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н* СФРЮ от 14 фоару 
“Г 1975 г. Издател
ство братство" е удо
стоено с Орден братст 
■о и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.
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АКЦЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТО НА МИЛОШ МИНИЧ ПРЕД В. 
„БОРБА"В ДИМИТРОВГРАД ИЗНОСЪТ-ПЪРВОСТЕ 

ПЕННА ЗАДАЧА
Във всички наши разговори 

във връзка със стабилизаци
онната политика, договори за 
програмите и акциите изклю 
чително е важно да 
пред вид общата междунаро 
дна обстановка, в която тря
бва да водим борбата за ста 
билизаци^ на нашето стопан
ство и за запазване полити
ката на стабилност и крепко 
международно положение на 
нашата страна. Международ
ните околности, условията, в 
които осъществяваме стаби
лизационната политика са твъ 
рде сложни и тежки. Те 
са благоприятни за 
политика. Кризата на детанта 
продължава. Изходът все о- 
ще не се вижда. Въпреки че 
правят известни контакти ме 
жду великите сили и блоко
вете, трудно може да се вя

ствува двигателна сила, която 
да обезпечи ускорено увели 
чение на износа. Още не е 
победила износната 
за която се определихме в 
заключенията на Председател 
ството на ЦК на СЮК от ное 
мври миналата година.

— Девалвацията на динара 
безспорно даде важен под- 

стопанство

насока,
имаме

тик на нашето 
към износ и сега общото по 
ложение трябва да се подо
бри
ществуват обаче тенденции, 
които действуват в обратна 
посока. Това са: високата стъ 
пка на инфлацията, растът на 
цените, локално и регионал
но затваряне, които изострят 
и така големите трудности на

сподели Минич. Съ-

не
нашата

пазара за възпроизводствени 
материали и стоки за широко 
потребление.

Укрепването на износа е на 
ша първостепенна задача, по 

Милош Минич в инте 
Нека

рва, че наскоро детантът ще 
се възобнови.

Това изтъкна Милош
на Председателст-

Ми- дчерта 
рвюто пред 
никой не се страхува, че из
насяме премного. Всред ев
ропейските страни ние почти 
сме на едно от последните 
места по износа на един жи 

Затова

„Борба".На 2 октомври от Народна репуб. 
лика България се завърна членът 
Председателството ка Централния ко
митет на Съюза на югославските кому
нисти и председател на Централния ко
митет на

ството, на тази гранична и недостатъч
но развита община, /сакто и върху про
блемите във връзка с 
на стабилизационните мерки, другарят 
Влашкалич изтъкна, че единствена въз 
можност за преодоляване на тези про
блеми е свързването с^с стопанството 
на развитите общини, тоест с матери. 
ално по-силните организации от вът.

членнич,
вото на ЦК на СЮК и пред 
седател на Съюзния общест-

на
провеждането

вен съвет за международни 
отношен ия в интервюто пред 
в. „Борба", от което помест 
ваме няколко акцента.

Във връзка с нашия

Съюза на югославските кому- 
СР Сърбия д-р Тихомир Вла.

тел от населението.
ако искаме дългосрочни ре
шения на износа трябва да 
дадем главно място.

Говорейки за нашата задъл 
женост в чужбина, Минич по 

на 31 декември 1979

нисти на
шкалич, който по покана на първия 
секретар на Централния комитет 
Българската комунистическа партия и 
председател ия Държавния съвет ДРУ- 
гаря Тодор Живков пребивава в тази 
съседна нам страна на десетдневна де 
лова почивка.

Другарят Влашкалич направи кра- 
тък престой В Димитровград, /съдето

разговор сд,с стопанско-политиче- 
обшината. В разговори, 

югославският посла.

вън-
шен търговски обмен, Минич 
изтъкна, че предприетите ме 

започнаха да дават отно 
добри резултати. Ръ 

стът на нашия износ, напри
мер, в пъРвия квартал на го 
дината се увеличи с 50 
сто по отношение 
в съшия период 
та година. Във втория квар
тал това увеличение е 
7 на сто. Тази динамика за- 
грижава. Това осцилиране по 
казва, че все още не съЩе-

на
решността на страната ни.

Освен
говори и за развитието на отношени
ята и по-нататъшн°то подобрение 
сътрудничеството между 
вия и НР България и СЮК и БКП и 
изтъкна, че това сътрудничество тРябва 
да се разширява на всички равниш3, 
чрез организациите на сдружения тРУА, 
обшественно-политическите организа.

обши//ите, региона и по-широ- 
е единственият път за

рки 
сително

Влашкаличтова другарят
сочи, че 
година нашият дълг в чужби 
на възлизаше, въз основа на 
дългосрочни и средносрочни 
кретиди, на 14,2 
арда долара, от 
милиарда долара 
сто в конвертибилни валути, 
а 1,5 милиарда долара в кли

на
СФР Югосла. на

на износа
мили- 

което 12,7 
или 89 на

на минала-

води
ския актив на 
те взе участие и 
вик в София, другарят Данило Пурич.

По време на разговорите председа
телят на ЦК на СКС бе запознат с
икономическо-политическото положение
в общината, което беше оценено като 
твъРДе стабилно.

Разисквайки върху възможностите 
по-нагатъшното развитие на стопен-

само

ЦИИ,
ко, и че това 
осъществяване па успешни отношения 

страни и най-добър път 
преодолея^ сериозните и извес- 

меж

ринговски валути.

между двете 
да се
тни проблеми, които съществуват 
ду СФРЮ и НРБ.

РАБОТА ПЕТИЯТ ВИПУСК НА ПОЛИТИ 
ВКОЛА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕ-ЗАПОЧНА С 

ЧЕСКАТА 
РЕНЦИЯ НА СКС НИШ

Т. П. Титовото дело - извор 

на вдъхновение
за

НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА 

ОБЩНОСТ В НИШ

Израз на потребите от по-здраво единство
® ------------------- --------------------- действуваме ма Нишка

жи и в предстоящия петго 
годишен период. Тринадесе 
тото заседание на Председа 
тел ството на ЦК на СЮК. 
изтъкна Зечевич, още пове 

даде инициатива и от
кри широки 
в дейностите на обществото 
за трайна икономическа ста 
билизация.

В модел пик в Ниш започ 
ма с работа Политическата 
школа на Междуобщинска 
та конференция па Съюза 

комунистите. Пред курса 
метля випуск на

мото
та региомалма общност.

В уводмото 
ДОБРОСАВ ЛЕТРрВИЧ, нод 
председател тна Скугпцнна- 

Междуобщ ниската ре- 
Ннм.1

на Устава и оце- 
на регионалното 

на Междуобщин

се за изменениеОпределяйки
досегашното дей«твУване

на Скупщината
мзложемис

манявай><и
единство, цепег^

СКаТЗ “разпоредби да « посвети потоадм»
иа основните ^инцкпи1иаи с^вмес^

че'МТНтС от
школата която и досега по 

забележителни
възможностивнеобходимостта

внимание 
на общи

те ма 
гиомалма общност в 
отделно подчерта, 
тивмостта

каза много 
резултати, пръв доклад нз 

членът иа Председателче в вк- 
за изменение Ус

новите
месс
ството на Централния коми 
тст ма Съюза на комунисти 

Сърбия СЛАВКО ЗЕ
Политическата школа на 

МОК на СКС в Нишки реги 
ще продължи 6 месеца, 

за което време 80 курсанти 
ще изучават най-актуалните 
въпроси от самоуправителна 
та практика и икономическа 
та стабилизация. На лъ-рвпя 

Саво

трябва като основим 
се потемцират

ните зарад тава
въпроси да 
създаването на условия са- 
моуправителмо

трудещи се и гражда 
чрез делегатската систе

ма пряко да участвуват и 
съвместните

те ма
ЗЕЧЕВИЧ. Той изтъкна че 
Съюзът на комунистите. Ти 
товото дело с извор ма вдъ 
хмовонис в за размотаване

Имайки в пред 
оценки и резулта- 

в скупщината 
Ниш на 
понеделник 

приеха решение 
па Устава иа

ойговориост.
вид тези 
тИ, делегатите 

общността в
проведеното в 
заседание, 
за изменение 
общността.

В разискванията, коюо 
папаха но този повод. бя- 
хз набелязани конкретните 
чагачи, които съществуват 

Област и положител. 
по беше оценено досегаш-

Постигиата стСПС"0^тсРсавитие на соцналстнческнтс 
.««управителни 
гю-нататднцото Р демоКра
самоуправителнат ла
«ия, специално Л"ож-
'носГв оРгани“ -а МеждУ
Минската регионална11оОо-

ПГНОСТ В И1 0С.Ь|ЦС„олфиемс^ено Я0все о^
ствлва шшпн ^ колектив- 
Греста, решаване

организира
ните
мина

на трудностите, с които се 
срещаме в развитието на на
шето социалистическо обще доклад нрнсъствуваха

Саватич, председател 
МОК на СКС н Хенрпк Се 
лич, секретар на ОК 
СКС Ниш.

осъществяват 
си интереси.

наоч акОт тези промени сс
па и лолатауъш,1а изява и

прилагаме

ство.
Опирайки се върху стаби 

лшацидта, Зечевич каза, че 
борбата за стабилизация не 
е резултат от моменталните 
нужди, но че тя ще продъл

напоследователно 
иа принципите за 
витслио споразумяваме 

(На 3-та стр.)

самоупра
и

(В. Р.)

И ОТ-



ВъОРЪЖЕ НИЯТ КОНФЛИКТ МЕЖДУПРОДЪЛЖАВА 
ИРАК И ИРАН

Нов кръг на разорения
никакъв отговор на иракско- 

на то решение да прекъсне огъ
ня, Ирак о обнародвал съо
бщение, чо продължава сво
ята „справодливп и победо- 

всщна, без 
ще трае и каква цена 

трябва да се заплати".
Засега стълкновението 

ЖДу Ирак и Иран остана в 
според

ДОННд петнадесетия
войната доото враждувд- 

ши войски се намериха на 
началото: войната продължа- 
ва. След няколкочасовното е- 
дностранно примирие, провяз- 

Багддд, започна но 
виЯт крът на двустранни ра
зорения и изчерпаване на 

Иранските войски из
вършиха нападение на южна 
та част на фронта при Кора- 
мшар, последва отговор на и- 
ранската артилерия и

контраатака на ирански
те самолети срещУ летище- 

Техеран. Иранците отго-

разликаносна
колко .-.у.*-"

гласено в мо- 7
регионални рамки и 
някои преценки,силите. така и за-

остоне. Някои о- 
пак

напред що
бачо вярват, че Иран ^всо 
може да затоори 
пролив и така наруши проти- 

на световния нефт. 
Съществен елемент в анали- 

на положението е

Ормузки
след

това нането

то в
вориха с бомбардиране

обекти в Крикук

позите
утралността на големите сили, 
без разлика дали т$( о Двй- 

хипототична,

на
петролните 
(на север) и цели в предгра 

Багдад. Продълже
на всички

ствителна или
на дпотедията на 

ват стълкновенията
странипонеже и 

продължават да пристигат ре 
зервни части и ново оръжие. 
Тази неутралност, такава ка- 
квато е, дава възм°жност да 

егионалните гра-

посети ИндияДжурановичАхваз е изло-полесражения-
артилерийски огън отжен на

иранска страна, топове стре
лят и срещу военната база 

Дезфул. В Корам- 
води борба от къи1а

се запазят р
ници на войната и да се раз
движат нови инициативи за ми 
рно разрешавано на спора.

основи положиха пре- 
Тито и мини стър-л ред се-

при град иго крепкиПредседателят ма Съюзния из
пълнителен съвет Веселин Джура- 

пребивава от 26 до 28 сеп
тември на официално приятелско 

Индия. Това бе лър- 
посехцение на Джуранович в

шар се 
до къЩв| от етаж на етаж.

Иран не даде
зидеитът 
лателят Неру”.

По време на официалните 
славско-ин,дийски разговори, 
лин Джуранович и Индира Ганди 
размениха мнения по международ
ните проблеми и ролята на двете 

движението на необвър- 
подобряване

След като
ПОВПЧ ЮГО

ВесеКиприану посети нашата отрана посещение в
ПОТО
тази приятелска нам азиатска стра 

но не и първа среща с Инди
ра Ганди.

След завъртането си в Бел- 
Ськззния

домади разговори със своя 
кин, председател на П

СФРЮ Цвие-

По покана на Председател 
ството на СФРЮ тези дни на 
четиридневно официално при 
ятелско посещение в 
страна пребивава президен
тът на Републиката 
Спирос Киприану. По време 
на посещението си в Югосла 
вия, кипърският президент во

на,редсе- страии в
заните, както и за 
на двустранното сътрудничество 
Централна тема на разговорите 
бе стълкновението между Иран 
и Ирак и възможностите за изна 
миране решение за мир. Двете

дателството на 
тин Миятович и 
най-високи югославски 
водители, в които бя*а обсъ 
дени актуалните въпроси в 

обстановка

останалите 
ръко

нашата

град, председателят на 
изпълнителен съвет сподели, че 
„разговорите в Делхи и цялото по 
сечение преминаха в знак на тра 
диционно добрите политически 
отношения между Югославия и 
Индия, в знак па отношенията, чп-

Кипър

международната 
и сътрудничеството 
двете страни.

между

(Фото—Танюг)Накратко
БОН: На състоялите се тези дни избори п 
Германскатафе дерална република, владее- 

коалиция Шмггг—Геншер спечели убе
дителна победа и сега разполага с мнозпн 
ство от ^4 депутати в Бундестага.
ЛИСАБОН: СА Карнеиро и неговият десен 
„Демократически съюз” победиха на обтитг 
избори в Португалия. Така, за пръв път след 
априлската революция през 1974 година из
борните резултати показаха стремеж „вдяс
но" на избирателното тяло. _________

ГЕНИАЛНАОЩЕ ЕДНО ПРИЗНАНИЕ НА ТИТОВАТА ДЪРЖАВНИЧЕСКА 
ЛИЧНОСТ

щата Неоценим е Титовият принос към 

целите на необвързаността
Шестото спешно специално заседание 
Общото събрание поиска оттегляне на 
чуждестранните сили от Афганистан и 
даване възможност на този народ сам 
да решава за съдбата си, а Единадесе 
тото специално заседание да 
международните икономически

„Президентът Тито даде неоценим 
принос за определяне принципите и це
лите на политиката за необвързаност, 
за укрепване на единството и сол и дар 
ността на необвързаните страни и за 
създаване на нов справедлив и равно
правен международен порядъК ”•

Това голямо признание на Титова. 
та държавническа гениалност е записа
но в комюникето, обнародвано

оосъди
въпро-„21 заседание на ЮНЕСКО в Белград

си.С културата срещу номинации Министрите на външните работи на 
необвързаните, посочва се по-нататък в 
комюникето, изразиха загриженост по
ради нататъшното изостРяне на между 
народната обстановка и явяването на 
нови огнища на напрежение в света, а 
особено поради увеличените въоръ-

след
двудневното заседание на министрите 
на външните работи и шефове на деле
гациите на необвързаните страни, кое
то тези дни се състоя в седалището на 
Организацията на обединените нации.

Заседанието започна с едноминутно 
мълчание в спомен на президента Ти- 
то, един от основоположниците на дви
жението на необвързаните, а също та 
ка бе почетена и паметта на починали
те президенти на Боцуана и Виетнам 
— Сереце Кама и Тон Дук Танг.

^ Делегациите на необвързаните на 
това заседание се договорих^ за актив
ността си във връзка о въпросите, по 
които са от особен интерес на необ
вързаните страни. Приветствувано е при 
съствието ша Република Зимбабве, ко- 
ято започна да действува в движение
то на необвързаните като независима и 
суверенна страна. Както се посочва в 
комюникето, министрите се запознаха

„Не можем да говорим пред такова 
събрание, а преди това с едноминутно мъл
чание да не почетем паметта на великия 
международен борец, 
ник и идеен вожд на международното дви
жение на необвързаните страни, на човека, 
който бе приятел на всички народи на 
света, а преди всичко на развивалите се 
етРани, стремящи се към свят на свобода, 
достойнство и напредък. Когато това каз
вам искам да говоря за великия Йоеип Броз 
Тито".

велик основополож- жени интервенции и намеса във вътре
шните работи на други страни. Във 
връзка с това министрите подчертават, 
че „е невъзможно да се обезпечи една
ква сигурност за всички без последова
телно спазване, от всички държави, на 
принципите за неупотреб на сила, ин
тервенции и намеса под кой, и да е 
изговор”.

На заседанието особено е подчер
тано значението на предстоящата ми
нистерска конференция на необвърза
ните в Делхи за по-нататъшното укре 

ефикасността на не- 
в разрешаването

С тези хубави думи за нашия прези
дентът се обърна към генералната конфе
ренция на ЮНЕСКО, която вече две седми
ци работи в Белград, президентът на Репуб 

,. лика Гвинея Ахмет Секу Туре. В двуча
совия говор, гвинейският президентът обсъ
ди проблемите на образованието, култура
та и езика в развитието на отделни страни. 
Културата същевременно се явява, изтъкна 
Секу Туреж като плод и оръжие на борбата 
срещу политическа доминация, тя служи и в 
борбата за мир, срещу война, за равиопра 
вие и против неравноправието.

пване ролята и 
обвързаните страни 
на важните международни проблеми, 
гешено е необвързаните страни 
направят всичко за пълния 
тази конференция.

На края на комюникето се изтък
ва, че идващата година се навършват 
две десетилетия от основаването 
движението на необвързаните. Израз
ява се задоволство от 
Индия

дас доклада на председателствуващия за 
активността на необвързаните след Ше 
стата среща. Изразено е задоволство 
от приемането на резолюцията по па
лестинския въпрос на Седмото опешно" 

заседание на Общото съб
рание. Министрите се запознаха и с 
препоръките на Шестото и Единадесе. 
тото спешно специално заседание на 
Общото събрание на ООН. Наблюдате
лите напомнят във ръзка с това, че на

успех на

паспециално
готовността на 

да се ангажира за тържествено 
ознаменуване на този юбилей на ми
нистерската конференция в Делхи.

(Според Танюг).
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ССКАТАаСТАБИЛИЗАЦ^НОМ°РАВСКАТД

МЕЖДуоб1ДИНСКА

ПЪРВИТЕ ЕФЕКТИ
А Организациите иа , 

тояшага година са ос,... сДРУжения
“ генд^*"™
на трудешитеДсеА!,ШИ

ПОЛОЖИТЕЛНИ
П0Л5Н^РУД в рег"°"а полжителии

°существяванего
решения. А Да

извънстопанството се намал 
яват, ге в стопанските дей 
ности отчитат ръС7 на увели 
чение с 64 на сто. От 393 
стопански организации 
са отчели загуби и същите 
възлизат иа 67.637 
динара.

В извънстопанските дейно 
сти 13 организации са отче 

загуба в стойност 
4158 хилрди динара. Най-го 
леми загуби са отчели сел 
ското стопанство, строителст 
вото и гостилничарството, но 
па П7»рво място е промишлс 
иостта и рударството. Само 
мина „Леце” има загуба от 
26.655 хиляди динара.

Въпреки и 
добри ефекти и намаляваме 
иа загубите същите и зана 
пред поедставуват проблем. 
За преодолеяването им, осо 
бе но в цветната металургия 
е нужно създаване иа една 
цялост в тази област т.е. фор 
мираие на една организация.

средства. Съшо така се по 
ставя проблемът с вноса 
на съоръжения- Затова, бе 
изтъкнато, не могат повече 

25 да се толерират инвестиции 
те без финансово покритие, 

хиляди пито пък могат да се анга 
жират средства, валути и 
кредити, които са нужни 
за стопанисването. Бе взето 

иа решение с което всички ком 
петентни органи и организа 
ции, колкото е възможно в 
по.кратак срок, да изготвят

ИасеИкЗН^'к * 1издигне жизненото равнище

деловивтърсят
ВЪЗМОЖНИ

Стопанските 
на сдружения организации 

трид в Юж 
яоморавски ретон през ^ 
чение на първи-^ шест ме^е 
ца от настоящата година са 
отчели значителен рЪСт 
увеличение на финансовите 
резултати и сътттите 
ра основа за

дание на Ск\лтЦ1Нат^ 
ЖДуобт т т иноката 
общност

на Мс 
Регионална

МИТИчГаНа ?Т ДЖОРДЖЕ1ИН)- »а което бяха об
валГИ,»ТеНДеНЦИИТе- чУвству вали се в стопаноките и из 
Въисгопанските организации 
с отделци акценти върху осъ 
тнествяването политиката на 
инвестиционото, общото и 
съвместното потребление.

Ь уводното изложение на 
Миодраг Петкович, 
в Завода

милиона динара по отноше
ние на минал.огодиш1щя съш 
период с 58 иа сто с по-малък 
Ръст на изразходваните сред 
ства (увелмчени са с 37 на 
сто) е повлияло 
личението на обществения 
продукт и дохода' а 41 на 
сто.

в

ли
върху увеса доб

по-нататъшното 
осъществяване на икономиче 
ската стабилизация. За
одбляване

анализ на възможностите 
инвестиции. Разбира се 
някои финансови 
нужни в стопанството ше се 
търси помоттт от по-широка га 
общност-
ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ПОЛОЖИ 
ТЕЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

Изготвянето на плановите 
документи за идущата годи 
иа, както и за предстоящия 
средносрочен период тряб
ва да бъдат от полза за ра 
зрешаване на 
проблеми и - за по-нататъш-

за
за. Так&в увеличен 

на дохода е повлиял и въР 
ху чистц$г доход, и с повиша 
ването му с 45 на сто кой 
то вълзлиза на 4157 милиона 
динара а в рамките му с 
около 130 на сто са увеличе

Ръстпре
трудностите 

обезпечава 
неТо на суровини и матерна 
ли за възпроизводство,
бдяването на

средствана
преди всичко в

директор 
за план в регионал 

ната общност и в диокусии 
те бе изтъкнато 
Ръст на промишленото 
изводство" и услугите, 
чението на оборота

всичко

постигнати есиа
пазара, както 

и за създавне на условия за 
премахване на 
загуби, занапред

ни средствата за разширение 
на материалната основа 
труда и резервите. По.следи 
ца от такива положителни 
стопански движения е и у- 
величението със 118 на сто 
иа средствата за акумулацм « 
и същите възлизат на 942,5 
милиона динара.

По-високият Ръст на дохо 
да от изразходваните сред

ч*> високият 
■ ппо 
увели 

на сго 
висо

настаналите па
самоулравн 

телното споразумяване и до 
говаряне трябва да получи 
централно място защото то 
е и сигурна основа за п^л 
но осъществяване 
политка." В

ките и. преди 
кпят Ръст 
казали

досегашнитена цените са о. 
влияние върху уве 

личението на всички показа 
тели в стопанисването Уве 
личението на общия доход 
който възлиза на

шното осъществяване на ико 
иомическата
Съшо така. акциите от стра 

Инвестиционната дейност на на обществено-политиче 
в първото полугодие е била ските сили трябва да бъдат 
недостатъчна. Това още по 
вече ако се има пред вид, 
че регионът е изразителтю 
икономически неразвит 1.

на тази 
същност това е НЕДОСТАТЪЧНА ИНВЕ- 

СТИЦИОНА ДЕЙНОСТ стабилизация-
оценка от 
през минала-^^едмица засе

състоялото се
19.756.6 с-тва е повлиял и върху уве 

личението икономичността в 
производството, което бе оце 
нено както едно от централ 
ните условия в икономиче 
ската стабилизация. Но за 
отбелязване е, че средствата 
за общо потребление са уве 
личени с 29 а за съвместно 
потребление с 38 на сто. ма 
кар че по отношение на ми 
палата година са могли да се 
увеличат само с 16 иа сто. 
Причина за това с. бе изтък 
пато. че в миналата година 

ограничавани средства

усредоточени към запазване
то и продължаването на по 
ложителните тенденции, но 

и при това трябва да се раз 
решават и много други про 
блеми, като например увели 
чението на стандарта, подоИзраз ив потребите от 

по-здраво единство
че в настоящия средносрочен 
период тази дейност е би 
ла, така да се каже. незначи

Причината за това, брение ефективността
стопанисването правилната 
инвестиционна дейност и 
прочие.

В плановите документи, ко 
ию ще представляват насъР 

сигурност в стабили

втелма.
е че финансовите средства, 
което се обезпечават от соб 

средства и банкови 
кредити са били и са всс още 
малки. За региона

стсени

който
търси по.уокорено икономипредпоставя комплектно ан

гажиране на всички сектори 
на живота и труда, за кое 
то естествено, трябва да се 
създадат и съответни

(От 1-Ва сгрЗ чение и 
зацията покрай по-ускорено 
то развитие на региона, пре 
ди всичко на икономически 
най-изостаналите 
борбата за по-гол яма произ 
воцителност, иконмнчност и 

стандарта,

песа
та за финансиране на няхо 

общности, обезпе 
републикански об

ческо развитие е нужна по- 
интензивна 
дейност. МакъР че тя е по- 
гол яма от тази в миналата

обществено договаряне в 
работата на Скупщината и 
нейните органи, като места 
където се съгласуват интере 
сите на общините и къдеуо 
се осъществява тяхното сът
рудничество. Сигурно, 
иа от основните цели е 
подчерта Петрович — създа 

на условия за по-

инвестиционна
органи и 
чавни от 
щности.

усло общини,
ВИЯ-

— Измененият Усгав тРяб 
са да изрази богатстврто от 

придобит в работата 
Скупщината и нейните 

и на първо място

година, тя все още е по.им 
теизивна в извънстопански- 
тс отколкото в стопаноките 
дейности.

Но занапред се явява про 
блемът с обезпечаването иа

ЗНАЧИТЕЛЕНизносът
ФАКТОР В СТОПАНИСВА
НЕТО

Търговският стокообмен с 
чужбина се увеличава. Цело 
купният износ е увеличен с 
към 90 на сто, а при това 

пазар

повишаване на 
безпорно ще заема централопит,ед

на 110 МЯСТО.
В. Божиловоргани

да изтъкне изискванията дт 
по-нататъшно 
свъртване — съвместен

солидарност и взаимна 
бъ-

ването
всестранно развитие и укреп 

личната и общата
регионално

жи
ване на 
отговорност и общественото 
решаване в органите и ин- 

общността.

ла валутнпо
с около 33. а 

около 136
вот,
изгода. Естествено, ще 
де необходимо да се регу- 

кое

износът
е увеличен 
на клиринговия с

Но все още от целияституциите на л„ттгт
МИОДРАГ ТОДОРОВИЧ, 

на Председателството 
на Междуоблгинския съвет 

Ниш се

лират редица въпроси, 
то се изхожда от необходи
мостта регионалните орга
низации. както и Скушцииа 

запазят своя самоуп- 
характер чрез ук 

самоуправител-
функции чрез споразум 

и договаряне иа °° 
по-малко да има 
класическа власт 

до създаването па об 
съвети като фор 

на ску|аци

на сто.
износ, 2/3 са на клиринговия

член пазар.
Вносът на суровини и въз 

производствени материали е 
увеличен с към 19 на, сто 
което е повече от запланува 
пото яо е по-малък от Ръста
„а износа т.е. .................... ..
износ е с 25 па сто по.голям 
от вноса — Но в то„

изтъкна Петкович, при 
на сдружа 

обла. 
химиче

вна синдикатите
върху оценката за та, да 

равителен 
репване на

до-
СПРя
сегашното дейсггвуване 
регионалната общност- На 

оправдано 
Междуобшинската

Ниш,

на

нитесъздапълно е 
ването на

яване 
шините, а 
видове на

МО..обшност врегионална
Г^сегаДш^Гдействуване,

и опит мент,
мног организации

труд отдел//о в
на текстилната,

металната иромишле 
говори за липса / а 

маге- 
Мисля че

и все
шест вени

на свързване
определени фактори 

съзнание

съ-неговите думи
необходимост за

в Уста
МИЯ 
стта 
гката и

според 
ществува и

ми
ната спромени
- кж/а^ездмирж^и

Люоиша
Скупщина га

регио

съответни 
ва на скупщината.

възможности 
по-пълно И по-дсмокра 

решаване във всички 
общността. *°и

регулиране
функция. 
налълно

за ;ш се ра- иостг* се
възпроизводствпи 

вноса.
Игич,за пазискванияда 

'' Ре'Ме>кдУобидинскада^ ,
I беше па зассда

Скуншипата па 
регионал 

изпе

създават 
още 
тично

е'И'!еобходимо неотложно да 
сс изготв.ят размери иа по 
требноетите, ><“,со до кР“« 
„а годилата, така .. за 1981 
година и да сс
всички необходим//

сс случи

на
на общност воргани _на 

се застъпи и 33
на изпълнителната
която засега 
определена, 
дателството на
на Междуобшинската

поема

пална
Заключено

па превземат 
мерки 

застой в

пие тоМеждуобшинската
_ скупшииа в Ниш, 

сеното етралява момента, сеното ц.„„обходимо да св
ПР°кавакг,аЯоб,.-нореи“ 

твяване и ото действу- ПРОСИ
“с ' пчу ос.ю«Я>е на рав осъществените ване върху ~ и Солм
ноправие^ д хфикасно и по-
деменератично

"а уокорено развитие. п;

не е 
зашото Предсе 

Скупшинат1 регио 
върху

па
производството, което можо 
"а има дългосрочни огрица 
ТсЛНН последици.пална обпгност 

себе си само сво*та ра-щВзимайки еча-гид мдрК0.
сквзнията Лч-И г»кретарВИЧ изпълнителен с-кре^.Р
в Междуобгп»н«ат“а кому

нистите 'в Нишки Регион,

кадровата ‘:ул Цконо
двлно на борбата кпяг0
мическа стабияизния,

част на РЕША

загуби
стопанските и извънстопап 
пси. дей/шети са малки т.е. 
относително малки по от/п 

I загубитс в СР Сър 
Но докато загубите в

в

щение на
бия-

без финансово покритиеНяма иивестшш
от- по-
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БОСИЛЕГРАД;

Развойната програ 

ма не е цялостно 

изпълнена

ТИТО КАЗА

Ряштквто на общеспмнв-нноиовнмчвената 

система върху базата на самоуправлението
------ обществена
повече идва до и.»

което изградихме такаваПо-нататъшният ход па нашата ре. 
по посока ра осъшествява- 

исторнчсоката роля на работи п_
системо, където все

методът иа взаимно договаряме. 
(Из ув°Д,,пта реч пред Втората 

СЮК, Белград,

ВОЛЮЦИя 
не на
ческата класа в изграждането на ново
то социалистическо общество трябва да 
се обосновава върху все по-успешното 
изграждане на самоуправнтелната 
стОима на социалистическите обществе
но-икономически отношения-

Пред нас е задачата в следващия 
период да доизграждаме, укрепваме н 
увеличаваме ефикасността да самоуп
равлението в областта да стопанството 
и във всички обществени дейности. 
Трябва докрай да се борим, че основ
ните носители на възпроизводството да 
бъдат трудещите се в различните об
лици на сдружения труд. Кониентрацп-

раз
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д трябва обстойно да аиалг зират "с^оствя«»«егс ^ 
па досегашните развойни програми и ъ*

Т» приема? новите ередкосрочни програми.

ООСТ „Изградня" е обез 
печила различни строителни 
машини па стойност от 2 
милиона динара. Повече о- 
бекти в общината за този 
период са построени от стра 
па па тази стопанска органи 
запия• В плана на тази сто 
папска организация е пред 
нидено да се формира те 
рацерско отделение, 
не е формирано, но в нова 

гтограма и го ггге бъде 
Формирано.

Обществено - икономическо 
то развитие и изпълнението 

плана и програмата за 
период от 1976 до 1980 го 
дина на Босилеградска общи 

беше главна тема върху 
разисква Изпълнител 

па проведеното 
миналата седмица за се

па

ята на средствата н насочването ма тях
ното използване върху стопански осно
ви преди всичко трябва да 
самите производители и то съгласно на 
своите и общите интереси на социалис
тическото
да се приспособи положението и роля
та на банките, за да изразяват, въз
можно повече интереси на сдружените 
производители.

Всеки облик на монопол и иконо
мически и обществен — трябва да нн 
бъде чужд и 
волим той да се развива нито в една 
сфера на възпроизводството — нито н 
банкарството, нито в търговията, нщо 
в производството, а нитр в другите об
ществени дейности.

Необходимо е да се намерят съот
ветни решения за различни области на 
икономическата система, които трябва 
по-нататък да се усъвършснствуват въР 
ху самоуправителни основи 
та на цените, валутната система, въЯ- 
шно-търговският режим, банковата си
стема, данъчната система и системата 
на разширеното възпроизводство. Час 
по-скоро трябва да проведем вече при 
етите становища, до които дойдохме в 
подготовката за този конгрес.

(Из доклада пред Деветия конгрес
на СЮК, 12 март, Белград, 1969
година)

на
която 
мият съвет
11РСЗ

вършат

дапме.
коеторазвитие. Към това трябва

Имайки нпед вид на след е 
пите проблеми и стопанство 

развитието на общииа. 
пеплатожосиособноста, 

недостатъчните 
потни 
тиата
недостига па професионални 
лица и друго 
те на заседанието констати 
раха. че постигнатите резул 
тати в развитието иа общи 
пата са задоволителни, но не 
са такива., с които можем ма 
пълно да бъдем доволни и 
които обещават ускорено и- 
кономнческо развитие на об 
шината.

та
то и
та,

13 областта ма 
през изминалия 
открити нови магазини, 
вършена е адаптация па нц 
кои и подобрено е снабдява 
пето иа населението. На при 
вършване са два склада за 
смесени стоки.

основни обо търговията
сродства, небла гогI ри я 
структура на заетите

период си
ние не можем да поз- !.'3

участвуващи

ИНТЕГРАЦИЯСАМОУПРАВИТЕЛНА
Самоуправнтелната интеграция от 

мп широки размери е необходима, та 
нашето стопанство успешно В течение на средносроч 

период автотранспорт 
предприятие е купи 

пови рейса, 5 товарни 
и едно пътническо превозно 
средство, за които са изразхо 
двани над 17 милиона дина 
ра. Ог заплануваното не е 
осъществено изграждането 
на работилница. която 
бъде запланирана 
средносрочна програма.

да може
да се развива и да бъДс конкуренте 
способно на чуждите пазари. Гакава 
интеграция е път иа сдружения 
да поеме най-голяма част от функциите 
на държавата и по такъв начин само
управлението да стане цялостно свъР- 

обществено-икономическата си
стема. С интеграцията трябва да раз
виваме различните асоциации на сдру
жения труд, както в стопанството, т«- 
ка и в другите дейности.

(Из доклада пред Деветия конгрес 
на СЮК)

НИя 
и ото 
ло 17система- труд

Осъществяването на плама 
през този период е вървяло 
в унисон със 'Закопа на сдру 
женпя труд в насоките 
за увеличение на произвол 
ството и производителността 
на труда, по-нататъшно раз 
витие на социалистическите 
самоуправителни и общест 
вено-иконмически 
ни а

зано в

ще 
в новата

В изминалия период най- 
много се очакваше от ООСТ 
..Напредък" заЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИ 

ЗЪМ ВЪЗНАГРАЖДАВАМЕ СПОРЕД 
КВАЛИФИКАЦИИТЕ

При условията на държавна собстве 
ност, всички работници и ръководите
ли бяха платени според работно вре
ме и квалификации, без оглед на вло
жения труд и деловите успехи на пред 
приятието.
към труда като че ли се намира в на
емно отношение и не беше пряко заин
тересован за по-успешна работа и 
по.големите успехц на своето предпри
ятие. Той и лошататък беше отделен от 
средствата за производство и не може
ше да мени условията на производ
ство, защото всичко се намираше в ком
петенция на държавния апарат, 
изводителите не водеха много грижа 
за потребите на пазара, и изискванията 
на потребителт^е,
трибуция се обезпечаваше пласмент 
произведените стоки.

(Доклад по повод 50-годишнимата 
на СЮК, 11 март, 1969 година, 
Белград)

отноше- 
разпределение 

средствата за лични доходт.
развитие на 

животновъдството, за' което 
има добри възможности, но 
същата не изпълни очаква 
кията. В отчетния период 
ороят на добитъка е нама 
лен особено броят на овце
те. рулещнуе ср в органи 
зацията очакват сериозни 
проолеми в новата средно 
срочна програма.

—Тук стана дума за демократиче
ския централизъм. Обаче никой 
мена диктатурата на пролетариата. От 
това някак си мнозина се боят, както 
беше и с демократическия централи
зъм. Но диктатудата на пролетариата 
V нас съществува и нея тРябва да я 
има. Ако

«е спо- увелнченпе на материалното 
производство, като се създт 
ват по-благеприятни усло
вия за стопанисване, у вели 
ченпе иа личните доходи и 
обществения стандарт, укрг 
пване на всенародната отбра 
па н обществената самоза 
щита, създаване по-добри 
ЛОВПя

Работникът се отнасяше
тя не съществуваше, вие не 

бихте дошли тук с такива послания, ка. 
квито донесохте. Тя 
оная военната, но една революционна 
диктатура на пролетариата

засъществува, но не

за оаботп в обоазо 
сан мето и възпитанието, по 
добряване на

ж-Л„ °СТаНаЛ"те капнталовл0 
женпя. главно се отнасят до
хническат? л,атер,1а--'но-те хническата оаза на основни
,е организации на сдриже
"пч,Г Д- ЙСе °Ще '«яма Ав 
значителни обекти
ТРяОВД

за по-уско. 
рен, по-правилен ход на развитие на 
социалистическото общество, за право
то на работническата класа навсякъде 
да бъде присъствуваща, 
основата на нашето общество. А вие та
зи диктатура на шюлетариата тук твър 
де добре подкрепихте в своите речи. 
Тя сега получи

здоавеопазва-
ието на хората, развитие на 
културата н проче. 
всички организации 
жения

Про. Почгпзащото тя е
на сдру 

труд отчитат у вели 
чение на доход над заплаиу 
вашото. През 1976 година об 
щият

ПО-
които

ческ-птг.Д уск°Рят икономи
на?а РаЗВИтИе на обШИ 
ш. , одпн,.г наред се гово
Р по-интензивни капита
ловложения в минното дед0 

занапРед остава най' 
преопекуивен отрасъл На
ресурси03^"3 Тез”
тава? °°аче Бсе °П1е осават неизползвани.

защото чрез дис.
папълно потвърждение и 

от нея трябва да се пазят всички доход иа стопанските 
согаиизации е възлизал

вра
гове на нашата страна — и Външни, 
и вътрешни. И нека им бъде ясно, 
нашият пролетариат, нашиЯт Съюз на 
комунистите като авангард на работ
ническата класа са способни да въз
прат всички нападения върху нашата 
обществена система, върху нашата об
щност, в който и било облик и от ко- 
яТО 2? Да ®ило страна те да се появят.

1'Ук, както казах, стана дума за въп 
роса за демократическия централизъм. 
оа това тук някои другари твърде до. 
бре говориха, това е формулирано 
съдържа се и в Устава на СЮК. 'Из
вестно е, че демократическият центра
лизъм у нас днес има малко 
характер, но . както беше това,

и а
хиляди динара, дока 

сега е над 87 570 хиля 
дм динара. В съшия период 
и броят на заетите се е уве 
личил от 546 на 747 работ 
пика в стопанските органи

че
то

ПОЛИТИЗИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ 
ИНТЕРЕСИ

Има и опити отделни частни инте
реси да се „политизират", което в себе 
си крие опасността от политическо 
нипулиране с трудещите се п граждани
те. Това вече не би трябвало да Съще
ствува в нашето самоуправително об
щество. Съюзът на комунистите, Съю
зът на синдикатите и всички организи
рани социалистически сили трябва еиер 
гично да1 се противопоставят на такива 
тенденции. Необходимо е да ' укрепва 
съзнанието, че сдружаването на хруп и 
средства а не затваряне в свои тес
ни, местни, регионални 
ки — в общия 
ката класа

зацни.
Н а й-гол ям о увеличение на 

дохода са осъществили Гор 
ската .секция от 3155 
ди динара на 26 460 
динара, ООСТ „Слога"
7725 на 21 260 хиляди дина 

ООСТ „Изградня”
7549 на 18 240 
ра. В

Най-значителни
вложеция 
организации 
читат в. здравното 
строен е Здравен 
булатории

ма. кацитало 
нестопанските 

главно се от
вхил я 

хиляди
дело: поа от дом и ам 

и здравствени стан 
шш, с които ще се подобри 
здравеопазването на хоратаив ^

ра и
отпо-друг 

Да ре.
• чем преди много години, или преди вой

ната. Тогава имахме нужда от твърде 
строга дисциплина, здраво единство и 
стриктно изпълняване нв 
ние

хиляди дина 
тези стопански 

низации и броят : 
тттите се най-много се е уве 
личил в посочения период. 
I ореката секцц.я в периода 
од от 1976 до 1980 
осъществила своя 
над 85 на

орга 
на труде отдалечените села.

Сега. когато трудещите 
е разглеждат и обсъждат 

осъществяването 
пата

и други рам. 
интерес. на оаботничес- 

и на всички наши тР'УДе- 
щи се, в интерес на всички 
народности на нашата страна.

ведко реше-.

Изхвърляни бяха от партията ония, 
които не ги зачитаха. У нас това изве
стно време го нямаше достатъчно и 
това беше голям пропуск. Но демокра
тическият централизъм има у нас мал
ко по-друг вид. Сега се касае за него
вото

на досегаш 
програма, необходимо

ЛТТ Ч? обс-ТОйно да изтъкнат
слабостите и проблемите и 
на тях да приемат 
средносрочни ~ 
се застават за 
то им. •

године е 
план на 

сто. До края на 
годината планът тпе бъде ре 
ализиран. Тази стопанска ор 
ганизация и в новия 
срочен план планира
капиталовложения
рение на

народи и е

(Из речта пред Осмия 
Съюза на синдикатите на /Огосла. 
вня Белград, 22 ноември 1978 го
дина) __

новите 
програми и даконгрес на

средно 
големи 

за разши 
производството.

реализиранеприлагане в нашето общество, в

М. Янев
СТРАНИЦА 4
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ИНСПЕКЦИЯТА
БАБУШНИШКА

ОБЩИНА и проблемите
й БЕЛЕЖКА

взаимодействие ГЛОБАТА НЕ Е РЕШЕНИЕ"»вщ™

година е „„ала сложна I 
отговорна задача, оше пове
че ако се има. предввд „о 
дитиката на икономическа 
та стабилизация, чието ост 
шествяване изисква 
служба много

трудното

се °с^Стта наТЦенДН^Гю
на пГо~„: 
нени?е.™деГЛ-™ ”
тествените договори „ с°Г 
моуправителни споразуме
ния, неопазването ла гаран. 
Пвр/«Г и минимални изку 

т лни цени за основни 
те селскостопански произве- 

облагането

с.шоеХГТата подобноСЪЩ0 е оказване 
луги от страна на 
оез право за 
щносф без
на организациите На 
жения тру,л. - 
тят „майсторите"

Общественият ред и спо 
койствие и безопасността в 

■ движението в Бабушнишка 
община, макр че не предста 
вляват отделен проблем, те 

СДРУ- безспорно с по-го леми уси 
които рабо. лия от страна

на по-широкт ед та нарушения, органите
акци« в Рпп'раи обществена на Службата на вътрешни 
сдружени» тпм изациите на работи и останалите общест 
общности актовногтеСТНИГе *еНИ стРУ*тУРи могат да 
инспектт’ п К сТта на бЪДат издигнати на кдията не е достатъч. по-.висОко

при
на тези ус- 

частни, 
това, лица. Всъ 

страна

доходът в тези организащш 
от друга пък е пияният, кой 
то сетне трябва да заплати 
глобата или да издържи за 
твора. В случая, обаче, не 
е по-малка вината и на те 
зи организации. Но друг въ 
прос е защо те за това не 
дават сметка. Търси лй им 
я ндкой?

Като причина за неополу 
ките в движението се явя 
ват, на първо място вода 
чът, на второ изправността 
на возилата и на тлето пъти 
щата. Друг е въпрос когато 
водачът изключително е ви 
йовен. Но, не може да се 
пренебрегне и, фактът, че 
подаването на водаческиа из 
пит не е най-добре регули 
рано, а сервизите за поправ 
ка на возилата имат огром 
мо значение в движението, 
и че пътищата, до голяма 
степен не са добри и не ви 
наги опасните места са озиа 
че«я като такива.

Изхождайки от това че чи 
слото на нарушенията не 
може да се намали само 
чрез накзателни мерки въР 
ху преките нарушители, ну 
жно е да се издигне праван 
тивната дейност. На тоя 
план, задача на всички об 
птествени субекти е всеки в 
рамките на своите задълже 
ния и възможности да пре 
вземе съответни мерки. В 
обратен случай не трябва 
ли заедно с отговора на мо 
рала да се тълси и отговор 
на липсата за правантивната 
дейност.

помощ от

на съдия
тази

по-отговорно 
контролада се отнася към 

на оборота на Стоките и це
це^анПаа3аРа ИМ' к°НТ^ 
конната работа

много
равнище. Това 

опте повече ако се има пред 
вид, че наказаните, лица, ко 

са предизвикали наруше 
ния в едната или в другата 

е област, от страна на общии 
ския
са били парично или 
вор наказани или пък са 
принудени това да направят. 
А за всичко това се израз 
ходват парични средства, 
губи се работно време, кое 
то никак, не може да се на
вакса... И поставя се въпро 
сът: трябва ли моралните 
отношения Да се издигнат, 
а степента им не винаги 
да се изказва чрез глоби, 
и напоследък колко наисти
на виновниците са виновни 
за нарушенията?

Известно е. че нарушения 
та правят най.-често лица под 
влияние на алкпхол и че то 
чно тук в кафенетата и на 
стават. Сигурно е, че на пи 
яння, гостилничарските орга 
иизации прав от лоши услу 
ги, когато продължават да 
му дават алкохолни питие 
та. Но не само и това. за- 
тпото алкохолът се продава 
и консумира и в магазините. 
И докато от една страна е

услугите, неза-
занаятчий-

страна на лица, 
за която те нямат разреши
телно и пр.

на.
в дения, в ■ 

големи маржи 
Изхождайки 

отчетния период 
произведенията и 

увеличавали с 
по-ускорен темп 
дените, то и от 
та политика

ството от з по този начин 
нарушават общественитеми на

с по да не се 
мор

И тои пр.
От това, че 

цените на 
услугите 

много 
от предви- 

Утвърдена. 
на цените се 

много отстъпва. И тук, 
кар, че й се приписва 
ворност, инспекцнята не 
била в състояние да прояви 
пълна активност.

пазарав нужно
взаимодействие между 
снекцията по пазара, самоу. 
нравителните 'контроли в ор 
ганизациите на сдружения 
тРуд, службата по обществе 

С цел по-ефикасно 
счетоводство,

В И11-посочешия период 
спекцията по пазара е 
вършила около 220 контро
ли и парично са наказани 
12 лица. Поради без разр.е 
шително за р.абота в занаят 
чийството срещу

съдия за нарушения 
на зат

ин се113-

да сенома- правосъд- 
ннте органи... Още повече 
ако се има

ОТ годве лица 
са отправени искове до съ
дията за нерушения. Непо. 
зволителната търговия 
селскостопански 
ния и добитък Също така 
са създавали лоши отноше 
ния на пазара и срещу таки
ва престъпници, макар

пред вид, че от 
пд.ефикасната работа 
то стоят пред инспекцията, 
спокцията и от взаимодец- 
осъществяватзадачите. кои.
сгви^то в зависимост е 
осъществяването на хази-зна 
чителна обществена задача.

В. Б.

е
на ин

със 
произведе но това е не единствена

та трудност с която се сре
ща инспекцията. Поради 
още не добие организира
ните услуги в строителство

и
все

и

. КОНСТИТУЦИОННОСТ И ЗАКОННОСТ

Правните норми - инструмент на 

обществените промени В. Б.

НАКРАТКОКонституционността и за- 
конносга са по

литически принципи, чрез 
които самоуггоавителната со 
циалистическа демокрация 
изразява, осъществява и га 
рантира своите основни от
ношения и стремежи. — 
Без демократизация на об
ществено-политическите ор
ганизации не може да 
ни демократизация 
ществото. — Съюзът на ко
мунистите има отделна роля 
и отговорност в развиването 
на конституционноста и

щество. Този въпрос изис
ква постоянно прензпитване 
на съществуващата практи
ка и укрепване на всички 
процеси, които водят към 
нзумиране на държавата н 
създаване на непосредстве
на самоуправителна демок. 
оация на производителите. 
Този път обаче не е ни лек. 
пито праволинеен. Това най- 
добре отразява Титовата ми 
съл, изказана по този по
вод на Десетия конгрес на 
СЮК, че държавата и занап 
ред ни е необходима ,.и то 
не само за защита на 
птествеггия порядък и отбра 
на на независимостта и те

нието дотолкова е по-важно
че се осъществява чрез само 
управителни ннстрменти за 
уреждане на обществените 
отношения- Оттук се стига 
до нормален извод, че в на 
шето общество конституци 
онността и законността се 
считат за процеси на о съ- 
ществяване на пролетарска- 
диктатура. 
логично е заключението, че 
правците норми в уашето 
общество са преди 
инструмент на обществени 

а не само „изобра

ДИМИТРОВГРАД

На 30 септември в Димитровград бе 
проведено заседание на Изпълнителния съ
вет, на което покрай другото бе константи- 
рано, че .резолюцията на СР Сърбия, от-

доходите през 1980 година — 
осъществена в ООСТ, но в из- 

частични отстъпления.

насяда се до 
с напълно 
вьнстопанството има

Наблюдаваноима
об-в

всичко
На същото заседание бе константира- 

в общината, за съжа-за- промени, 
жение” на съществуващите об- цО, че престъпността

нараства, което ще рече, че са нуж- 
по-коикретни мерки в тази насока.

конността.
Не за пръв път у 

Съюзът на комунистите са 
ангажира по въпроси 
конституционността и закон- 

Отделна причина за 
но та-

ление,нас отношения-
и ириториалната цялост на па

шата социалистическа общ
ност- Тя ии е необходима и 
за защита на самоуправител 
иите права на

на
ОТНОШЕНИЕ НА ДЪР
ЖАВАТА И САМОУПРАВ 

ЛЕНИЕТО

ЗВОНЦИ
ността.
това не съществува, 
зи тема е в центъра на ин 
тересованието на Съюза на 
комунистите. Защо това е 
така не е трудно да се от
говори ако се знае, че ста
билна и ефективна система 
от норми на поведение е 
съществена предпоставка за 

ь на социалис-
Или.

В Звонци с в течение акцията за събирана на 
построяване на автоматична 

жителите на Дерекула 
ще могат да говорят с „целия свят'\ по което и 
ма било време и то отсобствените си домове, & не 
от пощата от 7 до И часа като до сега. Сред. 

обезпечат жителите от селото.

трудещите 
се и обществената собстве
ност, какго и поради 
още значителната си

съгласуването и обезпеча
ването на планово 
не на материалните, иконо
мическите и социалните про 
цеси п обществения живот .

парични средства за 
ПТТ — централа, чрез неявсеса под-Две важни теми 

чертани в приготвените 
съвещанието 
работната 
на правосъдната

роляза
материали на 

група. Става ДУ 
система и

в
насочва ствата му

ДОЛНА НЕВЛЯ
Изследванията па андезита (камък от ер\пт- 

тивен произход) чичто залежи са открити край 
Долна Невля. на около 12 км. от Димитров. 

частично завършени.

на самлупра- 
за за-за укрепване 

вителните ведомства
самоуправитслните

соб-
съЩествуванет  о 
-гическата демокрация, 
както миналата седмица из- 

професор Наида" 11а- 
за ак.

шита на 
права 
ствен^гт- 
тези въпроси 
че нашата 1
с-мдевремеиио да създава
развива „опи ценности и 
принципи, нов самоупоави- 
телен мопал нова мисъл, по-

пра-СачГоул ра вител I юто
противоположности обществената 

За значението
говори фактът, 

обпгност трябва

во не а 
на държавното право, поне
же и едното и другото пред 
ставливат единствена правна 

Без конституцион

на село 
град. сатъкна

шич на съвещанието
проблеми в осъше 

конситуцион-
в соии

Първите резултати говорят, че се касае за 
стронтелно-дефицитарен матери- 

употребява като суровина
туалните 
ствяването на система, 

пост
много качествен 
ал, който предимно сс 
за производство на асфалт-

и законност, които веч, 
класните

общество, „раоотниче 
ската класа или полпирако 
казано трудещите се, владе- 
„г с положелиею в глооал
шуто общество и изобш
контролират" обществените

тази степен Д°

щмост изразяват 
цели па трул&вия човек, вен 

би било само п-рокла-КУЛи политическа
които ня"ма 
бе изтъкна- 
институти и 

предходната об 
Отношени 

и са

лно веденис чко
мздия. а хората би станали 

самоволието. Ор впе-
За споменатата суровици вече са заиитере-

общност
Републиканския 1

па хората,ТУРЯ
да бъдат, както
то. „поправени 
ценности на

совани Републиканската самоуправителнацел на
дрявамето на. тези принципи 
в практиката зависи мяс- 

човека и стабилмо-

изследватшя иза геологически 
фонд за подтик развитието на недостатъчно раз.

ОСИГУРИЛИ
1 милион и 200 хиляди

система.ществеиа краища и общини, конто сатото па 
стта на
твени отношения, 
подразбира становището, че 
работническата клада не мо
же и няма да се бори сре
щу власт, „крято е нейна".

витите
средства на стойност от 
за по-нататъшното изследване.

процеси до между държавата 
отразя- моуправлението, както 

инторс- 
кдаса, 

да си послу- 
марксист-

на кла

целокупните 061 цсс- 
Това

за-осъшествяна
ПОРЯДЪк>

сто по-коя/о се
КОННИЯТващ дългосрочните

работническата
словстъпителното

Зечевич, изпък- 
практика като 

и из

сечи въ» 
во Славко

сщщ оГиеитРалНятс
клюпително сложни въгф°- 
^ „а самоуправителпото оо

си на 
отразяваш 
жим със старата 
ка форма — ..в°лята
сага, «да™* Ц поме
на закон. 1°ва

Т. Петров

СТРАНИЦА 5
ОКТОМВРИ 1980братство т ю
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БОСИЛЕГРАД:

ДА СЕ УСКОРИ С 
ТК РАЗВОЙНИ ПРОГРАМИ

БОСИЛЕГРАД: ШВН ПЕРСПЕКТИВИ ПА 

ГОРСКАТА СЕННИК
Любен Митов - 

директор на 

автотранопорта

ПРИЕМАНЕТО НА СРЕДНОСРОЧНИ

ЗА ао-въпнп ИЗПОЛЗУВАНЕ НА 

СОБСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТ! ма/еплана и укрепваме
основни задзч 

Босилеград.
изпълнс/Аие на 
на производството — 

горската секция от
Цялостно 

риалната основа 
и па трудещите

Трудещите се н автограп 
спортното предприятие в ьо 

които през първо, 
то шестмесечие на текушя- 

пеисказаха зави*

Следващата средА/осрочна програма тРЯ<>ил Да 
бъде важен фактор на дългосрочната икономическа 
стабилизация. Същевременно тя трябва да опре
делят насоките за икономическото развитие пя оо. 
шината. За да оправдае целите сн, тя трябва да 
бъде реална и да отразява интересите па труде- 

орга/унзациите н.т сдружения труд.

се в
силеград, разходи 

схъше- 
10 977

шито и дневните 
тази организация е 
отвила чист доход от 
хиляди динара, който е
ГОЛЯМ От тая В

е еднаГорската секция 
О! първите организации 
Босилеградска община, в ко 
ято се измеоват резултати- 
те от труда и където личният 
доход е резултат на личния 
труд, което дава стимул за 
ло.продуктивиа работа и^ за 
лпгаие па трудещите се обръ 
/пат голямо внимание и 
рационалното

вта година 
дни резултати в стопанисва 
пето си. За нов директор ме.

избраха Любен Ми
по

миналатащите се в отдавна 
ТОП, ОПИтСН икономист, 
активен обществен деец.

55 на сто, а нъв 
1425

п годила с
фондовете си е виела 
хиляди динара. С увеличение 
па дохода десличаврт се и 
личните доходи, които сега 
възлизат средно на над 4300

жностн и потреби на орго 
низацннте, да 
онова, което може да се ос*?, 
ществи самостоятелно в рам 
ките на организацията, 
съвместно с друга органша 
ция или общност „да не се 
издигат кули във въздуха 
а реално да се съгледа ват 
потребите.

Накрая участвуващите на 
заседанието приеха решение 
да се отправи иск до венч 

организации и общно
сти. да ускорят с приемане
то па средносоочните развой 
ни програми защото от тя 
хната работа зависи приема

До края на настоящата то 
дина всички стопански и тру 

всички
се планира

дови организации и
обществено-политически
щности, трябва да изготвя» 
и приемат нова средиосроч 
на развойна програма, 
следващите пет години. Та 

твъРДе важна и сложна 
работа на организациите в 
Босилеградска община, въР 

бавен темп. Наистина

Любен Митов е роден през 
1938 година п с. Плоча. За 
вършил е икономическия им 

Скопие. След завъР

об
или на

използуване 
работното 

пестенето и други 
кономичеоката

стнтУт в 
игваие ма образованието, пз 

време работи в Ско

динара.
С оглед па досегашните ро 

зултати в реализиране 
плана съществуват 
възможности за преизпълне 
ние на същия-

В средносрочната развойна 
програма, тази стопанска ор 
/анизация е запланувала ра 
зширение на цеховете в/,в 
ьсички единици; в лреработ 
ката на дърво, експлотация 
та на кварцови залежи 
други.

па материалите, 
време, 
мерки пои 
стабилизация, която бе при 
ета още в началото па годи

за
паПССтИО

пие, а след това се запръша 
в Босилеград, където рабо

зи реални

пата.
Благодарение на тези ме 

тази стопанска
ти на отговорни места в об 
щината. Бил е преподавател

ви с
всички органнзашш вече при 
еха основните насоки за из 
готвя не на същата, но 
още по-сериозно не са 
захванали с тази отговорна

ки рОПрИяТКа
организация бележи зобри 
делови резултати. Общият 
доход на шестмесечието въз 
лиза над 23 736 хиляди дяна 
ра и е по-гол ям с^г тоя в 
миналата година с 82 па сто. 
Увеличението иа дохода е 
резултат на увеличенето про 
изводство и усилията на ра 
ботниците за рационално сто

в икономическото училище 
в Босилеград, след това дъ 1 
го време директор работи 
като даначен иопектор в об 
щината.

все
се

работа.
Ясно е, че плановете и про 

грамите за следващите пет 
години, до края на годината 
трябва да се изготвят и при 
емат от трудещите се, а при 
етите на бърза ръка програ 
ми ще бъдат нереални и сет 

проблеми

мето на развойната програма 
в обхциццт.

и
М. ЯА/ев !

Да добавим и това. че Гор 
ската секциа успешно сътру 
л.чичи с мебелна 
„Прогрес"

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕЦ „ВЛАСИНА"
фабрика 

СвъРлиг. с 
.Алфа" от Враня, фабриката 
„Симпо” и други наши фаб 
рики. Освен това тя изнася 
обработено лърво в ст,седна 
Италия.

Отнапанисване, използуване 
вътрешните ресурси, подо
бряване организацията 
работа и трудова дисциплина. 
Но с увеличението на об-Готови за 

енергийната 

криза

не ще създават 
не само на трудещите се в 

на об на
органнзащштс, но^^и 
щественололитическите ор 
ганизации в общината.

Имайки на пред вид зна 
средносрочните 

развойни програми и изгот
вянето им, в Босилеград се 
проведе съвместно заседание 
на Председателството 
ССТН, Общинския комитет. 
Председателството на Синди 
калния съвет и ръковдоите 
лите на някои организации 
на сдружения труд. които 
обсъдиха изготвянето на 
програмите в организациите.

Участвуващите на заседа
нието изтъкнаха, че средно 
срочните развойни програми, 
трябва да определят дъ-аго 
срочно направленията в ре 
шаването на оенрвните про 
блеми в стопанското разви 
тие на общината. Средно 
срочните развойни програ
ми трябва да дадат принос 
за развитие на самоупра- 
вителното планиране и дого 
варяне, не само на общинско

щия доход увеличили са се 
и разходите, които сега бъз 
лизат на над 10 269 хияДи Ди 
нара.

Горската секция е приела 
най-много работника през 
отчетния период, така че 
сега тази стопанска органи 
зация наброява над 200 ра 
ботника, а със завръшването 
на втория етап на дървооб 
работвателния цех, където 
ще се изразходват над 25 
мил йон а динара, броят на 
заетите видно ще се увели 
чи. а с това и общият до 
ход на организацията. На
ред с увеличението на об 
щня доход и разходите, уве 
личил се е и доходът, кой 
то възлиза над 13 469 хил 
яди динара и е по-гол до от 
тоя в миналата година с 53 
па сто, а за лично и съвме

чението на Самоуправителните отио
шения
добри, всички самоухтоавите 
лни договори и 
ния се приемат 
на самоулравитедните

в организацията са

спооазуме 
от страна

на

орга
ни. в организацията на Съю 
за на комунистите, в синди 
калната организация, и рабо 
тническио съвет. В организа 
инята е активен и работни 
ческият контрол, който пред 
приема съответни мерки ерг» 
нту всички отрицателни про
яви в организацията.

Власинските ' електроцентра 
ли посрещат оповестената е_ 
нергийна криза напълно го
тови: запасите вода за произ 
водство
гия се изчисляват на 2/3 от 
общото годишно 
ство. С други думи, • Власин
ските електроцентрали ще ра 
ботдт на пълен оборот през 
предстоящите месеци, 
то се очаква недостиг на еле 
ктроенергия: ноември, декем 
ври, янУаРи и фебруари.

Въпреки спестяванията, кои 
то са правени през деветме- 
сечието, за да се посрещне 
предстоящото по-голямо пот 
ребление, физическият 
на производството е осъщест 
вен. Общият доход за девет 
те месеца се равнява иа ми
налогодишния общ доход.

ти благодарение преди всич
ко на комплектно ползуване 
на системата Власински водо 
централи и въведеното по-го

Имайки поед вил възмож 
постите и значението на оо 
ганизацията за стопанското 
пазвитне на обтината всич 
ки обт^стзенод^олитически 
струкуурц н организации 
трябва да помогнат органи 
зациЯта в премахването на 
нерентабилното изсичане па 
горите от страна на селско 
стопанските произвот.ители в 
частния сектор.

на електроенер- лямо количество чрез препо 
мпаване от Лисинския 
вир. Освен това, твърде до
бре се ползуват протичащата 
вода от водоцентралите в си 
стемата. Накрая трябва да 
се изтъкне, че до увеличение 
на общия доход 
следствие на покачване

язо-
производ-

стно потребление трудещите 
е организацията са отделили 
9413равнище но и по-широко, в 

рамките на региона, репуб 
ликата и проче, а това изн 
еква в приемане на пиогра 

. мите да се включи и Регио 
палната и Републиканска сто 
ланска камара/ за 
се стигне 
обекти.

В бъдещите програми тря 
бва на първо място да зае 
мат развитието на суровина 
та база, активизиране на епе 
ргийните източници, транс 
порта и особено селското сто 
панотво, а в пъРв план жи 
вотновъдството. С използува 
нето на незползвадште .ресур 

както и уплътняване на 
работното време, пълно из
ползуване производствените 
мощности,
правдателните отпуски 
болести и др. причини, още 
повече ще укрепнат основ

хиляди динара.кога-
Опазвацкп мерките по нко 

иомическа
е дошло впо

стабилизация, 
издигайки качеството на про 
изводството.

цена
та на електроенергията. Це
локупното увеличение ще се 
ползува за разширяване 
материалните основи на

намалявайки 
отсъствията от работа и пъда не 

до удвояване на
на М. Янев

ТРУ-
Да.

план
Тази година се очаква мак

симално постижение от 
ствуването на системата Вла
сински водоцентрали. А 
водоцентрали през 
месец ще чествуват 25-годи- 
шен юбилей* Предвижда 
тържествено заседание на ко 
лектива, а на 
ботници и

съще

тези
При план от 155 милиона 

динара, произведена е елек- 
милиона

ИДУЩИЯ

185 сетроенергия за 
динара, относно общ доход. 
Предвижда се през настояЩа 
та година общият доход да 
възлезе на 206 милиона

заслужени ра- 
пенсионери, прека 

рали в този колектив 
и 20 години, ще бъдат 
ни грамоти и признания.

Добрите делови

си
по 10ДИ-
връченара.

намляване нео
Физическият обем предвиж 

да производството на елект- 
роенергия 
киловатчаса, а е осъществе
но производство от 223 мили

резултати 
всъщност ще бъдат най-яР- 
кото признание 
те се, особено

по
от 192 милиона за трудещи- 

днес, когато 
все повече нараства ролята 
на водоцентралите в производ 
ството на електроенергия.

ните организации на сдруже 
ния труд. При това се нала. она киловатчаса електроенер- 
га всички планове и програ гия. С други думи, 
ми да отразяват ре
алните и действителни въ.змо

планът е 
преизпълнен с 16 на сто. 

Тези резултати са постигна Ст. Н.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО т 10 ОКТОМВРИ 1980
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ГСШК1

нския конфликт
40 гоииии отквж»НАЦИОНАЛНА 
ЦИЯ НА СЮК

Израз на политически реализъм
Точно затова, че миналото заседание 

Централния комитет на СЮК се провеж- 
времето на сгъстяване на противоре- 

на икономиче.

капацитетите, и в не домакинското стопанис- 
валутните средства... Технобюрократи-Централниянаоследноуо заседание 

комитет на Съюза на
което бяха разгледани иде- 

и характе.

наюгославските ко ване с
отпори срещу самоуправителното Ре-

Това в
да почните чията и трудностите по пътя 
ската стабилизация, от това заседание, из- 

очаквало може би и повече от 
може обективно да даде.

поч_

мунисти .на
политическите явления

активностите в осъществяването 
всичко

гулиране на отношенията несекват. 
най-голям брой са стари явления- Ново е 
обаче видимото узряване на убеждението, в 
сдружения труд и в общественолюдитически 
ге общности, че късогледото преследване на 
частичните интереси и толерапцията на отпо
рите па никого не се изплаща и че осъще
ствяването на съвместно утвъРДените 
и критерии на стопанисването е наи-сигур-

гаРа"ЦИя "а ПО-ИаТаТЪШ'Ш§лагодРае^е
система 

. От ден

йните и 
ристиките на 
на икономическата 
бе верен израз на 
по това за каквото все

това колко и

глежда сс е 
това което същото
Тук са множеството очаквания, като се 
не от онези, че „най-сетне ще се пресекат 
непотребните инвестирания и дублирания на 
капацитетите", до по.редовното снабдяване с 
някои артикули за широко потребление. Сла 
ва въпрос, разбира се. за знак на доверие 
в партийното ръководство.

■Периодът на нашия самоуправителен 
растеж и практическото потвърждение на 
водещата роля на Съюза на комунистите в 
обществото е достатъчно дълъг и поучителен 
за да бъдем в очакванията си по-реални. 
Защото заседанието, колкото било добре под 

съдържателно, само не променя

стабилизация, по 
политически реализъм. И 

стана дума па заседа- 
как бяха изказанинието, и по

ТСЗИ Д&о е преди всичко това, че тази 
0 настоящия икономически и общес-

“оментотаово се намери на дневния
ред на заседанието н^атнай^исшет0еокларгои

ст0ановкаОВс°Лмногобройиите противоречия и 
Хтости поради Дъ^огод^Ия &ьРз сто

и другите поли
инициативите

естес

цели

иа което сме вече свикнали,
всичко па самоуправитвлната

ГПВ“о.я^ стовГ чГбез^рди до. 
говори И споразумения за главните лостове 
на икономичеокото и общественото Разв'а 
тие в югославски измерения не може да има 
сигурни услови,, за развитие па отделните ча- 

югославската самоулравителма общност 
цяло. От там и заключението че иа ед- 

заседамия иа ЦК иа СЮК

стопанство на
в света

готвено и
положението, доколкото след същото, в уни. 

с неговите поръки и заключения, относ- 
потребите, които кажи речи всички чу в

член

процеси 
за нея по-често 
ва в Съюза на комунистите

сти иа сойкаю
НО ОТ^"а 1(и УТВЪРДЯТ) идейните И поли.

ь ПО новия средиосро-

но с
ствуваме. сами не ангажираме, всеки

Съюза иа комунистите и всеки трудещ се 
въобще там където работи и живее.

Този път членовете иа Централния ко
митет иа СЮК с по.открито и пожритическо 
резониране за актуалната икономическа и по 
литичеока обстановка, дадоха сюгжестии и 
зп поводите и начина за разглеждането 
идейните и политическите явления в осътцес 
твяваието на' политиката на икономическата 
стабилизация. Ако сега, в ръководствата и ор 
ганизациите на Съюза на комунистите м в 
колвктйвите навред из страната, конкретни 
те положения и явления бъдат обсъдени кри 
тичеоки и самокритически, така както се за- 
почна на заседанието на ЦК иа СЮК, ре
зултатите .сигурно няма да изостанат. На та. 
к-ьв подход ни насочват не само поръбите 
на ЦК на СЮК, но и реалната икономиче
ска ситуация.

да се
тическитс предпоставки иа

твеното
потреба. самото заседание, чрез Д°-

И тогава, наааМ°т° частнидите в разис- 
клада и даложеиията V качества
кването, б/ха ^^ комунистите и неговата 
които за Съюза *** пя бтдат драгоцен-
роля в обществото метат да «^п™висока 
„И. Например, не°Г̂ '^н^о и политическа 
степен на аюгионно ди особ0||о п<Удчертавд 
ефикасност го3” п*т откритата критика на 
на в рамките на"оналйгге и другите огра-автарктичните, ретионалиш което с
„ичепия на вк^^в1„те и констттщион-

можем да ги пр»в' * огра„ичепи-
’,амерятЯе„от^ебпото дублиране па

чен план.Съгласието в чувствата от потребата иа 
пол-олямо акционио и политическо единство 

' Съюза иа комунистите, макар че тези 
чувства частично били обусловени и от дели. 
кат юсгга па икономическия и политическия 
момент V нас и в света, бф съмнение ще до
принесе за по-бързото премахване на пера. 
дионалността и пропуските в

разпределението иа дохода. Бпро *ем, 
свидетели сме на първите по-решителид ме
роприятия в отделните републики и автопо 
мни области с цел да се намалят шгвестици- 
Итс потреблението и вноса. Гези ,.вентили . 
чрез които изтича доходът всдкъДе са по- 
малко стегнати. Разбира се, това не. е доста- 

Възможностите за рациониране са 
по-големи. Потребите особено,

на
на

и в

дайте за 
за да 
гат да се 
те пазари, и в

тъчио.
много



В Комунист

ОПАСНОСТИ ОТ ИРАКСКО-ИРАНСКИЯ КОНФЛИКТиипипии ■ „„ «. «**"*»«*
ЛВ Вероятно е, че предвиждания.

лрецепти иа митическата
За та могат «да

Въпрос да ча дена на енормните стопан 
завоюва. ски радап/ше/Шя.

оба 1/0-нснамеса в конфликта,
чо строго
повесят становищата

воюващи стра/ги и да 
определят, попе пасе. 

га. Изглажда че май-аажпр 
пюто противната

относно 
г/олза от во^на 
бъдат съп/инека

дп всичко в сферата на но- 
стратегията,

характер.
във 
I ова
това се поставя

Душан Доает внимават да уоав 
КЪ'1

алмтнката, 
изглежда, особено в сферите/ 

идеологията,- не изпускай 
ки от пред вид и релнгни- 

като облик ла ндсологи-

воеините 
пс е сг* разчитало.ВОЙНАТА между. Иран и 

Ирак, която па 
ври запали горещата

Близкия и Средния 
обремени и без това 

международни

двете 
но се

ии17 сеигем-
ли териториалнитеоб- •*4

т».ласт в 
изток

то им е 
блоковаха страна да не из
влече ндкоя полза.

ческото създание.
Повод/гге за войната 

ясин, а имат характер
НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕса РАВНОПРАВИЕ НАизострените 

Отношения с още едш^. гол- 
опасност. но изглежда 
опасност е цай-голяма 

за движението па яео^въР- 
зашгге, за тяхното единство 
и акцнонна 'способност 
решаването на кризите и 

опасности, в кое.

И>1 / ПОСЛЕДОВАТЕЛНА
ПОЛИТИКА

граничнитрадиционните 
спорове, които се протягат 
почти по цялата дължина 
иа границата а пай-изосгре 

при устието на Тигър

Обаче, относителността и 
ограниче

яма
тази неизвестността на 

мостта па мост,пата война не 
роятно це може да отмине 

местна война, ако1111 Са
И Ефрат. но протежението 

Канада и около някои 
острови в залива. Тези сно 
реве предизвикали вековно 
съперничество, а в модерно 
време били предмет на ре
шаване п по пътя па меж

в пито тази 
съшита продължи по-дълго.

Воюва-навоенните 
то, през последните двадесе 
типа годшш, 
изигра една от решаващите

Причини има много, 
щнте страни не могат дълго 
да издържат без допълните 
лпо снабдяване с резервни 
части и муниции; това би 
могло да бъде голямо цреди 
звикат^дство. Военното иоп- 

изключителпо

движението
къмчислящите се‘ В общините иа нишки регион 

бъгарската народност осъ-ществяват /и-лно рав-нопра- 
— Обигествс/ю-и/шномичсското положение на роми

роли в света..
коитодународш! дочрворп, 

обаче били обременени с 
'компромиси, зависими от 
конкретните отношения на 
силите. И за учудване, ма
кар че спортните територии 
са най-богати с нефт. същи» 
те на тези спорове не са 
придавали никаква тежест. 
Споровете е затруднила те 
риторналната смесица на ег 
ническите националните и 
верските групи.

Двете отнеотдавна воюва- 
към

пие.
те с подобренопти стданн се числят 

движението на необвързани 
те, двете са насочени

на динамично икоио-

рлпце /гма
значение за снабдяване 
индустриалните страни 
Запада е нефт. Тона попри
ще, чдрочем. е само част 
от по-широкото регионално 
поприще, в коего великите 
сили имат жизнени глобал
ни стратегически интереси. 
А имат и мощни 
особено
ли които от началото

конфликт са доб

гър" и Конфекция ./Свобо
да", построен е нов районен 
водопроцдд, модернизирани 
пътната и елекгриуескатз мре 
жа. Отделени са и осигуре 
ли 40 милиона динара за 
построяване на учебен цен 
тъР а 9 00 хиляди даде ре
публиканската СИО по фи
зическа култура за изгражда 
не на спортно възстановите 
лен център.

Стопанството на тази об
щина според своите иконо
мически интереси свободно 
се свързва и сдружава с ор 
ганизацияте на сдружения 
труд на единния югославски 
пазар.

Такова икономическо пре
образование на общината 
е и основната предпоставка
за равноправие на числящи 
те се към българската наро 
дност в областта на здраве

ца ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ110 на
пътя
мическо развитие и двете 
са обхванати от дълбоки про 
гресивни обществени 
бразования. С оглед 
ключителното значение на 
геост ратегическото прострян 
ство в което се намира и 
богатството на източниците 
на нефт в двете страни и в 

район, и

В подготовката за едно 
от предстоящите заседания 
на ЦК иа СК ла Сърбия.

разглежда
прео 

на из па което ще се 
осъществяването на полити
ката па равноправието на 
народите и народностите в 
нашата република, във вси 
чки общини на Нишки ре
гион, специално в Димитров 
град и Бабушница, в ход са 
разискванията по о съществя 
вансто на тази политика. В 
тези две общини за това 
има и отделни причини, за- 
щото в тях живеят около 
22 хиляди българи, което 
с почти една трета от числя 
щите се към т

СР Сърбия.
Общото в тези разисква

ния а за което се много 
говори на неотдавна прове
дените заседания на Коми
сията за междунаиионални 
отношения към Междуоб- 
щиноката конференция из 
СК и Председателството на 
МОК е подчертаване на фл 
кта, че политиката на Съюза 
на комунистите в областта 
на междунационадните от- 
ношенцд се провежда пос
ледователно.

Основната предпоставка

военни, 
воещюморски, си

на
Граничните. национални

те н етническите спорове 
представляват реалност на 
геополитцчеоката карта на 
света и с нея трябва и мо
же да се живее ако отноше 
нията се основават в духа 
иа добросъседството. Същи
те тези спорове стават край 
но опасни, тъкмо тогава ко 
гато се изневери на поли
тиката на дробросъседското 
сътрудничество. Твърде дра 
магичното социално, поли 
тическо и икономическо ра 
звитие на Ирак и Иран ста 
ва в сложни условия, кои 
то са благопри.ятствували за 
укрепване на определени 
схващания за външнополи
тическото поведение, които 
в съседната страна са мог 
ли да бъдат твърде лошо 

може лротълкувани а н а кога дей 
на ствително са и били обреме 

нени с различни амбиции. 
Върху почвата на такова 
поведение и амбиции изник 
нал духът на все по-лошото 
съседство, който постепенно 
прераства във вербална вой 
на, пък в артилериен дву
бой и н$ края в открит во
енен конфликт.

военния 
лижени до 
на; готови да интсрвспират 
в случай на неблагоприятно 
по тях развитие. Към 
трябва да се добави и пес 
табилиостта на пялата об
ласт, ктдето в последно вре 
ме са станали най-големи ге 
промени и където се напи
па най-гол ям бром на опас 
иите кризисни огнища.

целия по-широк 
Иран и Ирак са могли да военната сце-
изиграят твърде положител
на роля в успокояване на 
препалено напоегнатата об 
становка в тази част на све 
та и значително по-широко. 
Багдад, покрай останалото е 
предвиден и като седалище 
на предстоящия самит на 
необвързаните 1982 година, 
гоето представлява призна
ние на неговата досегашна 
активност в движението и 
което, впрочем, отговаря на 
значението на целия този 
регион, на болшинството не 
гови страни на ролята им 
в развитието и укрепването 
на необвързаността като све 
товна политическа практика.

това

ази народ
ност в

ЕДИНСТВЕНИЯТ СЪЩИН 
СКИ ИНТЕРЕС 
РАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА

ПРЕК опазването, културата, 
формирането, 
то, както и във всички оста 
нали области.

Ш кол у ват се на майчин 
език. езика

ин-
образование-

В антагонизма на военни 
те страсти са формулирани 
крайно радикални цели. кон 
то се стоемят към взаимна 
дисквалиФикация и промяна 
на режимите и господствувп 
шите гарнитури, към събаря 
не на вътрешната обществе

равноправно 
ползуват във всички ,.учре 
ждения”. имат седмичен ин 
формативен вестник. редоЕ. 
нн емисии по радиото и те- 
тев/гзията 
език, библиотека, културно- 
художествено 
което тачат

В тази светлина, сегашни. 
' ят военен конфликт 
да нанесе големи щети 
единството на движението. 
Няма съмнение, че необ
вързаните страни са дълбо
ко заинтересовани да помог
нат тттото военните действия 
да спрат и з духа на прие
тите принципи да се преми 
не към миролюбиво решава 
не на споровете между две 
те воюващи държави. Това 
е и интерес «а световната 
общност. Толкова повече, че 
е трудно да се съгледа въз 
можносуга в тази война ко. 
ято било страна да осъщес 

военна

българскина
на. национална и верска 
кохезия п към разширяване 
на идеологическата 
Форма на войната в духа 
на панарабизма, памисла.миз 
ма, световната война и под.

за осъществяване на пълно 
равноправие на народите и 
народностите във всеки слу
чай е тяхното икономичес 
ко равноправие. В тази об 
ласт точно в Димитровград
ска община. където е и най- 
гол яма концентрация 
българите в нашата репуб
лика, са постигнати крупни 
резултати. Някога 
чата гранична паланка 
се развива бързо н ако 
Дължи така, наскоро ще на 

„.клуба
ге", ще прерасне 
мен град. с

дружество с 
наследството, па 

зят народните обичаи и тра 
днцин.

Представителите на българ 
ската народност 
ни във всички общински ре 
гнонални и републикански 
ооществено-полутически СтРУ
ктури и Ръководства на об 
птественолюлитическите ор- 
ганизации, а 1400 българи са 
и членове на СЮК.

плат-

са застъпе.

Такива. радикални амби- на
иии ме изглеждат реални, 
макар че увеличават неиз.

МЕСТНА ВОЙНА
заораве. 

днес 
про

Поучени от опита, свикна 
ли сме в повечето местни 
войни да изнамипаме инте
ресите, насърченията а чес 
то и активната роля — ко
свена или пряка — на бло.

вест-ността от изхода на вой 
пата. Реалните военни це 
ли не са могли да превъз
могнат териториалната огра 
тшченост на войната, което 
иай-ясио дойде до израз в 
сухоземните действия, 
то са ограничени и по-иитен 
зитет и по размах.

тви политическа и 
победа, а двете могат много 
да загубят и 
на икономическо и на по
литическо поле. И

пусне на неразвити Както е осъществено рав 
«оправното положение на 
оългарската народност в 
Димитровградска община, та 
ка се осъществява равно.

на военно, и в съвре- 
акумулативнаковете и великите сили, до

ри и тогава когато войните 
са водили трети страни 
между си. Най-често 
имали право. В сегашната 
война очевидно не е такъв 
случай- Войната между 
Ирак и Иран е типично 
местна война, а нейните при 
чини

индустрия II развити 
папски дейности.

Само в текущия средносро 
чеи план по развитие

не само несто.те.
КОМЛО-

правието на тази народност 
и в целия Регион и по-ши- 
роко.

сме в сто
панството на тази община 
са инвестирани над 269 
лиана

ПРИЧИНИ ЗА ВОЙНАТА
Вми-Изглежда, че във войната 

между Иран и Ирак
Една от характеристиките последните няколко го

дини в Нишка община 
пък са постигнати

динара и всички 
инвестиции 

са вече завършени 
бъдат завършени

заплануванитруц.
ИК0-

на войната е в това. че чове 
шките жертви са относител 
но малки, а

всеили 
или щено можа да се открие 

номичеОката цел на войната, 
която така често сме. свик
нали да считаме 
пел и главна причина 
войната. Двете страни 
кво са богати 
източници и 
на нефт и макар че

„_ известни
Резултати в подобряване 
материалното положение на 
помит е И издигане на обра 
зователиото 
През

цели. носители, сили 
и средства имат местни из 
точтшцрг и белези. Може би 
Тъкмо това войната 
полиалко опасна, а вероятно 
създава и по-благоприят.ни 
УСЛОВИя

надо края
годината. Най-голятм брой 

от новите програми са пое 
троени с помощта на фонда 
за насърчение

материалните 
а мо-

на
изключително големи, 
гат да бъдат катастрофални. 
Това е последица 
мата

Ла главна
имна равнище

последните четири 
дати повече от 250 семей- 
ства роми 
тни

прани
една ГО-развитието 

на недостатъчно развилите 
общини. Общественият про 
дукт през изтеклите пет го
дини се увеличаваше 
мер от 1,6 - 
НИат ДОХОД в
14,4 процента, 
заетите в 
Всичко

на двустра 
употреба на авияци*

ст-.с запаси, 
производство навреме да се на

мерят решения, които 
осуетят ескалацията на 
пата и нейното

получиха конфор
са нада?50аГаТаоколао ТО60™ 
сто от поколението дорасна 
ло за основно Училище са 
включени в нишките учили- 
ла. Ата твт.иде успешно па 
ооти и КХД „Ром”. Всичко 
това без
подобрява

та срещу
обекти неФтовата 
шленост, ко^то е сърдечният 
пулс в двете воюващи стра 
ни. Заради това би 
да се случи че поради

чувствителните 
проми

и явно
са се изяснили, че нефтът 

войната.

ще
вой 

оазширява- •в раз- 
процента, народ- 

размер от 
а броят на 

размер от 5.1 
това е значително

не е причина за 
Вероятно това 
ските пътища към 
ка на нефта, за тото

не.не са мор- 
ИЗТОЧНИ- 

досе.
га двете страни можеха без 
ттпелятствено да 
Шат Ел Араб и Ормузкия 
проход. Причините са пре.

Характ^рно 
то отношение на 
сили к^м войната 
ио остро се нападат, изразя 
ват подозрителност и взаим 

се предупреждават

е и досегашно 
великите 
те взаим

мргло
тък

тголзуват съмнение мени п 
условията за рап 

тази етничег.

мо поради такъв избор 
икономическите

над средното в 
републиката. В 
открити

на региона и 
общината са 

или разширени 
на тпгрот<жи „Ти

обекти на 
нападенията, войната бързо

нопоавие на 
ка група 
и народности.

но за нови цехове с другите народи
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НАТА НА ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОКП

Е НА ПАРТИЙНИТЕ РЕДИ
••V

кон<Ъе « СГ1омените на другар^ Яков Блажевич, участник в Петата 
пстоиичегЦИЯ’ ВЗСТИ от аРХ1,Ва н« ЦК на С/ОК, където се съхраняват като ценен 

ски материал, който наскоро ше бъде обявен в отделна публикация

национална

идват защото в нея бе 
Де разклонена сец 1940 година в Загреб. 

Раде Кончар бе секретар.
Първака национална кон 

ференция нд Хърватско от 
кри другарят Тито. Тогава 
го видях пръв път. Между 
присъствувашите се намира 
ше й другарят Кардел. Тито 
кратко говори за значение 
то на тази конференция, а 
Кардел в твърде загогмател 
мото си изложение запоз 
ма делегатите със заплахата

спомням сиь с един ден за 
къснение, понеже се бе слу 
чило нещо непредвидено. Та 
ка ние се намерихме заед 
но на 19 октомври 1940 го 
дина, в една доста рухнала 
сграда. Спомним. си. че ни 
готвеше другарката Пепца 
Кардел. Никога няма да 
забравя граха който ни гот 
веше тя и който с апетиг 
ядехме дори и по две чи 
иии.

Конференцията както е

твър
„ - _ партийната
раоота. Тяхното присъствие 
оеше от голяма полза за на
шата работа, 
бяха опитни'

защото това
партийни рабо1 I! * тници.

Раде Кончар пръв Път сре
щнах в Гоопмч, 
другаря Жакула.

в къщата на
Имахме

заседание, па което и той 
присъствуваше бепонеже
па път из Далмация. Когато 
подробно се запозна с рабо 
тата, замина си доволен. И 
Марко Орешкович повече пъ 
ти навестяваше Лика. Бе по 
знат със строгостта си. Прч

$56« П. на човечеството от страна 
ма фашизма.^ Колко можах известно, откри другарят Ти 

то. Той в доклада си за въ|1!с2 сам да разбера и Тито и 
Кардел с анлиза на момен трешната и международната 

политика указа на цялата се 
риозност на 
в което се намираше наша. 
та страца. Изтъкната бе опа 
сностт,а, надвиснала над на
шата страна От силите на

тното състояние в страната 
и света ни предявиха че и 
ние тр.чбва нещо спешно да 
предприемем.

стигна 'При нас в Гоопмч йя 
Къде в април 1939 година, 
а сетне му се бе изгубила 
в.сяка сл^да. Мислехме че с

положението.

„С идването другаря 
1ито начело на партията 1937 
година, бе оживена партий
ната работа в страната. Та 

например Окръжният 
комитет в Гсспич” 
мня си другарят Яков Бла 
жевич

В този'кратък период има 
ше още н^олко конферем Оста, които налагаха волята 
ции, -които предшествуваха си на малките страни в Ев 

тази историческа среща ропа. Пред нашите комунис 
Загреб между 19 и 23 ок ти се поставя двуяка зада- 

томври 1940 година, когато ча: борба срепту въвличане 
се проведе Петата национал то на Югославия във война 
на конференция на Югосла та -и, второ, бороа за отора 
вската комунистическа пар на на независимостта на стра 

ната от фашистките сили. 
които вършеха постоянен 
натиск върху Югославия в 
тази насока.

загинал, и затова го ож-алих 
ме. Обаче, той. отново дойде 
в Госпич, ненадейно като че 
падна от небето.

рия имаше силни партийни 
и скоювски организации, ме 
жду които най-познатп бя 
ха: коренишката. върховни 
ската перушнчката и други. 
Разбира се, не вървеше вси 
чко както ние желаехме. 
Ставаха провали и арестува 
ния на нашите другари. 
Неколцина скоювци тогава 
бяха и затворени. Но въпре

на
ка в

В август 1940 година край 
Плитвишкнте езеоа прове
дохме първата конферен
ция. на която присъствува 
ха делегати от пацона на 
Лика, където по това време 
имаше 280 членове на пар 
ти ята, организирани в 80 
партийни клетки. На това 
събрание на комунистите не 
бе изнесен отчет ^ 
та. Единствено М. 
говори за политическата об 
становка в страната и в све 
та. Избрано бе политическо 
ръководство, в което влезна 
ха: Душан Бруич от Коси 
не. Мама Ката Тоде Мари 
он, струва ми си, и още ня 
кои другари. Аз бях избран 
за секретар. Тогава бяха из 
брани и делегати за първа 
та национална' конференция 
на Хърватско, която съшо 
така се проведе, в август ме

спо

„развива своята 
активност в широчина, раз 
ширявайки постоянно своите 
връзки с масите. По това 
време (от 1936 до 1939 годи 
на) се провеждат няколко 
съвещания. На едно съве 
п?ание, спомням" си, което 
се проведе кт-м края 
19з9 и в началото на 1940 ва заздравявахме партийип- 
бяхме поставили на дневен 
ред организационния въпрос.
Задължили бяхме другаря 
Т. Никшич да подготви уво 
дно изложение. Той често 
пъхваше по 
ваше
нова ваше организации. __ 
ва считахме че той най-доо 
ре ще завърши това и го

тия.
На ^ заседанието на Окръ>к 

1 е и я комидет, което проведо 
хме в канцеларията на дру 

Жакула избрахме де
ки това, ние продължавах 
ме с активностите си, фор 
мирайки постоянно нови 
парти]Чни окоювекн и мала 
дежки организации и с то

гаря
легатите бя.х и аз. Сдед то 
ва мие прибързано се подго

На края на конференция 
та другар.ят Тито даде закл 
ючителна реч... Той особено 
подчерта важността на това 
събрание, сериозността и зна 
чението на приетите реше- 

дълга на партийното

за работа- 
Буковацна твяхме за тази среща.

Най-много размисляхме за 
това как живи и здрави да 
стигнем до Загреб, ло място 
то на провеждане на конфе 
ренцията. Но всичко това 
бе добре подготвено до по 
дробности. На гарата в За 
греб ни чакаха другарите Пъ 
задължени за връзка. От де. 
там ние се отправихме към 
Максимир. в малки групи 
от по няколко другари.

Конференцията

те редове.
В Лика през 1939 и 1940 го 

дина имаше повече оу\лнй 
ски комитети. Единствено 
Лапац нямаше комитет . все 
до 1941 година. Работата тРъ 
гна добро когато в Лапац 
пристигна другарят 
Дозет, а и по-често започна 
ха да го посещават друга 
рите от 
М. Буковац и М. Франетич. 
Инак в Лика те обичаха да

ния.
Ръководство да се застъпвав
за реализацията им.

Лика, посеша На конференцията за пърз 
т се срещнах с Моша Пия 

Той беше същински три 
бун на партията. Пръв пред 

конферен-

революционерите, ос 
Зато Перица

седателствуваше
цията".Загреб Раде Кончар,завърши.

Наскоро Лика бе известна 
че на своя терито

Подготвил: Б. Вучетнчзапочна
по тава.

В ХАРТИЕНАТА ФАБРИКА Е ЧАЧАКМилептие Вуксанович

Преди войната работници 
тази фабрика вдигаха 

и стачки, а диес сс Висока производителност със стари машините от
бунтове л__-_борят за найлюеледователно 

самоулравител-
отноразвитие на

социалистически
В нейния 

може да
ните 
шения- двор личният н обществе- 

стандарт да се издигат
цел и 
пият 1 
на по-високо равнище.

ли пред вид и другите еле
менти, конто, са влияели въп 
\у осъществяването на зада- 

каквито са например.
внос на суро 

под. Но всичко то 
би било достатъчно.

Чачак е една от малкото такч 
със старите машини постига из 

С машина, мо//п«ра

ви Хартиената фабрика в 
ва в страната която 
шпочителна производителност. - 
на преди петдесет години продукцията 
50 на сто в сравнение с предишния период

минувачът 
ди спомен ат ел н и 
аъпху т^х имената

ЪР работнически права
машини

плочи и 
на бор-

увеличепа с читс Производството във фаб
риката ~е удвоено вече в 
първата половина на тази 
но отношение на миналата 
година. Една четвърта част 
от продукцията се изнася 
на чуждия пазар и всичко, 
което се внася е „покрито 

Плачовете за бъ-

ците за 
и свобода. С тези
поколенията 
хляба си, но винаги 

Тук има

разходите за
шиш пса изкарвали 

по ДРУГ
известна

кой ис е почувствувал, че 
тази фаза е предизвикала ка 
квато да било трудност в 

Дефектите

ва не
ако тяхната продукция не 
може 
спра па 
мия процес

в значителна стопен 
се развива заинтересова! ю.

всеки човек за ра-

а работата „е прекратяваме
па време да сс пла. 

пазаоа. Така в са
на производ-

нито по време
празници", заявиха от 
колектив комунистите 

Радош 
бесед

начин.
символика: преди 
борба за елементарни I
„а Ра^ХоАа^пРОИЗВОди-
?елноСТПи-В"алйсТическо
самоуправление.

А само няколко
сЬаориката

войиата
права 

бор
ците производството, 

ва машините също така са
така ството 

винаги били,

този
Петър Иванович и
Радованович с които

миналата седмина.
премахвани навреме, 
чо машините

с износа, 
дещето са големи, но за то 
ва неработят с пъДСЯ • стта павахме готови да 

капацитет-
желаеха много да го 
Само учудва фактът, 

че им не пада на ум тол- 
ково износените машини да

ботата и по-висо.ки резулга.
Разбира се, същността не 

обяснение. За чита 
надяваме сс е важно 

как с било вт,з-
: машини 

се постигне такапа произ
ВОДИп^нУЛителнщо’',ЗЛсексто

„С и да се тр-ьгпе напред. 
Как?

ГОДИНИ
имала

капаци-

ворят.ти.
Към рабо

тата с променено и с това, 
внедрено втуШагряждд

е в това 
теля, 1 
да се каже 
можно

Отношениетослед това 
утвъРДОИ 
тет" т.е. 
21 хиляда 
дишио.

С прилагането па органи.
другн мерки в 
трудовия колек 

т1-гв от почти хиляда работ
ници се стигнало до иезул- 

както бе вече казано, 
който 'И за самите работни- 

нзвсстпа стеиоп ппел-

.реалеи
производство от

тона
подменят с нови.зациолшп и 

па рамките наче е
нане според Резултатите

За всеки вид хартия 
са утвърдени отделни ноо- 

Тсзи норми работници

го- ст.с старитехартия 
били оценки 

Оба-
пзиграли 

роля в преобра-
Комунис.тите

Такива
те на специалистите.

нетгго, кост»-' 
могъл да 

година

да труда. значителна 
зованнето на отношенията 

фабриката. Резултатите 
би били и по^голе.

ни- тата.От ми.
те са лпиели, макар 
трябва да се каже чс в па 
чалото на прилагането 
не с имало много

от страна па всич.
работмип1и. Сетне се по. н0 можс да се види и по-

рХщшщте^сГпоЯУВствУВз! ! с старанието
ли подаря в себе ощ. работниците, тяхното съзна 
Всеки' ден биват регистри, ние че единствено с работа, 

работни- .

че. става 
кой не

предвиди: 
това

въвчеян вероятнослед
увеличава

26. и на зи 
фа- 

35 хил 
хар

ни до
им ставлявали изненада. Но 

разбира- онова, което не е никаде
ако всички комунисти 

се бяха еднакво добре ста
раели. Но имало н такива 
като заяви Радош Радоваио 
инч, работник в този колек 
тнв и член па Обтпинакия 

на СК, които ие

ит.рвата
продукцията се

24. сетне^ ^,а
произведе -

«ди тоиа Раз''°^Г>ка1:то ия-тия! Колективът, трвл рс
тъкват в с^,Иккпацитета. А 
алността т „отвъпжда
че това е точи че

"тепши/ на мош
машините е да 
94 на сто. ,.ппи 

три сматги,

ми
няколко ва 

Най-иаипеД 
Вре.

Предвидени са 
моменти, 

са намалени
мето на 
„а машините

1,ет,С последните Дпс години 
ПГ>п3лно е отстранено като напълно е о с преомя-
Гк°го 2 работа. Ре 
Га „а старите мацшиИ

„ход" и ни

ма записано и което едиистве.жии телстпозастоите.тежа. - 7а 
бриката да ремонт кигодишния

от двадесет и 
осем дни,- а на

комитет 
действували с примера си и 
за конто инак се мисли, че 

„промъкнали” в Съб
рани резултатите и

имали точна представа
дисциплина, организация и 
домакинско стопанисване мо 
же да се постигне желаната

са сс 
за на комунистите.

ците
за своята работа и пезулта- 

взимани би
ла н 
зи годила 
постите на 
ползувана с

монтът 
е извзтршен в

ти. Разбира се,

работи впас се



4 Комунист
НАУКА И ПОЛИТИКА

КЪМ ЕДНО 

НОВО
ОТНОШЕНИЕ

АРГУМЕНТИТЕ И ТВОРЧЕСКИЯ ДИАЛОГА АВТОРИТЕТЪТ НА 
ПЪРВОСЛАВ РАЛИЧ способността :ш 

практически синтез.
Не .можем следователно да 

вървим 1<т>м раздор па мис 
имащи облик на иоу

теоретичнообщество 
Такава истина оправда 

ва тези области, тя о тя* 
хнат о
тима за общество, което се 
бори за освобождаване па 
човешкия труд. Проблемът 
на отделните обществени на 
уки вътре рлздробпения чо 
вешкн труд и съЩ)1я така 
човек. Считам, че вие 
Югославия
основание, запад самия 
рактер
ция, още веднаж да обс-ь 
дим
поцата на хода Кд,м „една 
историческа наука", която 
повече не ще има основа

пълна истина за
т°-

С основание вече е каза
но, че не съществува приз 
нато право предварително 
марксически да се мисли и 
да се знаят обществените нс 
тини. Търсенето на такова 
право, било то да идва от 
политическата или научната 
сфера, не само че преде гавл 
ява опит на прагматистична 
или академична узупрадия 
над социалната истина.. но 
ведно разкрива съществено 
неразбиране па отношенията 
на теорията ипрактиката.

Струва ни се, че все още 
сме длъжни да проблемизи 
раме (и то не само от пра 
зни теоретични или практи 
чистически основания, но за 
рад самата същност на со 
циализма, за който се оп 
ределихме) откъде се поддър 
жа коцкурет игата атмосфе 
ра измежду политическата 
и научната сфера. Отговорът 
може да се предположи и 
той може да б-т__1е по-ияло 
стен отколкото днес сме спо 
собни да го изкажем. При 
положение, когауо всяка сфе 
ра на разделения труд тъР 
сис воето право, до право
то на единния свободен труд 
не може и да се стигне. 
Претенциите над монопол 
на знания без оглед откъ 
дето и да идва тя, винаги 
бяха претенции за власт, а 
биране на самите процеси 
на историческия ход. Исго 
рията не създаваха ни у че 
ни те, ни политическите дей 
ци, но революционната дей 
ност на масите.

изкушениятасе надделеят 
на тези специфични разуми,

Очевидни са ясно, откри
мождЬуШма”ка^киа практик^ така че истинска основа ше 
та, необходима на цае; как им бъде социалната револю 
во е отношението между на ци<г и нейния реален но 
укита и центровете па поли сител. 
тичсското решаване? Ние има Ако от това становище ра 
ме две добри формули: пъР змисляме за темата върху 

в разбирането като която разискваме. а това е сд 
но от възможните станови 

следователно открито

истпиа, но не и пс
ния.
ка и на онова, което има 

Напротив,вид на партия- 
едва днес сс получават 011 
тнмалли условия науката на 
истина да бъде творческа су 
бектпвна сила. Защо за то-н

вата е
посредствена производствена 
сила на обществото, втора
та е в схващането ца нау 
ката като субективна сила. 
Онсрационализацията, 
тази която ни е необходи 
ма, още нямаме.. Освен то
ва, често забравяме, че че

па, с този акцент сс говори 
в по-ново време? Защо за

достаимаме
ХП- ша,

и за друли аргументи и ди 
алог, тогава шес трябва с 
нова чувствителност да лоз

топа нс сс грвреше н първи 
тс фази на югославската ре 
волюипя? Съществува един 

отговор, трябва

на нашата револю

за вмъжиосунтс «и пъ поневъзможен 
да се цроверн дали той е 

Революцията през
навамс какво в настоящия 
момещ
рее на партията, ако иска 
на дело да бъде като аван 
гард. Тряблз да бъдем про 
психологията, която най- че 
сто се основава нр върху 
гтактицизма, ругинепетвою. 
живота от наука извън тео 
ретичния риск, че всичко на 
теоретичен план е направе 
но. че на всички теоретич 
ни въпроси е намерен отго 
вор в Конституцията и За 
кона за сдружени* труд. тЗ- 
ка че остава само тяхното 
прилагане и до разработка.

е теоретичен иитеверен.
1941 година нс би била ус 
пешна, ако нейните водещи 
сили мислеха хрка, както за

в разделения труд, но в 
движението на надделяваме 
то па това разделение. Ог 
порите на тази идея са поч 
ти структуралнп, защото пп 
тересите на слоевете, профе 
спите п цеховете искат сво 
еуо настояще, а не възмо 
жно положение. Като че 
ли нищо не струва ни пре 
дупреждението: „другата ис 
тина за живота, а другата 
за науката, още от начало 
то си е лъжа" (Маркс) По. 
добра е и лъжа, която защи 
тава цеха. считат носители 
те на цеха, но истината, ко 
ято заплашва отделния ин 
терес.

Споделям мнението на те 
зи, които твърдят, че само 
то същество на социалисти 
ческото самоуправление, че 
идеята и практиката на де 
легатската система и колек 
тивното управляване и р.ъ 
ководене внасят множество 
нови елементи в разбиране 
то на отношенията измеж 
ду теорията и практиката, 
науката ц нейното прилага 
не, стратегията и нейното 
дневно осъществяване. Точ 
но е забелязано, че една 
от отличителните черти на 
тази промяна е там, че ав 
торитез^т на знания, аргу 
менти и творчески диалог, 
замества и академичният ав 
торитет по само себе си и 
авторитетът на която и да 
било функция и функцио 
нер, който е независим от

сто ни недостигат оше и сле 
дните формули: разбиране 
на науката като един от ва 
жните начини на производ 
ството на човешкия живот 
и виждането, че науката е 
вид на генетично изказзгне

социалния преврат мислеха 
тогавашната наука. Истин
ският успех па революция 
та създаде «рко чувство на 
надмощие на мисълта на во 
дещите сили на революция
та над науката. Това изгле 
жда, по това време беше ос 
за революцията най-добре 
се мисли от нея самата. Да
ли и днес положението (* 
такова? Считам, че в едната 
си част е така.

на човека, на същество кое 
Необходима 

ни е наука, кодто не отделя 
стопанисването от

то изучава.

цялостта 
на живота и неговия сми 
съл, която не отдел* сЬилосо 
фията от онова, което един
ствено може да създаде сво 
боден и всестранно лазвит 
човек, която со.циологията не 
вижда извън действителни 
те процеси демисуфицира 
нето на отледната политпче 
ска сфера.

КЪМ ПО-КОМПЛЕКСНО 
ЗАПОЗНАВАНЕМЪЛЧАНИЕ ПО СЪЩЕСТ

ВЕНИ ВЪПРОСИ
И днес не малки части Говори се нас за необхо 

димостта от демистифицира- 
не на догмите, които нару 
шават

от институционализираната 
и професориална наука мъл 
чат пред съществените въ
проси ох продължаването и 
по.ускорено-хр развитие на 
революцията- С една част то 
ва състояние съществува Институционализираните
понеже мнението в рамките наУки и също такива поли 
на науката „по себе си" ни тически рефлекси посюянно 
кога по „себе си" не е ре г^ят от пред вид, че теоре 
волюционно. Всички знадт, тичната с?>шина не се нами 
не съществуваше и същест ра извън съществената ре- 
вува консервативна наука, волюционна практика в об 
наука статуокво или връща ществото. Там къдеуо труде 

назад. Това се вижда и шите се надминават грани 
ците
свобода и създават условия 
за своята нова свобода — 
там се концетрира теоретич 
на та сила на
революция- Не е ни

икономическите за
кономерности «а пазра. дог 
ми които довеждат

НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ГОТО
ВИ РЕЦЕПТИ под въ

прос^ сегашннт/з съдържания 
на общественото договаряне 
и самогправителното спора
зумяване. Говори се 
ва, че нямаме отговори на 
въпроси като: какъв 
искаме? Има

за то-ЗАНЕМАРЕН ВЪПРОС
пазарОще един въпрос занемар 

яваме, като не сме в състоя 
ние да разделим границите 
на класовато разделение на 
труда, които обуслови и. ра 
зделението на обществените 
науки на свои 
на философия, икономия, со 
циология, политикология. ис 
тория и други науки.

Всяка от тези научни об 
ласти претендира на понесе

ЛИ или няма 
този отговр, или пък отгово 
рите са разнозначни, 
касае за

не се
доктринарен въпрос, 

практическо.ис гориче. 
ски въпрос от по-натау^щно 

пазщггие на самоуправ 
Оттам и необходг 

мостта да се поведе не секта 
нтска суетна или 
но отговорно и основно об 
съждане за понататъшната 
разработка

не
в страните, в които са по- 
развити не само обществени
те, но и самите технически 
и другите приложни науки.
Те не са, това знаем, във 
промени. Напротив, тю-иап. 
ред са във функцията на Фесионалуите 
апология на даденото.

на своята класова не но за
дисциплини то

пението.
настоящата 

до про 
политици, ни 

съшо на такива учени да 
заучват
та практика. но да я изу 
чават и в нея самата да из 
намират за нея нови насъР 
чителцн процеси. Научният 
и политическия разум по са 
мо себе си не носят цяро. 
ве и готови рецепти за „об 
ществени-ге недостатъци", но 
тези -

частична.

към революционна на плановата и 
пазарната система, които да 
отговарят на нашето 
листичеСко 

Сигурно е, 
още много

Комунист социа 
самоуправление.

че съцтествуват 
открити въпроси 

пред нашето общество. Не 
Ще ги разрешим в кабине
™7е т в салоните за заседа ния. Те трябва 
ват там, к-ьдето 
вот
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латиница), на словенски, македонски и 
албански и в съкратени иадання 
български, унгарски, словашки, румън
ски и русински език.

Излим в петък.
С укаа ка 

ката ог 22 щш 
мунест е отличен с Орден народно”'ос- 
аобождение, а с указ от 22 
1974 с Орден братство 
златен венец.

Председател на Издателския съвет 
на НИРО „Комунист”: Доброслав Чула 
фич.

недостатъци могат да 
се преодолеят само чрез съз 

на ония, 
недостатъци жиз 

нено поднасят. Съществено 
е значи да се разбере че 
научната и

На Издателския съвет (редакцион
ни* отбор) на всички издания на вест
ник „Комунист”: д-р Антон В ретуш а.

Диракгор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания 
нист”: Велко Миладинович.

Редакция на изданието на „Кому- 
за Сърбия: Саво Кържавац (гла

вен и отговорен редактор), д-р Живо- 
ред Джорджевич (заместник 
отговорен редактор), Бояна Антуиович, 
Велимир Фшшпович, Растко Йоветич 
Слободан Клдкич, Михяйло Ковач, 06- 
рад Кович, Йово Маркович, Зоркца 
Ствншяжрович и Милешие Вуксанович.

Председател на Издателския съ*ет 
на Изданията на „Комунист" за СР 
Сърбия Мария Тодорович.

да се реша 
самият жи 

реалните, производстве 
отношение правят чо 

века-марксист. Очевидно е
че в това

дателна активност 
които тези ните

на „Кому- грудова органи
наше обществено 

положение трябва 
днаж

политическата 
мисъл не могат да се отделяТ 
от социалните

още вед 
да обмислим върху 

искането,., което въРви по 
посока към единство „на 
променяне «на обстоятелства
та и самолромени". ЗаШото 
при нашите 
важи единството 
пите: без

ниег”
СИЛИ и лрин 

ципи на истинската общест 
вена промяна.

Политическият разум мо
же да изниква на специфич 
ността на политическата мощ 
и обществената привилегия.Научният разум Съшо така
може да изниква върХу за 
доволяващото чувство 
сто в разделението на 
Да (в цеха и научната 
рархия). Оттам

главен и н а

Условид днесна Рсаублн- на приншI 
революционна те 

не може да съществу 
революционно движение 

оез революционна 
тРУ практика, не 
ие. „

орид
декември 

* единство със
ва

на ме нова
може да също 

издигане на теория-ствува
и задачта да та,



НАШ РЕПОРТАЖ

Искровци и Петачинци „ БОСИЛЕГРАД

а път към света“... На чужда сметка ■ ашКакто и в повечето 
села в Димитровградска об- вл“"4 °т 20 години в 
шина и в двете най-отдале 800кР°ВЦИ ™ живели около 
ЗЯ® °' Димитровград “ 800 «ши. Д„ес т„я бр„я ™ 
Искровци, на 37 и Петачин ва ли Достига 130. В ПетачинГн,г:,—т™ г.” - -
домакинства. Някога,Р ире. али еД»а около 70

Йевтов 
жител от тези 
има

е и единственият 
села,

ток в къщата си, коя- 
то е „осветлил" 
на автомобилен 
и който в 
пътя
улеснение на 
живот.

щат от станциите без изку 
пен добитък-

За причините ц$ слабото 
изкупуване ни осведоми В а 
сил Захариев, директор на 
ООСТ ^Напред-йк".

— Нашата организация на 
стоява да изкупи добитъка 
от селскостопанските пройз 
водители, но тс в последно 
време не ни дават добитъка, 
заацото ценит.е кои^ ние да 
ваме са много по-низки от 
тези които дават различните 
матрапази. Ние изкупуваме 

ценоразписа 
40 до 45 динара, а матрапа 
зите дават и по 55 и 60 ди 
нара. Няколко пъти търсим 
разрешение да увеличим це 
ните» но общината не ни ра 
зрешва, Това дава възмож 
ност на матрапазите на чу 
жда сметка ^да създават до 
бри приходи, 
риев.

Докато „Напредък” очаква 
разрешение да увеличи цени 

, те, матрапазите от различни 
места на вътрешността съби 
рат добитъка по селата и 
по тоя начин създават бо 
гатство на чужда сметка.

М. Я.

Основнатао рганизация на 
сдружения тРУД „Напредък" 
от Босилеград, която се за
нимава с изкупуване на до 
битък от селскостопанските 
производители, настоява да 
подобри расовия състав на 
съшия- За тази цел тя е да
ла на честни производители 
в няколко села породисти 
бика от расата „монтофо- 
нец” и „сименталец. С подо 
бряването на расовия състав 
на добитъка ще се увеличи 
и откупвател11ата мощ, ечи 
тат трудещите се в „Напре 
Дък". За по-добро откупува
не тази организация е по
строила ц откупвателни стан 
ции в селата: Караманица, 
Д. Тлъмино, Браиковци, Цър 
пощица, Д. и Г. Любата, Ли 
сина и други села, които за 
сега ведовео работят. Оргл 
мизацията върши уговаряне 
и сдружаванр с иидивидуал 
ни селскостопански произво 
дители, полага усилия и сре

КОЙТО

с помощта 
акумулатор 

изграждането на 
вижда възможност зажители.

И в тези села, 
се в чудесната

ежедневния
и някак 

все опте непокътната д< 
кулска природа, през ко 
протича бистрата Ерма, т 
де РяДко се чуе детски сл 
а оше по-рядко де-гски п 
Някогашните

И председателят на местна 
та организация на ССТН Ро 
ма Пехров казва, че всички 
са се 
да успее...

ангажирали акцията

училищни с 
ди, в които ежедневно са 
тели звънките ученически 
сове, днес са празни...

отпо
Подобно 

председателя на МО на ССТН 
в Петачинци Са ида Станоев 
и председателя на местната 
общност в същото села Ди 
митър Станоев. които са у- 
бедени, че проблемът може 
да се реши само с голямо 
ангажираме на жителите в 
селото, помощ па преселим 
ците в Димитровград, Пирот 
и останалите места във въ 
трешиостта на страната, как 
ю и на общината.

Не забравиха да кажат, че 
досега са събрали над 7 ми 
лиона стари динара и чс за 
почна пробиването на трики 
лометрово тРасе, с което ще 
сс изб.егне минаването на 
пътя през Ерма. Тази рабо 
та провежда Самоуправител 
ната обтпност за местни и 
некатегоризноани пътища в 
Димитровград, чийто булдо 
зер с вече пробил една част. 
а техните увещания са, че 
до края на строителния се 
зон, Искровци и Петачинци 
ще се свържат със 
както би казали жители в 
тези села...

е и изявлението на

Озовахме
най-много по заслуга 
ТКО ТАНЧЕВ и 
РАНГЕЛОВ. преселници 
Петачници в Пирот 
на ПЕТЪР СТОЯНОВ, 
селник от Искровци. О 
стно с жителите в тези 
села те

се в тези
на

каза Заха

дства за развитието на живо 
тновъдството в общината. Но 
в последно време се чувству 
ва слаб

са и нал-заслу: 
те, че е раздвижена а 
по реновиране на пЪтя 
Грънски Одоровци до Искро 
вци, тоест Цетачници в дъл 
жина от 12 километра. И те 
не жалят нито време, нито 
труд, нито пък 
средства за успеха й.

ог откуп от страна 
• на организацията, все • по-че 
сто изкупваните се завръ-

С. Станоев

петък съм тук, къдсто ми 
е семейството. Разрешават се селскитесобствени

А какво за жителите в 
тези села значи този пъг 
най-добре е да кажат те са

Членовете на Съюза 
на комунистите трябва

бъдат дейни и носите 
ли на всички акции, не само

мите...
— Ерма за нас г голямо 

препятствие 
пери

в организациите на 
да сдружения труд, но и в ме

стните общности къде
особено през зими

когато с.ме бткъснатп 
от света., без съобщителни 
връзки, без снабдявай^.. За 
ради пътя и децата преста 
маха да ни посещават казва 
Тодор Петров от Искровци.

— Работя в Пирот, казва 
Витомир Йевтов. но всеки

ня то живеят-
ОД, Една

партийни 
силеградока община, е пъР 
вичната 
за на комунистите в с. Рай 
чиловци, в която членуват 
27 членове, от които 10 са 
жени, 12 младежи и 6 пенси 
онери. Същата партийна ор 
ганизация има добър кадров 
състав и добри условия за 
работа.
стната общност и останали

обществено-политически 
постигат добри

Покрай разрешаването на 
организаци в Бо комунално-битовите пробле 

ми, членовете на Съюза на 
организация на Съю комунистите се включват и 

в делегатската система, къде 
то активно ^работят. Приема 
пето нам млади членове че 
сто пъти на нашите заседа 
ния се разглежда и това зана 
пред ще бъде една от зада 
чите, както и 
скочполитич еското 
не само на младите члено 

всички. В тази

от по.многочислени.е
света,

Сигурно е че за уреждане 
ще бъдат необто на пътя 

ходими много повече средД. Станоев
ства, отколкото те самите мо 

обезпечат. Но сигур
идеологиие

'ШЯщШшШ
издиганеТя съвместно с мегат ла

е, че ия-ма да изостане 
вече посоче

но ве но и на 
насока организацията очаква 
голяма помощ от ОК на СК 
в Босилеград и от 
членове, които 
политическата школа при Ок 
в Босилеград.

теи помощта па
Танчев, Рангелов, Стоя 

нов, от Пирот, на Бучко Цв° 
ткович, от Димитровград и 
на още много други п.ресел 

които и досега са от

.организации 
резултати в разрешаване на 
комунално-битовите пробле
ми като по тоя начин подобр 
яват жизнения бит на хора 
та в селото, 
акции се раздвижват от ко 
мунйстцте.

нитс
своите

завършиха
Ш Почти всички

мици,
делили значителни средства.т * Партийната организация и- 

ма своя програма във връз 
ка с развщието на всенаро 
дната отбрана и обществена 
та самозащита, като се въР 

1идейно.полнтическа под 
готовка за изпълняване на 
тази сложна и отговорна за 
дача. В рамките на тази лро 
грама се обсъждат актуални 
въпроси от международната 
обстановка, въпроси ох по-

Ш

цВть*-. *
За дейността и постнже 

пията на тази първична орга 
Сге-

напуснали, 
си села преди повс 

20 години, но зовът па

Тези хора, са 
родните 
чс от

%РР*ш низания пи осведоми 
фан Ангелов, секретар на ор 
га мизацията.ЬШ' У1/ шидетските години някак сп 

И безспорно, че 
акцията ще се

Гс
привлича... В селото разбира се всеосвен тях п* ‘ЯЖ и проблеш (.. оше има въпроси

разрешаване. Преди 
години комуинсти- 

останалиге

и останалите прессл 
села. И нашите 
акцията урпеш- 

затова

озоват
ници от тези 
желания са 
но да приключи и 
публикуваме и 
сметка:

ми за
С. Искровци няколко 

те съвместно с 
организации раздвижиха въ 
проса за реконструиране 
електрическата мрежа, коя- делегатската система самоупра 
то с увеличение на солото 

аадовол и на потребите.

|М|

нататъшното укрепване на11,1текущата

влението и ролята VI зада
чите на всеки гражданин в 

п-ьтн тази област-
62802 762-5187 

СДК ДИМИТРОВГРАД

Т. Петров

по

У. Комунистите често
заседания разискват 

за подобрение снабдяването 
на населението. което все 

добро. Така на- 
лписват

'-V ш на свои В своята по-нататънша ра 
първичната организа 

счита че за разрешава 
проблемите в селото,

таи бота
още не с 
пример в магазина 
основните- потреби: пирони 
и други земеделски сечива, 
Във-връзка този проблем ко 
мунпетите няколко пъти са

ция 
не па
трябва да се включат и коПетачинци:

Т1 вчленуващимуиистите, 
организациите на сдружения 
труд а живущи в селото, ко 
сто им е и дълг м задача.

Акцията зд
до отговоротправили иск 

ните .по снабдяването, но т<-'[1'ьТц започна
не изпълняват своите задт,л М. Яна»женил.

Петачинци
СТРАНИЦА 7
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1ПКЧГТВО
ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД Екипът на тв кервана в ДимитровградЧествуван деня на образ 

ователния център „Иван 

Караиванов“
който ежеминутно ми 

нант кам&они, коиуо за 
яма радост иа всички димит 
ровградчани, но минават 
през г Рада, а в/ун от иеш- 
Този вт.прос вие в Димитров 
град, сте го рошили много 
добре, за разлика от с?,сед 
вият ви Пирот от к^дето при 
стигам, каза другарят Ковачо 
вич.

КЕРВАН", //а 
Мила//

преззид — 
чело с вече известния

голПрез последните дни 
//а измцналия месец в Дими 

тровградс/са община пр 
сбиваваше екипът иа едва 

ОТ нвй-непулярните ем 
исии на белградската теливи-

М пози па телевизионни зри 
тели всео ше помпят смием 
ята, коя то косеше заглавие 
„ПО ДОЛИНАТА НА РЕКА 
ЕРМА", макар че тя бе излъч 
попа гфеДИ повече от десет 
години. Ьто, че Милан Кова 
чевич пак дойде в нашите 
краища с цел да 
репортаж за 
п околността му. Този път 
в центъра над нимаиисто, 
покрай долината па река 
Ерма и естествено Погален 
ския
ра планина, 
пещера, 
пниско поле,
,.Свобода” и много други за 
бележнтелпости, които ще 
бъдат п тема па тслевозио 
нмото предаване, което ще 
бъде излъчено на малкия ек 
раи през февруари идната ; 
година. Всъщност в самия" 
репортаж са обхванати ис | 
•горичеокото развитие на гра I 
да неговият бит и обичаи 1 
както и днешния Димитров! 
град с воички постижения I 
в областта на икономиката, I 
културата, учебното дело и I 
жизненото равнище. Естест I 
вено, че не бе пропусната | 
възможност^ да бъдат заЙ 
снети и кадри с автентич 1 
ни музикални и фолклорни! 
изпълнения-

Коначеиич, релакгор и 
белградскатарежисьор на 

ТВ.и нъаможпоно правилното 
то. Освен това, сега се сън 
лава неправилна практика в 
полнтчеекито отношение ме 
жду отделните страни, вт,в 
вр-ьзка с икономическите от 
ношенца п но друга нъпро 
см. ЮКП е единствената пан 
тпя, която открито сс прот» 
носгаЧи, по всички н-ьпросп 
па ппформбюороарка рсаолу 
нпя- ЮКП начело с дт/гард 
Тито, който е показал »яР

На 6 октомври, рождения 
Иван Караиванов, из ПРЕКРАСЕН КРАЙ

ден ма
хъкнат комунистичкн боец. 
който повече от 30 
се застъпва за осъществява 
нато на работническите пра 
ва и маркнех.кото учение, за 
победата на комунизма п со 

учениците съ^ме

Кова 
кратка бесе

Помолихме другаря* 
чевич за еднагодини
да. — Що се касая до окол 

костта на града, црче казах 
че я причислявам към най- 
краоивите в страната. Не е 
случайно, че след десетина 

пак посетих Поганов 
манастир и прекрасна

почти це 
мпо-

— Пропътувах 
лия свят, видях в 
го хубави краища по земно 
то кълбо. Що сс касае до 
пашата страна мисля, чс ня 
ма пътче, къде Iо да не съм 
бил и мога да ви кажа, 
че вагггиат край с* между 
най-хубавите и страната 
каза Милан Ковачевич.

Попитан

циалнзма, 
стно със своите преподавате 
ли чествуваха Дсн.я на учи

направи 
Димитровград години 

СКИя
та долина на Ерма, но за съ 

тези краища все

лищвуо.
За живота и революипоного 
дело на Караиванов пред V 
ченицнте и туптелите гово 
ри СТОЯН ВЕЛИЧКОВ, про 
подавател по история-

Между другото той изтьк 
на, че Караиванов още от 
ранна младост се застъпвал 
за маркепческите идеи. за 
човешките поава и свобода 
на народа. Още от рано е 
член на Българската ко.мпар 

като помощник на Геор 
ги Димитров, активно гчасг 
вува в борбата срещу Фаши 
зма н българската не наро 
дна власт.

След освобождението на 
Българи^ от Фашистка Гер
мания. известно време ра 
боти в България, но поради 
несагласие с някои ръково 
дители в партията,, напуска 
България и идва в Югосла 
вия където се включва в ре 
ловете на ЮКП. Поез време 
то на Инфоомбюрото, Карай 
ванов веднага застъпва ста 
новитцето на ЮКП. Е то как 
во той казва за определени 
ето му:

—В спора измежду ЮКП 
и инфопмбюоото 
здраво на странта на ЮКП, 
не заради това, че само оби 
чах тази партия и нейното 
Ръководство, но изаради то 
ва, че съм убеден, че ней 
ното становище е единстве

мост на пришитите па мар 
спама ленинизма, чрез юш 
славската практика осъщсст 
вена народната революиуя-

жаление 
още
стите достъпни, защото пътят 
крайно време да го постро 
итс, отправи упрек С7,бесед

не са напълно на тУРи
манастир бяха и Ста 

Петърлашкага 
овцефермата и Ли 

конфекция

да каже нещо
повече за впечатленията си 
от самия град-Димитровград, 
другарят Ковачевич, каза, че 
за пр7,в 117/г пребивава в гра 

по е просто изненадан 
от уютността и чистотата му.

— През тази учебна годи 
на в Образователния иеит7,р 
се обучават 580 ученика, ра 
зпределени в 19 паралелки, 
конто всекидневно обогатя 
ват живота си с нови знания 
II Съдържания по воички об 
ласти. При това им оказват 
помощ 40-те гимназиални учи 
тели, които работят в цен 
тъРа — каза Асен Стоев, ди 
ректор на центъра.

По повод патронния праз 
г. учениците и учителите 
проведоха повечето спортни 
състезания, а между тя* фут 
болен мач между отборите 
па Центъра и ФК „Младост” 
както
лейбол между отборите иа 
Центъра и отбора на учители 
те. Колективът на училище 
то по повод празника прие 
нарашение да набави шест 
шахмауови гарнитури за не 
отдавна формирания шахма 
тен отбор.

пикът пи.
На края на нашата, кратка 

беседа _лпугарят Милан Кова 
че .Кервана”

да,
чеви.ч каза.

тия.

и по ве.

Ковачевич. заедно с опе 
ратора Милован Клаич 
журналиста Небойша Павло 
вич, ще се опита да загюз Също така на нашия събесе 
нае ТВ-зрителите в цялата дник много му хареса, 
страна със забележителност 
те на Димитровград и Гор 
но Понишавие (освен в Дп 
митровград „ТВ.кервана" пре 
бивава и в Пирот).

И ТВ керванът в Бачевско полелс
най-вероятно ще бъде излъ 

че чен през февруари и то взастанах
през самия град не минават четири поредни емисии от 
тежки товарни автомобили, по половин час. а на читате 
въпреки че до самия град лите на ..БратСуво” пожела 
се намира един от най-обре приятни минути край мал 
менените гранично-пропусква кия екран, 
тел ни пунктове в страната.

След това учениците съв 
местно с учителите гледаха 
филм в голямата зала 
културния дом.

на

М. Янев Т. ПетровНови ккьиги

ПРЕДВЕСТНИК НА НОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ
БОЖИДАР И. ЗДРАВКОВИЧ: „КОМУНИСТИЧЕСКИ ОБЩИНИ В ПИРОТ И ОКОЛ НИТЕ грттд" “ *И ОКОЛ НИТЕ СЕЛА"

Тези дни излезна от печат 
в издание на Музея па По 
шавиеуо от Пирот книгата 
на Божидар Й. Здравкович: 
„Комунистически общини в 
Пирот и околните села” в 
която авторът, чрез докумен

да и създаване на нови по. 
справедливи обществени от 
ношения. Книгата изобил. 
ствува с данни за борбите 
на населението от Пиротска 
община в миналото и осо 
бено след формиране 
работническата класа и ней 
ната
атацията. Победата на кому 
пистите в Пирот и околно 
ността пред 1920 година е са
мо логично продължение на 
борбата против 
цията.

По време на Учредителния 
и Вуковарски конгрес 1919 
и 1920 година партийната ор 
ганизапия в Пирот бележи 
нови успехи. Партийната ор 
ганизация на Пирот е има 
ла свои делегати на Учреди 
телния и Вуковарски 'кон
грес. От Пирот на Вуковар 
ския конгрес присъствуваха 
Павле Кръстцч, Баса Кръстич 
Неделко Стоич, Йован Па 
нич и Димитрие Йованович. 
За отбелязване е, че делега 
тите от Пирот б.яха енерги 
чно против опоотюнистите 
и гражданските радикали. 
Това свое становище и зре 
лост комунистите от Пирот 
показаха и на общинските

избори на 22 август 1920 го 
дина, когато изтъкнаха своя 
листа. Комунистите изтъкна 
ха и свои списъци в селски 
те общини — Търнава, Кру 
пац, Суково, Петровац, Рас 
ница, Велика луканд, Чини 
гровци, Градишница, Тем. 
ска и др.

За лръв път в историята 
иа Пирот на сградата ма Пи. 
ротската община сер азвя 
червено знаме. В Пиротска 
община за комунистическата 
листа сд гласували 904 изби 
ратели, а всички 
буржоазни партии

които От името на Цен трал 
ния комитет на Българска 
та комунистическа партия

рот. От ндкоц статистически 
данни може да се види, че 
населението от Пиротска об 

. от
им честити.

Божидар Здравкович 
това пише за работата на 
първата Комунистическа об 
шина. Комунистите заварили 
общинската каса 
празна, а дълговете 
сял и около 200 000 динара. 
Затова отборниците от новия 
общински състав взимат ре 
шепне да изтъкнат пред на 
селението нова програма за 
работа. Те

шина и
28 ноември 1920 
ло голям брой гласове за 
комунистите. От 14 859 за ко 
мунистите 
души. От 58

на изборитеслед година да
па

ти и спомени на съвременни 
ци говори за дните когато 
ЮКП записва една триумфа 
лна победа в Пирот и окол 
ността. Преди шестдесет го 
дини работниците 
мите. победиха на общински 
те избори и заедно с още 

Сърбия

борба против експло гласували 4 117нап7>лно 
са изна народни пред

ставители-комунисти от Пи 
рот е избран комунистът 
Живота Милойкович, 
лист От Белград.

Книгата на Божидар Здрав 
кович ..Комунистически об 
тини в Пирот 
села" е

и селя
журнаекоплоага.

много градове в 
формираха останали дали предложе 

изграждане на стар 
дом и дом за военни

комунистическа 
община. Както казва Деен 
мир Петрович, председател 
на Общинската окупщина в 
Пирот, ^комунистическата об 
щина в Пирот, от 1920 до 
1921 година, беше въсщност 
предвестник «а един 
обществен строи, на свобод 
ни производители”.

На осемдесет страници аз 
торът на тази ценна книга 
говри за един подвиг 
населението от Горно Пони 
шавие, ' което преди шест 
десет години беше

са получи 
ли 608 гласа. За председател 
иа общината бе избран Не 
делко Й. Стоич, хлебопекар 
ски работник. В комунисти 
ческа община за отборницн 
бяха избрани много 
кати комуниоти В аса Й.
Кръстич, Милисав Славко, 
вич, Рангел Стамеиович и 
др. След победата 
пистите на изборите в Пирот 
от различни места в Юго 
славия започнаха да приети 
гат телеграми, 
зарадвани от победата чести 
тиха Комунистическата общи 
иа в Пирот. Своята

ние за 
чески

и околните 
интроесна и по то

ва. че дава многосираци.
Комунистическата община 

в Пирот просъществува де 
сет месеца. По това време 
буржоазната централна власт 
направи всичко 
да пречи в работата на 
вата комунистическа 
рот. Авторът 
методи с които

приложе 
ния, дописи от „Радничке но 
вине в които се говори за 
поражението в Пирот и о- 
колността по 
други документи, което на 
читателя дава възможност 
по.дооре да разбеп^ това ис 
торичеоко събитие. Книгата 
е предназначена 
ли от всички възрасти. То
ва е едно интересно 
което

изтъкнов това време и
възможно

пъР 
в Пи 
разни 

се тя слу 
осъщест

яване на програмата на об 
щината. ~ 
сочени много снимки и 
меггти, които най-добре го 
порят за работата на кому татели 
нистичеоката община в Пи

на кому сочи
на за читате-

жила за да попречи
четиво.

говори за нашето ге 
роично минало

Пиротчани В книгата са поготово
под ръководство на Комуни 
етическата парти д на Юго 
славид да се бори за свобо

и затова я
препоръчваме на нашите

доку
чирадост

изрази и Георги Димитров,
Б. Николов
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАД
МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ в С. ГОРНА ЛЮБАТА

Примерна Осемнадесет стипендии от 

Титовия фондмладеж
Включване

обществената
на младите в 
систеадаи сисге 

мауа на всенародната отбра, 
на и обществената самозащи

та грябва да се реализира с 
помощта на всички общест 
вено.политически
ции.

бавния 
През Пятото 
жите

живот в селото.
в селото младо 

организираха турнир 
по футбол, в който 
участие отбори от съседни, 
те села. За

Съветът, на Титовия фонд 
в Димитровград е отправил 
предложение до Републикан 
ския съвет на Титовия фонд 
за отделяне на осемнадесет 
стипендии за девойки и мла 
дежи, тоест ученици, кан 
дидатхтуденти и студенти, 
които ще се школуват в сре 
дни, полувисши и висши у. 
чебни заведения в страната 
ни. Предложените канди
дати са предимно отличим 
или много добри ученици, 
примерни младежи и акти 
впи членове на младежката 
организация-

Окончателно решение — 
дали всички кандидати щс 
получат стипендии ще при 
еме Републиканския съвет 
•па Титовия фонд.

За отбелязваме е, че меж 
ду кандидатите фигурират 
и двама работника^ които 
търсят стипендия за по-иа- 
татъшното си школуване. То 
ва число, макар и мини 
мално, е от значение имай 
км пред вид че между досе

гашните стипендианти на Ти 
товия фонд в Димитровград 
ска община не е имало ни 
то един млад работник. А 
именно Титовият фонд е 
формиран с цел стипендира 
ме млади работници и рабо 
тници и работнически д^ца, 
Затова и кандидатурата на 
двамата млади работници за 
стипендии, трябва да бъде 
подтик и за другите млади 
хора за стипендии от орга 
низациите на сдружения 
труд в общината да продъл 
жат школуването си поне 
же между тях има много 
талантливи работници, а ко 
ето ще бъде от полза и за 
тях и за организациите им.

Накрая да кажем, че до 
сегашните опити говорят, че 
стипендиантите на Титовия 
фонд са между най-добрите 
ученици и студенти, и че с 
показания резултат те оправ 
дават доверието и стипендия 
та. която. носи името на 
великия ни вожд и учител 
— другаря Тито.

организа
взеха

Една от по-дейните младе 
Ж|ки организации в Босиле 
градска община е

главна и основна задача. Дей 
но се включваме 
области

населението те 
дадоха няколко веч еринки, 
които бяха посетени от въз 
растните в селрто. Младеж
ката организация от селото 
успешно сътрудничи с оста 
палите младежки организа
ции от селата .и с младежи 
гв от Средношколския обра 
зователеи център- 

— Ние можем да дадем 
по-големи .резултати - в ра 
ботата си, понеже сред мла 
лежите съществува воля и 
елан за работа, но нямаме 
помещения в които да рабо 
тим. Досега сме позволи 
помещенията в училището, 
но тове не е трайно и целе

във всичкипървична
та младежка организация 
село Горна Любата. В

от живота в местна 
та оощност, в работата на 
Делегаинще ^ в останалите

в
орга

околонизацияхп членуват 
40 младежи и девойки, от 
които 10 са
Съюза. на комунистите в 
Първичната организация в 
селото, а още н.аколко са 
изказили желание да се за 
членят в Съюза на кому 
нистите. Като млади хора 
те с- труррв' елан и ентусн 
азъ-м се 'включват в разреш

и членове на

ване на жиз:-1енотрепт|ящите 
проблеми

в местната общност и по тоя 
начин настояват да оправда 
ят мястото и ролята си в 
общественото изграждане на 
странта. Чрез всекидневна 
дейна работа в младежката 
организация, в останалите 
обществено-политически ор 
ганизации, младежите дават 
принос за подобцяване на 
жизнения бит в селото.

За досегашната работа и 
постиженията
ката организация, както и обществено-политически ор
за бъдетттата работа на съща ганизации в селото. В тече
та ни осведоми Сладжан Ге 
оргиев, председател на орга 
низанията и член на пъР.ви 
чната партийна организация 
в селото.

— Нашата младежка ор
ганизация е една от най-мно 
гочислените в общината, но 
има още младежи които не 
са зачленени в 
юва

сходно решение, защото ма 
нас е нужно свое помеще
ние, което ние сами ще уре 
дим, поддържаме и в което 
ще работим. В селото има 
такова помещение 
пост на 
от Босилеград но същата 
не иска да ни ги освободи,

собстве 
ООСТ „Напредък”

Т. Петров
макъР че. т? не го използват, 
добави Георгиев.

Наистина такива помеще. 
има почти във всяко

ДИМИТРОВГРАД
С. Георгиев

Драгоюш комсомолцина младеж ния
село, които се ползват 
окладове но ако. при компе 
тентиите от. Напредък про

за

на годината дадохмение
много доброволни -трудоча- младежите 

могат 
кътче

говори разумът 
и девойките в селата 
да получат приятно 
за забава и развлечение.

Ако искаме, нашата мла 
деж да бъда активна и да се 
включва във

са в уреждането на учили 
щнИя двор. поправяне и 
на махленски пътипта, зале 
сяване на голини и други 
акцгш които са превзимали 
останалите организации, ка 
за Георгиев.

Младежите не са забрави 
ли спортни« и културно.за

всички обла
сти на живота го требва 
да има и условия за работа.съшата, а 

занапред ще ни бъзе. М. Я

СУРДУЛИЦА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Младите развиват богата и 

всестранна дейност комсомолците от ДрагоманЦ. Костов говори пред
идеветнадесетте младежи 

девойки от Драгоман, при 
Димитровград дружавани от. няколко мла 

(НРБ), дежки дейци от Димитров 
Дц град, посетиха ндкои трудо 

организации и историче 
нашата

В рамките на погранично 
то сътрудничество, междуизвестно съДеЙствие 

ОК на ССМ
на, ако
си бяха оказали 
и пъРвичните организации на
ссм. „ *

Младите от Сурдулишка об 
организираха и ндкол-

пътеките на 
и фе 

Валево.

Над 500 младе-дежки труд.
и девойки са включени 

Тази годи
ОКОЛО 5 ХИЛЯДИ младе

жи и девойки в Сурдулишка 
община членуват в СъЮ^а 
социалистическата младеж.
Това е значителен потенциал, 
чието присъствие в °бщеет- 
вено-лолитическия, стопан 
ски, културния» спортния 
друг жярот, е твърДе 
мо.

градовете
(СФРЮ) и Драгоман 
през миналата седмица в 
Митровград пребиваваше де
легация па Димитровския ко ски паметници в 
мсомолркп младежки с-доз страна, между които кшаф к 
от Драгоман. цня ..Първи май в Пп.рот,

Целта па гова посещение Тютъчовата промишленост 
бе взаимното запознаване на „ Институтът по трудова - 
младежите от двете страни, „Едвард Кардел в,, Ниш, 
размяна на опит както и ук Ниш. музея „25 май и кои 
репваие междусъседоките от фекцвдта за модерно облак 
ноше.шя между НРБ и ло „Клуз" в столицата По 
СФРЮ. Делегацията от Дра време на пребиваването 
,-оман бе посрещната от мла Белград, комсомолците ° 

дейни в Димитров Драгоман имаха възможност 
където се проведоха да посетят и конгресната за 

между младе ла „Сава-ЦентъР • а също 
така водиха и разговори с 

ОК на

жи
акции.в различни 

на са проведени 
акции на различни 
дна е постоянна „Сурдулиц 
80" а младежката трудова 
бригада „Пера Мачкатовац 
участвува на съюзната 
дежка трудова 
ски брод".

10 местни 
обекти, е- ВИ

щина
ко похода по 
НОВ-а. Тук участвуваха 

от Земун и
колона от око 

и девой

риалците 
Една огромно 
ло хиляда младежи

Масурица, къДв“ 
на загина

и мла-
„Босанвиди-

акция

ки посетиха
- паметника 

в НОБ проведоха
час съвмОСТНО

то пред 
лите I. 
рически 
селението

едногодишна
младежкаг^ср останопите

та: „Младият

ввключеНИ и
младеж 

селскостопан-
ски производител — самоуп- 
равител", която премина. .
е*, зтезателен облик „ Р Ш 
„а селата". Тази година са у- 

14 села.

ОбсъжДаЙки 
та си дейност

исто- 
с на

селите.

Младите са
акции на

изтъква от това 
походи са орга- 

по повод юлските 
а организирани са

немалък брой ис-
часоое. В резултат 

в таче-

ганизация» е идейно, 
акционно 

надде

този период Партизански 
низирани 
празници,

съш°
торически
на добрата дейност

РеВОЛЮЦИОН.ИТС тРЛ- 
на Югосла-

през
организационно и
укрепнала и че с усп

дежки
град,
и разговори
жите ох съседните «огрени

гпадове — Димитров, младежките децци в градове м сссм _ в община Звезда

Между ДРУ"
подчертава

на младите 
и деле-

слабостите. 
особено се

такаляво
частвували

Организирани са
циите „Младият^ Р»
— самоуправител

-с-чият ученик, клас У 
пиша" В тези акции, според 
ПР цепката на ОК на ССМ, 
пр добри резул

акцидта

бЪде далеч по-успеш

гото
ЯеЙСТВоеуНпа;автРнлеЯната

система. Младите
активно участву- 

на делегации-
общности до 

на сдружения

ЧИН
град и Драгоман. По време 
на разговорите младите от 
двата съседни града имаха 
възможност в непосредствен 
контакт да обменят опити

били и ак 
работник"

I „Най-
нето ма
диции СУБНОР 
ви« присъди емблема на мла
дите от Сурдулишка община. 

Трябва да напомним 
че и в останалите^

младежката дейност 
завидни успехи.

Ст. Н.

в сам 
гатскота 
делегати 
ват в работата 
те: от местните 
организациите

ра.
На края да добавим, че 

димитровградчани ще въРнат 
посещението на младите от 
Драгоман на 17 и 18 октом 
ври.

нак-
обла

РаЯ« 
сти на 
са постигнати

и пряко да се запознаят.
По време на двудневната 

си екскурзия из СР Сърбия
постигнатитруд. не са 

тати. 
гла да

Т. Петрове мопостижения
Сурдулишка

млв-

Вс'/,ЩНОСТ,Значителни са 
ИВ младите до|тро>олния

СТРАНИЦА 9община

ОКТОМВРИ 1980
братство Ш ,0



ТРУДОВИТЕ| БОСИЛЕГРАД:

ИЗ Д ЕЙ ПОСТА ИА

"грижа за всеки член
НА СЪ'°ЗА НАобщинската конференцияСПОРТ

„Младост"—„Кощана" 

(Враня) 1:3 (1:1) членовете саМного отТ.н. 
членове вОсвен това. организацията, 

според думиз-с па 
отпусна еднократна помел» 
от 100 дпп. на Блаюд Благо 
са, от село Р^человци 
лекуването иа дъшеря 
Соня в Клиниката за еърде 
чноболни в Хюстон (САЩ), 
па Вене Д йон неин от 1 ■ ЩО 
бата погребалните разноски 
по случай починала;* МУ 
съпруга и оща някои ДРУГ“ 
членове — осведоми ии пс

домашните фуг- обшествено-нолити 
чиските организации в раз 
личните делегата*. ^,лето 
успешно допринася? за раз 
решаване на различните про 
блеми,

Да споменем и това, 
чс в миналия месец инвали- 

труда направиха гро 
по

В шестия кръг иа футбол 
във Вран-

иолушзвме 
болистД* имаха превес в иг- 

може да се каже, 
били ПО-ДОбъР отбор.

Въпреки за кратко вре- 
постипиатите резулт0ТИ 

Общинската копфереп 
ма Съюза на инвалиди

ното пъовеиство 
ската .Д” група, в неделя в 
Босилеград, по хубаво и при 
ятно за игра време, се съ
стоя футболна среща между 
двага отбора иа ФК .Мла
дост” и ФК ,.Кощана ’ 
Вранд.

Пред

мсрата, не 
че са I 
Макар, че се организираха 

чрез контраатаки 
създаваха голови 

жения. по не уоняха даотбедязаха

па
Шция

тс по труда са иа лице.
В оргаиизацията членуват 

220 инвалиди по труда, 
от шестте местни оргаииза 
ции в селата: Г. Лисина, Г. 
Любата. Д. Любата, Д. Гъл 
мимо Бощлсгпад и Д. Лиси 

Ог въвеждането иа ко 
лективиото ръководство, Ра
бота и отговорност, Предсс 
дателството но организация 

работи и огуп пост в я»а 
и програмата, която 

учредителната скуп 
Финансовите

мучеи поло.сто надгиот
реализират, не 
гол ни от дузпа.

Във второто 
футболистите на 
физически .неподготвени, бд 
ха принудени все по-често 
да защитават своята врата, 
а гостите нападаха с попя коя 

Й. Кирилов

дите по
дневна екскурзия 
Сдобия, като . . 
колРко града, В Белград по 
сетиха „Цветния Д°м в 
Ужингка 15, с цел да по.

на наи-ввли- 
боец за равно 

народите^

главния мач се 
срещнаха младежките 
ри, които се Представиха с 
добра игра, в кодто млади
те футболисти па „Младост 
бяха по-добри и се наложи 

_ 3:2, Гол-май-
стори за домашния отбор 
бяха Д. Дончев, А. Васев 2.

„Конгана” Д, Илнч

полувреме
„Младост",

посетиха ня-отбо
ма.

трунов.
Членовете на организация 

та са дейни и в обшествено- 
политиче-окич живот в кому 

като раздвижват реди 
ца вт^ррои от 
организациите на сдружения 

мсстии/с общността

памет-ачетат
кия
правие
другаря

ха с резултат син ии тагрешка та 
3. Тасев, Младеновци отно- 

топката във вРа- 
М. Чипев. След тоя 

„Мли
на иончко 

но най-папред

между
Тито.

плана 
прие иа пата, областта наво вкарагола, а за 

и Н. Антим. Поради груба 
игра и протестираме, съдия 
та показа жълти картонче 

Д, Златков и С. Стой

с ред-иц вла
ства осщпествява от

в клуба, където са 
трима работника 

неопределено време ма 
то сега Председателството 

10 па

тата иа
гол, фудболистите 
дост” заиграха 1 
или нищо,
в. Чипев, а след. *ова 
М. Цветков не у опяха да 
реализират своите шансове. 
Към края на срещата, кога 
то при домашните все пове 
че се чувотвуваше 
Младеновнч и по трети иът 
уопя да отбелдва гол и осъ 
ществи крайния резултат.

Още веднаж футболистите 
на „Младост” загубиха ма 

малко

М. Яневсвоина труд, вПРИХОДИ
заети на

та на 
ков.

кои
АВТОМОБИЛ ИЛИ НЕЩО ДРУГО?и.

НЕОБИКНОВЕН
В главната футболна сре-, 

та', двата отбора още в на
чалото на мача заиграха см 
лно, редеха се атака след 
атака, а футболистите 
„Младост" по-често атакува 
ха към вратата на Милади
новци: В една такава атака, 
в която участвуваха повече 
футболисти, В. Чипев и от
кри резултата — 1:0 за до
машния отбоо. В тази част 
от игоата домашните фут
болисти създадоха още ня
колко голови 
но не успаха за ги реали
зират- Колко-го повече вре
мето минаваше, гостенските 
футболисти 
своите редове, и от една 
бърза контра-атака М. Мла 
денович вкаоа топката във 
вратата на М. Чипев и из. 
павни резултата 

Въпреки че през първо го

увеличи заплатите с 
сто) както и средствата за 
топла закуска. Всеки рабог 
ник е получил по 1600 щимл 
ра за почивка и рекредния?

— Оргацизацията иа 
ли дите по тРУДа. макар с ма 
лки средства, но с рационал 
но използване на съшите о- 
казва помощ на своите чле 
нове, особено на онези на 
които са малки пенсиите и 

които имат болни

По цял Висок и Забърдис
с 2 литра кефт

умора.
на

инва

ча. поради това, чс 
работят 
та си подготвеност.

върху физическа

Отборът на .Младост” игра 
в следния състар:
М. Чипев — Б. Иванов, И. 
Кирилов, — 3. Тасев, Г. Ге
оргиев, С. Крумов. — Р. Вей 
ков, Б. Тасев В. Чипев. В. 
Захариев и М. Цветков, 
от Прешево с грешки води 
мача, пред около 500 зрите 
ли любители на

на ония 
в семейството си. В течение 
на тази година от средства 

на организацията седем 
наши членове са били 
балнео-климатично лечеа- 1е;

положения.

та
ча

консолидираха
иа шест души са отпуснати 
средства за адаптиране 
разширяване на квартириге, 
си. — каза Зайко ПетР/нов, 
председател на Председател 
ството на организацията.

и

тоя спорт.
1:1.

М. Я-

Бронзов медал за нашите баснвтболистни
ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ от село Градини в Димит

ровградска община преди известно време конструира 
необикновен автомобил, който нарече .луноход”. Този 
„автомобил” мнозина вече провъзгласиха за изобрете
ние, което в сегашния момент, когато все по-скъпият 
бензин става проблем номер едно, може да има голямо 
значение.

В борбата за бронзови# ме 
дал, югославските баскетб 
стки се наложиха над отбора 
на Чехословакия с 61:57.

На снимката: капитаните на 
ртборите-победители: Козера
(Полша), сребърнен 
Семйонова (СССР], златен ме 
дал, и Вукица Митич (Югосла 
вия) бронзов медал.

та страна. Бронзовият медал, 
който спечелиха нашите бас
кетболистки може би не е 
оня успех, който ние всички 
очаквахме, но според онова, 
което се случваше в спортна 
та зала ,,Борик" по време на 
седемдневните спортни борби, 
това е и най-справедливият 
изход.

На 17 европейско първен
ство по баскетбол за жени, 
състояло се неотдавна в Ба- 
нялука, победиха, както се и 
очакваше, баскетболистките на 
Съветския съюз. Сребърни# 
медал завоюва националният 
състав на Полша, а на трето 
м#сто се класира женският 
баскетболен отбор на наша-

оли

медал, За какво изобретение става дума? Емил Владими
ров, 25-годишен младеж, направи или по-точно „сков?” 
автомобил, за който почти не съществуват препятствия- 
Още по-значително е, че неговият автомобил! (условно 
казано „автомобил”, понеже той по външния си изглед 
не прилича на такъв) изразходва съвсем малко количе
ство гориво и то обикновен нефт.

Младия конструктор заварихме пред неговата къ
ща в село Градини — край изобретението му, което 
усъвършенствуваше. Пред низката къщичка с номер 17 
бс паркиран ,луноходът ’ — без оегистрационен номер, 
заи ото все още не изпълнява необходимите за регистри
ране условия.

— Ето това е този „автомобил”, който с 2-3 лит
ра нефт може да обиколи пял Висок и Забърдне — 
почна да ни разказва майстор Емил. Сковах го от мно
го части, които с години събирах от най-различни ста 
ри автомобшш. Името „луноход" му дадоха моите при.

В нег°„са вградени части от трактори, „фичи", 
„рена , „фиати и камиони.

Най-големи неволи ми създава лошото време — 
оплаква се конструкторът Емил - понеже моят авто 
дюоил все още няма кабина, така че когато вали тряб
ва да взимал: чадър... Снощи. бях в Бачево и вГ.м Ф 
върнах „мокър като котка", защото заваля дъждЪа мак
ГГразхожданГ “ "Лунохода" е 40 *м в час Затова 
иял деГв“™ 2™%'МтОМОбил е ™ ефтино. -

за-

динара.

изразходвах амоШШ "динара н=°бнКновеи »»томовиЛ 
другите автомобил,, не с^о^о' вад^иЛГлТно °п 
ч- н°ЛСТТтрКси"ЯкмбТака На,пример- ..луноходът",’ освен
нитеадлелета. Моят автомобил ^ ™Р~ЯВЛяВ» ^ зад-на мотора — за е се опиРа С помощта
рачки а п пирането използувам хидраулични спи 
и тр’аб1п?" г онивачИса му е механическа. .Вартбург"
« м^ГчаТ^оя“ луноход" < "ОМ°'"та «а мотора 
знае? -*лУн°ход ще мине така, но кой

по

Капитаните на отборите победители с медалите л
Т. Петров

СТРАНИЦА 10
БРАТСТВО 10 ОКТОМВРИ 1980



ДИМИТРОВГРАД

■ •седмицата Творчески награден 

конкурс на „Мост“
ЗА ДА НАСЪРЧИ и гласие 

1ворческа работа на творците огг 
оългарската народност в областта 

литературата, науката и пуб
лицистиката, списание „Мост” об
явява

Условия на конкурса:

I. Право на участие в творче
ския награден конкурс на списа
ние „Мост” имат всички гражда
ни на СФРЮ.

на

традиционния си творчески 
конкурс за ^980 година 
ните 2. Творбите трябва да са на

писани на български език — по 
възможност на пишеха машина, 
раздел тройка или четливо на ръ- 

бъдат означени с обо

за след-
жанрове: за СТОХОТВОРЕ- 

НИЕ, РАЗКАЗ, НОВЕЛА, ЕСЕ, НА
УЧНА СТАТИЯ и ПУБЛИЦИСТИ
ЧНА СТАТИЯ. За посочените жан
рове се предвиждат следните наг
ради:

ка — и да
значение (шифър). На редакцията 
за конкурса се доставят по 
екземпляра от предложената твор 
ба за награда, а името на автора 
трябва да е сложено

плик, върху който тряб- 
същото обозна- 

(шифъра), както е обозначе-

трн

14 ОКТОМВРИ, „КИНГ 1<ОНГ ИЗБЯГА" 
научно-фантастичен филм;
16 ОКТОМВРИ, „НА ЗМЕЙСКИя ПЪТ" 
Хонг Конг (Брус Ли);
16 ОКТОМВРИ, „НОЕМВРИЙСКИ ПЛАН" 
водство на САЩ.

I За стихотворение:
първа награда 
втора награда 
трета награда

японски
в отделен900 динфилм на затворен

ва да е написано 
чение
па творбата.

3. Изборът на темата е свобо
ден, по личен избор на самия ав-

'700
600, ПрОИЗ-

П За разказ:
първа награда 
втора награда 
трета награда

ЗА НАШИТЕ ДОМАКИНИ
2.300 
2.000 
1.500 ”

дин.

Пъстра вкусна туршия гор.
4. Обемът на научните и пуб- 

може да бъ-Вземете 2 кг лук-арпад- Наредете грижливо в бурка 
жик, 3-4 кг пиперки, 1/2 кг ни или в делва приготвения 
Бамя, 1/2 зелени домати, 3 зеленчук, 
глави цветно зеле, 3-4 глави ~
чесен. 2 глави целина, 5-6 Сложете на огьня да зав 
моркова, 4_5 лютиви пипер Р« 4 литра вода с 2 литра 
ки Изчистете арпаджика оцет и 6 кафени чашки сол 
От люспите. Отделете скилид Ка,то заври' прибавете 23 
ките от чесъна и ги обелете дафинови листа, Д«етина 
Нарежете морковите и цели " „С°34 лХ
ната на колелша, а цветното горчица на прах. Оставе
зеле накъсайте на иветчета. те саламв>ата да се охлади 
Нарежете пиперките като и залейте туршията. След 
за гювеч, а лютивите пипер като я преточите 23 пъти. 
ки нарежете на дребно. Зе приберете я на сухо и хлад 
лените домати оставете цели. но място.

лицистичните статии 
де най-много до 20 (двадесет) стра 
ници на пишеща машина, раздел, 
тройка.

5. Наградените творби, оценени 
зт специален жури, след печата
нето в списанието ще получат и 
съответен хонорар според същес
твуващата тарифа.

6. Последен срок за достав- 
на творбите на Творческия

Ш За новела:
2.500 дин. 
2.000 ”
1.500 ”

първа награда 
втора награда 
трета награда

IV За есе:

2.500 дин.първа награда 
втора награда 
трета награда

2.00
1.500 яне

награден конкурс е 30 октомври 
т.г. Ръкописите трябва да се изпра 

адрес: ИЗДАТЕЛСТВО
.БРАТСТВО" — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ 

КОНКУРС НА „МОСТ”.

УЗа научна статия:
първа награда 
втора награда 
трета награда

тят на2.500 дин. 
2.000 ” 
1.600 "ДУБРОВНИК ВИНАГИ Е ИНТЕРЕСЕН 

ЗА ТУРИСТИТЕ творческияРезултатите от 
конкурс ще бъдат съобщени чрез 
вестник „Братство".VI За публицистична статия:

1800 дин 
1.500 "
1.200 "

от хотелите на Адриа-Лятото измина и повече
крайбрежие затварят своите врати и може 

сезон и за мно-
тическото първа награда 

втора награда 
трета награда

РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ 
„МОСТ”

би си припомнят за туристическия 
гости от летните месеци.жество

На снимката: За туристите не е достатъчно да 
на древния Дубровник, но 

забележат със своите камери 
на други да пока-

видят само прелестите 
желанието им е да ги 
— самите те да се припомнят,

моинциа и

ПЪТЯТ ГОТОВса били и какво са видяли.жат къде

Местната общност и населението от с. Мони. 
ангажирано, упорито и, така да се каже, без 

проблеми решават вонмкн въпроси които са от 
интерес за развитието на селото им.

Неотдавна, благодарение материалната 
мощ от страна на Общинската скупщина, бе ас
фалтиран пътят до селото. Но същият не ое ас- 
Фалтирап и през него.Р И вместо населението да негодува то съ
бра около ЮО хиляди динара « асфалтира пъ'я 
то селската чешма. Наистина в тази акция помо- 

самоуправителиата общност на интересите 
всеки пример и похвала е пок- 

доброволпият труд. кон

ни

ио.

шува и
за пътни», но за
рай паричните средства, и 
то оказа населението.

Сега когато приключиха и тдзн акция моин- 
чапи не си дават отдих. С цел да си подобрят 
селския бит те са с намерение пак да действуват 
— да прокарат водопровод в селото ри. Според 

водата ще вземат от един извор на ра. 
500 метра над селото. Готови садоговора 

стояпие от около 
доброволният им тРУД Да дойде ДО пълна нзяпа. 

Покрай материалните средства, които една 
самите ще дадат, тс очакват .парична ио- 

страпа на Общинската скупщина в 
отбелязване е, че с парични 

ще участвуват 
временна работа в чужбина. 

Румен Стаменов _______

част и 
мощ и От 
Димитровград. За 
средства в акцията 
конто се намират на

н моипчанп

СТРАНИЦА И
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ЗЛОБОДНЕВНА —

ЕДИН НАШ СИЗИФ
в хкягагог:то дъжд, оориоуили дш.ру11аха ааслу.

Стана

,ГПК)1 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА душеше 
борби и миотоброЙДИ иербшши двубои
пГраз™ събрания, 
голюб изгради лисоко 
духошш и умствени онособноии и. сгш 
„I ло извода, че е загуба на община) и 
(разбира се и за него) тези сиосооноии 
да останат неизползувани. А мпою про- 

аеразвита обшила Шв|11^ 
трябваше да дой,(е

Постепенно сения.
гите му, но и

ва множество 
тие директор, а в 
борите — директор 
шш! Това моисеше само 
се случи, но ако - заслужил 
кът. Сега лесно ще скочи ^на вьРКа.

И сто, пристигнаха изборите, И 
в звак на „оощо единство • 

като залог на нона- 
развитие тта обш11-

възнатражденията.
ортани и тела, се- 

иалечерието на из- 
на две организа. 

на него да 
е чоье-

член

Сломи в тази 
да роши юй» само

челните места!на едно от
Но къдс Да започне

политическия връх па свод!а
минава
Л топи единство, 
татъшнаго днешно
вата и занапред жРябва т развива! те
зи, които го (подадоха Ьоголкто, така 
излезе, го развалял. Ьоголюо вече но 
о директор на две организации, не е 
член иа различни органи и тела, не е 
перспективен кадър—

Дълго време не виждах Боюлю- 
Видях го когато най-малко се 

един дъжд стоеше под 
противниците". След

изкачванетоМомчето прозоорувало СИ КъМ
срида? Как да направи тази трудна пъР 
ва крачка? БогшцйО нямаше „твърди 

трудолюбието

!1III!!! приятели, а талашът И
въпреки високото му лично мпе- 

педоумеиис. Дсуго беше 
том

а: муОкну ме бай-Милан комшидта ючера:
—- Манчо, я се позагърни, па да идемо до зпд- 

ругуту дошло некикво момчмще оди Димитровград, 
че има некикво с ьбранийе ...

Улезо у ижуту, узо палтото и пойдомо из сока- 
кат. Чудим се са кикво сьбранийе ...

Улезомо у задругуту и я видим с Стояне прод- I 
седникатога йеДно момче и одма га позна.

Това момче беше испратсно летоска да олрайн 
вършидбуту у наше село. Знам беомо се събрали на 
сред село и сви бе;'/омо ядоомти Дека житото зрело 
од йедън месец, врапцити га разносе по Цървени | 
брегове, нийе смо се сви наострили да си пойдемо.

Питамо нийе детето:

— Кажи дете, що не дойде вършачка у наше

I I лис, оставят
ако трябваше и (физическа сила 
е ед>ьР и силен мъж и ако в този край 
съществуваше състезание па дървесе. 
качи в него се криеше славеи шам- ба.

нанадявах:
чадъра и а един от

разговор, приятелски се разде
лиха и Боголюб си отиде със свет
нали очи. Разбирах го: #сно му е, че 
сега е намерил „истинските си прия
тели".

нион.
Тази за всички талантливи и трудо- 

Ьоголюб Дълъглюби ни хора трудно крачка, 
обаче направи но-лссно отколкото и 
самият се надяваше. Закрачи « сс- 
дейки на едно заседание. Ьдии другар 
сс „измъчи", пробутвайки мними ста
новища и тъкмо дл усрес, думата по
иска Боголюб. И като го подхвана — 
в шише го накара, където се казва. 
После видно разв-днлуван и изпотен 
седна и от силното туптене на сърцето 
едвам разбра, че е бил прав.

Не мина много време, а при него 
започнаха да идват някои делегати,

Заси.

Наблюдавах как Боголюб енергич
но марширува низ главната улица, но 
сякаш видях оня /.стар" Боголюб, кой- 

до събота все тъйто от понеделник 
енергично, даже прибързано, вървеше 
из улиците на градчето с пълна с ма
териали чанта под Ръката, сновеше от 
ведомство до ведомство, от заседание.

ок глас по все-

1
гп членове на комисии, активисти, 

лаха го с похвали за 
критика, с покапи за частни коктели. 
И без да е сторил нещо величаво, Бо
голюб се озова при един „големец", 
където приятелите му казаха, че „има 
отлични изгледи в предстоял гите 
бори, разбира се ако така продължи".

— Хванах си кьомета 
си Боголюб и вече виждаше себе си 
във функционерско кресло.

а там вдигаше своя вие 
ки въпрос, често пъти и с удари по 
масата убеждаваше в силата на своите 
становища. Беше се почти целият пре
върнал (мислеше си той) в 
па мечтана функция, а някои казва
ха: „изкарва зайии за други".

село! сполучливата
Детето гърчи рамена ...
Друг га пита:

— Що дете опрайяте вършачйете у вършидбу! 
Детето стиснуло уста и само гледа ...

ловджия

ИЗ-

1 Богол.Да, да, спомних си за онзи 
юб, който беше подхванал „сизифов 
труд": да избута голям камък на връх 
на планината, а след това да заседне 
на него. Изпуснал бе обаче от пред 
вид, че на върха вече седят. прияте
лите му, които съшо толкова обичат 
това място. И кога-ро той. Целият кап
нал от умора наближи върха, те не му 
подадоха обещаната ръка, а с 
бутнаха камъка към подножието, кой 
то повлече със себе си и Боголюб...

Сега обаче се е прибрал и наме
рил нови обещания. И пак е 
да подкара камъка към върха.

Негово щастие е гд^то е едър и 
силен мъж...

помисли

Бре, реко, що су оди Димитровград испратили 
човека кой нс умейе да говори. Занемело детето и 
само гледа ... Така обаче не мислеха приятелите 

на критикувания и — започнаха акти. 
те. Боголюб едва ли щеше да издържи 
без помощта на приятелите си. Отто
гава знаеше чии мнения "винаги са 
точни" и усърдно ги застъпваше. Стана 
активен на всички полета, обективен 
ако противниците" бяха субективни, 
случваше се и обратно, но важно бе
ше заслугата за^ приетото решение да 
падне на него и съмишлениците му.

Г
И са ка га видо на конференциютУ, 

до Бай-Милана и му реко:

— Милане, това дете не знайе да зборуйе, видо 
га я летоска у вършидбу ...

И таман това реко, детето стану пред масуту и 
поче да говори, та оган» сева из устата му. Агроном- 
чето ни говори кико требе да оремо, да сейемо, кикво 
1)убре да турамо, кико житото да просейемо...

— Бре, човеци, учуди се я* кико бре това агрон- 
у оран>е знайе да говори, а у вършидбу зане-

наведо се

крак

решил

Боголюб често успяваше да се из
бори за интересите на своите приятели. 
След всяко успешно „действие" със 
светнали очи отиваше в техните кан- Кирил Георгиевомче

мее...

— Широки ли ви са?

— Толкова широки, че тряб 
ва да направя няколко кра 
чки, преди те да помърднаг 
от мястото си.

—Как ще е починал? Жив 
и здрав си е, но го мързи 
да взема пепелника от ку
хнята и там тРъска пурата

ь/^/0^ОЬ0(/ ||
си.

=Г=ЕЕ

Известен Баща Към детето си:

Дали .майката ще ходи 
тая вечер на кино?

— Да. Така ми каза.

писател е отсед 
нал в хотел. Той никак не. 
обича да става рамо. Вче

да ме будите отново преди 
дванадесет. — Много хубава ваза има. 

ге на камината, но защо не 
сложите цветя в нея?

— Там е пепелта 
га ми.

Извинете, не знаех, че 
той е починал...

ХУМОРра казва на администратора:
—Утре сутринта имам ва 

среща. Събудете ме,
на съпру

В магазина за мъжко облежна
моля ви, в седем часа. Но — А спомняшкло.

— Господине, може ли да 
се стеснят тези панталони?

ли си да е 
казала дали ще ходи сама 
или с мен?
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