве-

— Ама знаете колко
тежко е да набиеш жена
си, когато още я обичаш...

* * *
Часовникар среща един

свой клиент:
— Върви ли добре часов- 

който
га нема. * * *— Абе куде йе наш Пера, он згоди туя го
дину. Кико свети Петар да му йе шъпмул кикво 
че буде времето — пита Ставрия-

— Верно, куде йе Пера — 
дватритройица-

Дълго време не смо га видели.
У това време улезе ььегов комшия и каже:
— За Перу ли пшуйете? На Перу навлече 

това време. Одкико почеше дъждове — Пера у 
дом си не улази. . . Он, жена му, двете черЬе и 
зетовете свако ютро беру жужел>е, он Ьи негде 
кара у джакове. . . Кажу дека паре натепал. . .

Ка си човек знайе и умейе. . .
Те я млеко давам на задругуту и берем яД°' 

ве, кажу воду носим. Житото пропаде, морузята и 
не никоше, а Пера целу пролет лежа и са за 
не никоше, а Пера целу пролет лежа и са за 
две-три недел»е искара паре за целу годину — и 
това за жужел»е.

— Госпожице, мога ли да 
ви обърна внимание на не
що?

— На какво?
— На себе си ...

ликът с кукувичката, 
поправих? - 

— Как да ви кажа, всеки
Г-жа Шнеке е много раз

сеяна и не обича етикеция- 
та. Веднаж, когато мъ.жът 
й се къпе във ваната, й 
идва на гости г-жа Еман- 
тел.

питаш йеднуш
половин час изкача кукуви- 
чката и пита колко е часа?

* * * * *
— Мили, мога ли да ти 

представя г-жа Ементал? 
Благодаря, няма нужда да 
ставаш прав.

Професор:
— Моля колегите, 

седят на последните банки, 
да престанат да си подават 
бележки, това ме отвлича 
от темата на лекцията.

Студент:
— Това не са бележки, а 

карти. Ние играем бридж.
Професорът:
— О, тогава моля да ме 

извините.

— Защо си облекла ро
клята с деколтето? Нали ти 
забраних? — 
ба:1дистът на жена си.

— Заради тебе, мили. 
Ако митничарите поискат 
да прегледат куфарите ти, 
ще започна да дишам те
жко ...

които
кара се контра

* * *
— Не сте ли Много леко 

облечени, госпожице? — 
Виктор пита съседката си. 
която прави през зимата 
слънчеви бани на терасата.

— Леко облечена? Че вие 
не сте ме виждали през ля
тото?

* * *
Жое среща своя стар при

ятел Били:
— Заеми ми две лири до 

заплатата.
— Кога е плащането?
— Ти по-добре знаеш, за- 

щото ти работиш!

* * *
— Колко печелиш, откак- 

то стана касиер?
— Много, само 

хванат....

л * л

Младоженец споделя пред 
приятели: да не ме

* * *
Устата говори за любопитство в сърцето. 
* * *

* * *

БрлтстВо Да бъдеш горделив е връх на невежеството. 
П. БУЛСТ* * *

Безкрайно малките хора имат безкрайно го
ляма гордост. Аз никогаВЕСТНИК НА БЪЛ
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