
швейо с
ма СФРЮ от 14 фсару 

1975 г. Издатол- 
спю „Братство" е удо
стоено с Орден брате? 
то и единство със сре
бърен венец за особо- 

заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството 
единство

ни

народност а си» Югоелдаии » н
между 

шите народи и наро
дности.

ка-
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ИНТЕРВЮ НА СВЕТИСЛАВ ПОПОВИЧ ТИЛЕ НА в. „БРАТСТВО”

ЧОВЕЧЕСТВОТО СЕ НУЖДАЕ ОТ МИР И ТРИ ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА 

12 КОНГРЕС НА СЮК
Председателството на Централния комитет 

на СЮК неотдавна разисква върху проектокон- 
цепцията на политическото съдържание и на
чина на подготовка на 12 конгрес на Съюза 
на югославските комунисти.

Председателството счита, че в подготовка
та и работата на 12 конгрес на СЮК, изхо
ждайки от заключенията на 10 и 11 конгрес 
на СЮК, трябва да се анализират опитите и 
резултатите в изграждането на обществено- 
икономическата и политическа система на со
циалистическото самоуправление, провеждане
то на политиката по икономическа стабилиза
ция и осъществяването на водещата идейно-по
литическа роля на СК в обществото и да се 
утвърдят акционните насоки и по-нататъшни-

(Според Танюг)

Светнел ав Попович — Ти ле, председател на 
Комисията по 
при ЦК на СКС

ъжение постоянно крие в 
себе си опасност 
стне в стълкновение от мно 
го по-големи размери. Тако 
ва развитие на положение
то и блоковото разбиране 
на детанта, очевидно не мо 
же да донесе мир и реше- 

натрупаните противо 
речия и проблеми в днеш. 
ния свят. Считам, че иай-го- 
ляма опасност за световния

да лрера-международно сътрудничество 
за вън-и член на Комитета 

шна политика при Съюзния съвет на Скупщи
ната на СФРЮ се 
дакция „Братство” и сподели

отзова на молбата на ре-
по актуални въ

проси, отнасящи се до международното 
жение в настоящия момент. Попович

ние заполо-
отгово

ри на следните въпроси.

— Кажете нещо за най- 
актуглннте моменти за све
товните събития в настоя
щия момент?

— Както на всички ни е 
известно, вече от по-дълго 
време международните от
ношения характеризира при 
лагане на сила, което влия? 
върху събитията в света. 
Все повече сме свидетели 
на надпревара на бл кове
те за укрепване на своите 
позиции, за обезпечаване на 
енергийни и суровинни из
точници. Тази блокова над. 
превара се вцжда във вее 
по-големите и по-чести во
енни интервенции. Такава 
политика доведе до застой 
и стесняване на детанта на 
споразумения на великтг 
сили. Все повече се задъл
бочават икономическите за
труднения и изостря свето
вната криза на икономичес
ките отношения. Посяга се

те задачи.

ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКА
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Стабилизацията 

главна запача
Колективната работа и отговорност, в коя
то са включени голям брой трудови хо
ра чрез различни форми на работа при 
ОК на ССТН в Димитровград през изте
клата година показа добри резултати.

на ССТН в

С. Попович — Тилс в рязгДвор с Б. Костадинов 
отговорен редактор на „Братство” 
и към местни войни конфлп 
кти и намеса, което при ус
ловията на огромното въор

мир педставлява надпревара 
та във въоръжаването, коя- 

(На 3-та стр.)
Предстоят сериозни задачи 
областта на афирмацията на делегатската 
система, комунално-битовото изграждане,

ССТНЮ И НАСЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА

снабдяването и прочее.Третият конгрес на самоуправителите 

през 19В1 година
ЧЛЕНОВЕТЕ на Общнн- 

конференция на Соцп- 
съ>оз в Дими- 

октомври та-
ската
алистическп 
тровград на 
зи година анализираха едно 
годишната си дейност, как- 

работата па Председа
телството и па другите ор
гани п облици па действува 
ие при Конференцията в 
отчета беше посочено,

благоприятно и стабнл- 
положеине

я ‘ 
10

тираха, че съществува пъл
но съгласие ма всички орга
ни и организации и приеха 
решение идущата година да 
се проведе Третият конгрес па 
самоуправителите на Юго
славия ма тема „Сдружени
ят труд в борбата зл социа
листическо самоуправление 
и обществепо-икопо.мпчсско 
развитие".

Главна тема на обсъждане 
бяха Актуалиите проблеми 
в социалистическата самоуп 
равтелна трансформация 
физическата култура и зада 

С г; циал истн чес к и я 
С'|;1(о'1 в това. Преди да за 
почнат разискванията на та 
зи тема, делегатите па Съ
юзната конференция комета

В Белград на 9 октомври 
се проведе съвместно засс- 

Съюзната кожЬе- 
ССТНЮ и Кон

то II
дание на паренцията на 
фереицията на Съюза иа со- 
циалистическата младеж на 
Югославия, с което бе озна- 

35-годишнииата от 
Народ 

Югославия.

чите на че
при
по политическо 
местните организации и по- 
дружииците иа ССТН, как
то и ммогобройнитс форми 

действуваме, в дейност
та през изтеклия едногоди
шен период са съсредото
чили вниманието си върху 
собственото си идейно, орга 

кадрово \ к-

менувана
Първия конгрес_ иа 
ния фронт на И. Петров

В началото па заседание- 
па Председател. 

I Съюзната конфе- 
ССТ1-1Ю Коль

не бива да пи изненада”, впа
то член
ството на 
ренция ,,а 
Широка изнесе доклад из 

35 годшппг.мата оч 
па Народния 

К 'мь

която са участвували всич
ки местни организации, ос
новни организации на сдру
жения труд, дружества и 
сдружения па гражданите.

Идеята и инициативата на 
Тито за колектив-

повод
Първия конгрес- 
фронт па Югославия. 
Широка изтъкна, че Народ 
пият фронт за друга Пя I и- 
то беше и остана пезаменм- 

оръжме па организира 
социалистически сили,

•низационно и 
репване .водейки повече 
цип за разрешаване на най- 
значителни въпроси в мест
ните общности. Особено впи

ак-
другаря 
иа работа и отговорност е 
приета като естествено про
дължение на делегатската 
система и по-нататъшна де-

мание е отделено па разви
тието на самоуправителиите 
обществено - икономически 
отношения, 
то на икономическата стаби 
лнзация и по-уокореиото сто 
папско п обществено разви
тие па общината.

Отделно внимание е по
светено па укрепването 
системата по всенародна от 
брана и обществена самоза
щита чрез акцията „Ншцо

ма
пито
трудещите се и гражданите 
в борбата им за социалисти 

,необвързана и иеза- 
Югославия. Съюзна

та конференция обнародва 
па Комитета за под

мократизация на социалис
тическите самоуправителниосъщсстпяваме-
отношения и като такава е 
приета от всички субекти в 
общината. Топа една година и 
действува в обществено-по
литическите

чсска 
висима

състава 
готсижа и свикване па кои- организации, 

дружествата и сдруженията. 
Действувайки чрез различ

на
греса. За председател па

избран Мика Шии-
ко

митета е 
ляк. (На 5-та стр.)

па заседаниеКоль Широка говори



ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В АЛЖИРКАТАСТРОФАЛНО
ИЗЛОЖБА НА СР СЪРБИЯ В СОФИЯ11РЕД СТОПАНСКАТА РД10КН и ДСНАМЗНАЧИТЕЛНО ПРЕДСТДВННЕ НЕ ИЗНОСНИТЕ всичЦял Алжир напря>л 

ки сили да помогне на не
щастното население на ьл 
Аснам и да намали послед
ствията на безмилостната ка 
тастрофа. Помощ пристига 
от всички краища «а стра 

всички алжирци из 
дълбока

еласнамди, поръчвай 
наскоро ще изникне 

по-хубав Ел Аснам.

силноМИНАЛИЯ петък 
.земетресение разтърси ал 
жирокия град Ел Аснам и 
околността му. Тона е вто- 
рото катастрофално земе
тресение, което сполетя то 

алжирски град п нослед 
26 години, сриивайки 

П-ьрното бед 
от този иид зави в 
Ел Аснам през 1954

зи пата, а 
разяват 
пост с 
ки, че 
нов и

Електронната 
промишленост „Ниш" и съо 

организации от Ьъ 
както и институтите 

Земуп и Ка-

езлидарто по република Сърби» за
ема забележително участие 
с около 40 па сто. Инак в 
структурата на обмена най- 
много са застъпени сурови
ните п ВЪЗПРОИЗВОДСТВО! 1И
материали, особено пронзве 
дения на химическата про
мишленост, черната и цвет 
иа металургия- Е досегаш
ните бройни контакти па 
стопанските дейни от двете 
страни се изразява готов
ност сътрудничеството да се 
разшири в кооперирането и 
специализацията, съвместни 
влагани» и общо излизане 
на пазарите на други стра 
ни. Възможности за подобр 
яване на сътрудничеството 
чрез висши облици па ко
операция са -многостранни, 
понеже стопанството иа Ю- 
гославня и Българи» в голя
ма степен се допълват. Ме
жду областите, в които мо
же още по-успешно да сс 
сътрудничи са електро и хи
мическата 
селското стопанство ползува 
нс па енергийните извори, 
хранително-вкусовата проми 
шленост. а също така съоб 
щенията, туризма и стопан. 
ското сътрудничество в при 
граничните райони.

Особено успешно сътруд-

митемишленост,На 22 октомври в Софи» 
ще бъде открита десетднев
на стопанска изложба па 
република Сърбия- Това с 
първо представяне в чужбн 
на на стопанството иа наша 
та република с всички не
гови отрасли.

Ето няколко основни пока 
затели за изложбата. В за
ла „Фестивална” на 5 хиля 
ди квадратни метра ще по
кажат своите производстве
ни възможности около 150 
трудови организации. По 
време на изложбата в сто
лицата на съседна Българи» 
ще се озоват представители 
на най-крупните организа
ции от Сърби», които с 
представители на българско 
то стопанство ще водят раз 
говори за по-нататъшното 
развитие иа взаимното съ
трудничество. На тази тема 
са предвидени и разговори 
на стопанските дейци „око 
ло кръгла маса”. Предвидя- 
но е също със специална 
програма да се представи 
стопанството на Белград. По 
сетителите ще могат да се 
запознаят и с възможности
те на туристическото сопдн- 
ство на Сърбия, а в съпът- 
ствуващата програма и с 
най-новите произведени» за 
широко потребление, особе
но с конфекционната проми 
шленост.

го до основи, 
ствиствстните 

лгария 
по царевица в 
ножа.

траур 
година, отнемайки 1500 жи

От чужбина пристига все 
по голяма помощ. Ь 

Ел Ас- 
и вече уси-

вота.
Алжирски и чуждестрап- 

медицип- 
дсиоиоицио рабо-

повече
тотално разореният 
нам пристигнаха 
лено работят десетки спаси 

и медицински екипи

В течение са разговори за 
развитие па сътрудничество
то в производството па урс 
ди за домакинството, радио 
и ТВ апарати, клима-у реди, 

пътничес

ки спасителни и
ски екипи

за да избавя т онези, ко 
петък са заробени в 

бетон и друг

т»т
телии
и групи сеизмолози, значи
телни количества лекарства, 
палатки, одеяла и друг не
обходим материал.

иго от 
куповете от 
сроитслсм материал. Цслоку 

па Ел Ас-
мотокултивагори, 
ки автомобили, тежки стро
ителни машини и оборудва ппото население 

нам е евакуирано от града. 
Организирано с даване 
храна, вода и материал, не
обходим за живот под палат 
ки. Евакуацията иа населе
нието е направена и поради 
опасността от избухване на

не па процеспа промишле
ност. Предвижда ее и об 
що изграждане иа няколко 
универсални магазина. Ме 
трябва да сс пренебрегне н
МПОГОГОД111(11 ЮТО СЪТРУШIИ ЧС
ство па Югославия и Бълга
рия, заедно с Румъния, в 
изграждането и ползуваното 
иа хидросистемата Гердап.

Предстоялото представя 
не иа стопанството на Сър- 
бия в София съвсем основа
телно се очаква с интерес 
от стопанските дейци н 
Югослави». и па Българи». 
Както и предишните излзж 
би — па .македонското ето 
панство в София и па бъл
гарското стопанство в Ско
пие — и тази ще допринесе 
за по-нататъшното укрепва
не на икономическото сътру 
дничество между двете стра 
ни. Принос къ-м тези насто
явали» ще бъде безспорно 
и изложбата на българско
то стопанство в Белград, ко 
ято се очаква през идеща
та година.

па Помощ изпрати и нашата 
страна. Съюзният изпълни
телен съвет взе решение за
изращанс на палатки, лекар 
ства и храна на стойност 2,5 
милиона динара. Червеният 

Югославия излра-епидемия.
Засега все още никой че 

каже точното чие
кръст на 
ти па Чсрвсния полумесец 
на Алжир три комплекта хи 

инструменти,
може да 
ло па жертвите, но се пред 
полага, че животите са за
губили по-малко

рургически 
1500 система за инфузия и 
800 кг медикаменти.

от 20 000
житела.

промишленост» на

Накратко у нас и ва света
ПХЕНЯН: Членът на Председателството 

СФРЮ Петър Сгамболич, който оглавяваше деле
гацията на Съюза на югославските комунисти 
Шестия конгрес на Корейската трудова партия се 
намира на официално приятелско посещение в 
Корейската демократична народна република.

ПАРИЖ: Френската комунистическа партия 
определи своя кандидат за президентските избори 
във Франция, които ще се проведат през проле
тта на 1981 година. Както се и очакваше, това е 
генералният секретар Жорж Марше.

на

па

ничество досега са осъще
ствили Машината промншле 
ност в Ниш и „Балканкар” 
в София, селскостопанските 
комбинати „Годомин” в Сме 
дерево п „Ленин” в Ивано- 
во, след това предприятия- 
тията на

В югославско-българските 
икономически отношения, 
които през последно време 
бележат Възход, стопанство А. Поповичтютюневата про-

*?• - Напоследъкширок път за навлизане в щи се към полесражението. 
Абадан. Голяма е и конфузията око-

Военно-въздушни сили на ло стратегически важния 
двете страни продължават Дезфул. край когото се ма
да бомбардират пехотни и мира най-гол»мата и най-мо 
танкови колони, придвижва дерна иранска военна база.

положението 
се усложнява и с въпроса, 
свързан с евентуалната по
мощ, която получават 
ше получат двете 
страни.

или 
воюващи

НИШ

Тридесет и шест години свободен живот
СВОБОДОЛЮБИВИЯТ Ниш 

чсствува своя празник на 
свободата

окупацията били изпълнени 
с много борби организира
ни от страна на ЮКП.

„Следейки пътя на дру. 
гаря Тито и отзовавайки се 
на призива на ЮКП 
с та ние.

кръст”, нито 
стрели на Бубан, 
портирането в

масовите раз. 
нито де. 

концлагери- 
те в цяла Европа не можа
ха да спрЯт слободолюбиви» 
дух н оорбата на народа 
този край” — : 
дателят Йованович.

В своя доклад пред деле
гатите и представителите на 
обществено

14 октомври 
с пускане на нови стопан
ски и културни обекти, ко
ето говори за бързи» стопа
нски и културен растеж на 
града и околността.

Празненствата 
на 10

за въ-
комунистите и па

триотите на Ниш п 
стта му дадоха сво» пълен 
принос в Народоосвободи- 
телиата борба на нашите на 
роди и народности, 
арестите и Мъченията в де
сетина

от
каза предсе-околно-започиаха 

октомври с открива
не на Селскостопанската 
ложба в Нишката 
На 11

ИРАНО ИРАКСКИЯТ КОНФЛИКТ
из.Продължава изчерпаването на силите политическите 

организации по-нататък той 
изтъкна че Ниш в следвоен 
ни» период е постигнал го
леми резултати в своето со
циалистическо развитие.

крепост, 
октомври се пусна в 

действие новата фабрика за 
строителен материал „Челе 
кула”. Ниш получи 
образцово основно 
което носи името на Едвард 
Кардел, още две • — 
ооновни училища в Долни 
Матеевац и Меджурово, 
универсален магазин

Нито

специализирани за
твори в града, нито вандал 
ските

ВЪПРЕКИ окупирани територии”.
Иракските войски момен 

тално имат пълна инициати 
ва на бойното поле, но не 
е известно колко тази ини
циатива се дължи на дей- 

фронт, ствително надмощие. Най- 
твъРДят, че Ирак и Иран ожестечени боеве се водят в 
имат намерение да взд»тво района на градовете Хорем 
цна до изчерпаване на си- шехър и Абадан. Намираща 
лите. В Багдад се изтъква, та се край Абадан най-гал» 
че Ирак притежава златни ма петролна рафинери» в 
и валутни запаси за една го света продължава да гоои 
дина воюване, при което н» поради непрестанни бомбар 

от ползуване на дировки. Иракската тешка 
валутните запаси в чужби. артилерия продължава упо- 
на. В Техеран не могат да рито да стреля цялата тази 
се чуят такива предвижда- област, а особено Абадан 

“ранският президент но не успява да сломи 
ьани Садр заявил, че Иран 
все още прилага тактика 
изчерпаване и

противоречни- 
те съобщения от района на 
военните 
ви победи

и ново мъчения в концлаге
ра на смъртта на „Червенидействи» за ,уно- 

и „големи загу 
би на неприятеля'', добре 
осведомените за състоянието 
на ирано-иракокия

училище,
Б Н.

сгради за

нов
и др.

ВЪв вторник на 14 окто
мври се състоя тържествено 
заседание Общинската 
скупщина на ко»то говори 
председателят на общината 
Милибор Йованович.

Говорейки за революцион
ния път на Ниш 
стта му .другарят Йовано
вич изтъкна, че в окончател 
ните операции за осовобожде 
иието на града взели учас
тие частите иа 13 корпус 
НОВ и ПОЮ. С

и а

и околно-

яростната съпротива на защит 
ииците. Тежки боеве 
Дят край двата моста 
река Карун. Иракските вой 
ски настояват да ‘ ~ 
победа, която ще им открие

на се во- наче наскоро
ще бъде организирана 
траатака, която ще „изхвър 
ли неприятел» от

на това е сло
жен край на окупацията, ко 
ято продължила 42 месеца. 
То-й изтъкна, че дните

кон.
извоюватвсички

и а Народният университет в Ниш
СТРАНИЦА 2
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'о пюсладвд блокови до
говори навлезе в нова опас- 
на фаза. Великите 
стояват да 
веенето в

ОЧАКВА СЕ ПОЛОЖИТЕЛЕН ДЕВЕТМЕСЕЧЕН БА
ЛАНС НА СТОПАНСТВОТО В НИШКИ РЕГИОН

Реална основа за 

оптимизъм
дещо развитие.

лолитическит^ ВЛИя™е™ 
с’1ЛДткновенияЪ°върху 

икономическото ра^ви^Т? У
пи Токовата конфронта 
ЦИЯ и неблагоприятното
ждуиародно положени! твъ
РДе зле се отразяват върху 
преговорите, които се водят
\пт!!чМеЖДУИарОДИИя икономически порЯДъ.к. Най-раз- 
витите страни на Запада ие 
проявяват по-сериозна го
товност да направят какви-
кг™'!!!3 бИЛ° П0-сЪЩ.ествени концесии в икономическите 
Отношения, в изграждането 
на нов икономичеаки 
Дък. а ни източните 
не проявяват по-толямо 
тересование 
исканията
страни за промяна на насто
яли* икономически поря- 
Дък^ Последната война, коя 
то бушува в Близкия изток 
оохвана най-богатите 
дища на нефт, ако и зана
пред Се разширява и приема 
още по-широк вид, може да 
доведе до крупни икономи
чески затруднения, рецесия 
и стагнация на развитите и 
неразвитите страни.

Целокупното положение в 
света, както икономическо.

Като една от осново
положниците на необвърза
ното движение, чийто съз
дател е др. Тито, ние и 
днес се борим отношенията 
в движението на необвърза 
ността да се основават вър- 
ху принципите на независи
мост и зачитане интегрите- 
та, пълно сътрудничество, 
пълна солидарност, 
ване и подпомагане 
ускореното развитие 
развитите

сили на- 
променят равно- 
своя полза, кое. 

изтощителни 
разходи, а

нешо предизвиква вътрешно 
икономическо безсилие иуг 
роздване на жизненото пав 
ншце. Обаче ^

то довежда до 
финансови Въпреки че резултатите в 

стопанисването на стопан
ските организаци ив Ниш
ки регион през деветомесеч- 
•нид отчетен период ще бъ
дат известни към края на 
октомври, съществуват пеал 
ни показатели, които пред. 
весгяват положителен ба
ланс. Въз основа на резул
татите през осемте месеца 
на годината и някои дру- 
ти процеси, Службата на об 
щественото счетоводство е 
подготвила данни, които оп 
равдават този оптимизъм.

Производството и произво 
дителността се движат по 
възходяща линия, запасите 
се намалени, външнотъргов
ският обмен съш° е благо
приятен, въпреки че през 
август имаше известен за
стой в износа. Измервано с 
физическия си обем, произ
водството е по-голямо с 9 
на сто от това през същия 
период на миналата година, 
което е видно повече от сре
дното равнище в република
та (5,6 на сто), а особено 
от югославското средно рав 
ншце (4,3%). Производител
ността на труда в промиш
леността отчита ръст от по
чти 5 на сто, запасите са 
намалени с 3,5 на сто, ос
вен при дървообработвател- 
ните

Същевременно, 
ното увеличение на разходи 
те в стопанисването може

постоян-ме-това

отразиотрицателно да се 
върху заинтересоваността на 
работниците относно върху 
производителността на тру
да и икономиите, а това зна 
чи и върху годишния ба
ланс. Също така съществу
ва опасност на определени 
категории работници да се 
снижи жизненият стандарт, 

Синдикатът

искам като 
ложителен факт да 
че въпреки

по- насърча 
на ло
на не- 

страни и лично., 
макар и недостатъчно 
вити, тази политика 
даме на дело. Съгласно те
зи принципи голямо 
ние посвещаваме на отноше 
иията със съседните страни 
и отношенията изграждаме 
върху тези
оглед на системата и вътре 
шиите отношения на наши
те съседи. Изхождаме от
там, че силата на една стра
на е в зависимост и от то
ва какви

изтъкна, 
тези блокови 

тенденции, расте искането и 
се увеличават усилиЯта на 
народите навред по света в 
оороата за мир, сигурност 
независими отношения, 
действителност, за нова* си
стема на политическите и

раз- 
провеж

в внима-поря-
страни поради

раздвижи инициатива за из
вестни корекции на техните 
лични доходи. Разбира се, в 
разпределението на личните 
доходи и занапред ще 
прилага принципът за въз- 
награждаване според резул-

което
икономическите ин-

подкрепа на 
на неразвитите

отношения 
съществува. 

и господство 
на великите сили. Разширя
ва се и все повече укрепва 
оорбата против господство
то на блоковете, 
то на сила, 
колониализма и

вна мястото на 
Ши те блокове

принципи, без

се

татите от труда.
В стопанисването на орга- 

сдружения
прилагане- 

империализма, 
прочее. В 

тази насока главна сила пре 
дставлява движението нане 
обвързаните и други прогре 
сивни сили в света. Именно, 
в стълкновението на 
две тенденции трябва да 
гледаме на всички днешни 
събития в света. Последни
те военни конфликти изме
жду две независими страни 
— Ирак и Иран, и сеоиоз- 
ната заплаха за мира в тази 
част на света, а и по-ишро- 
ко- доколкото чрез усилия
та на всички народи и стра 
ни, а отделно на необвърза
ните не спре, би могло да 
има незамислими отрицател 
ни последствия. Ние като 
независима и необвързана 
страна сме особено загри- 
жени, защото изострянето 
на международното положе
ние и военните стълкнове
ния се пренасят на необвъР 
заните страни, което може 
да доведе до подялба и в 
движението на необвързани
те, като по такъв начин мо 
же да доведе до отслабване 
дееспособността му. Затова 
нашата страна прави всич
ко възможно за преодолява 
не на съществуващите стъл 
кновения и считам, че са
мо мир, сътрудничество и 
намаляване на напрежение
то в света може да обезпе
чи по-голя-Ма сигурност ибъ

нахо- отношения
със съседите си. Доволни 
сме, че отношенията ни с 
всички съседни 
развиват добре, в това 
сло и с НР България- Ма
кар че дълго време съще
ствуват известни 
по отношение

има
низациите 
труд продължава да е при- 
съствуващ и един дългого
дишен проблем — неликвид 
ността.
проява, която може да объР 
ка нормалното стопанисва
не, все повече се 
въпреки че 
на сдружения труд като ця
ло разполагат със свободни 
средства, по.големи с 32 на 
сто по отношение на мина
лата година. Около 80 тру
дови организации посрещна
ха деветия месец с блоки-

на

страни се
чи-

Тази отрицателна
тези различия 

някои спор
ни въпроси, не подценявай
ки тези въпроси, считам, че 
е положително щото в по
следно време правим взаим 
ни крачки в разширяване 
на сътрудничеството на мно 
жество сектори. В тази връ
зка СР Сърбид има свое 
значително място. Разширя
ла се сътрудничеството ме
жду градове .общини, учили 
ща, университети ... Навли
заме в кооперативни отно
шения па трудови организа
ции. Комуникациите и сре
щите на граждани от двете 
страни са все по-богати, ко
ето се вижда и от органи
зираните гранични свижда- 
ния, които тази година по
сетиха двойно повече граж
дани от миналата, при твър 
де благоприятна обстановка. 
Това е в полза на усилията 
чрез открити разговори да 
разрешаваме спорните въ
проси и довеждаме отноше
нията на онова равнище, ко
ето отговаря на интересите 
на народите на двете стра
ни.

засилва.
организациите

то, така и политическото, на 
известен начин, и нас ни 
поставя в нова позиция и 
пред нови задачи. Ние тря
бва целокупната наша поли
тика на икономическа ста
билизация ДЛ решаваме има 
Йки в предвид всички про
цеси в света и енергийните 
и други затруднения- Нала
га се да предприемаме ос
три мерки за по-голямо спе
стяване, укрепване на дисци 
ллината, производителност
та на труда, повишение ка
чеството на производството. 
Затрудненията са големи но 
могат да се преодолеят са
мо при условие на пълно 
провеждане на задачите, про 
изтичащи от последното за
седание на ЦК на СЮК.

организации, чиито 
складове сега са двойно 
по-пълни. Разликата между 
износа и вноса възлиза на 
5,6 милиона долара в полза 
на износа. Това е твърде 
положителен факт и тази 
част на републиката е една 
От редките с такава разиг

рана текуща 
юни и юли бяха много по
вече), а 20 организации сто
панисват с блокирани теку
ща сметка още От начало
то на годината.

Трябва да се отбележи, че 
средствата за инвестиции го 
дината възлизат на 3,9 ми
лиарда динара, а увеличе
нието възлиза само на 7,4 
на сто. Динамиката в ръста 
на инвестициите в региона 
е по-бавна с 30 на сто. То
ва е лицето на медала, чие- 
то опако е нецелесъобраз
ното изразходване на кали- 
тловложенията.

сметка през

ка.
Всичко това показва, че 

организациите на сдруже
ния труд в региона действу
ват в насоките, набелязани 
в политиката по икономиче
ска стабилизация. Това по
твърждават и някои други 
сведения: материалните раз
ходи почти с 5% по-бавно 
се увеличават от заплатена
та реализация, инвестициите 
отбелязват умерен ръст, а 
разпределението на личните 
доходи действително е раци 
опал но. Умереното увеличе.

доходи (мал 
ко повече од 22%) оказва 
благоприятно влияние върху 
акумулативната и възпропз- 
водствената способност на 
стопанството.

— Като необвързана стра 
на се ползваме с огромен 
престиж в света. Кажете ни, 
в унисон с нашата дейност 
и всеобщите вътрешни от
ношения, какво е сътрудни 
чествого ни със съседните 
страни, специално с 
лгария?

Осъществените резултати 
през осемте месеца действи 
тел но са добри, понеже сто
панските 
срещаха с редица труднос
ти в обезпечаването на су-

организации се

НР Бъ ние на личнитеБорис КОСТАДИНОВ ровини и възпроизводствени 
материали. Дефинитивната 
оценка обаче ще дадат де
ветмесечните баланси.Общият интерес сдружава (Н. Н.)

Юбилей м ЛюОица КмияпБосна и Херцеговина) и на 
една покрайнина (САП Ко
сово), но единството на ин
тересите за по-нататъшно раз 
витис е присъствуващопрп 
всички. Между сдружаващи 
те сс
напротив всички 
чеоки стоим 
кичили
дварително и сдружаваме 

онова, което прсдстав- 
общ интерес на всич- 

субекти в сдружаването.
Т10-

вите произведения, премах
ването на конкуренцията, ко 
ято
мическо и

Акцията за сдружаване на 
комбинат ,,Ьо- 

Гнилане и 
оогани-

бе открита изложба в Рача 
Крагуевашка във 
юбилея на 
дюционерка от картини и 
документи из живота и дей 

й. Изложбата ще оби
коли някои градове в репу
блика Сърбия. Очаква се 
през идната седмица изло
жбата да бъде открита и в 
Ниш, когато ще се органи
зира и литературна вечер, 
на която ще бъдат четени 
нейни стихотворения.

Ттютюневия 
рис Кидрич" от 
трудовата тъРговсКа 
зация „Тютюн" от Белград 
със сложната организация 
на сдружения труд ..Юготю 
тюн” от Ниш успешно при- 

тези дни

носеше ненужно иконо 
психическо изто 

по-организирания' 
износ, по-рационал

мощ

връзка с 
славната рево-

щаване, 
внос и
лото използуване на

и финансовите срс 
,излизане пред обще 

по-реални и но-пъ* 
и потвърждава 

интенци 
Конституцията, За 
сдружения труд 

1 XI кон

няма слаби и мощни, 
икоиоми- 

добре. Разгра- 
сме сметките си пре

постапостите
дства 
ството сключи, изтъкна 

на състоялата се прескон
ференция Станиша Стояло 
вич, генерален директор на
„Юготютю»” в Ниш.

От около седем хиляди ра
ботници от 24 ООСТ н три 
трудови организации, с ре
ферендум гласуваха около 
88 на сто работници и 
гях своя глас за сдружайа- 
не дадоха 92.32 на сто. Ин
тересно, е че трудеимте сс 
в ООСТ .Владичин хан в-,,в 
Владичин хан ^ж-твуваха 
100 на сто в референдума 
и гласуваха, съш° 
100-процентно за сдружава-

'“уфеличението на количес- 
преработката и ооо- 

’ и тютгне-

ни искания 
него на практика само

ляваите на кикона за
определенията
грес на СЮК и Осмия кои 
грес на СКС за стопански 
те дейности са основен мо 
тив за сдружаването 
тюнсвата промишленост 
оборота на тютюневите про
изведения на САП П?°я°пт 
Белград с тютюневата пр^ 
мшиленост па Сърбия 
покрайнините, която с оое-
пинена в сложната органи
зация на сдружения ТРУД 
юготютюн" В Ниш.

" Териториално сме 0 
бликате (СР Сърбия и ОР

Бдролистите видове 
Т1ПН „вирджилия" И „бор- 
лей” през 1985 година тря
бва да участвуват в цело-

па

До края на годината мар- 
бел-кенчеокият център от 

град ше организира и „Кръ 
гла маса". Учени, литерату
роведи и други познавачи на 
нейния живот ще говорят 
за делото на Любица Ивоше 
вич — Димитрова и нейния 
принос в развитието на сръ 
бокото и българско работни 
ческо движение и нейната 
дейност като поет и журна- 

Б. Н.

от селскостопанско
ша Сложната 

на сдружения 
26 на сто. Фа- 

на СОСТ

на тю куп ното 
производство 
организация 
труд с около 
бриките в рамките 
в следващия петгодишен пе
риод ще облагородят съше- 

асортимент ци-

Сто години ог рождението 
ма Любица Ивошевич — Ди 
митрова, видна дсятелка на 
сръбското и българско ра
ботническо движение досто
йно се ознаменува у нас. В 
началото на миналия месец

така, ствуващия 
гари по иай-съвременни ме-
тоди. лист.М. Величков

твото, 
рота иа тютюИа СТРАНИЦА 3
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в скИЗБОРНА ДЕЙНОСТ

ПРЕУСТРОЙСТВО СПОРЕД 

ШИРНОТО РЕШЕНИЕ
Тито каза

Критика на отрицателните 

явления в работата на СК Кххгато сс касае за вътфо 
по-широко обще- 

се отиа-
инициатива 

ма колектив 
в общество

ТИТОВАТА 
за въвеждаме
ПО РЪКОВОДСТВО
I ю-и кмштическ ите организа
ции и Сурдулишка обншна 
в най-скоро време трябва 

конкретно нрило 
Строза на кому- 

Досета Съюзът на 
15 октомври

си, имащи 
ствено значение, а 
сят до фудкционирането на 
я система и ра

обществеио-ико 
отношения, до 

стопански и

като цяло. 
след себе си 

явления,
интересите на обществото 
Такива тенденции водят 
различни други отрицателни 
като нелоялната конкуренция па едно 

КЪМ друго, вътре или из
пи) с иеопраида-

СЪК)Зът на комунистите е полити
ческа организация, която си е поста.

политическата

подготовка на самоуправнгелиите> Д*Р- 
друтите обществени струк 

постигане на тази цел. Гова 
значи и отговорност

и като от-

звитието на 
•номическитепредприятие 

вън страната.
повишаването на цепите и дру

го .особено в случай па монополисти- 
Ч1ю положение, а лица. които правят 
това, относно които са носители 
такава практика, сс замаокирват е ня
какви си интереси ма въпросния коле
ктив или подобни.

както да намери 
жеиис и в

науреждането 
други въпроси от различни 
сектори :култура, образова
телно дело, социална защи
та, детска защита и пр.

въпроси ще се уреждат 
на обществе- 

общиост,

телножавннте и цистите, 
младежта, а на
и Социалистическият съю*

и пристъпи

тури за 
съзцеврсме нно 
комунистите за този път 
делни лнца, и като форуми и като °Р‘ 
ганизация изцяло. Нека ония, копю е 
такава позиция на Съюза на комунис- 

съгласни йажат това откро- 
опитват тази акция 

връщане къ;м ста

и а па
се преустрои 
.към конкретно оживотворя 
нане па тиловата инициати

тези
в скупщината 
по-политическата 
относно в скугядииите напа.тите не са 

вено, а не да сс 
да представят като

Всъщност прот!шопоставяв»ето
създава нови основи 

и подходяща почва за действуваме па 
чужди схващания на СЮК. на иротнв- 
нически влияния, за разводняване и 
създаване на условия за груповщина и 
фракционна дейност на всички ония.

отслабването на СЮК вижда I 
било на статист» I-

Коикрстпите мероприятия 
потекоха от кадровата коми 

- Общинския коми- 
конто тези дни раздви 

изборна дейност в ор 
СК. Основа

общлос-самоуправителните 
сти па интересите, за което 
е изградена подходяща Де
легатска база.

на сня при 
тст, 1 
жиха

рото. 
това становище

далеч по-С други думи, 
конкретно ще се установят 
функциите на комисиите 
при СК, телата на общинска 
та скупщина.

гапизаииите па 
за тази дейност е приетото 

коетостатугарло решение, 
дава възможност за осъшес 

дело Т итовата съответните 
секциите и органи. 

’ ССТИ, Синдикатите и 
Набляга

тияванс на 
инициатива за въвеждане па 
колектиВ1 ю ръководство 
отговорност и въвеждане на 
едногодишен мандат па нре

които в съвети 
тс на
други организации, 
се именно в тях далеч

да бъде дейност-

шанс за реставрация 
честния, бюРокРатИЧССКИЯ _. 
партията и твърда ръка, било за ней
ното превръщане в партия от дреоно- 
еснафски тип.

...Търсех и търся пряко влияние 
класа в Съюза на 

обществото изобщо, 
работническата 

класа в цялата страна има елинегвс»ш 
интереси и че не съществува работии- 

класа по републиките и автоно
мните области. На думи с това всички 

Практиката обаче изгле- 
се с.ме-

иа пконцепт
по-

осезаема 
та на комунистите тъкмо в 
тези облици на самоуправ
ление и обществена

дсодатсл.
Пак - според статутарното 

решение в бьдеще 
тосегашните 25 членове, кол 

наброява Общинския»

вместона работническата 
комунистите и 
като инсистирах, че

систе-в
ма.кото

комитет, през следващия пе
риод ще има 13 членове, 
ею ще допринесе Общин- 

комитет далеч по-доб

Общинският комитет пре- 
пожи и кандидати за най- 
отговорните функции в об- 

организацид

ко
ческа

скияг
ре да действува като

политическо-изпъл- 
на Общи иска

нашинската 
СК. За председател с едно
годишен мандат е 
жен Костадин Момчилович, 
сегашен секретар на ОК на 
СКС в Сурдулица, а за сек
ретар на ОК СКС Джура 
Божич, висококвалифици
ран работник на Власински 
те водноелектрически цен
трали.

са съгласни.
жда другояче. На практика са

нашата решителна насока за са-

опе.
ративно, 
нително тяло 
та конференция на СК.

Занапред значително мяс
то в действуването и коор
динирането на дейността на 
СК ще имат съответните ко
ли [син. Предвижда се фор- 

комисии:

предло-сили
мостоятелно решаване и суверенитета 
на народите и народностите 
републиките и автономните 
класова солидарност и единство на ра
ботническата класа в 
Забравя се, че 
нашите условия, на днешната степен на 
развитие на социализма в нашата стра
на, Съюзът на комунистите в Югосла
вия е оная кохезионна и интеграцион
на сила, която ведно с единното про. 
дукционно отношение е единствената 
сила, способна да разрешава 
обществени и икономически противо
речия в нашата страна.

ОТНОСНО
области и (Поръчение на Третия конгрес 

Същза на синдикатите на Югосла
вия, Белград, 6 май 1955 година)

на
цялата страна.

в нашата система, в
миране на десет 
за идейно-политически въ
проси, организационно-кад
рови въпроси на СК, идей 
нс-теоретическа дейност в 
СК, за всенародна отбрана 
и обществена самозащита, 
за работа върху историята 
на СК и други.

Сегашното преустройство 
трябва да допринесе за съ
гласуване с останалите об- 
ществено-политчески 
низации, относно някои ко
мисии ще бъдат премахна
ти, за да се избегне дубли
рането им със съответни 
или подобни комисии в ос 
таналите обществено-полити 
чески организации и обидно 
сти

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЧОВЕК

При утвърждаването пък 
на ориентацнонното предло
жение за кандидати на чле
нове на Общинския коми
тет, важно е да се отбеле-

Най-съшес’1'веното е Д3 създадем со
циалистически човек, най-важно е Да 
създадем мнение за това в главите на 
хората, а тъ1К!Мо на социализма чужди
те идеи ни пречеха и ни пречат 
днес все повече. Ние сега не смеем 
да отидем в друга крайност, ние тряб
ва да се борим за нашия човек, за на
шите хора „ние трябва противно на та
кива чужди на социализма идеи и вли
яние да подчертаваме овоето влияние. 
А как да го изтъкваме? Не е достатъ
чно да правим това само чрез вестни
ците, но е необходимо всеки комунист, 

и да се намира, неуморно да

всички
и

жн. че повечето от полови
ната са работници, с което 
се спазва изискването в ор
ганизацията на СК и нейни 
те тела работническото мно
зинство да преобладава. То
ва ще допринесе работниче 
ската класа да има мнозин 
ството. относно представите
лите от материалното произ 
волево да бъдат преоблада
ващото мнозинство.

(Из речта пред ръководния обще
ствено-политически актив на СР 
Сърбия, Белград, 16 октомври 1972 
год.) орга-

СТОПАНСКА РАЗМЯНА
където
работи по този въпрос ...Модернизацията и интензификаци

ята на съществуващото производство- 
са от особено значение в ония стопан
ски отрасли, имащи най-големи възмо
жности за ефикасно включване в меж
дународното разделение на труда. Ние 
трябва да се подготвяме за още по- 
широко излизане на пазарите на други 
страни и за успешна конкуренция «а 
производството на развитие стопанства.

Отделно трябва да се оспособяваме 
за специфичните изисквания на паза
рите на страните в развитие, ангажи
райки се не само в износа на съоръ
жения и за тяхното развитие, но и в 
организирането на ефикасно производ
ство въз основа на тези съоържения, 
в осигуряването на пласмент за това 
производство и под. Това успешно мо
гат Да осъществят само предприятия, 
способни да конкурират, които имат де
лови и организационен опит и съотве
тно международно реноме.

(Из доклада пред Деветия конгрес 
на СЮК, Белград, 12 март 1969 .го
дина)

ОТРИЦАТЕЛНИ ЯВЛЕНИЯ

... Дълакен съм да кажа, че по об
ществото са особено опасни ония 
денции, които имат характер на тясно 
наблюдаване само на интересите на 
едно предприятие или комуна, а не на

(Реч пред 6-ия пленум на ЦК на 
СЮК, Белград 13 март, 1956 годи 
на)

Ст. Н.

ЛИЧНИЯТ ИНТЕРЕС

Ние признаваме личния интерес и 
интереса на отделни колективи като ва
жна движеща сила на стопанската 
дейност, но същевременно сме задъл
жени да укрепваме обществената соб
ственост като общо блато и дело на 
всички нас. Затуй 'не можем да до- ч 
пуснем отделни стопански организации, 
ползвайки обществени средства, за 
производство, само зарад по-благопри
ятните условия за работа„ а не зарад 
своето залягане, а понякога и за смет
ка на другите, неоправдателно да сти
гат до по-голям доход, относно заработ- 
ка и по такъв начин получават възмо
жност да създават привилегии за себе 
си. Необходимо е значи, да се усъвър- 
шенствува нашата стопанска система в 
този смисъл и да бъде в състояние 
по обективен, така да се каже автома
тичен начин, да осъществява същите 
условия за всички предприятия и за 
всички производители.

(Из експозето в Народната скупщи
на, Белград, 19 април 1958 година).

Подготовка за чествуване 

на 40 годишният 

юбилей на революцията
Под председателство

Ж8Р2 “““
**а Председателството на

Междуобщинския отбор на 
СУБНОР на Южноморавс- 
дия регион. В Кленика край 
Буяновац центъра на 
манието беше 
ма организациите

по-нататъщното социализсти- 
ческо изграждане на страна
та. Трудовите хора от Юж- 
номоравски регион и 
път ще потвърдят своята гот 
овност да продължат по Тн- 
товия път.

вни-
подготовката Организациите на СУБНОР 

и органи- и(с вземат активно участие
раиски^регишГ з? ознГену- т„ГГ Г® ЮбИЛеЙ СъВМеС 
ване на 40-годишнина»™ X- но с останалите общесгве-
въст^нието в Славия налолит**»ки организации. 
Предвиждат сс много търже 
ства и творческа работа за

този

тен-

М. Стаменковзгч
СТРАНИЦА 4
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ВАБУШНИЦЛ

тирено заседание на п^3' ,1а' С
седателството на оп3 Пред'- к0нферен0щна Ооета-
Изпълнителния
щинската

Босилеград ДИМИТРОВГРАД

Идейно-политичес 

ното издигане 

на СК
Стабилизацията — 

главна задача
цел да се

нататъшната 
населението',

опре 
миграция

™ Разбирателство“ стр^
а на по-широката общност

мрежтРа*ДаНе На "ъ™ата 
циГ ня Какт0 и Реконструк ЦПя на електрическата н 

Т мрежа в този край. 
че с?1™™ бе П0'ДчеРтано, 
вложе, ОЗДМП опитало-
“™™я за изграждане и 
разширение на поомишлени 
те мощности, отделно в хи
мическата и гумарската про 
шшленост. и ТОЗИ път бе 

изтъкната нелоялната 
куренцня ОТ страна на „Ми- 
лое Закич' 0т Крушевац.
която организация 
мерение да 
за вътрешнн

по
па

сЪ'Вет на Об 
то скУпшнна, на кое
то присъствуваха и гтедста 
вители на организациите на
таРУсаТЯ ТРУД в община га, са обсъдени проектодого 
ворите по основите на об
ществения план иа СР Стш 
бия и Нишки регион за пб 
ускорено развитие

(От 1^ва стр.) назначение е програмата 
Политическата школа да бъ 
де съгласувана с конкретна
та практика в организации
те на сдружения труд, об
ществено-политическите

Въз основа ни форми на работа при ОК 
на ССТН, а при това вклю
чвайки голям брой трудови 
хора
це. През изтеклия период от 
една година са проведени 
две заседания на Конферен 
цията и 14 заседания 
Председателството. Покрай 
другото, на проведените за
седания са обсъдени въпро
си от развитието на селско 
то стопанство в общината; 
реализацията на програмата 
по обществено-икономическо 
развитие на общината и за
дачите по изготвяне на но
ва средносрочна развойна 

Миграцията ша

на заключени
ята на Председателството 
ЦК _ на СК на Сърбия за 
идейно-политическото изди
гане на членовете на Съю
за на комунистите и 
успешно ангажиране в об
ществен о-лолитичес ката 
дейност. Общинският 
тет на СК в Босилеград 
проведеното заседание, прие 
решение и тази година да 
работи общинска 
ка школа при Общинския 
комитет.

Основните

на
резултатът е нали- ор

ганизации и самоуправител- 
съззещание с председателите 
на местните конференции на 
Социалистическия съвет и 
помирителните съвети.

В доклада за по.нататъш- 
ните задачи на ССТН в об
щината Милутин Ценков, до 
сегашен председател на ОК 
на ССТН изтъкна иай-осно 
вните задачи, които стоят 
пред ССТН като фронт на 
организираните сили начело 
със Съюза на комунистите.

— Делегатската система 
ще стане съществен инстру
мент на властта, а наработ- 
ническата класа 
та Ценков — само ако в 
работата на делегациите и 
делегатските скупщини се 
изразяват истинските инте
реси на трудещите се и гра
жданите, организирани в об 
ществено.политическите об
щности и трудовите органи
зации и скупщините на Са- 
моуправителните общности 
на интересите. Социалисти
ческият съюз трябва да дей 
ствува във всички среди 
най-конкретно за осъществя 
ване на задачите по иконо- 

стабилизация, 
преди всичко, когато се ка

за по-„ на недо-
статъчно развитите общини 
за период от 1981—1985 
дина и договорът 
те на I

маим
то- коми-

по основи 
плац на 
регионал 

за период 
година за 

условия, които 
възможност за

наобществения 
Между оощин с ката 
на общност Ниш 
от 1981 до 1985 
създаване на

кон-

политичесима
строи фабрика 
гуми в Блаце. 

Направена бе и забележ
ка, че начело на 
нитс

на-

ще дадат 
осъществяване на 
ните интереси, цели 
чи на развитие.

задачи и цели 
па школата са: идейно-по
литическо оспособяване 
комунистите, предимно 
младите, за обществено-по
литическа дейност ~ 
шаването на актуални 
проси, с които се

съвмест- 
и зада- регионал. 

самоуправителни общ
ности на интересите, 
комисии и други 
ции и органи, се намират 
лица, главно от по-развити- 
те общини в региона и по 
този начин неразвитите об
щини често

на програма, 
селскостопанските 
дитсли е налице в община
та. На село остават по-вече 
старчески семейства, но и 
покрай това, че постепенно 
се създават все по-добри ус 
ловия. Сега има 229 
ни селскостопански произво
дители. В тази насока

патела. произво-
институ-Нужно е, бе 

лагане на по-големи 
и помощ От страна 
широката общност за

в разре- 
въ- 

срещат
трудещите се в осъществя
ване на Закона ~ 
ния труд, за развитие 
инициативите,

самокрип 141 юст

изтъкнато, ло 
усилия 
на по- 
по-ус.

корено обществено развитие 
на недостатъчно развитата и 
гранична Бабушнишка общи 
на. Тъй като Бабушница е 
извън значителните 
връзки, с недостатъчно раз 
вито стопанство, с това 
миграцията повече 
ствува, отделно в отдалече
ните и до града близо се-

подчер-

за сдруже- 
самоостават, така 

да се каже, сами. или пък 
безсилни когато трябва да 
се реализират исковете им.

Проектодоговорите са при 
ети със забележки, 
ще бъдат доставени на пред 
лагащите на същия.

одруже
критичност-

11 акци
ята продължава. Трудовата 
организация „Сточар” все 
по-рационално ползва съще 
ствуващите площи, а чрез 
арондацид ще се създадат 
нови комплекси. През изте
клия период е проведено и

в
разрешаване на текущите 
проблеми, правилно да съб 
людават проблемите, техни
те причини, както и възмож 
постите и методите за пре 
махването им.

лътни
коитои

се чув-

(Т. А.) М. Янев

КОНСТИТУЦИОННОСТ И ЗАКОННОСТ мическата

ПРЕЧКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ сае до рационалното изпод 
зване на суровините, спест
яването и др. въпроси. Цен 
ков подчерта предстоящите 
акции по електрификация 
на 7 местни общности, как
то и за строежа на пътя По 
ганово — Драговита и Трън

насоки. Всич— ски Одоровци-----Искровци.
Взимайки думата в разис 

кванията АЛЕКСАНДЪР ПЕ 
РИЧ, член на Председател
ството на РК на ССТН в 
Сърбия изтъкна, че с колек 
тивната работа трябва да 
се даде възможност за най- 
прякото участие на най-нш 
рок кръг от хора в разре.

С гласуването на Консти
туцията и закони, 
ни самоуправитални 
зумения, договори и други 
самоутго авителни актове 
се постига автоматично пре
веждане и зачитане на т^-

ственост, на себе си да се 
обезпечи полза или приви
легия'. Среща се и пряко 
нарушаване на конституци
онните и законните норми, 
самоуправител ните 

на трудовите хора, малтре
тиране на някои работници 
от страна на ръководители 
те в някои колективи. Пон
якъде
мъка получава правна защн

сност е последица на тяхна 
та несигурност в политичес 
ките цели и нереалността на 
конкретните 
ко това нарушава човешки

актиса самоуправител ни 
„само на име".

В същност, тези „догово
ри”, както бе казано на та
зи еминентна среща, са ин
струмент, ко^гто служи в 
камфулаж да се разшири 
сферата на дминистративно- 
то опекунство над сдруже
ния труд и тРУДещите 
да се лишат в самоуправите 
лните организации и общно 
сти от формално признато
то им ппаво непосредствено 
и решително да влияят в 
уреждането на взаимните и 
по-широките обществени от- 

Бюрок,ратичната

различ
спора-

не
те и междVнационалните от 
ношения, разбива единство
то на движението, пречи на 
единството на акциоТа, 
претвара Съюза на комунис 
тите в тезис реди V наблю
дател, без влияние на раз
войните процеси:”

Практиката на нашето са шаването на въпроси, свър- 
моуправително съществува- зани с тяхната работа и ин 
не показва, че съществуват тереси. В настоящия момент 
редица проблеми, които в подчерта той това са 

период т.Рябва задачите от икономическата 
стабилизация, изнесени на

права

зи норми във всички среди. 
Еминентните учени и ,лрак 
тици" нито един момент не 
изгубиха от пред вид съД 
бовната роля на „съзнател- 

акция”,
изтъкна 

академикът проф. д-р Йо- 
ван Джордже в ич — „без 
ангажиране на съюза на ко
мунистите за внедряване на 
възможно повече демокра- 

обцтество, а

и
се

работникът с тежка

ната обществена та.
И въпреки че правната 

система на социалистичес
кото самоуправление трети 
ра трудещия се не като па
сивен предмет на държав
ната защита, или като дъР- 

„поданик", чиято дей

кактопонеже

предстоящия 
да разрешим, 
се отделят въпросите и про 
блемите, по които в прдсто- 
ящия период трябва да раз 
решим. Трудно е да се от
делят въпросите и пробле 
мите. по които Съюзът на 
комунистите и останалите 

съзнателни социалистически 
сили трябва да имат по-ак
тивно и отговорно станови
ще. Тук са и съдилищата, и 
органите на управление, и 
самоуправител нитс органи, 
а преди всичко и пред всич 

комунистите в тези

ношения- 
манипулация от този вид е 
дотолкова по-опасна, изтък
на Найдан Падшч, доколко- 
то сдмоутгравителната фаса
да прикрива действителното 
естество на отношенията, ко 

възстановяват (отно- 
натрапват) чрез общес

твените. договори или самоу 
ггравителни споразумения от 
този вид. Тези критически 
забележки са още по-значм 

пред

Трудно е да
последното заседание на 
Централния комитет на Съ 
юза на югославските кому
нисти, конто задължават все 
ки наш гражданин и тру
дещ се най-отговорно да да
де собствен принос в тази 
борба, а за безотговорно по
ведение — трябва да се по
иска отговорност.

В разискванията участву
ваха: Игнат Басов от с. Тр. 
Одоровци, Верча Асенов от 
с. Врабча, Богдан Естов от 
с. Бребевница, Борис Бори 
сов, председател на Общин
ската скупщина, Нацко Асе 
нов от с- Изатовци и Зоон- 
ца Кръстева от Димитров
град и др.

жавен
ност и поведение се уреж
дат отвън, но като активен 
субект, активно участвуващ 

на обществе

ния в нащето 
това значи свобода и равно
правие между народите и 
хората, без борба срещу 
бюрократизма който в

общество все още се
в уреждането 
ните отношения 
тирано е, че бавно се

нови механизми в пра 
на самоупра-

на- констан
съз-

ито се 
сношето

възобновява въпреки че по 
и политически е осъ 

може да има осно 
осъществяване на кон 

и законно-

дават
вната защита 
вителните отношения и ве- 

които да заместят

начало 
ден, не 
ва за
етитУЦИ<*нността 
стта". Юристите още 
наж потвърдиха, че „без 
конституционност и кои 
стигуцидха представлява куп 
декларации и хартия •

домства4 
надминатите и частично ве
че напуснатите инструмен
ти и методи на държавното 
право. Предупредено бе. че 
това може да има сериоз- 
ни отрицателни последици 
за стабилността на об/иес- 
твеното място

тези организации
КОИТО той ОСЪ 1.17СС 

самоуправител

когато сс има
нашето обществотелнивед вид, чс в 

не съществува пито едно вс
което да носи от- ки са

органи. Без тяхното ангажи 
райе н влидцие на съвестта 

трудовите хора във връз 
с техната решя в такава 

система, трудно ще се раз
решават проблемите, за ко 
пто ще говори на сьвещаин 

От друга страна, всич

домство,
говориостт0 за защита
комститудиошюстта

иа
и закон

на
" надмощие на прагма 

ТИЗМА
И покрай положителните

„из-

каОсновни източници на не- 
оюро- на човека и 

и общ- Коиференцията прие план 
за работа до октомври 
1981 година. Накрая члено- 

ОК на ССТН избра 
ха Илия Петров за предсе
дател иа ОК на ССТН с 

една година. И.

кояститУи^онносткратизмът. самовластието и 
отсъствието на ангажира- 

Тези констатации, Д° 
стигна на съвещЗ- 

ло-зна-

нана
ности, в резултати практиката 

тъква” др*та примери за 
лепровеждаие на самоупра
вител ните споразумения и 
договори или ПЪК 30 „соб
ствено тълкуване . Първич
ните организации па Съюза 
па комунистите все ошр не
достатъчно се занимават с 
тези ивле,,ия 
гират на с-^щите. В отделни 

• съ^нествува и нрапматп 
в поведението и съвестта 

на моментални

своите сто.
ки политически, научни 
други ведомства в общество 
то са длъжни по- подробно 
да обсъдят проблемите, кон 
то и този път бяха посоче 
ни И да дадат съществен 

по-иататъН1НОто

твява
"Уакар1'че п.с стотици хил

самоуправителпи акто-
, добри и лоши,
самоуправителни-

в много

вете наиност.
които се
нието, са дотолкова 
чителни ако се знае, че кон
ститУЦН°нността и зак°н”°; шане са само правни, но

всичко обшествено-по
моралнолеултур 

В ежедневната
се сре-

«ДИ
ве, отлични 
е уреден
аТ ТРУД И ЖИВОТ 
колективи, изразен е Резеря 

шиошечие .паостранство- 
то за свободна самоупра- 
ш понеже,

мандат от 
Петров е известен обществе 
но-полтпически деец в Дими 
тровградска община още от 
младежки дни. Понастоя
щем е директор на гостил- 
11) парското предпри «тие 
„Балкан", Роден е 1931 го- 

СК е. от

принос за 
развитие ва социалистичес
ката законност- А това. раз 
бира се, е невъзможно без 
съитестцено развитие на са 
моуправител ната 
тичсска демокрация, относ
но на демокрацията във вси 
чки главни и водещи обще 
отвени структури.

преди
лирически и 
ни норми, 
практика нерядко 
щаме с нарушаванетоконстшгшшонността^и

се изразходва ог 
не се при

и рядко реа-по

вителна регулатпра, 
както е подчертано „само. 
управителните общи 
ле не произхождат от и ти- 
тгиативата па самите тРУДе- 
■ Ги се, но от задълженията, 
които им налага законът. 
Някои обществени договори

на среди 
ЗуМ
като израз
интереси.. „БгяганетО от
тинските и рсалшг проблеми 
— каза Зечсвич — под фор 

реализъм и ефика-

днпа .а член на 
1950 година. И досега е из
пълнявал редица отговорни 
длъжности.

социално
леността.

„понякъде 
ромна енергия Да 
ложат предписанията 
щественада сфера и в 
стта нао бгт.ествената соб

об. Б. КостадиновУ)
обла- мата на
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„ВЛАСИНА-ПРОДУКТ" ПРЕД САМОУПРАВИ- 
I ТЕЛИО УСТРОЙСТВО

ТТТПжстонанот&о • ижм^ш:1Н ЩШШ^5
НА ТО „ЗАВАРИВАЧ" ОТ ВРАНЯУСПЕШНА ДЕСЕТГОДИШНИНА

ПОВРИ ЮОВИ РЕЗУОШНОт занаятичийски услуги — до 

международен авторитет мерки”

Е=ггЕ^НЕгЗг
„Власииа-иродукт” занапред ще играе все по-

единния пазар и междурспуб 
спьрзпапе на тру- 

доиитс организации —
Лшичецко. — 

подчерта

заСпециализираната трудова организация 
окснженно запояване „Заваривач" от Враня та
зи година чествува десетгодишнината от фор
мирането си. С решението си за формиране 
на организацията, Общинската скупщина във 
Враня и е отделила 100 хиляди динара, които 
са били и единствените капиталовложения в 
началото. В момента на формирането органи
зацията е имала 22 работника, сега — около 
3 хиляди, а над 250 души работят на обекти 
в Европа и Азия-

ликанско каза
директорът.
По този начин, 
той. при нас се осъществя***» 

политиката на Съ-
важна роля

в С-урдулишка община. По се 
гашните показатели това е 
иай-*ФУпиата тРУД<>ва орга- 

чийто общ доход 
възлиза -на 330 милиона ди- 

Броят на заетите е

па дело 
юза на комунистите и у кон 
етнтунционнпте 
*п«я, — тук ■ 
на Югославия от Триглав до 
Гевгслии ** о пълно право 
со казва, че „Заваривач" е 
малка Югославия*

Селскостопанско-произво
дителната трудова организа- 

„Власииа-продукт вонределс- 
е цялата Тито ци«гСурдулица в състава си има 

пет основни организации: 
„Звезда” (за търговия) „Ма 
сурица" (за селско стопан- 
ство). Ветеринарна станция. 
„Домашно р7уКоводелис" (за 
р7,ководелни изделия) и об
щи служби.

След нарушените самоуп. 
ра-вителни отношения, в по
следствие на което стопани 
опаше със загуби, бяха въ
ведени „временни мерки" 
които наскоро трябва да бъ
дат премахнати и отново да 
заживеят самоуправителли 
те отношения. Неотдавна на 
сесия па Общинската скул-

низация,

нара.
517, но в кооперативно-дело 
ви отношения 
значителен брой селскосто
пански производители: само 
с коопериране за лроизвод- 

картофи са обхва- 
около 20 селскостопа- 
производители от Кли. 
Божица и Власина.

се намират

Да добавим при това, че 
от българската народност 

заети около 300 раместо, Ма рибар, Цельс, Са
раево, Нови Сад, Обреноплц. 
Смедерево, Ниш. Скопие ... 
Също така има цех за про
изводство па специални съо 
ръжения във Враня, както 

производства

ТАЗИ ТРУДОВА организа
ция от Враня в десетгоди
шното си съществуване е 
постигнала изключително до 
бри делови резултати в об
ластта на оксиженното за- 
появене. Тя осъществява ви
сок ръст на продуктивност 
проявява особена грижа за 
осопособяване на кадрите 
си и дава голям принос в 
обединяването на металната 
промишленост. По този по
вод разговаряхме с генерал 
ния й директор ЕВГЕНИЕ 
ЛИШЧЕНКО. инженер по 
корабостроителство, който

тук са
ботннци и чс числото 
исскиднисно се увеличава.

ство на 
пати 
негки

им

сура,
В проекта „Морава II", ка 

кто ни осведоми временно 
изпълняващ длъжността Ди* 
ректор на трудовата органи 
зация Вид оса в Димитрие- 
вич, Сурдулишка община е 
„влезла" с 4000 декара ово
щни насаждения и 130 ми- 
ни-овцеферми. Също така 
се предвижда напоителна си 
стема в Масуричко поле, а 
носител на капиталовложе
нията трябва да бъде „Де- 
лншес" от Владичин хан.

Очаква се, благодарение 
на вече създадените благо-

— Досегашните успехи са 
огромна сила и гаранция, конаи цех за

шипа, в която взеха участие 
три ге съвета, обстойно е 
разгледал отчетът за шест
месечното стопанисване.

Според данните, общият 
доход в ООСТ „Масурица", 
въпреки затруднените усло
вия на стопанисване, е на
раснал за два пъти в срав
нение с полугодието на ми
налата година. Доходът е 
по-висок за 44 на сто, а чи
стият доход за 90

между другото изтъкна:
— В момента на формира

нето си „Заваривач” е има
ла само 22 работника и 
много желания- Всички об
ществено-политически ръко
водства Зводът по заетостта 
оказват подкрепа Югобанка 
и някои трудови организа 
ЦИИ от Враня и страната, а 
трудещите ©е изразяват 
пълна готовост, новофор 
мираната организация запо 
чва интензивно да се раз
вива. Развитието на „Зава
ривач” в досегашната рабо
та е твърде динамично. Да 
посочим само един пример: 
през 1970 година броят на 
заетите е 51,0 с доход от 
246 628 динара, а през 1979 
година той нарасна на 1800 
работници и общ доход от 
290 милиона динара. В 
стоящата година с около 3 
хиляди работника се очаква 
Да се осъществи общ доход 
от около 500 милиона дин.

Тази трудова организация 
работи във всички републи 
ки и покрайнини в страна
та и има повече обекти: в 
Пула, Риека, Сплит, Ново

приятни условия и възмож
ности. занапред „Власииа- 
продукт ' да се развива по 
възходяща линия. Според 
програмата за развитие до 
крач на октомври да се из
готви проект за нова хлебо
пекарница, чиято 
ще бъде двойно 
от сегашната: про1гзводство 
на 8 хиляди хляб и хлебни 
изделия, вместо досегашни
те 4 хиляди хляб и хлебни 

чнйто строеж 
идущата

на сто.
Тези положителни резулта 

ти са дали възможност да 
се премахнат „временните 
мерки” и да се пристъпи 
към въвеждане на цялост
но работническо самоуправ
ление във всички организа
ции на сдружения труд. 
Учредяването на сачоупра- 
вителните органи, по-конкре 
тно изборът на членове на 
работническите съвети на 
всички ООСТ ще се прове
де на 20 октомври. Същевре 
мен но е обнародван 
курс за избор 
пря-к орган 
продукт".

Инак на

мощност
по-голема

Е Лншченко

стоманени конструкции. В 
чужбина има обекти в Нор
вегия, Германската демокра 
тична република, Ирак, как 
то и собствен цех в Герман 
ската федерална република. 
В момента на обектите в 
чужбена има обекти в Нор- 
ботници.

— С гордост може да се 
констатира, че това специ
ализирано предприятие чрез 
самоуправителли споразуме
ния и договори за делово.те 
хническо сътрудничество е 
свързано с

ито дават възможност орга
низацията НИ Във второто 
десетилетие да осъществява 
още по-добри резултати. Вси 
чки наши работници с пъл- 
но право и гордост очакват 
чествуването на десетгодиш 
мината от съществуването и 
работата на организацията, 
което пък ще бъде удобен 
момент да се сумират досе
гашните резултати и да 
приемат нови задължения за 
осъществяване 
предстоящия
период — изтъкна в разго
вора директорът Лишченко.

М. Стаменкович

изделия, и 
трябва да започне
година.

В развойната средносроч- 
на програма се предвижда 
също такакон

на деловн. 
във ..Власина-

на- строителството 
на цех за преработка на 
тоРФ. създаване на овцефер- 
ма от 4 хиляди овце, суши 
-1 н л за лековити билки, как
то и цех за преработка 
горски плодове. Предвижда 
се създаване на рибници и 
нзоощо ползуване на всички 
природни ресурси в общи- 
ната. с-г. Н.

се
„Власина-проду- 

кт' се отделя особено вни
мание в проекта „Морава 
И < който трябва да допри
несе за значително увеличе
ние на производството 
селскостопанска

целите в
средносрочен нанай-познатите 

трудови организации в стра 
ната. Това е приносът на 
„Заваривач" към наукрепване

продукция
ДИМИТРОВГРАД: ЗАСЕДАНИЕ НА СТОПАНСКИЯ АКТИВ Бранно Пейчев, директор на 

,.Свобода" изтъкна, че капа 
цитетите се ползуват най- 
рационално, реализацията 
върви добре, а крайният 
ефект ще бъде по.добър от - 

митровград Михаил Иванов миналогодишния. Всичко то 
изтъкна, че работниците от, ва е последица, че изделия 
каучуковата промишленост та засега повече се изнасят 
произвеждат повече от лани, на чуждестранния пазао * 
но последиците на давалва- Кожообработвателн 
цията са се отразили зле. дприятие „Братство"
Въпреки че броят иа работ на миналогодишното равни 
ниците е увеличен, реализа- ще - изтъкна Добривое Д„ 
цията е по-малка от запла- митров, директор на 
нуваната. Доста работници организация. С други думи 
са напуснали организацията, планЪт се осъществява ^ 
мнозина неоснователно „бо- лостно по мно“о показате
ХодГа^о4кпРаИОТ°РТНИТе Ра3‘ ЛИ: ИЗН0С' °бщ ДОХОД' ходи рязко са увеличени, жаване лични доходи

се ИедОС™г на ва- Сьшо™ може да ^е''' 
лута. Всичко това неблаго- же и за ОСТ Сточар" Пи
водствотоВЛИнея В5РХУ ПР0Ш‘ реКТОрът Димитър Славов 
пГомишлеиост Кау'™1та шеи* „еДосТИГът на работ

на ръка. И в трите ООСТ 
(„Коагтерант”, „Нишава” и 
„Търгокоои”) 
ята се провежда според 
говорите и програмите.

Трифун Дидштров, дирек- 
тоР на ..Градня", между дру 
гото изтъкна, че стабилиза
ционната програма, приета 
в началото на годината, се 
провежда. Недостигат обаче 
троителни материали, 

пречи планът навреме 
осъществи. Тези дни от 

..Услуга в „Градня1 са 
минали 50 строителни работ 
«ика, което ще бъде 
ляМа полза, тъй 
чувствува недостиг 
ботна

Обсъждане на стабилизационните процеси
НА 11 ОКТОМВРИ, СЪбо- 

та, т.т. представителите на 
обществено - политическите 
организации с представите
ли на организациите на одру 
жеиия труд проведоха раз
говори по проблемите на 
икономическата 
ция и стопанисването. Засе 
данието се състоя в 
вен ден, съгласно договора 
такива и подобни заседания 
в бъдеще да се провеждат 
извън работното време. По 
този начин най-отговорните 
в общината
се включиха в борбата за 
стабилизация на стопанство
то.

Основният въпрос бе ико
номическата стабилизация, и 
по-конкретно, осъществява
не на програмите по стаби

лизация и досегашните ефе 
кти от нея. Какви са ре
зултатите от икономиите, 
ефектите от стимулативното 
награждаване, мерките и ак 
циите

което 
да се

ото пре 
е почти

по сдружаване на 
труд и средства проблеми
те на външнотърговския обо 
рот — също бяха въпроси, 
по които се

стабилиза- ОТ ГО-
като се 
и на ра-почи- тазиразисква.

От изказванията личи, че 
трудовите хора най-сериоз
но са решили да преодоля
ват съществуващите препят 
ствия. Обща констатация е, 
че стабилизационната 
тика, договрените и програ
ми и акции имат особено 
място в сегашния момент, 
но че общата международна 
обстановка не е най-благо. 
приятна.

Директорът на ООСТ „Ди-

Ръка.
Накрая тРябва 

не начални 
®еждането 
нната

Дя- да кажем, 
резултати в про- 
на стабилизацио- 

програма са добри. 
Но истинската борба 

започва. Все 
'нирането

сдру
непосредствено ка-поли-

тепър 
още пла- 

е Уязвимо място, 
набелязани меро

приятия не се последовател
но осъществяват.

ва

а многоЗа ^разлика от Димитров
град”, конфекция „Свобода" 
има полза от девалвацията.

стабилизаци-
до-

Т. П.
СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО * 17 ОКТОМВРИ 19*0



ПРОЛКТАПШ от ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1комунистОРГАН НА СЪЮЗА НА ЮДОСЛАВСКИТЕ „ на сьЮЗа НА КОМУИИСПГГЕ ^ ^ '

Вро* 032 
Годиха ХХХТШ 

17 октомври 1980 
Белград

В този брои:
40 години от Петата национална
.конференция на ЮКП

Тито остана
в спомена с
ясните си
становища

Съюзът на комунистите и иконо
мическата стабилизация

Труд, а не на
празно подвеж
дане под
отговорност

Стр. 3—4

Предизвикателство за акция
кова, че търси бърза и обмислена акция. 
Може да се анализира, изследва .оценя
ва... Необходимо е навеякаде да се из
върши същински анализ и да се намерят 
причините на всяко отрицателно явление. 
Обаче, акцията насочена към коренното 
изменение, в настоящия момент, очевид
но, няма алтернатива.

За тази акция, следователно промяна, 
има твърде много причини, 
дори единствена причина натрупаните ико
номически неволи.

НАСКОРО ще навърши една година 
от обнародването на Заключенията на 
Председателството на СЮК за задачите 
на икономическата политика и необходи
мата промяна на поведението в гази сфе
ра. Централният комитет на СЮК пре
ди двадесетина дни отново, по втори път 

тези Заключения като 
акцията на Съюза на 

за изпълняване

Съвсем е ясно, че само на това засе
дание не можаха да се решават икономи
ческите и други проблеми във връзка 
стабилизацията. Но ако начинът по кой
то се обсъждаше на заседанието на ЦК 
послужи като пример на първичните ор
ганизации на СК, това би могло да бъде 
истинско продължение на акцията от ос
новната организация на сдружения труд 
до всички облици на неговото сдружава-

наред, посочи на 
пътепоказател на 
комунистите в борбата 
на сложните задачи на стабилизацията.

Не са вече
не.

Ако във всяка първична организация 
на СК критически се оцени провеждане
то на собствените заключения, ако в тази 
светлина напълно се съгледа поведението 
па всеки самоуправителеи орган и рабо
тата ма членовете на СК и в тях и на вся
ко друго място където се приемат реше
ния, ако СК от своите редове бъде от
странявал онези, коиго своя тесен, его- 
истически и групов интерес поставят 
пред интересите на работническата класа 
и социалистическата общност — това би 1 
значило, че акцията около стабилизацията 
по прав начин се изострява. Ако би се , 
приел такъв подход и в скупшлните и 
п техните изпълнителни и други органи, 
могло би да се говори за най-широка 
обществена акция по стабилизиране на 
стопанството и да се очакват същински 
промени.

И това е едно от предизвикателства
та, пред които се намират членовете на 
Съюза на комунистите в борбата за осъ
ществяване на ноемврийските Заключе
ния на ЦК на СЮК. _________

Вече само тези два факта — за чия- 
то илюстрация не е нужно да се приве
ждат вече известните данни за преко
мерните инвестиции, чувствителното уве
личение на цените, непровежлането

Може ли членът на СК да има по- 
от вече описа-голямо предизвикателство 

пата неефикасност в 
собствените планове 
же ли гражданинът 
едно дали е 
по-голямо предизвикателство да променя 
онова, което не струва — и при себе и 
при другите — от факта, .е такива 
нататъшни икономически процеси могат 
още по-неблагоприятно да действуват вър
ху единството и стабилността на Югосла-

нровеждапето на 
и заключения? Мо

на тази страна (все 
комунист или ме е) да има

на
договорите .затварянето на пазара — до
ста красноречиво говорят, че с икономи
ческите резултати от миналата година не 
можем да бъдем доволни, с изключение 
на известното подобрение в размяната с по-
чужбина.

Известно е също така, 
л/енатите Заключения

че след спо-
иа Председател

ството подобни документи (заключения)
комитети на вия-бяха приети от централните 

републиките и автономиите области, 01 
общински комитети и първични 

Съюза на комунистите.
ма За-

Крачка към тази цел вече иаправаха 
членовете на

си заседания. Критическото и откри
то обсъждане на слабостите, особено въ-

и начинът

ЦК на СЮК и на послед-
всички нитеорганизации на

Що се касае до приемането 
ключенията, впрочем, всичко вървеше по 

Обаче, досега бе далече 
огколкото

тре в Съюза на комунистите,
който се набляга в миналогодишните 

ноемврийски Заключения, са доказател
ство, че организацията на СК ие живее 
в света на илюзиите, доказателството са за 
силата и готовността да

пореда на нещата, 
по-видимо тяхното 
ефикасността

Споменатите ноемврийски Заключения 
не са нито „
фактическото състояние „на терена

безсилие,
им.

се преодолеятнадминати нито изпълнени, а 
е та- трудпостите.



Ж Комунист
ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮКП ШиШмШргсш кон.4

РЯПЕТЕК; 5У!"

Винаги когато в разискванията на другарите се ^викаха 
някои спорни въпроси, неясни становища, другарят Тито шь 
тервеннраше, и това беше най-внушителното, което ми оста
на в спомените

‘"СРЪБСКАТА* партийна 
конференция се проведе 
през пролетта, в май или 
юни месец 1940 година, а ве
че през есента същата го
дина бяха проведени партии 
ни конференции, на които 
бяха избирани делегати за 
Петата национална конфе
ренция. Това беше в септем 
ври месец, непосредствено 
пред Петата национална 
конференция.

тен, годен за нелегална ра
бота. Затова постоянно бръ 
спеше главата си, и понеже 
дълго не го бях виждал, не 
можах да го позная. Той ни 
предаде на някой друг дру
гар п ние край железопът
ната линия вървяхме по 
групи от двама или трима. 
Но все пък, колкото и тряб 
ваше да изглежда, че наша
та група е разбита, че сс 
връшаме от работа, в един 
момент се виждаше, че вси 
чко това е една формация, 
защото хората вярвяха поле
ка, в крак, ат разстояние, 
това бе необикновено, ма-

Мисля, че Кидрич изне-Това му било тежко.връщане, кой стреля". Този 
другар дойде до мен, аз за
почнах отново да обясня
вам какво се е случило, а 
тук дойде м Добрипое Радо 
савлевич.

сам.
Хем загубих слух и вид, а се доклада си слсд доклада 

за работата на синдиката, 
до националния въпрос иоще да загубя и връзката, 

тогава? То-какво да нравя 
ва бе на възраст селянин, 
той бе единственият селя
нин на конференцията.

по въпросите на салото.

Веднага след конференци
ята заминахме на терена в 
организациите. Тъй както 
бях компрометиран в Ужи- 
це и че не можах да се 
върна, изпратиха ме в Ниш 
за инструктор в Областния 
комитет. Започнахме интен
зивно да създаваме партий
на организация в Ниш и 
тогава се случи провал. 
При провала паднаха: Мара 
Нацева, Дужка Динич и дру
ги. Мисля, че това бе в де
кември 1940. година.

Още три дни след лрова- 
ла бя-Х в Ниш. а след това 
тръгнах за Белград. Понеже 
имало слабо държание пред 
полицията, казано ми бе да 
дойда в Белград. Седнах ед
на вечер във
втора класа. Понеже потгр. 
ниците бяха изпратени на 
всички страни, слезнах 
Марковац край Лалово и 
тук се задържах един ден 
при Филнпович, 
агрономия. Утре деч прис
тигнах в Белград.

Те двамата се погледнаха. 
Това бе Раде Кои чар. По
знаваха се от тъмницата. 
Раде Кончар взе пялата ра
бота в свои ръце. Настани
хме се в квартирата на Ле 
внаич, синдикален функцио 
нер. Бе опасно някой от си 
мпатизеритс да почне да го-

Спомням си, че Миялко 
Тодорович бе по-рано влез 
нал в сградата и че работе
ше по уреждане на помете 
нието, в което ще се със
тои конференцията, изписва
ше лозунги. Видях че око
ло организацията се грижат 
още: Франц Лескошек и 
Иван Милутинович. Милути 
левнч бе твърле' остър и 
понякога когато говореше 
преминаваше в силен шум. 
товареше: мълчете, правите 
злосторство. На края той се 
кзвиНи, каза че . това било 
потребно.

Аз тогава бях секретар на 
Окръжння комитет в Ужи- 
це. Когато готвехме партий
ната конференция стана 
провал в Ужишка Пожега. 
При това бяха арестувани 
Цицварич, адвокатски суп. 
лент както и Стаматовци, ра 
ботник. Милнвое Радовано- 
вич, Любо Мнчич. При аре 
стуването жандармите наме
риха мен и Добривое Радо. 
савлевич, който нелегално 
живееше в Ужишка Поже
га. където бе избягал от Ча 
чак. Аз също така живеех 
нелегално, измамих жандар
мите, избягах и пристигнах 
в Ужице и оттам в Белград. 
В Ужице се преведе партии 
на конференция, на която 
присъствуваше Милан Миял 

I кович, член на Областния 
комитет. На тази конферен
ция присъствуваха: Марин- 
кович, Желимир Джурич. 
Люоо Мичич от Годовик, Са 
ва Попович, селянин от от- 
колността на Ариле, Вуко- 
ла Дабич и други. Не спо
мням си дали на тази 
ференция стана 
бор на делегати.

Остана ми силно в спо
мените интервенцията на 
другаря Тито по различни 
становища в разискванията. 
Когато в разискванията има 
ше някои спорни въпроси и 
кггато докладчиците биваха 
с някои становища неясни 
или спорни, тогава другар
ят Тито ннтевренирлше със 
своето мнение. Тези 
звания ми останаха в спз.ме

един вагон

в

студент по
кси- 

дума за из- изка-
След задушаването

Ншц II
МИ ОТ

В Белград ми бе съобще
но, че отивам на Петата 
ционална конференция, като 
делегат на ужишката пар- 
тлийна организация. Замина 
вахА1е в групи на конферен
цията, по трима в група. 
А3 пътувах с Василие Буха 
и Лепа Стаменкович. Разпре 
делихме се в два вагона, а 
в същия влак бе и Добри
вое Радосавлевич и

•ните по ясното си съгледа. 
ване п разясняване на про 
бле.мнте. Тези

съвещанието зами
нах на работа във Вадево. 
Във Валево

Петър Стамболич, народен герой, 
на Председателството на ЦК на СЮК, 
на Председателството на СФРЮ, на Съ
вета на Федерацията и на Съвета ло 
народната отбрана

на член
негови изказ едвам след то. 

залознава 
с решенията 

национална кон-

вания в разискванията бяха 
най-внушителни, понеже

ва съвещание ние
^ме членовете

зясняваха определени Въпро на Петата 
си. Спомням си, получавах. ференция. 
ме известия, че

ра-
кар че се стремехме да во
дим разговор. До срещата 
със Стипо Угаркович на 
конгреса в Любляна не мо-

вори за пристигането надру 
гарите в Загреб, и то-ва 
стигне до полицията!“*Зато.

да тогава се
Присъствувах 

седание на Окръжния коми 
тет. а също така присъству 
ваше и Вукица Митрович. 
Разработвахме резолюцията 
на Петата национална кон
ференция. Вървяхме от ед
на до друга квартира 
я°н явахм е. Това 
стана в

провеждаха стачки в Сплит 
и в някои други места. Ве
стите, които 
бяха съобщавани 
на конференцията и бяха 
като ободреиие, насърчение. 
В Сплит,

на едно за-
жах да си опомня кой ни 
водеше и той ми припомни, 
че ни е водил. Залутал бил 
и не могъл да види къде 
е оградата. Казал бе че тря
бва да срещнем 
прозорец, но ние такъв не 
срещнахме, и излязохме на 
една поляна. Залаяха 
та и някой 
Ние

ва два пъти през нощта ид
ваше един другар у Левна- 
ич и

„ ДРУГИ
делегати. Получихме по 500 
динара за път и получавахме, 

в течение
разнооки. предупреждаваше. Лев 

наич бе живял в Америка, 
написал брошура за работа 
та на синдиката. Нощувах.

I ме на под аутре ден

ГРУПАТА Е ЗАЛУТАЛА осветлен

След г 
греб цял ден

струва ми ое, ста 
чкуваха крайбрежните рабо
ТНИЦИ.

пристигането в За- 
прекарахме ра

зглеждайки града. Това бе 
първото ми идване в Загреб. 
Вечерта трябваше 
нем в оградата. Спо-мням си 
че в един парк бяхме Сре- 
щнали друга група, познах
ме че и те са делегация, 
кар че никого лично 
знавахме. Това бе 
от Черна гора.

целия
ден прекарахме навън, а ве-

и об.куче- 
извика: Стой! 

носехме хляб (всеки 
по един сомун), понеже 
сградата не можеше да се 
пече хляб. Започнахме да се 
оттегляме от поляната,, този 
глас викаше: Стой, и някой 
стреля с пистолет. Започна
хме да бягаме, но не пани- 
чно, предпоставяхме 
можността за провал. Този 
другар ни 
Срещнахме 
самата

заседание 
къщата на Саватие, 

право, разстре
лян 1941. Къщата му бе вън 
°т алево, на пЪт за Ужн-

черта влезнахме в
Имаше доклад по въпроса 

за народната помощ. Ки- 
ДРич изнесе

сградата.
Това бе на 18 
на 19

студент пода влез. в октомври, а 
октом ври започна кон

ференцията. доклад за аги
тацията и пропагандата. Не 
спомням сИ 
ред бяха

Це, от 
Тук 
ттюна души.

лявата му 
имаше

ма страна, 
около двадесе.не по-

делегация
точно по кой 

изнасяни доклади-ТИТОВИТЕ
ИНТЕРВЕНЦИИи въз-

Вечерта дойдохме 
стото на провеждане 
ференцията. Винаги 
хме по преки улици и 
самата порта Максимир 
автобусната спирка бе Пав
ле Пало. Той имаше 
коса, беше твърде маркан-

водеше назад.на мя- Край мен 
далматинец. НПК в Петата над^^аП®^^.Стамб1м™ч, участ- 

Архива яа ЦК на СЮК 1...:,^Г^>ереИЧИя' 1130X11 от 
то ценен исторически 'Л**™ Се °ъхраняват ка
■И° бЪДе издадеГвТт^нТ^Щ^

Подготвил: Б. Вучетнч

лежешедруга група 
железопътна линия и 

видяхме, че това 
машите другари. Аз 
пих и казах на г 
се върнем. Тогава

единна кон 
вървя

на
селянин и ми 

разказваше, че и на него му 
се случило същото 
случи на мед, т.

е група нана
пристъ- 

дру гарите да 
чух един 

остър глас, който каза: „Ка 
кво е

на което се 
е- че няко 

стрелял и викал: Стой. В 
един момент той

жълта
това, какво е това

останал



Комунист 3
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ

И ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

ШПИРО ГАЛОВИЧ
интересите на сдружения тр 
уд, и със здравата икономи
ческа развойна логика. Но 
не зависи всичко от това. 
Всички трябва далбоко да 
осъзнаем необходимостта от 
такова развитике, планово и

Не е работа в 
сирят инвестициите, но да 
се ускори развитието. Съзна 
влме лн колко широката 
грама в инвестициите

Строи се без- 
крайно дълго. Голяма 
ог обществените богатства с 
спряна в инвестициите 
конто не се вижда 
Резултат на борбата, 
водиме сега трябвало 
да бъде в — качественото из 
менение на отношенията, ра 
ционалното и по-ускорено 
строене, ефикасното* възвръ 
щане на обществените капи
таловложения. Не става, зна 
чи, дума за временно огра
ничаване на

Строи се безкрайно дълго. — Отхвърлихме волунтаристичните илюзии, 
не с политическа 
че пространството за 

Критика, която изследва

това да с:
акция може всичко, но не смеем да приемем и мнението, 

ограничено.акция на субективните сили с същественопро
спъва и открива.развитието?

част организирано да го подкреп
ваме, да работим върху пра 
ктичеокото

Н а и -з н ач и теI. м о е да съз
даваме условия бъдещето 
вести райе да бъдг в знак ма
значително

та н производството.- Обър
нати са затова защото са 
принудени., защото са лише
ни от по-стабилна материал 
на основа, и затова защото 
са принудени да търсят кре
дити. Чрез външни обстоя
телства те са доведени в 
статус на общински, регио
нални и републикански ор
ганизации.

Съюзът иа комунистите бе 
зрезервно трябва да дейст
вува върху създаването на 
обществени предположения, 
с конто сдруженият труд да 
бъде съществен носител на 
разширеното възпроизводст
во. Единствено така може 
да се наделее сложният син 
дром на нашата икомомиче 
ска и обществена обста
новка. по коцто отговор на 
всяка нова необходимост,

•както по някаква 
тост, се търси в изгражда
нето иа нови обекти, а не 
в еластичното приспособява
ме на съществуващото про
изводство и в по-доброто из 
ползуваме на съществуващи 
те мощности.

закони-на потвърждаване 
ма тази насока на всяко мя 
сто.

пи
кра .VI. 
КОяТО ПО-ГОЛЯМОТО V- 

частие иа средствата от ОСТ, 
възпроизводствено по-силни, 
в това е съществено усло
вие и на истинско сдружа
ване на труда и средствата, 
съвместно планиране 
тието на

би
Благоприятните тенденции 

в разпределението, които се 
отчитат през първите шест 
месеца иа годината трябва 
да запазим и дългосрочно 
да ги укрепваме. Само така
ва обществена насока ще 
представлява резултатен на
тиск за по-рационално пот
ребление в обществените де
йности. Без този натиск мно 
го нерационални процеси ще 
продължават. Някои неща 
ще се менят дори тогава, ко. 
гато се налаг ада се менят, 
когато на всекиго стане яс
но, че по стария курс не 
може дълго да се отстои. 
Нека затова в условията за 
ограничение на потребление 
то се раздвижат разисква
ния за разионалазацията, 
свръзването на службите и 
по-добраат им организира
ност, за излишните разхо
ди. Съществуват доста неща 
без съществена необходимост 
в учебнато дело, здравеопаз
ването, администрацията и 
т.н.

разви-
организациите на 

сдружения труд, за по-бързо 
свързване ходовете 
у жени* труд, за 
свързване ходовете 
производството 
югославско 
Нашите

Множество мощщ. <гги се 
ползват на половината, па 
дори и новите, а всичко то
ва намалява обществената 
продуктивност на малки ст
ойности, и във всяко между 
народно сравнение ни пра
вят слаб т. ___ _______

инвестирането 
до някои по-удобни момен
ти, както някой счита, но за 
трайна нужда разширението 
и възпроизводството 
ще да се подредят на по-ра 
ционални мероприятия, да 
се намали прахосването на 
общественото богатство, във 
всяка кехнкретна инвестиция 
ясно да се види и началото 
и краят.

на сдр- 
по-бързо 
на въз- 

на цялото 
пространство, 

основни организа. 
сдружения труд не 

са открити към общините, 
регионите и Републиката, за 
щото такова " 
някой вътрешен 
разсъждаме на самата рабо-

въоб.

ции на Решения за инвестициите 
трябва да взимат работни
ците, а не тесни делови от
бори, свързани с политичес 
кия връх на една обществе
но-политическа общност. Съ
юзът на комунистите трябва 
да поведе решителна борба 
против това. Сега работии- 
ците донасят формални пла
нове, а съществените, дело
вите ръководства. Общите 
планове, които донасят ра
ботниците винаги са прин
ципни и по много неща не
известни. Те винаги се осъ
ществяват в знак на големи 
.отстъпления- .от, началните и-._ 
деи и калкулации. В същ
ност, донася се един план, а 
осъществява се друг. Този, 
който се осъществява се 
осъществява против желани 
ето иа работниците. Това 
не може да се спречи на 
друг начин, освен всяко същ 
сствеио изменение в плано
вете, производствените про
грами, в сметките да потвър 
дим в самоулрлвителните те 
ла и на сборовете на труде
щите се.

ооърщане е 
закон и

И сега още не са изчезна
ли видимите или скрити под 
крепи на различни амбиции 
и дубиозни инвестиционни 
проекти. Мнозина политичес 
ки функционери превзимат 
ролята на деловодните орга
ни и отговорностите на са-

ОТГОВОРИ

Съюзът н а комунистите трябва смело да под
тиква творческата колективна работа в изнами. 
рането на отговори на много сложни въпроси. 
Тези отговори не лшгат да се намерят в простото 
подвеждане под отговорност, без залагане за от 
крито разискване в собствените редове и във 
всичките демократически и делегатски институ
ции. Знач ително е всякъде, от основните орга 
низацни до Централния комитет, да имаме много 
повече същинска работа и онази конструктивност, 
която води към решения Не е достатъчно да се 
критикува. Критиката ни е необходима, но такава, 
кодто ведно и изследва, и откоива. Сега, така да 
се каже. в дискусиите прилагаме един безплоден 
образец: най напред изъткваме общите определе 
ния, Конституцията, Закона на сружния труд — 
вс1Гчко най хубаво за това — а след това с остри 
критически думи говориме за към недобрите със
тояние — учудвайки се върху голямата разлика 
между определенията и съществуващото състоя 
ние. Само по себе си то отразява определено лич
но безсилие в докосването с едвам ли сложените 
проблеми да се досегнат творческите определения 
и позиции. Трябва да спреме този мен галитет, 
който себе си и отговорността си съблюдава глав
но вън от това което е предмет на критиката му. 
Недостатъчно сме организирани в изготвянето на 
предложения, не раздвижваме достатъчно студиоз 
на работа, в която би се Идвало до определени 
конзистентни становища и в икономическата по
литика и в много други области иа действие. Ма 
лко има свързаност между общественото решаване 
и науката, па в тези условия и самата наука не 
се развива с достатъчно ускорен теми.

моуправителните тела з орга
низациите на сдружения тр
уд. Не е ряко те да участ
вуват във финансовото кон
струиране на отделни инве
стиционни проекти, в коле
банието във връзка с фамоз 
ните инзестиционни констр- 
л/кции, па тъкмо и в работ
ните преговори, да кажем в 
набавката на съоръжения 
Нашите съвкупни отноше 
ния са блъскали хората към 
такова отнасяне. С такава 

политическите фак-

- _-Къде са. формирате на не
посредствените връзки и 
размяната на труда между 
фабриките и диспанзерите 
за медицинна по труда, меж 
ду фабриките и средните у- 
чилища ил факултетите и 
т.н. Повече пъти сме подчер 
гавали тази задача, а едвам 
ли нещо направихме. Вместо 
това повтаряхме старите ста 
новшца за свободната размя 
на труда. По-ценна е една 
конкретна крачка в 
насока, отколкото множест
во обобщени 
ако същите остават 
декларативни и независими 
от действителния труд.

роля на 
тори в инвестирането тряо- 
ва решително да 
ме. Основна задача на Съю
за на комунистите е да мо
билизира работниците в бор 
бата за развитие на сомуп- 

Той трябва 
най-напред

тази
прекъсза-

разисквания, 
чистоВ рамките на такива от

ношения по-скоро ще полу
чи изява и онази насока в 
инвестирането, която ни е 
необходима 
към онова, което 
в-носа, което комплектира 
мощностите, което обезпеч
ава нормален ход па произ
водството. В по широките об 
щсственн рамки по-скоро ще 
се изявяват интересите на 
сдружения труд и ще се из- 
памнрат практически реше
ния за сдружаване па труд 
и средства.

равителнието. 
да се застъпва 
за пълна информираност на 
трудещите се и тяхното Уча' 
стие в 
плановете, между другото и 
за инвестиционните 
ве, за такива обществени от- 

които на по-дълъг 
по себе си ще 
най-добри реше- 

отношение на раз 
Само така ще бъдем 

се изборим 
на обществе

Съюзът на комунистите е 
носител на отговорността за 
целокупното развитие на на
шето общество по самоупра 
вителпия курс. Настоящите 
икономически трудности под 
чертават тази 
Това не е

ориентация 
замества

разискванията за

плано- отговорност. 
само отговорност 

само за правилността на на
чалните насоки, но отговор
ност за ежедневната общес 
твепа практика. Само чрез 
меняне иа практиката, а не 
чрез обобщени декларации, 
Съюзът па комунистите се 
потвърждава като партия на 
акцията, партия 
юцията.

ЛИЧНИ доходиношения, 
срок сами 
водят къ-м 
ния и по 
витието. 
в състояние да 
за разширяванепроизводство на здра-

Личните доходи относително се намаляват в 
настоящата година. Сега всеки, който излиза пред 
някоя трибуна, намира за необходимост да обърне 
вниманието към това. Но не с същността в това 
някой само да декларира възможностите за но. 
вишаване на личните доходи. Основно е в наше
то обществено развитие е да се изправяна онази 
линия, която хронично води към недобрите със 
тояния в производствения труд, да ое намаляват 
даждията, да се премахна нерационалното потреб
ление и на по дълг срок да се създават трайни 
основи за по-добро награждаваме иа производст
вения труд.

Трудно е да се решава за повишение на лич
ните доходи вън от по-широката акция, в която 
трябва да се бичува безделието, да ое поевтинява 
и намалява административния персонал и да се 
води весестранна борба за повишаваме ца дохода.

Не смееме да забравимс"гова което говорихме 
преди една година за необходимоегите на опреде 
лените отказвания « нашето но нататъшно разви
тие, защото досега 
колкото сме създавали. Общ знак за повишаване 
на личните доходи представлявал би, че иай-нап. 
ред ще го повишат банките, осигуряващите орга 
иизации, външната търговия, електростопапството, 
администрацията и т.н., а това е онова което не 
желаем.

Състоянието иа платежния 
баланс пи налага действи
телно да прилагаме утвър
дената вече п този средно- 
срочен план развойна стра
на суровипмската база, до
тегни
машмитс източници иа енер 
гня и производство иа хра
на. Тази ориентация правил 
но утвърдихме, но малко на
правихме за нейното прила
гаме и за това сега немалък 
цех. Не би било добре да 
се очакват подобрии и до 
технически
ботени упъствмя кане 
насока да не остане мъртво 
слово на хартия. Много не
ща зависят от икономичес
ката политика, която не тр
ябва да е противоречил с 
така утвърдената насока, с

ното 
ви основи. на револ-

Едно е ясно: ще успеем иа
■по-дълъ-г СР°_К да -изг^таи- До паенвизиране на първи 

чппте организации на СК 
някъде е дошло поради това 
че те не са успяли в реша
ването на тоя или оня проб
лем В производството II ра. 
ботата. След извеоно число 
опити те са се заели на па
сивно становище, очаквай
ки проблемите им, с които 
безуспешно са се борили, да 
разрешат нЯ1Кои външни фа 
ктори. Ясно е — че когато 
отслабват елементите на от
ношенията иа пазара в сто
панството и когато укрепва

(На 4-та стр.)

ускорено развитиеобществен
дарт и да задоволим нужди
те в тази област, единствено 
ако укрег/ваме производство 
то В случай производството 
отслабваме с прекомерни то 

общи потреби, тога- 
на разклатени крака и 

— за

обекти с

вари за 
ва са
всички други планове 
спортни хали, басейни, учи
лищни и здравни обекти, до
мове на културата, рекреа- 
„ионни и други пеш ри за ко 
мунални обекти и общата 
инфраструктура, за градски 
площади и много други ле
пта. Въпрос е да ли сме в 
състояние по-рационално да 

онова което вече

детазли разра- 
тазиповече сме харчили, но

вамсязползя
имаме?



4 Комунист
РАВНОПРАВИЕ НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ

Труд, а не напраз 

но подвеждане под
отговорност

Стабилни отношения
отношения в Южноморавски ре-Анализът за междунационалните

заначителии постижения/ които и в бъдеще трябва дагнои потвърждава 
се увеличават

служба, която страните мо
гат да ползват в процедура 
та пред органите/ но това 
право не се ползва/ кое се 

, оправдава с доброто познава 
НАЦИОНАЛНО И ИКОНО ие на сърбохърватски език. 
МИЧКСКО РАВНОПРАВИЕ Материалите за заседания в

Съюза на комунистите в ме
стните общности и основни
те организации на сдруже
ния труд.

БОРИС КОСТАДИНОВ
(От З-та стр.) ход па нещата, винаги да ри 

здвпжил акции зц нреодоле* 
яваио па неблагоприятните 
тенденции п икономическия 
живот и обществените отно
шения.

отпоМежду! шциомал ннтс 
нюння в Южпоморавски ре
гион, във всяка община, са 
стабилни и лостояпп) се из 
дигат върху основите на вза 
лмиото доверие и зачитане 
на националните и етпичес-

административната интервен 
ция, стеснява се и простран 
ството за самоуправление и 
за акцията на субективните 
фактори. На икономнчоките 
проблеми трябва да се от
говаря» преди всичко, с пко- 
намичеки решения. Това е 
съществен белег на нашия 
път към социализма. Отдав
на отхвърлихме волунтарнс- 
тичнитс илюзшь че с поли
тическа акция може всичко. 
Но не смееме да приемем и 
мнението, че пространството 
за акция на субективните 
сили е съществено стеснено. 
Съюзът на комунистите ви
наги отново трябва да се бо 
ри за разширение полето на 
всяка акция, а това ведно 
означава и разширение на 
рамките за инициативи и за 
творческа акция на работни 
ческата класа. Можем да 
кажем, че пространството за 
акция на Съюза на комуни 
стите е стеснено затова за- 
щото това и самият Съюз 
на комунистите е дал — въз 
.можност с отсъствието на 
решения на някси обществе 
ни проблеми.

Пргшсво се изпращат .двуе
зично, докато в другите об. 
чинии само па сърбохърват
ски (дори и в Босилеград.

Послсд!юто зосе;щипе 
Централния комитет па С|,ю 
за на комунистите на Югос
лавия е израз па реиштел 
костта н пос.чедо пател костта 
па Съюза на комунистите да 
действуват в тази насока.

па В Южпоморавски регион 
от 491 хиляди население 80 
па сто са сърби, 10 5 па с'Го 
албанци, 4,9 па сто бг,лга. къл :то живее столроцеигно 
ри, 2,7 па ст.» руми и 1,9 българска наоадност). 
па сто оставали.

ипдпнпдуалпости ма1КПТО
всички народности.

Тази констатация е резю
ме на обсъждане! о, 
неотдавна се състоя па Мс- 
ЖДуобщП! 1С ката кел |форС11
ция па Съюза ма комунис
тите на Южпоморавски ре
гион, след разговорите пре
ведени » Об:Ц11ПНТе.

което

Ие съществуват всички 
потребни \слозия за пълно 
ссъ>честванапс на равнолрз 
вие/о на езиците и писма
та, но твърде съществено е, 
че пои числените се към 
народз :: народностите се 

,, работи вьоме създаване на 
навици за по широко пол
зване на слоя народен език 
в делегатските скун -ини и 
техните органи и тела. Тра 
йиото и пълното осъществя 
ване на равноправието на 
езиците и писмата може да 
се обезпечи пързенствено с 
ученето на езика на обще
ствената среда. Пснастоя- 

з шем з Южнсморазски
гисн само в основно учили
ще ..Зейнел Айдини" в Си- 
ярииска баня и в Образо
вателни я център в Прешево 
се учи езикът на обществе
ната среда. Ученето на 
ка на обществената среда 
за СК не е само обикновен 
въпрос за 
един нема^чин 
средство за по-лесно взаим
но обущване на 
те от различни национално
сти и незаменим елемент на 
по-нататъшното 
на взаимните връзкй.

Лее п пирокото и всее 
трайно участие на /ражда
ните н материалното произ
водство и самоуправлението 
I /ре, / ста вл я на и/, рв о с; с не и / / о 
условие :»а пълна саиоупра- 
втелна афирмаиня на 
родите п
Тя мг.'/ о всестр ш: о 
тис. През последните години 
СР С-ьрбпя полагаш.' значи
телни усилия да се постиг- 
нс равномерно н 
развитие, включително п из 
кратната с национално сме 
сено население. Обаче, недо 
стягът па средства, кадри и 
същински развойни програ
ми бе наличен особено 
мякан
(Босилеград, Буяановзи, Ме. 
девджа и Протеза). Изхо;к 
Дайки от сегашното

Активната и неекндпепна-
та връзка на оргамите па 
Съюза ма комунистите с 
първичните -организации с 
съществен елемент па де.мо- Съюзът па комунистите в 

този край правеше и прави 
подео-да към
отношения от 
на осъществяване па инте
ресите
класа като исторически но
сител на борбата за ирспъз 
могване иа всеки облик па

на-кратнческите отношения в 
Съюза на комунистите. Без 
нея ияма мн истинска връз
ка па Съюза на комунистите 
с работническата кл /са. Тр
ябва да раздвижим Съюз 
на комунистите в борба за 
осъществяване иа краткосро 
чппте ц дългосрочните задп. 
ни в стлбнлпзацлята. Всеки 
общински комитет трябва 
да изготви всеобхватен план 
за работа в първичните ор
ганизации. За какво са 
обши оценки и

на поднос:/н; е
националниге 

становището
р:-.ЗВП-

работннческатана
ускорено

угнетяваме на човек от чо
век н на една нация 
друга. Такъв доход към на
ционалния въпрос се изра
зява с борбата за социалис
тически самоуправителнн об
ществени

от

ре
пи пера 3311 ти общ и ни

заседания 
ако липсва такава работа и 
такива връзка с първичните 
организации? Поп това тря
бва да имаме пред вид, че 
ме се касае за това партий
ните организации да се про 
ведат и обсъдят сама н-кои 
собствени проблеми, 
много не значи ако 
не раздвижването 
ки трудещи сс. Да кажа, че 
критиката срещу лентяйст- 
вото остава неефикасна 
тя се изпича само

отношения и за 
пълна национална свобода 
и равноправие, за свободно 
културно развитие на наро
дите и народностите, а с 
това и за тачене

Когато говорим за отговор 
ностите на Съюза нл кому
нистите, мисля на организи
раността му като цяло, на 
всички негови организации 
и органи, на целокупния кли 
.мат в редовете му. Съюзът 
на комунистите, разбира сг, 
не трябва да се идентифици 
ра с всяко конкретно реше
ние в икономическата поли
тика, на пример. Не трябва 
да позволи върху това да се 
разширява мнението как 
той стои след всяка конкре 
тна мерка, дори и след те
зи които са грешни. Но 
съюзът на комунистите е за 
•Дъяжен да се бори за така 
ва работа, в която погрешни 
те .мерки не ще могат на ле
сен начин да се взимат, за 
отговорност на всички субек 
ти с цел по-ускорено да се 
видоизменя това което е 
погрешно. Той е задължен 
решително да се съпротиво- 
постави срещу стихийния

поло
жение в предстодшия пла
нов период е необходимо 
да сс ангажират всички су
бективни сили от общините 
и региона та да се подобри 
статуса на този най-нераз- 
вит регион в СР Сърбия.

ези-
на нацио

налната култура. Всичко то
ва, разбира се, е условие за 
стабилпиостта 
шното развитие иа

опознаване наТова език, нои по-нататъ- 
региона.

изоста
на всич- граждани-

Изхождайкн 
утвърдени
-конгреси, както и от 
ституционните начала. Съю
зът на комунистите 
регион в последните 
развива интензивна 
ческа г 
ване на

Равноправието на езиците 
и писмата на народите и на 
родностите има голямо влия 

върху осъществяването 
на общото равноправие 
народите и народностите и 
на по-нататъшното всестран 
но укрепване на междуна
ционалните 
ва е класов

ог задачите, 
на партийните

ако 
от вис

шите органи. С това трябва 
да се съчеляват 
ботници в 
а Съюзът на комунистите и. 
ма за задача даги раздвижи 
в борба за по-голяма 
ворност. Също така е 
на, че критиката не е ефи
касна ако тя не е и матери
ална. В борбата срещу 
яйството малко ще 
нем ако самоуправителните 
споразумения за разпределе
нието и занапред остават 
такива каквито са сега.

кон- укрепване 
елени е

в този 
години 

полип I- 
акцид за осъшествя- 

националното

на мент на равноправното 
шаване на

ре-самите ра. 
колективите си числящите 

към всички народи и народ 
ности във всекидневния 
моуправителен 
изтъкнато в МОК на СКС 
нд Южноморавски

се

отношения. То. 
въпрос, който 

представлява значително за 
воювание на социалистичес
ка га революция, едно от ст 
ществените условия на бъдч 
щето развитие 
етическите

рав-
разглеждане

са-ноправие. Така 
то на отделните аспекти на 
националните отношения ста 
на съставен елемент на 
ловната активност, както нз

=„ГфГ«„нГ “ 
КиГ^ксЖна “
тези въпроси най-често ’, _ 
сс занимавали конфере-нцин- 

:: комитетите, а по-малко 
първичните

живот беотго-
исти-

регион.ре-
Значителн 

постигнати в 
относно в

н резултати са 
образованието,

иа соцналн- 
самоуправител ни 

отношения и незаменим фа
ктор на интеграцията 
«пението. Закова Тито 
зал: „Считам, 
те писма и езици на 
,е народи и народности са 

културно наследство, 
което трябва да се 
което ни днес спомага чрез 
средствата на комуникаци
ите успешно да осъществя
ваме идеите на социализма 
и укрепваме братството п 
единството”.

лент- нз.
пости г. провеждане обу- 

чението на езика на 
ностите. Това

и еди 
е ка- народ- 

напълно е
са

че различми
нати

те и осъществено в основнитеорганизации на училища, докато понастоя
щем за средното образова
ние се правят

ценно
пази иКомунист първите ана

лизи.
Докато българската 

НОСТ чрез Издателската 
ганизация 
Ниш, Радио Ниш 
нала има

народ
ор.
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Излиза в гавтъ*.
С указ на президента на Републи

ката от 22 декември 1964 година. „Ко
мунист е отличен с Орден народно ос
вобождение, а с указ от 22 декември 
1974 с Орден братство и единство със 
златен венец.

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

в
и ТВ

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ ^ жур
съответно реше- 

информирането
На Издателския съвет (редакцион 

кю отбор) на всички издания на вест
ник „Комунист”: д-р Антон Вратуша.

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

Редакция на изданието на „Кому
нист” за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо 
рзд Джорджевич (заместник главен и 
отговорен редактор), Бояна Антунович, 
Велимир Филипович, Раогко Йовегич 
Спободан Клякич, Михаиле Ковач, Об- 
РодКоиич, Йово Маркович, Зорица 

и Милавггиа Вуксвновия.
Председател на Издателски 

на Изданията на „Комунист”
Сърбия Мария Тодорович.

ние за
майчин език, — 
вптелнте на албанската 
родност в Буяновац, Преше- 
во и Медвежда
постигнато.

В на
о5щ„Н„°и^аТГГ„етоаКТОВе "а
народности 
ва и

при предста-живеЯт 
са вградени пра- 

задълженията на равно
правната употреба 
на тези

ка

на езика това не енародности и 
на средата. Обаче
ги последователност в оеалм 
задията на записаното“'
ПГоостстните общиос™
с адекватно 
но не е

езика 
няма вина-

Явления на' бмал
на този

на оважава
не значението 
прос или

въ-
този на преувеличава-въпрос не 

регулиран, относ 
съгласуван със ста

тутите иа общините Най-че 
сто устно се 
езика на

не трудностите е състояние, 
което трябва да се .мени. За 
това е необходима по-нататъ 
шма идейно-политическа 
Ция за формиране 
вилно отношение

я съвет 
за СР разговаря на 

народността, попи- 
смеио се обузцва на сърбо
хърватски. в Медвежда съ 
ществува ь

ак.
на пра-

КъМ тозиИ преводаческа така важен проблем.
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ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА
НАШИ СЕЛА: ГОРНО ТЛЪМИНО

Какво с торовете? Изграждането на махленските пътища 

и мост главна задачаНа селското 
Нишки стопанство в 

регион до края на 
настоящата и в идущата 
дина са необходими 
50.000 тона

по една единствена причина 
добавъчно количество, ос 

вен вече договореното с фа. 
ориката за торове в Панче- 
во не може да се обезпечи.

За началото на сеитбата до 
говореното количество

Но, доколкото 
се обезпечи благовременна- 
та доставка и 
се разпредели 
щото количество, 
все пак може успешно да се 
проведе. Как всичко това ще 
влияе върху запланувания 
принос, засега трудно е да 
се каже.

го-
око ло

азотен тор и съ
що толкова смесени торове 
Пред самата сеитба са дого
ворени само 12 тона азотен 
тор, а ненавременно се дос- 
тавя договореното количес
тво на смесените торове, ко
ето може би неблагоприятно 
ще се отрази на сеитбата 
която както е 
(Късндва.

* Освен

Горно Тлъ'мино, е едно от 
по-голелште села в Босиле- 
градска община, отдалечно 
около 35 километра от об
щината, пръснато по запад
ните склонове на Бела во
да, а на юг допира до югос
лавско-българската граница, 
където многобройните баири 
пресичат бързи планински 
потоци. Богато с гъсти бу
кови гори, пространните тъ
мнозелени високопланински 
ливади летно време дават 
красива гледка.

Селото е типично планин
ско, пръснато по махали, 
к-» цето зимно време едва ли 
се ходи от къща до къща. В 
селото има над 150 домакин 
ства в над петнадесет .маха
ли. В центъра на селото се 
намира училищната сграда и 
магазин, в който население
то се снабдява с най-основ- 
ните стоки за широко пот
ребление.

— И тук както и в пове- 
чето босилеградски села ма- 
грацията се чувствува, ос
тават къщи с по един или 
двама възрастни хора, а има 
и такива които са заключа. 
ни. Някога в двете училища 
се учили над 80 ученика, а 
днес едвам двадесет—казва 
Павел Богданов, учител 
лото.

Главният помдинък на на
селението с животновъдство 
то и земеделието, но въз- 
множноститс все още не 
са напълно 
ООСТ „Напредък” от Боси
леград, която трябва да се 
застъпва за развитие на

беше запланувала да пост
рои мост за пътя към село 
Жеравино, за което бяха 
обезпечени средства от 25 
хиляди динара, но изгражда 
нето му, вследствие на не
достиг на строителен мате
риал не отпочна. Селото път
но е свързано с Долно Тлъ- 
мино и Босилеград, но в по
следно време те не се под
държат от секцията за пъ
тища. Повечето домакинства 
имат добра питейна вода, 
почти във всяка къща има 
радиоапарат, а в много и 
съвремени мебели. В селото 
със собствени средства чрез 
доброволен труд са изгради- 

сгради за общи потреби.
В своята средносрочна пр 

ограма местната общност 
предвижда разширение на 
пътя към Караманица и 
Крива Паланка, изграждане 
и поправка на махленски 
пътища, които засега не са 
добри, изграждане на сгра
да за автобусна станция, а 
в последно време се разд
вижва и въпроса за електри 
фикация на селото.

В селото са дейни и оста
налите обществени органи
зации, които се договарят 
за всяка акция и съвместно 
работят, а в тяхната работа 
се включват все по-често и 
младежите.

животновъдството не изпъл
нява своето задължение към 
селскостопанските произво
дители: изкупувателните це 
ни не са същи като тези в 
Босилеград и в другите из- 
купутгвателни пунктове и не

не е
достатъчно.

равномерно
съществува-

сеитбата Постепенно се подоб 
рява селският бит, но 
има още много кому
нално-битови 
ми за разрешаване, за 
които са необходими 
значителни материал
ни средства.

известно, за.

вече взетите стано. пробле-
вшца, с които да се спре 
всяка доставка «а изкустве
ните торове чрез продажба- 
та на дреущ и доставянето 
да се усредоточи в коопе
рациите и основните органи 
зации на кооперантите с 
цел да се избегне отливане-

_ Мнението, че вносът на до 
оавъчното количество е не
обходим споделиха всички 
■участници 
Това

на заседанието, 
още повече ако се има 

ггред вид, че торове са необ 
ходими не само за сеитба на 
пшеница, но и за останали
те селскостопанските култу-

дава никакви съвети на про 
изводителите, а само очаква 
готови произвдения.

Това предизвиква недове
рие на производителите към 
тази организация и 7е на
пускат салото отделно мла
дите и отиват във вътреш
ността на страната.

ли

то на съществуващите коли
чества от региона и да се 
подпомогне снабдяването на 
непосредствените производи
тели, не се чуха никакви 
нови предложения, нито на 
заседанието на снабдителите 
на торове, проведено през 
миналата седмица в Регио
налната стопанска камара в 
Ниш.

Такова становище е взето

Ри.
Да добавим и това, че вър 

ху липсата на торовете са 
повлияли неорганизиранос
тта. неблагс временното до
говаряне и незачитането на БАВНО СЕ РАЗРЕШАВАТ 

СЕЛСКИТЕ ПРОБЛЕМИ

Местната общност съвмест 
но с останалите обществено- 
политически организации и 
организацията на Съюза на 
комунистите
от общината разрешава ед
ин след друг селските, про 
блеми.
остават за разрешаване В 
течение па тази година, тя

самоуправителните споразу
мения и договори между сн
абдителите и производителния)те.

ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН подпомогнати

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ЗАСЕЯТвоят площи
в сС

Но все още много

М. Янев
използвани.

А В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН С ПШЕНИЦА 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАСЕТИ 45 ХИЛЯДИ ХЕК 
ТАРА

ТЕЗИ ДНИ В КОСТРОШЕВ
На територията на Южно- 
моравски регион тази годи
на са ожънати 45 500 ха пл
ощ с пшеница, което с за 
2500 ха по-малко от запла
нуваното. От тези площи са 
получени 129 200 тона житно 
зърно, при среден добив от 
30,4 мц от хектар. Тазгодиш 
ният добив е по-малък с о- 
коло 7 на сто в сравнение с 
миналата година.

Според плана като пазарен 
излишък, е трябвало да ^се 
изкупят 1500 вагона хлеоно 
зърно. Досега обаче са изку 
ггени само около 720 вагона 
— по-малко от половината 
предвидено количество.

Няколко обстоятелства не
благоприятно са се отрази- 

върху обема на произвол 
ството на пшеница и из
купването й и от частните 
собственици.

ние цените на царевицата и 
фуражните храни.

През есената в Южномо- 
равски регион трябва да се 
засеят с пшеница 45 000 ха, 
от които при средни усло
вия трябва да се произве
дат 144 000 тона пшница и 
по тоя начин да се задо
волят потребностите на на
селението в региона.

Безспорно дози план да 
се осъшестви, предварително 
ще трябва да сс решат ня
кои проблеми. Преди всич
ко трябва да се обезпечат 
32 043 тона минерални торо
ве. Досега са обезпечени са- 

8500 тона. Освен това, 
житночмлинните и хлебопе-

ЦИ

Започва 

изграждането 

на моста
Тази есен село Кострошев 

ци ще получи нов мост. Ин
веститорът Горското стопаи 
ство от Враня и Босилеград 
изпълняват своите задълже
ния с построяването на мо
ста според договора подпи
сан миналата година.

Сътрудничеството на село 
Кострошсвци и Горското сто 
ланство започна с отстъпва
не на 1 500 ха площ за пови 
горски насаждения. През 
лятото чрез съюзил трудо
ва акция тези площи са за
леем и.

Коетрошевчани активно у- 
частвуват в^в всички трудо 
ви акции, които организира 
местната общност. Те при
вършиха пътя Кострешсвци- 
границата и Кострошешш- 
-Паля в дължина от 8 км.

Сега местната общност в 
съдействие със Самоуправи- 
теллата общност за .кому
нална дейност работа върху 
електрификацията на Лапин- 
на махала.

ЕлвклшгЬинацията на 

махалите продължава
МО

карски организации пред се
итбата трябва да пристъпят 
към създаваме на 
доходни отношения- Именно, 
следва да се реши договоря 
не на производството, достав 

на пшеница и брашно, 
при което да се разработи 
система за изкупуване на 
пшеницата, замяната й с бра 
шно според производствени 
цени, както и да сс връщат 
определени количества три- 
ци и сточно брашно на про
изводителите на пшеница. 

Накрая трябва да се раз
движи широка обществена 
акция всички необработени 
■площи да се засеят, в сми
съл на закона за ползуваме 

селскостопанските што- 
Тук думата имат обще

трайнили

ката
гамизациоините работи за 
поправка на селската мре
жа. Такова е положението и 
в Грубина.

Въпреки това, че акцията 
трудно се провежда на по- 
малък брой къщи трябва да 
се доизгради селската мре
жа ко-ято трябва да свърже 
отдалечените къщи на ма
халите, а средства се .труд
но набират, местната общ
ност работи усилено акция
та да приведе до край-

Акцията за електрифика
ция и на последната къща в 
район Клисура продължава, 
въпреки че и миграцията на 
населението не спира. Мест 
мата общност в Клисура 
има разработен план по елек 
трификация на всички ма
хали на салото. В момента 
акцията за електрификация 
продължава на Смудиии ра
йон. Вече са поставени стъЛ 
бовсте до махалата и започ
ват другите работи. Кебапо- 
ва махала има далекопро
вод, сега се привършват ор

Преди всичко несъгласува 
цената на пшени- 

цените на останали- 
така, че произво 

даза-

ността на
цата с 
те култури
дителите са предпочели 
саждат други култури, 
вен това, липсата на изкуст 
вени торове, низкото техно
логическо ниво на произвол 
ство на пшеницата и други 
причини зле са се отразили 
върху производството на та
зи жизнено необходима кул

Ос

натура.
Върху изкупванетоселскостопански

неблаго-

щи.
ствено-политическите органи 
зации и всички заинтересо
вани в общините.

лък
от частните 
производители
приятно са ___покачването на цените на 
добитъка, както и

се отразили
Б. Н.Б. Н.Ст. Н.увеличе-
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„НИШ '80"„Братство 

на два 
Международни 

панаира на 
книгата

с>

Величествен празник на 

класическата музикаI ■::йЗ
В програмата се намира/ 

широк спектъР музика: о/ 
класическата до обработената 
народна музика. Межд*'/ за
стъпените класици са Бах, 
Щуберт, Чайковски, Шоста- 
кович...

Между нашите изпълните
ли заслужава да се посочат 
Иишкият символичен орке
стър, Йовал Йовичич (кита
ра) и Дубравка Йовичич (пи 
ано), Франсоаз Янкович (ви 
олончело) и Виктор Янко- 
вич (виолончело) Военният 
оркестър от Ниш.

Октомврийските музикал
ни тържества започнаха на 
9, а ше приключат на 23 ок 
томври. Интересът сред гра
жданите от Ниш за музи-

Шсстите октомврийски му 
„Ништържествазшеални 

'80", които се организират 
Деня па освобо

ждението на град Ниш от 
фашисткия окупатор - 
октомври ,преминават

изклк/читслIю богато. 
Съорганизаторите па тъ.рже 
ствата: Иишкият симфони 
чеп оркестър, Домът па кул 
турата, Сдружението па му 
зикантите па джаза и 
бавната музика и Музикал
ната младеж от Ниш, в про 
грамата освен домашни из-

1|, щ > Я
Издателство ,,БРАТСТВО" 

участвуваИ в чест папрез тая година 
па два международни пана
ира па книгата. - 
на годината пашите щай-но- 
пп издания се намериха па 
колективния щанд ма югос- 

Пскии.

14В началото гази• г
година.

ланските издатели в 
Биха изложени Титовитспр- 

печотани па бълозиведепия 
гарски език и пай-повитс из 
дашия па „Братство" — ро
манът па Мпле Присойски 
„На Тримеждието , стихо- 
створспията па Милорад Ге
ров, разказите на Симеон 
Костов и Хараламли Ива-

за

„Радостта на Европа" събра 

децата на стария континент
пълнители са включили и 
чуждестранни участници — 
китайски дует. Филхармо
ния от Бърно (ЧССР). Каме
рен оркестър на Московска
та филхармония, Камерен 
хор »Аус 8о11« от Рига (ССР).

нов.
На международния панаир 

на книгата в София и тая 
година „Братство" се предс
тави па колективния щанд 
със същите книги. На бъл
гарския читател особено об
ърнаха внимание делата на 
Иосип Броз Тито.

От 19—23 септември ма 
свой щанд „Братство” се пр
едстави с продукция от пос
ледните години и делата на 
Йосип Броо Тито.

калните вечери е голям.
грамата, изпълниха Пастирс
ка игра, която измами дъл
готрайни аплодисменти. До
макини на тази среща 
децата на Европа бяха пио
нерите на Белград.

Освен централното търже
ство в зала „Пннки” млади- 

редица

В прекрасна обстановка 
на Дома на спорта, младеж
та и пионерите „Пннки” 
Земун, на 5 октомври се съ 
стод централното тържество 
под название „Радостта на 
Европа”. Децата от 11 евро
пейски страни сс представи
ха с разнообразни фолклор
ни, музикални и балетни то
чки, характерни за техните 
страни. С това тържестве
но е ознаменувана дванаде
сета традиционална среща 
на децата на Европа.

Гостите и участниците при 
ветствува председателят на 
съвета на срещите на деца
та на Европа" Воя Илич, а 
след това децата от Турция, 
като първи участници в про

Ст. Н.

па КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

Сътрудничество с Нишкия театар
те проведоха още 
срещи с пионерите от разли 
чии страни на стария конти
нент, а бяха организирани и 
излети и посещения на кул
турно-историческите 
нитости на нашата столица 

На снимката: от тъРжест

ораториума „Даринка от Рай 
ковац”, а също така тук го
стуваха много видни певци.

Клисурчани очакват бога
та културна есен. И този 
сезон тук ще гостува Ни- 
шкият народен театър, кой
то има постоянни връзки с 
Народния университет от 
Сурдулица. Благодарение на 
това сътрудничество люби
телите на театралното изку
ство можаха да видят меж
ду първите в републиката

Тая година поради недо
стиг на средства издателст
вото няма да участвува на 
панаира на книгата 
град който се открива на 24 
октомври.

Според плана на сътрудни 
чество .между Народния уни 
верситет от Сурдулица и Ни 
шкия народен театър се оча

знаме

в Бел-
веното откриване на тради 
нионата среща „Радостта на 
Европа" в зала „Пннки” в 
Земун.

ква и тази есен да гостуват 
нишките актьори.

Б. Н. Б. Н.
(Фото танюг)

ОЧАКВАТ СЕ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИИЗ АЛБУМА НА НАШИТЕ
Занапред популяризацията на книгата и на книгите засега незадовол 

ява нуждите на читателска
та аудстория. тъй като 
7800 книги (400 на българс
ки, 3800 на сърбохърватски 
ез)гк), с които разполага зв- 
онската библиотека, 
са художествени произведе-

увеличението на книжния фонд с разнообраз
на литература — 
ката и Народния

отосновни задачи на библиоте- 
университет в Бабушница.

Учениците и 
любители 
и на книгата изобщо в село 
Звонци през изтеклите 
вет месеца на годината са 
взели на прочит около 6000 
книги. Това число, с оглед 

разполагаемия 
фонд и останалите обектив
ни възможности, безспорно 
може да се отчете като ус
пешна дейност. Имайки пр
едвид, че последните три ме 
сеца на годината е период, 
когато ловече се чете, тазго
дишният план сигурно ще 
бъде преизпълнен.

Числото

останалите да говорил) за нови книги, 
за значението на литерату
рата в практиката на селс
кото стопанство, да дадем 
възможност за изява на мла
дите декламатори 
ни от основното училище и 
средношколци. С една дума 
— да организираме приятна 
среща с книгата, която да 
даде подтик за още по-усър 
дпо четене — казва Стоянов. 
В осъществяването на тази 
цел поискахме съдействие от 
нишките издателства „Брат
ство" и „Градина”. Помощ 
ни е обещана, но запланува
ното не реализирахме поне
же нямахме услови я — 
помещението на библиотека
та е малко, старото учили
ще бе срутено, новото е за
вършено неотдавна. Очаква

ло вечена литературата
ния задоволяват политити- 
ческата и филозофската ли
тература, а малко имаме ли
тература за селското стопан 
ство и туризма. Тук наисти
на трябва нещо да се пред
приеме.

Библиотеката в Звонци ра 
боти само 6 часа дневно и 
то пред обед, понеже биб
лиотекарят Дане Стоянов ра 
боти по 2 часа след обед 
библиотечния пункт в Ра
кита. Добре е посетена, 
щото тук, освен книги, мо
же да се прочете и дневния 
и седмичен печат, а младе- 
жите, които

де-

ученн-
на книжен

в

за-
лрочетеиитс 

книги обаче ме може да бъ
де ^единственото мерило за 
раоотата на една библиоте
ка, а издаването на книги «е 
е единствената форма на та
зи работа. По полуяризация- 
та ма книгата и увеличение
то ма книжния фонд, 
което трябва да 
сметка за тематичното 
чюобразие на 
са равноправни в библиотеч 
пото дело.

на

заварихме в 
библиотеката, ни уверяваха, 
че посетеността ще бъде по- 
-масова и по-редовна 
като библиотеката 
новите

след 
мине вме тази есен да се настаним 

в комфортното 
ма новата училищна сграда, 
където ще ползуваме и за
лата за културни дейности. 
Тогава ще 
пост по-често да организира
ме литературни вечери и др 
Уги популяризиращи книга
та манифестации.

Що се отнася 
нието на

помещение помещения.
Безспорно, звоноката биб- 

лиотка има условия за 
ботата дейност. Тази 
ност е необходима 
среда, на нейния бански и 
селски турзъм, които тепъ
рва ще се развиват. Досе
гашните резултати 
яват, очаква се крачка 
ред в новите, по-добри ус
ловия, но са необходими и 
повече лични усилия. Може 
би и работното 
трябва да 
потребите.

при
водисе

по-раз. 
литературата. Дей

на тазиимаме възмнож-
Какво иа 

план предприемат библиоте
ката

този

в Звонци и Народният 
университет в Бабушница? 
Отговора потърсихме от Да
не Стоянов, библиотекар 
звоиската библиотека.

Планирайки работата 
за тази година, мие предви- 
дяхме да организираме лите 
ратурни вечери,

задовол- 
нап-до увеличе. 

книжния фонд, из. 
тъ>кна библиотекарят Дане, 
до края на годината библи
отечните шкафове 
пспъднят от доста нови 
ги на български и сърбохър 
ватоки език. Разнообразието

в

ще се 
кни- време ще 

се съгласува сНикола Антов: Композиция (дърво)
на които

К. Георгиев
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ЧШл НАДЯНА СГрДМКЦА.
УСПЕШЕН КОНЦЕРТ НА СЪСТАВА „РУЙНА ЗОРА” КЛИСУРА

Димитровградските самодейци 

потвърдиха високото си,реноме
Ученическа акция 

шипков плод
за

Миналата седмица уче
ниците от основно учили
ще „Иво Лола Рибар” про
ведоха акция за събиране 
на шипков плод. В акция
та участвуваха всички уче 
ници и преподаватели и 
набраха над 6000 кгр шип

ков плод, който продадо
ха чрез ученическата ко
операция.

Средствата, от тази ак
ция, ще бъдат използвани

Още веднаж Димитровград 
ските самодейци се предста 
виха пред димтровградчани 
с успешна програма. Спекта 
•Кълът „Скадарлия през два 
десетте години на този век" 
успешно изпълниха членове
те на „Руйна зора”, 
кални и други изпълнители. 
За пресъздаване на« обста
новката от онова време го- 
ляма заслуга има прекрас
ната декорация на младия 
талантлив самодеец Велчо 
Велчев.

вствено. Нямаше онази пре 
стореност каквато неотдав
на видяха' по време на гос
туването на „популярната” 
певица Сладжана Милоше- 
виу, която на „плей-бек” из 
пя няколко песни, като под
цени димитровградската пу
блика.

димитровградските самодей 
ци към нови изяви. Усло
вия за работа има, а нали
це са и нуждите 
града от по-разнообразен и 
богат културно-забавен жи
вот.

на
за ученическа екскурзия, 
която ще бъде проведена 
през следващия месец.Зденка Тодорова, 

студент
музи- Б. Н.

ДИМИТРОВГРАДДимитровградските само
дейни не позволиха подобна 
проява. Напротив, заедно с 
останалите изпълнители Пе
тър Гигов даде свой „мини- 
концерт” на равнището на 
най-известните 11зпълнители. 
Цигуларят Гага изпълни чар 
даши, полки.
Също така висок вкус бс 
проявен и при подбора на 
стихове от Дис, Цучич, Шан 
тич, Змай, Ракич и други, 
димитровградските зрители 
напълно успяха да се „озо
ват” в онази душевна атмо 
сфера, когато „Скадарлия" 
приютява белградската бохе 
мтцнна.

Пионерите укрепват братството и единството
И тазгодишната „Среяца 

единство.
Тазгодишната, осемнадесе. егвували със свои творби 

на на художествената изложба. 
Младите поети са писали 
стихове на тема „Растем под 
знаемто на Тнто”, а пъ.к 
членовете на фолклорната 
група са се представили със 
своя програма, която била 
съставена От песни и танци 
от Димитровградско. Също 
така и представителите на 
останалите секции (геогра. 
фическа, историческа и ли
тературна) са показали до- 
бър успех.

ма братството и 
то", в която участвували пи 
онери от сръбската нацио
налност, албаноката, българ 
ската, румънската, унгарока 
та, словашката, русинската

тта, традиционна среща 
младите пжшери от репуб
лика Сърбия на която участ 
вувалн представители от пе
тнадесет училища, в които 
се учат младите от всички 
народности и народи в репу 
бл и ката

За особена похвала е тру
дът на ансамбъла „Руйна 
зора”. Имената на младите 
изпълнители от една година 
насам се наложиха в музи 
калния живот на града. До
статъчно е да се каже: Иви 
ца, Драган, Роза, Мики, Ве
льо и други, а вече да се 
знае, че техните изпълнения 
няма да разочароват.

серенади...

и турската народности по 
твърждават, че и най-мла 
дите чрез нови познанства 
иокрено другарство лродъл 
жават да тачат най-светла 
та придобивка на нашата ре 
в6люция - 
единството.

завърши.
Срещата на братството и 

единството е състояла в 
Таванукт (край Суботица) — 
САП Войводина под лозунга 
„Обичаме, своята родина и 
нейните братски народи”.

Учениците от основно учи 
лшце „Моша Пияде” от Ди
митровград, като представи
тели на българската народ
ност в СР Сърбия, на тази 
среща им се удаде възмо
жността да се представят в 
различни области и като са 
показали солиден успех. Ко
гато казваме това имаме на 
пред вид, факта че са уча

братството и
Т. Петров

Мостове за сътрудничество 

между две съседни страни
В този концерт им се 

придружиха и по-старите са 
модейци: Асен Луков, цигу
ларят Гага и изпълнителят 
на забавни и народни песни 
Петър Гигов. На този кон- 
церт се пееше без подправ
ки, непосредствено и прочу

Благодарение на трудолю
бието и усърдието на члено 
вете на „Руйна зора” дими 
тровградчани прекараха ед
на прекрасна вечер на „По
езия и музика”. Това трябва 
само още повече да несърчи ЕДИН ОТ носителите на 

международната активност 
из Съюза на социалистиче
ската младеж са общиноки- 
те конференции на ССМ в 
граничните общини, чието 
географско положение, как- 
то и другите фактори, съз
дават благоприятни усло
вия за провеждане и разви
тие на граничното сътру
дничество.

Принципите, върху които 
това сътрудничество сс ос
новава, са добре известни в 
международната активност 
на нашата страна. Принци
пи, които са насочени къ-м 
развитието на всестранно, 
взаимно и полезно сътруд
ничество, (отделно добросъ 
седски отношения) катотра 
й»ю външно-политическо оп
ределение обосноваващо се 
върху принципите на уважи 
пие, суверенитет, териториа 
лен иптегритет, певмешател- 
ство във вътрешните рабо
ти и други принципи на ак 
ту а л мата и миролюбива ко. 
сгзистенция.

те от двете страни, гостува 
не на самодейци и т.п.

Ние имаме какво да по
кажем на другите, имаме с 
какво да се похвалим и гор 
деем. В такива условия на 
сътрудничество, което съще 
ствува между младите от 
Димитровград и техните връ 
стипци от Драгоман и Го
деч, с ведка измината го
дина все по-голям брой мла 
ди хора. свързват приятел
ство .обменят опити, мнения 
и прочие.

Общинската конференция 
ма ССМ в Димитровград и 
Комсомола от Драгоман ра 
зменят делегации, които ре
довно посещават културно- 
исторически места и памет 
ници в двете страни като 
при това, естествено, се за
познават и с живота и ра
ботата на младите. Именно 
и тази година традицията 
ис бе изневерена, тъй като 
от 3 до 5 октомври в наша 
та страна пребиваваше де
легация от град Драгоман 
— НРБ, която наброяваше 
19 члена, посетиха Пирот,' 
Ниш. Белград и Ндкои дру
ги градове в нашата стра-

ИЗБОРНА АКТИВНОСТ НА ССМ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Доверие в най-активните младежи
Изборите трябва да бъдат отчет и равносметка за досегаш

ната работа на първичните организации на Съюза на социалисти- 
акционен подтик за бъдещата работаческата младеж и

В изборната дейност мла 
дежите трябва особено да 
спазват критериите при 
предлагане и избиране 
новите ръководства; да сс 
изберат най-добрите и иай- 
активнитс младежи, да се 
зачита становището, че един 
член ма ССМ не може да 
бъде повечето от два пъ™ 
последователно в същия из
пълнител но-полити чесас и ор 
гаи,
е изтекъл мандата, да се 
върнат в организациите 
сдружения труд.

които стоят пред младежки 
те организации в общината. 

В изборните активности, 
организация трябва

Тези дни започна изоор- 
ната активност в първични.

Съюза 
мла-

те организации на 
на социалистическата 
деж в Босилеград ска общи 
на, която трябва да прик
лючи до 20 октомври т.г.

навсяка
да проведе по двс^събрания: 
предизборно и изборно.

На предизобрните събра
ния, които трябва да 
проведат до 15 октомври т.г. 
се разглеждат и приемат от 
четите за досегашната рабо 
та на организацията и да 
евидентират възможните ка
ндидати за председател с 
едногодишен мандат, като и 
делегати за ОК на ССМ, а 

изборните събрания, ко
ито трябва да се проведат 
до 20 октомври, ще се из
върши избор на кандидати
те за делегати и

организацията.

избо- сеСлед провеждане на 
рите в първичните организа 
ции в местните оощности,
училищата и организациите
на сдрVЖения тРУД,

изберат председател с 
едногодишен мандат и деле
гати за ОК на ССМ, ще се 

и избори в Общин 
ССМ

които а онези, на които им
ще на

проведат
оката конференция

Междуобщинската
ССМ в Южно-

г Общинската конференция„ местните общности, заш - сс!м дШ1ИтрОПГрад. п
пред много повече отколко рам1штс ||а гршшч|ют0 Съ. 
то досст, Фябва да сс за- Тру,Д1Шчество със съседните 
стъпват за сдружаване и 0бщшш в НР България, тра 
младите земеделски произ- '1101Ш съТрудНИЧ„ с Ка- 
водитсли, за осъществява, е- ,мсомола 0т Р,’,ад Драгоман

Тр°оДнаатаКГ^Ги ойцестве - Годеч. Такова сът=ество
Ь ГбГ,т1'^тдурп=: .сДГГ^иГ^о:

ито СЮК и нашето самоуи- защото не един път е ка
зано, че народностите тряб
ва да бъдат мостове на съ
трудничество, между две съ 
седни страни. В нашият слу 
чай българската народност 
в СФР Югославия, която да
ва пример на едно ‘ та
кова сътрудничество, а пъж 
ние младите ще настояваме 
то да укрепва още повече.

И. Михайлов

Младежкитена на
кон-и в

ференция на 
моравски регион. 

Тазгодишните
на.

нрсдседа- 
Об

Димитровградските 
младежи ще въ.рнат посеще 
нието на 17 и 18 октомври.

пъ-кизбори в 
организации,

Иван Асе
на ОК на

тел на
щииската конференция 
ССМ в Босилеград трябва 

учреди до 30 октом- 
като избере нов

младежките 
според думите 
нов, председател 
ССМ. трябва да оъДат отра
жение на досегашната рабо- 

младежите в организа
на сдружения труд, 

гинал из и- 
в осъще- 

делегатската

на
на

да се
ври т.г.
председател и делегати
Междуобщинската
ренция. която ще сс учре
ди през ноември г.г. а Ре
публиканската конференция 

конститура през де- 
т.г. Според броя на 

младежите от Бо

за
конфе- вси живот на село.та на равително социалистическо 

общество се застъпват, изхо 
ждайки от принципите за 
сътрудничество се провеж
дат различни форми па все 
странно политическо, култу 
рно, спортно и други видо
ве на сътрудничество. Осно 
вийте форми на това сътру
дничество са размяна на де
легации, среща на ученици-

циитс
всестранно да се 
рат постиженията 
ствдването на : 
система, като революционна 
крачка в развитието >'а по
литическата система, крит

самокритичеоки да 
проявените

образова-Марксисткото 
мие, дейността в областта на 
науката и културата, 
дина акции, социалистичес
кото преобразование на сел 
ското стопанство и селото 
трябва и по-нататък да бъ-

ре.
ще се
кември 
членовете, 
силеградска община щс за- 

4 делегата в Междучески и стъпват 
общинската конференция, от 

един ще бъде и член 
на Председателството.

де една от основните зада-_ анализират 
слабости в досегашната ра
бота а съшевРемси"° Ла се гюта, а ощ&1^дитс задачи,

се чи на младите.които М. Янев
определят
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Босилеград
ДИМИТРОВГРАД:

ВОДОПРОВОД ЪТ НАЙ-СЕТНЕ ЗАВЪРШЕН ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЧАНА
ДЕЦАТАВОДА ЩЕ ИМА В ИЗОБИЛИЕ? напнп отопление.

Според плана в Детската 
градинка гце работят дие 
групи с по 20—30 деца и то.

ДЕТСКАТА ГРАДИНКА в 
Босилеград, която е пстърпе 
шие

Тели дии приключват раликапската общност ио 
здравеопазване, Републи
канската общност по пеп-

Регноналният водопро
вод в Димитровград най- 
сетне започна да работи, 
с изключение на една част 
от градската мрежа, чни- 
14) стари водопроводни тръ 
би не са в състояние да 
приемат увеличеното коли 
чество вода. В останалите 
улици има достатъчно 
здрава питейна вода!

очакват заетите родите- 
с малки деца е завърни: 
Тези дни строителят па 

обекта. Горско-иронии шепи

ботите, свързани с изграж 
пад ли първата група ще съчиняват 

3 и 4 години, а вто
дансто иа резервоар

Гулеиовци и Димп-
иа депа насело

троиград, както и с пола
гането ма водопроводните 
тръби през крайградското 
селище „Белеш”.

сионно и здравно оспгур- 
Регионалната обхване,

щност но водно стопап- 
ство в Ниш и гражданите 
ма Димитровградска общи 
на чрез местно самообла
гане. Т. Метров

ДИМИТРОВГРАД
Това е най-кратката, а 

вероятно и най-радостна 
новина от Димитровград, 
която димитровградчани 
вече дълго време очаква-

ЗАВЪРШЕНА СГРАДАТА НА 

СОЛИДАРНОСТТАха.

сграда, изградена преди пя 
колко години, както и ра 
ботмиците от т.н. работниче 
ски квартал па каучуковия 

„Тигър", който също

През миналата седмица 
Общинският синдикален оъ. 
вет в Димитровград пусна 
иа публично обсъждане пра
вилата за разпределение иа 
жилищата в т.н. „ограда на 
солидарността”, а която ще 
се настанят работници с 
най-низки лични доходи от 
организациите на сдруже
ния труд.

Стойността па построена
та сграда възлиза на 6 ми
лиона и 300 хиляди динара, 
а същата има единадесет 
двустайни и три едностай
ни апартамента. В състава 
на обекта са построени и 
продажбени помещения, та
ка че сградата ще има не- 
обходимте магазини за про
дажба на стоки от широко 
потребление.

тези магазини, освен 
квартирантите в тази сгра
да ще се снабдяват и квар
тирантите от солидарната

Водопроводът, който ире 
ди три години започна да 
изгражда 
трудова организация „Гра 
дня” от Димитровград, е 
най-големият комунален обе 
кт, построен в тази общи 
на през съществованието 
й! За построяването му са 
изразходвани около 20 ми
лиона динара, но стойно
стта му е много по-голя- 
ма, понеже в този обект 
са вложени на хиляди ча
сове доброволен труд на 
гражданите от общината и 
на числящите се към К> 
гославската народна ар
мия. Финансовите 
ства са обезпечили Репуб

Детската градинка в Босилеград.строителната
5 и 6 гоят комбинат от Иваньица, е 

завършил всички работи, 
предвидени в плана и ком
петентната техническа ко
мисия, след всестранно раз 
глеждане, ирис новопостро
ената сграда.

Г радинката разполага с 
319 квадратни метра ползва

завод 
така е готов.

През настоящия ггериод 
правилата на ОСС ще бъдат 
разгледани пъв всички орга 
пизаиии на сдружения труд

деца нарата
дишиа възраст. Освен два
ма възпитателя, тук ще ра
ботят медицинска сестра, го 
твачка, работник за поддър
жане на хигиената и ръко-

в града, а същите имат за 
цел

водител на организацията. 
Детската градинка е оборупо-правилно разпре

деление на жилищата.
Всъщност правилата регу

лират условията и сроко
вете за обявяване на кон
курс и разпределение на 
квартирите. Да напомним,

дена със съвременни съ°Ръ 
жения за работа и забава, 
за коиго са изразходвани 
над 500 хиляди динара.

Понастоящем се

ема площ, а заедно с дво
ра — около 3000 квадратни 
метра. Построена е край Рс 
ка Драговищица, а за изгра 
ждането й са изразходвани 
над 2,5 милиона динара, ко
ито е обезпечила Самоупра- 
вителната общност по пряка 
детска защита. В градинка
та има две стаи за обуче
ние на децата от пред учи- 
лищна възраст, кухня, кан
целария. всички необходими 
санитарни

Върши
подготовка за отпочване с 
работа. Средствата, необхо
дими за нормална работа на 
Детската градинка съвмест
но ще обезпечават родите
лите на записаните деца и 
Самоуправителната общност 
по пряка детска защита в 
Босилеград.

че тази срада е построена 
от сдружени средства на 
трудещите се и гражданите 
в общината, а първите квар- 
тиранти ще приеме по по
вод Деня на републиката — 
29 ноември.

В
сред-

Т. Петров съоръжения и М. Янев

ДИМИТРОВГРАД
СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

Още една победа 

на „Асен Балкански"
Операция на сливиците

Много често при
по уши — нос — гърло, идват раз
тревожим родители и съвсем „аргу
ментирано" и „компетентно" насто
яват да се оперират сливиците 
децата им. Доводите 
много:

специалистите За съжаление консервапгвните ме
тоди за лечение на хроничния тон- 
зилит не са особено надеждни. Въ
преки това, преди да се пристъпи 
към оперативно лечение на сливици
те, трябва предварително да 
та лечение с .медикаменти, физиоте
рапевтични процедури, криотерапия 
и пр.

наПрез средата на 
седшща (сряда, 8 октомври) 
в Димитровград се проведе 
футболна среща между ме
стния „Асен Балкански” и 
„Лужница" от Бабушница, 
която димитровградчани езпе 
челиха с резултат 3:0.

По хубаво и приятно вре
ме за игра и още по-хубав 
терен. мачът бе 
пред около 500 зрители, 
ито доволни от играта напу 
снаха стадиона. За отбеляз 
ване е, че тази среща пред 
ставляваше дерби в първен 
ството на Пиротска лига, за 
щото и двата отбора 
изминалия сезон 
ваха
ока лига.

Интересно е да се споме
не, че резублтатът от 3:0 
полза на домакините 
ше да бъде по-висок, 
както и по-рано футболисти 
те на „Асен Балкански" 
казаха, своята НЕЕФИКАС- 
НОСТ. До 
стигаме, преди 
щото и през първата и вто 
рата част на мача се играе
ше пред вратата на гостите 
от Бабушница, 
трудно се вкарваха ..

Да кажем, че при гости
те най-добър бе полузащит
никът Пейчич, докато при 
домакините, по 
далеч най-добра игра 
заха двамата най-добри фут 
болисти Кръстев и 
нов. Съдията Милан Голубо 
вич от Пирот нямаше 
«а работа, тъй като 
бе на завидно 
равнище.

миналата им винаги са 
често от се опи-детето боледувало 

ангина, слабо е, не се развива физи
чески и психически добре, 
приятен дъх от 
не се

традиция, 
пока- има не-

устата, опасно е да 
увредят сърцето, бъбреците

Кога се налага операция на 
виците? Преди всичко

сли-
Каме- ако детето бо

ледува от ангина повече от А__5 пъ
ти годишно. Тук обаче трябва 
внимава особено

или ставите.
Какъв е ефектът от тази опера

ция. Необходимо ли е тя да се пра- 
ви в такива широки размери?

От многобройните 
последък се

труд- 
играта 

спортменско

да се
много и да не се 

острите вирусни катари на 
горните дихателни

проведан
КО- смесват

изследвания на- 
установи по безспорен 

начин, че сливиците участвуват мно
го активно при изграждането 
щитните механизми на 
ганизъм и особено 
играят важна

пътища със забо- 
сливиците. Оперативна 

Да се наложи и
Лявания на 
намеса може 
други симптоми, но 
всички

Т. Петров при 
въпросът при

на за- 
човешкия ор- 

при децата. Те 
роля при предпазване- 

вирусни заболява-

през 
се състеза 

в Нишка междуобщин
случаи ще се реши от специалиста.

Детето може да бъде 
и в най-ранна детска 
подходящи сезони 
пролетта и есента, 
лага, тя може

то на различни 
ния.

оперирано 
възраст. Най- 

за операцията саIе Затова когато са здрави, сливици
те са абсолютно необходими за дет
ския организъм. Когато обаче забо- 
леят хронично, от орган на защита 
те се превръщат в орган, причиня- 
ваЩ сериозни болести 
сливичен абсцес, 
вен

в
може- но когато се на-но да се извърши по ВСЯ- 

ко време, но най-рано 4-6 
след стихването 
Най-рационал

I седмици 
на острите явления, 

малките деца да 
упойка. Така

по-

но е
се оперират с обща 
операцията се

>•това катотвърдение около- 
ревмокардит, ста- 

ревматизъм, нефрит 
фрит и др. Дали - 
чен тонзилит (възпаление 
виците), или

увсичко, за-
извършва 
значително много

много по-пиелоне- 
хрони- 

на сли- 
Ще реши специали-

коректно, със 
малко рискове и 
важното —

детето има по-
усложнения и най- 

на детето сене, спестява не- 
операцнята.

но голове приятният спомен отстът.
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съвети за домакините
ПЕТАЧИНЦИ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ НАЙ-СТАРАТА ЖИТЕЛКА В ДИМИ
ТРОВГРАДСКА ОБЩИНА — СЕТА МИТОВА

Мармелад от 

праскови
На сто години, лекар не видяла...

ши някои домакински рабо 
ти. Наистина видът й вече 
не е като преди години, но 
затова пък зъбите й са ка
то у млад човек — здрави 
и чисто бели. Старицата до
сега нито веднъж не е хо
дила на лекар, нито пък 
има нужда да ходи, защо- 
то както самата тя каза, 
„лекарите лекуват онези, ко
ито не са знаели да си за
пазят здравето през млади
те години”. А пък тя- сто
годишната старица, майка 
на седем деца, от които е 
живо само едно — дъщерята 

при която сега живее 
и която навлиза във второ
то си столетие, продължава 
да яде само мляко и черен 
домашен хляб. Баба Сета 
откри и „тайната” на Дълго 
годишния си живот: Черен 
домашен хляб, овче мляко, 
чист г 
тормоз!

При посещението на с. Пе 
тачинци, 
село в Димитровградска об
щина (на около 40 км. 
Димитровград) пе можахме 
да отминем къщата на най- 
старата жителка в община
та — баба Сета.

най-отдалеченото

от
Избършете се кърпа 5 кг 

праскови. Залейте ги с вря
ща вода само за 1—2 мину
ти. Огцедете ги и ги пусне
те в студена вода, след кое
то ги обелете 
костилките им. 
ги или ги смелете. Сложете 
плодовата каша 
да поври ,1 4 час. Прибаве
те тогава 1 1/2 кг захар. Ва
рете мармелада, 
бъркате непрекъснато, дежа. 
то се сгт-.сти. Десетина мгшу 
ти преди да го свалите от 
отъня, прибавете сока от е- 
дин лимон и 15—20 ядки от 
костилките на плода, пред
варително обелени и ситно 
окълцани.

насипете горещ в затоплени 
буркани.

МАРМЕЛАД ОТ ЯБЪЛКИ
Баба Сета Митова не мо

жа точно да ни каже прзз 
коя година е родена, но мно 
го добре помии, че родите
лите й са й казвали, че се 
е родила когато се жъне, 
което ще рече, че е родена 
през лято, а пъ.к в личния 
и паспорт пише, че е роде
на преди 105 години. Но ка
кто каза единствената й Дъ 
щеря, това едва ли -е точно.

и извадете 
Смачкайте

За мармелад можете да у- 
потребите паднали и набити 
ябълки.

Измийте добре ябълките 
и отстранете зашилите 
наранените части. Наоеже- 
ге ги на резанчета, без да 
ги белите. Сложете ги в по.

на огъня
и

като го
й

голям съд, залейте ги с мал
ко вода (едва да ги облее) 
и ги варете на умерен огън, 
докато омекнат, след което 
ги претрийте през 
Изсипете получената 
в раезлат съД и я сложете 
да се вари на умерен огън. 
Бъркайте я непрекъснато, 
защото лесно загаря. Когато 
кашата се сгъсти, прибаве
те захарта (на 10 кг ябълки 

до кг и половина за- 
няколко листа индри 
2—3 пръчици канела.

— Помня, помня турците, 
когато минаваха с коне до. 
ле покрай реката 
чна да ши разказва баба Се
та Родителите винаги ни 
криеха когато те се задава
ха от към ждрелото, а чес
то пъти с тях ни заплашва-

цедка.
каша

запо.
(_ Митова Въздух и съвсем малко

МАРМЕЛАД ОТ ЧЕРВЕНИ 
ДОМАТИ ха когато не бяхме добри ...

Сета Митова, все още е 
крепка, говори, ходи и вър-Изберете добре узрели ме

сести домати. Слагайте ги 
на части и цедка и ги по- 
правайте във вряща вода, 
за да ги обелите по-лесно. 
Пускайте обелените домати 
в съД със студена вода, до
като белите всичките. Раз
режете ги напречно и с лъ
жичка изчистете семето. Сл
ожете ги в съда, в който 
ще варите мармелада и при 
бавете на 1 кг изчистени дс 
матп по 3 4 кг захар.

Сварете мармалада на си
лен огън, като го бъркате 
непрекъснато с дървена ло
патка. Преди да го свалите 
от огъня, прибавете няколко 
листемца от индрише (сакс- 
ийно цвете сд.с силно наря
зани ароматни листа)__ илн_
настъргана лимонова кора.

Т. Петров
1
хар) и 
шс или
Доварете мармелада и го на
сипете в затоплени буркани.

АНЕКДОТИ

ПОСРЕЩАНЕ . .
МАРМЕЛАД ОТ ГРОЗДЕ 
(без прибавка на захар)

Когато през 1707 година 
Наполеон Бонопарга билтъР 
жествено посрещнат в Па
риж, някой ог придружава
щите го лица казал:

— Навярно, сър, никога 
до сега толкова хора не е 
излезнало да поорещне един 
човек.

Тези мармелад се поигзт- 
вя от добре узряло, дори 
презряло грозде от десертни 
или винени сортове.

За да добие по.прнятен 
цвят мармеладъ.т, обикнове
но към бялото грозде се 
при5авя и червено. Марме- 
лад. приготвен само от бяло 
грозде, има неприятен сив
кав звят.

Измийте добре гроздето и 
отстранете наранените зъР 
на. Смачкайте леко оронени 
те здрави зърнна и ги сло- 
огън, докато омекнат. Пре- 
жете да се варят на умерен 
трийте през цедка горещата 
гроздова маса (ако застине 
тя бързо желира).

— Това не 
драги мой приятелю, — от 
говорил Наполеон. — Хора 
та ще излезнат на улицата и 
ако го поведът иа разстрел!

значи нищо,

НАИВНА ЧУЖДЕНКА С. Клисура — основното училище
МАРМЕЛАД ОТ КРУШИ Александър — Дима пока

зал на една млада чуждей 
ка в зоологическата гради
на в Париж знаменитости
те на зоопарка. Чужденката 
се спряла пред един елен 
който имал четири рога, 
вместо два.

Измийте 5 кг дебре узре- 
ли сладки круши и отреже
те дръжчиците им. Нареже
те ги на четвъртинки и ги 
залейте в голям съд с вода, 
колкото да ги покрие. Сло
жете ги на умерен огьл Да 

омекнат. Свале-

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАДИО 
ЮГОСЛАВИЯ

Белград, Хилендарска 2/1УИзсипете получената каша 
в разлат и здрав емайлиран 
съд и я варете 
ън, като я бъркате иепрекъ 
снато, докато 
За ароматизирането й приба 
дрише. Готовия мармелад из 
вете няколко листа от ин- 
силете в добре изсушени и 
затоплени буркани

на силен ог- — Какво е това животно?
- запитала младата дама I обявява конкурсврят, докато 

те ги да се охладят и ги пре 
крийте през цедка. Към по- 

прибавете
1/3.остане Димо.

— Това е ... как да ви об 
ясня • • елен който се два 
пъти женил.

лучената каша 
кг и половина захар, 1 парче 
канела или 8—10 карамфил- 
чета. Варете мармалада до 
необходимата гъстота и го

за работа и трудови задачи
а) преводач — епнкер за български език (2 из

пълнители) на неопределено време

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА полувисшо и средно об-УСЛОВИЯ: виеше, 
разование напълно владеене на съвременния 
книжовен български език и способност за 
самостоятелно и бързо превеждане на бъл
гарски език както и чист изворен говор, спо
собност за ръкуваше с микрофон, познаване„Окупаторът“ 

балетно представление
първото

па машинопис па български език, най-мал
ко една година трудов опит на преводаческа 
работа.

Анка Радошсвич и аз вър
вим къ'М светлината —

което идва. Но
Заявления на конкурса могат да изпращат вси

чки югославски граждани. Конкурст остава от
крит 15 дни от деня на обявяването му. Реше
нието за избор ще бъде взето в срок от 30 дни 
от допя на изтичането на срока за поднасяне иа 
заявленията. За резултатите на конкурса канди
датите ще бъдат осведомени в срок от 10 дни от 
деня на избирането йт кандидатите.

Трудовата организация на Радио Югославия ще 
организира проверка на знанията и способности
те на всички кандидати, конто изпълняват усло
вията за изпълнение на задачите от този конкурс.

Заявленията за конкурса се изпращат на ад 
рее: Радио Югославия Хилендарска 2/1У, стая 63, 
Белград.

бота била завършена за око 
ло дванадесет дни. СПМ-Изключителен куриозитет 

представлява изпълнението
на балета „Окупатор 
освободената територия- 

случило тъкмо

вол ма онова 
— светло няма! Пълна тъм
нина ... И отведнъж освет- 

Елек-

на Покрай Скригин в 
бъла везла участие 
професионална оалерипа ан 

Радошевич. Към тях бн- 
и няколко мла

ансам- 
и еднаТо-

лява се пелия салон, 
тричарскияг работник погре 
шио направилвободепата територия 

„„ к-м края иа 1»->2 гади 
га след най-ожесточените
сражение срешУ
За изпълнение на <ая 
мисъл ангажирал се Жорж 
Скрит I, известен палет ма 

преди войната,
изтъкнат Филмски 

Ип-

исса
ли включени 
ди изпълнители.

контакт и
вместо да осветли пред пас, 
той осветява публиката. В мо 
мента ние заставаме,' по следТова първо балетно пред

ставление Жорж Скрити и о- 
писва така:

като разбрахме положепие- 
на Апмкато, дадох сигнал 

и ние заедно тегнахме към 
публиката...; Настъпи апла- 
уд и ра 11е... 1-1 епос редет ве 11 и »т 

публиката беше

а след
— Кулминация иа впима- 

иа посетителите настъ 
момент

стор
войната
режисьор. Било рзшено

да напише
нието

в драматичния
започна борбата за

пикола Херцигопя контакт с
още по-добре направен, 
омо*ва което аз бях мислил...

когато
освобождението. П убликата 
с внимание елледеше всяко 

И накрая,

основа на която.музика, във 
Скригин 
фия и така се 
партизански 1

от-
направил хорсогра- 

роди първияг 
балет. Тази ра- наше движение.
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ЗЛОБОДНЕВНА

село. Техните

ни трудът се улеснява... Казвам, *и 
какво ли ие говорехме, а моят син Иа 
и ко по едно време задремал се сеп
на, събуди го баба му с дебелия глас 
и детето каза:

Беше хубаво докато детето ни На 
Учи еи дететоцко беше в основно, 

приказки, чете си история, а ние роди
телите растем ли растем, че сто ведка 
година е отлично... Донася ни 
тнци, пък и поведението му е пример

не

но...
се аз отивам— Татко, моля ти 

да си лягам, утре трябва да отивам 
на училище, а вие ще ми съобщите 
решението...

Но мшшха тия осем златни годил 
ки. Детето израотна, стана вече мъ*к. • 
Трябва да го записваме в насоченото 
училище. .. По-право трябва да мислим 
кпкво ще бъде утре, когато порасне...

Седим една вечер и рошихме да 
проведем семейна конференция. Детето 
тя вечер .нарочно се прибра по рано за 
да чуе какво ще му определим да учи.

— Сийко, — каза моята милостива 
Пена, майка му де, кажи синко какво 
искаш да учиш?

— Ие зная — отговори детето — 
ХИЧ НС (71,м мислил псе ми едно . . .

Всички мълчим и си МИСЛИМ , .. Из 
ведпаж майко ми и баща ми, в един 
глас извикаха:

— Няма какво да говорим, нашият 
внук Нацето, само за лекар ще учи . .. 
В нашето семейство нямаме лекар 
трябва поне един лекар да имаме...

— Ие — извика жена ми — не ис
кам детето толкова много да се мъчи 
н след това да бъде слуга, през целия 
живот да гледа болни хора и каква 
прокопсия ще види ... Завчера когато 
бях при лекар в града, видях какво 
значи лекар да бъдеш... Човекът гла
ва не вдига... а казват заплатилата 
му не била много по-висока от един 
гимназиален учител... Дай детето за 
даскал да дадем... Ще си ходи на 
училище, ще си изпитва децата, и три 
месеца няма да работи, а заплатата си 
върви...

Тая вечер останахме до късно през 
нощта за да решим съдбата на нашия 
Нацко. Какво ли не му предлагахме. 
Едни бяха да бъде лекар .други инжи- 
нер ,трети работник, четвъртн му пред

Детето отиде да спи ...
Ние продължихме разискването 

Някъде към полунощ аз успях да при
ключа заседанието успешно.

— Моля ли се, единствено реше 
ние е детето да учи за търговец! ... .

Всички обърнаха погледите към 
мен с въпроса — защо?

— Защото в днешно наше време 
търговците най-добре си живеят. Дори 
и ако малко изучи, ще работи в наш 
ия магазин. Той пръв Ще обере кайма
ка... Ако дойде захар, цялото ни се
мейство ще, има захар.. . Ако дойде 
кафе ... Когато споменах кафето, май- 

и ка му и баба му, вече бяха отстъпили 
от предишните предложения .. Ако до
йде . . Мисля няма защо да нареж 
дам .. Каквото и да дойде той първо 
ще го ггриеме ... А представете си ако 
детето се окаже добър и изучи малко 
повече.. Може да работи в града, а 
ако още повече изучи може да се бут
не в някое външнотърговско предста
вителство и тогава нашият дом ще бъ
де пълен с долари и марки, шилинзи 
и каквито не други чуждестрани па
ри...

Клисурска болест
ОТИДО при бай-Стаменка на гоейе у Клису- 

ру. С шега се познаваме йоще през войнуту. За- 
познамо се на Дрину. Он ме постояло ока 
гоейе, алт я не стнзам да отидем. Те кара ме 
кига завърши домат си, после ми йеднуш пнеува 
да идем с целу вамилнщ кига у водиш е струю 
Каже била голема радост и после ми писа йед
нуш кига увели воду. Незнам кккво ми беше и 
тегая не може да отидем.

Онуя недслю реко кпкво сака нека йо време
то, че идем да видим кпкво работи тня мой ДРУ- 
гар оди войнуту.

Два дъна остану и да ви кажем, малср ме 
бнйе йоще на друЬня Дън стану дш нещо лоше. 
Одведе ме бай-Стаменко при доктура, имащ 
они тамо амбуланту кико у град. Млого добре на. 
прайена.

Пита ме доктурчето:
— Стари, кпкво има зор?

Има голем зор, поче да му разказуйем я. Най 
лоше йе това дека ка излезнем надвор све видим 
криво. Доктурчето изгледа се сети киква ми йе 
болеста и поче да ме раопитуйе.

— Обясни ми стари, кпкво видиш криво?
— Знаеш ли кико доктурче: първо, 

и дървя се кико завале на йедну страну... Я уз- 
нем та зажлшм и пак отворим очи, а 'оно сва 
ДъРвя и иже навалене на другу страну... Ники 
ко да Би нспрайил!...

ка

си :

све иже

Още не бях привършил с моите
доводи и всички казаха в един дъх:

— Дай го за търговец ...
— Има ли бай Стаменко телевизор?
— Има...
— Гледа ли га?
—■ Па гледамо, кикво да прайимо ... 
Тегая докторат затвори

И така нашето Наце насочихме да 
учи за тъРговеЦ Дано му господ по
могне ...

Б. Волокинтевтерат и ми каза
више да не гледам телевизийу додека евм 
гоейе...

— Оди това ти йе- видиш ли дека

на

МИСЛИ НА РАЗСЪМВАНЕ♦_ при нас
телевизията само криви сликуту д на дево, а иа 
десно... ♦

— Ама докторе, кико на клисурци нищо „е 
йе? — питал! га я.

— Е, на, ние клисурци смо се научили.. Ни- 
йе кривилю главе одавна и кико нече да дойду 
Да опрайе телевизиюту нийе овикнумо и 
че стане лоше кига опрайте токат, и Испрайе сли. 
кугу. Тегая на нас, че буде незгодно, кико що 
йе са на тебе...

За мъртвите 
шо, прието е да се

не е прието да се говори до
говори лошо за живите.

Бдин мъж като се скарал 
с жена си, влиза в най-близ 
ката кръчма. Обръща чаш
ка след чашка и мъ.р.мори 
под носа си:

— Само като си помисля 
колко пари ще ми струва 
пак тази жена ...

Лесно ена нас да се мисли, ако се мисли за нищо.

Ако нямаш толкова модни лекарства, хора- 
та щяха да се разболяват по-малко.<Ли*11ГЪОС/

Ако всички 
та би станала

Дървета растяха 
невероятно скучена!

— 0 — прави, гора-

Болен се ~ 
сЪРДечен приятел.

— Лекарят казва, че 
два месеца ще ме вдигне на 
крака.

— Е, успя ли?
— Изправи ме още 

тия ден.
— Как?
— Показа ми сметката за 

издържката ми в болницата.

оплаква на своц
— 0 —

Интересно, полага ли се на съпрузите до
живели до златна сватба, допълнителен меден 
месец!

за
— Погледни, въртоленът 

вече десет минути виси на 
едно място.

— Може би бензинът му 
се е свършил?

— 0 —

на пе- Заекът се 
ващата среда.

страхува най-много от обкръжа-
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