
ЪттстВо С
«а СФРЮ от 14 ф«ару 
*рш 1975 г. Издател
ство .^Братство” е удо
стоено с Орден братст 
■о и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и
за приноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.

— ВЕСТНИК н» 6ЪЛГ«РСК*Т« НАРОДНОСТ в СДР ФгОСЛАвИяУ

ГОДИНА XXI * 979 * 7 НОЕМВРИ 1980 * ЦЕНА 3 ДИН.НА 3 ДИН.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Ми/шйко Вельовнч 

в Димитровград Конституционните промени 

на публично обсъжданеттта-не™ г.м°КТОио>И г ДшштР°вград, след завър- 
тт™ СИ от Българи* където пребивава
^нвъв връЗКа с изложбата „Стопанството на 

на ^ Сърбия другарят Милойко Вельович, 
'^рави кратък ттрестой в Димитровград, където 
ната А€ разговор със стопанския актив на обшн-

— Съюзният съвет единодушно прие Проекта на седемте амандмана към Кон 
ституцията на СФРЮ.

— Уводното изложение изнесе подпредседателят на Комисията на Скупщината 
на СФРЮ за нонституционни въпроси — Киро Хадживасилев.

— Публичното обсъждане— три месеца до 10 февруари 1981 година

На 29 октомври т.г. Съюз но от Стана Томашевич — Конституцията на СФРЮ, на 
пият съвет на Скупщината Арнеисен. едииодVШно ирис то по такъв начин е надра 
на СФРЮ председателствува седемте амандмана нъм вена, значителна крачка на

пред нъм осъществяването 
на инициативата на другар а 
Тито за колективната ра
бота. решаване и ОТГОВОР
НОСТ.

на.

_а_ По ®реме на^престоя си в Димитровград, дру- 
Р^ ельович ое запознат със стопанското поло

жение на Димитровградска община 
вите за по-нататъшно й

Председателят на Републиканската стопанска 
камара, Милойко Вельович, запозна димитровград
ските столанствени дейци с водените в София 
разговори и изтъкна, че Димитровградска общи
на с всеки изминат ден постига все по-големи ре
зултати, но все още й с необходима по-конкретна 
помощ.

и перспекти-
развитне.

— Другарят Тито — под
черта в уводното си изло
жение Киро Хадживасилев, 
подпредседател на Комисия 
та на Скупщината 
СФРЮ

Т. Петров

ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКА 
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

на
и конституционни въ 

проси не е наблюдавал 
принципа за колентивна ра
бота и отговорност като па 
моцел за себе си. но го е 
поставил в много по-широки 
по-дълбоки и цотзначителни 
рамки, като необходимо  ст

(На З^та стр.)

Най-важна задача 

икономическата 

стабилизация ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИ
СТИТЕ В БАБУШНИЦА

СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ МЕРКИ 

НОВ ПОДХОД В РАБОТАТА
ИЗБРАН НОВ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ОТ 11

ЧЛЕНОВЕ;
— ЗА ПРЪВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ С ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ ИЗ
БРАН ВАСИЛ РАНЧЕВ.
— ЗА СЕКРЕТАР НА КОМИТЕТА С ДВУГОДИ
ШЕН МАНДАТ ИЗБРАН ПЕТЪР ТАСЕВ.

* За председател на Общинската .конференция с едногодишен 
бран ЙОРДАН МИЛЕНКОВИЧ, а за секретар на Общинския 
дини ТОМИСЛАВ СТАНОЕВИЧ

* В селското стопанство съществуват голели! ресурси

През последния 
врийски ден 31 X в Дими 
тровград се проведе заседа 
ние на Общинската конфе 
ренция на С^юза на комуни 
гтите на което освен чле 
новете на 
секретарите

догегашната дейност на ор 
ганизацида на СК в Дими 
тровградсна община както и 
дейността на Общинската 
конференция, 
ни и тела за период януари 
1978 — септември 1980.

октом- мандат нз- 
коМитет на две го-

нецни орга Комд/чигтите в Бабушниш но-и икономическите отноше 
ка обшила между първите в ни* в организациите на сдру 
Нишки регион минаха към жения труд, гамоуправител- 
нови начин на работа — иите общности на интереси 
колективна работа и отго те и т.н. 
ворност. Делегатйте на Об
щинската конференция ма — Предстоянцтят период 
заседанието си от 31 онтом изтъкна между другото Пан 
ври, съгласно приетите рта чич е период на изпит на 
тутарни решения, избраха дееспособността и организи 
нов Общннсни комитет от раността на СК в изпълие- 
11 членове председател па името па задачите, отиаря- 
коифсренцията Йордан Ми- щи се до претворяването в 
лепкович. шеф на отдел живота на стабнлизацнон- 
иивестиции гщи ООСТ „Бал иите мерки. Началните ре- 
каи" във Велино Бомишци, зултати постигнати в тази 
а за секретар Общиигният област не бива да ми ирис- 
комитет избра Томислав Ста лнват, а трябва да бъдат

подтик за още но-сериоз- 
им усилия за действуваме в 
тази масона. Съюзът на ко
мунистите, като водеща иде 

ор йпочполитическа сила пое
ма пълна отговорност за ус 
пешпото изпълнение на те 
зи задачи. Паралелно г това 
трябва най-усърдно да се ра 
боти върху по-натптъшиото 
идойно-пош гттгчесно издига-
не на членовете на СК и дей

доминантна роля на работ
ническата класа.

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА 
ДЕЙСТВИЕ

Конфе ренцията, 
на първичните 
представители НОВ ОБЩИНСКИ КОМИ

ТЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ 
ЧЛЕНА

организации, 
от обществено - политичегки 
те организации и Общинска 
та скупщина, присъгтвуваха 
и РИСТА МЛАДЕНОВИЧ — 
изпълнителен сенретап към 
Председателството на ЦК на 
СКС и доктор ЖИВОТА МаР 
КОВИЧ изпълнителен, секре 

на Председателството 
на Междуобщ ишжата конфе 

СКС в Ниш.

Изхождайки от основните 
насоки на деиствуване, ут 
въРДени на партийните кон 
греси и актуалните идейно- 
политически задачи, произ- 
тичащи от 13-то заседание 
на Централния комитет на 
Съюза на югославските ко
мунисти, комунистите в Бабу 
шпншка община занапред 
ще раздвижат още поенер 
гнчна акция ше се борят 
за повишение производител
ността на труда а за разоб 
лмчаването и премахванетб 
на всички видове отрицател 
ни явления, хванали тук—та- 
ме корен в областта на зае 
мането на работа, или във 
възнаграждаването опо.ред 
резултатите от труда. В то
ва отношение тпе се про
дължи с борбата за прове
ждането на Закона на сдру
жения труд, за разширява
не и задълбочаване на само 
управителното планиране и 
договаряне, за сдружаване
то на труд и средства в.ъР 
ху доходния принцип.

(На 4-та сто.)

Общинската конференция 
на СК, избра нов Общии 
ски комитет от единадесет 
члена. председател на Об
щинската конференция с ман 
дат от една година и ссн 

на Общинския коми
тар

ретар
тст с мандат от лве години.

Трябва да изтъкнем и фак 
та, че Общинският 
тет е намален почти двой 
но така че сега има 11 чле 

ВАСИЛ РАНЧЕВ.

.ренция на
Със състоялото се заседа- 

на Обшингката нонфе 
на Съюза на кому

коминие
иоевич, отговорник в цеха 
/Гначшша” в 0ОСТ „Лужпи 

ца" в Бабушница.

ренция
нистите в Димитровград, е 
закъРглен един етап на нор 
мативни. организационни и 
кадрови приспособявания на 
ОК на СКС които илцт за 

да обезпечат условия 
по-широко

нове и то:
ПЕТЪР ТАСЕВ, СТАНКО ПЕ 
ШИЧ, МИЛИЯ ГЕОРГИЕВ. 
АДАМ ГЕОРГИЕВ. НИКО
ЛА ДИМИТРОВ, ВАСИЛ ТО 
ДО РОВ ОЛГА ИВАНОВА. 
ТОМИСЛАВ СТАНКОВ. ДИ 
МИТЪР ТАШКОВ МИЛИ- 
САВ СТАНОЕВИЧ. 
изтънна Венко Димитров, до 

секретар на ко 
намаляването броя

Доклад за актуалните за
дачи, които стоят пред 
гамизациите на Съюза 
комунистите в Бабупшишка 
община изнесе досегашният 
гскретар на Общинския ко
митет на СКС Миодраг ПАИ 
ЧИЧ. Като една от основни 
те задачи, които ежедневно 
трябва да бъдат във фокуса на - стш/ване тю посока на още 

, по-пълна демократизация в
активността на СК като по

па
цел
за цялостно 
прилагане принципите и ста 
повитата, които Съюзът на 
комунистите прие в ОгЪ7Це 
ствяването инициативата на 
другаря, Тито за довеждане 
на колективната работа 
тго-нататъшната демоноатиза 

на обществено-лолитиче

и

Както

Гегашният 
митета е

членовете на Общинския 
■комитет, обезпечават се опре 
делени организационни и 
кадрови ппедусловия за при

и вниманието на Съюза ма ко 
(муиистите Панчич изтъкна 
'провеждането иа стабилиза
ционните мерни и борбата 
за по-нататъшното унрепЬа- 
ие и развитие иа общество

па
ЦИя 
ските

Заседанието на ОК имаше 
и отчетно-изборен характер 

така бе обсъдена и

такъв начин ге допринася 
за по-тясно съдействие на 
СК с останалите общестпе- 
по-политичерки сили, а за

отношения.

(На Яда стр.)а също



ЮГОСЛАВСКО-КИТАЙСКИ
ОТНОШЕНИЯИЗБОРИТЕ В САЩ

Убедителна 

победа на 

Р. Рейган

Лжуранович 

в НР Китай
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ма Съ 

СъВСТЮ31Ш изпълнителен 
Веселин Джурааювич от 
вчера пристигна на офици
ално приятелско иорещенлс 
в Народна република Ки
тай- Посешенирто те про
дължи до Ю ноември.

кандидат. Смята <•©Според последните резул 
тати на изборите в Съедннс 
шгге американски щати, кан 
дидатът на Републиканската 
партия Роналд Реган до 
сега е гпечелнл изборите в 
35 американски щата. дока

скня
че главно слабото стопанст 

голямата инфлация, без 
работицата са гъ действувал и 
на победата на Рейган, но

«о.

н подчертаването на предуп 
рождението че Америка ди©с 
трбвц да С^,де воещго по-мо 

Съветския Съюз.
ИРАНСКО-ИРАКСКИЯТ КОНФЛИКТ И СЪБИТИЯТА 
ОКОЛО НЕГО

то сегашният президент и 
кандидат на Демонратнчесна 
та пдотня Джими КартъР 
в 4 щата. Рейган до сега 

403 „електори”. а

„С посещението па пред-
1цна от седателя па Оьюзии« из- Боевете не шрат, търси ее решеннв

АБАДАН — Място на ожесточени боеве — Иранският 
ми1Шгтър на нафтатл Мохамад Тондгуян с група оьрат 
НИНИ наддал в иракско гшеиичество — Комитет-ьт на 
добрата воли ма нсобвт,рзашггр страни продължава 
да работи в Белград, търсейки пътиша за мирно разре 
шаване на конфликта.

в НР 1Сиотълмителон С7,пст 
тай продължава уопешпого

всс оше не нот- 
ренуб

Според
въРДешгге сведения, 
лнканскнте ка1щндати пече- 

победа и в борбата за 
места в Копгреса, нанто в

получил 
КартъР само 

Тази толкова убедителна 
победт на Рейган изненади 
ла ■ дори н онези които очак 
вали победата на републикан

35. Н ПЛОДОВИТО СЪТРУДИИЧСППЮ

между Югославия и НР Ки
тай- отношенията с които 
се развиват в духа 
ятелстио и взаимно разбира-

ЛЯ1

Сената, твка и в Представи 
телни« дом. па цри

телство. Вд,оръже1Шят конфликт 
мйжпч- И пан и Ирак про 
дължала приковава вни
манието на световната об- 
пгегтвеност и да застрашава 
световния мир. Боевсхе не 
сгшрат на всички полесра
жения. а най-ожесточените 
се водят на южната част на 
фронта, около Абадан и 
Хоремшехр. Йрангната ос
ведомителна агенция 
съобщила, че ирански ге- 
рилци са нанесли тежки 
удари на неприятеля" в цен
търа на Хоремшехр, с кое
то премълчано се признава, 
че този град се намира под

за световнист мир.
Всичко това налага неот

ложни акции за мирно раз
решаване на иранско-ирак
ски* въоръжен конфликт. 
За отбелязване е, че ежедне 
бно гс увеличава числото 
на мировите инициативи. 
Централно място в тя* без
спорно заема акцията на 
необвързаните страни. Как 
то е известно, Координаци
онният комитет на необвър
заните страни в Ню Йорк 
по инициативата на Ясер 
Арафат, взе решение за съз 
даване Комитет на добрата 
воля на необвързаните гтра 
ни за Ирак и Иран. При 
съгласие на двете воюващи 
страни, този Комитет съчин 
яват: Куба, Индия. Пакис
тан, Замбия, Югославия и 
Палестинската освободител 
на организация-

Според публикуваното от 
Танюг първо съобщение за 
работата на Комитета ми
нистрите на външните рабо
ти Малмиерка. Нарасима 
Рао, Аги Шахн. Чакулид, 
ВъР.ховец и Каду.мн са про- 
дължили да обменят мне
ния за съц!ествуватгтата об 
.-тановка и да правят допит 
вани* за възможния принос 
на движението на необвър
заните за политическо, мир 
ко. справедливо и достоин- 
ствено разрешаване на кон
фликта между тези две не 
обвързани страни.

В разговорите иа Джура- 
ловиу с председателя иа 
Държавния съвет ма НР 
Китай и останалите китай
ски ръководители ще се раз 
менят мнения по всички въ 
проси от двустранното сът
рудничество и отношенията 
чиито основи положиха пре 
зидемтите Тито и Хуа гу- 
фен. Ще бъде посветено 
особено внимание на усъ 
въ.ршенствуването на ико
ном! гчег кото сътруднич ест

ПАРС

иракгки контрол.
С изненадно нападение на 

един спореден път вън от 
Абадан. извършено 
няколко дни. иракски вой
ски са запленили иранския 
министър на нафтата Моха
мед Тондгуян. 
министъра на нафтата 
шери и още трима функци
онери от Министерството на 
нафтата на Иран.

И двете страни продъл
жават да публикуват лроти 
в о реч ни съобщения за за
губите на неприятеля. Без
спорно е обаче, че този въ
оръжен конфликт

во.

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет ще ра 
зговаря с китайските си 
събеседници въЦ връзка 
г всички актуални междуна
родни въпроси от взаимен 
интерес.

предиКартър — Рейган

Бар ще посети помощник— 
Бу-

Посешението следва 
даде принос за по-добро ра 
звитие на отношенията ме
жду двете приятелски стра- 

както и за укрепване 
на мира и международното 
сътрудничество" — 
официалният представител 
на Съюзния секретарият на 
външните работи.

да

ни отнася
все повече и повече човеш-

ООН: ПОМОЩ НА ПАЛЕ
СТИНЦИТЕ

ки жертви и 
средства и ресурси, 
това. положението 
регион се усложнява и пред
ставлява сериозна опасност

материални 
Освен

По покана на председате 
Ля на Съюзния изпълните 
лен съвет Веселин Джура 
нович, председателят на пра 
вителството на Република 
Франция Реймонд Бар със 
гъпругата си ще пребивава 
от 12 до 14 ноември на офи 
циално приятелсно посеще
ние в нашата страна. (Та- 
юг).

заяви

в тозиОбщото събрание на ООН 
възобнови мандата на Аген 

световната оргацията на 
низания за помощ на пале 
етилените бежанци през глед ЮГОСЛАВСКО- ГРЪЦКИ РАЗГОВОРИ
ващите три години и приз 
ва всички страни с увели 
чени парични вноски да 
помогнат осъщегтвяването 
ролята и задачите на Аген 
цията.

НАРАМАНЛНБ НА ПОСЕЩЕНИЕ В НАШАТА СТРАНА
По покана на Председател 

г.твото на СФРЮ, президен
тът на Република Гърци и 
Константин Караманлис пре 
бива от 5 до 7 ноември на 
официално 
сещение в нашата страна.

отношения и 
сътрудничество с Гърция 
както и г. всички съседни 
страни.

всестранно че с полагане на двустранни 
УСИЛИя 
ничертво

целокупното сътруд 
между двете стра

ни може да се издигне на 
по-високо равнище”.

По време на 
Караманлис

Кратки новини Желая цри това ообено 
да подчертая голямото зна 
чение на по-ранншите сре
ши на президента Тито и 
президент^ Караманлис, 
които

приятелско по-
посещението, 

и неговият до- 
председателят на 

Председателството на СФРЮ 
Цвиетин Миятович 
виха обмен

БЕЛГРАД. — Подпредседателят 
на СФР Югославия

По този повод официал 
представител на Съю 
секретариат на външ

макин.
Председателството 

Сергей Крайгер направи тези дни официално и 
приятелско посещение на Колумбия, Енвадор, Пег 
ру и Никарагуа, оглавяващ югославска правител-

на НИят 
ЗНИя
ните работи заяви пред ди
пломатичния редактор 
Танюг:

в
се създаде солидна 

основа за угпещно развитие 
на добросъседските отноше-

наттрави 
на мнения по 

актуалните въпроси на меж
дународните отношения, от
делно на онези които пря 
ко засягат двете съседни 
страни. Особено 
ще бъде посветено 
вършенствуването. на била- 
тералните отношения и сът 
рудничество.

на
ствена делегация.

В разговори е най-високи ръководители в 
тези страни бяха обсъдени въпроси, отнасящи се 
до активността на необъврзаните в днешната меж
дународна обстановка и нянои актуални въпроси 
от взаимните инономически отношения с тези стра-

ния и всестранното сътруд 
ничегтво между Югославия 
и Гърция въз основа 
читане принципите за суве 
ренитет, интегритет и 
меса във вътрешните работи 
и пълно взаимно уважение.

Твърде сме доволни 
ществените резултати в раз 
лични области на двугтра 
нното сътрудничество. Това 
укртша взаимното доверение,

,Д1огещението на гръцкия 
президент отразява висока
та степен на приятелските
отношения
вото между нашите две съсе 
дни страни.

на за внимание
и сътрудничест на Усъ-нена

1Ш.

МОСКВА. — Шефът на афганистанския ре- 
Кемал Бабрак завърши завчера триседми- ИзхождауЛси от принципи 

те на политината за необвър 
заност,

За резултатите в разгово
рите Миятович — Караман 
лис по-обширно ще ви ос 
ведоми в следващия брой 
на „Братство”.

от осъжим
чното си посещение в Съветския съюз и замина 
от Москва за Афганистан. Югославия пое ле до 

вателно се застъпва за раз 
витие на добросъседските
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ- В БОСИЛЕГРАД

Да се изполузват собствените
отношения и занапред ще 
бъдат в центъра на внима
нието на Синдикалния 
и гиндиналнито 
ции в общината.

Взимайки 
данието Богдан 
наза:

възможности съвет 
организа-

участие в засе- 
ТрифуничкоН°я“ВЯВаИеТО на ино»°мическата стабилизация 

на сдружения труд саглавна и отговорна ” 
цпи в Босилеградска община.

За нов председател на Обтин,кня 
е избран ПЕНКО НАЙДАНРв ”

организациите на 
1Шя труд включвайни и син 
дикалшгге организации, 
изготвянето ца 
ните развойни црограми, ко 
ито трябва да определят дъл 
госрочни направления в ре 
шаването на основните про
блеми в сопанското

сдруже-и провеждане в практика За 
организа

съвет г едногодишен мандат 
дългогодишен обществено-политически '

— Периодът от една го
дина от въвеждането 
колективната работа, ръко
водство и отговорност о ма
лък за да. може да се да
де по-обстойна оценка, но 
вге пак са постигнати доб
ри резултати. Не е достатъч 
но да се изготвят стабилиза 
ционни програми, но тряб 
ва да намери себе си в тях. 
Ние имаме суровини и тряб 
ва а помоацта на цялата ни 
общногт да ги използваме. 
Нашето

задача на синдикалните е насредно„срочсиндикален
деец.

На 3 ноември т.г. в Боси 
леград се проведе отчетно- 
лзборно

за осъществяването на ико
номическата стабилизация, 
прилагане, в црактика Зако 
на на сдружени^ труд и 
прочее.

. Обща нонгтатация 
ствуващите е, че началните 
резултати в осъществяване 
то на

заседание на Об 
тинския синдикален 
на което бе оОсъден 
лада за едногодишната 
бота на съвета. иа 
нието. -освен членовете 
Съвета присъгтвуваха Бог- 
дан ГрнФунич 
на Междуобщинс

развя
на общината. Те тряб

ва да допринасят за разви
тието

тиегъвет, 
док 
ра- 

заседа-
на сдмоуправителното 

планиране и договаряне 
жду организациите' и инди
видуалните 
ски производители. Особе
но внимание

на уча ме
на

селскостопан-стабилизацио н нитепредседател 
кия програми в организациите 

е доб-
за това свидетелствуват 

и резултатите от стопанисва 
нето в първото 
па текущата 
организациите не * отчетоха 
загуба. Все пак

развитие е в наши 
Ръце, каза накрая Трифу- 
нич.

Накрая членовете на Об
щинския

трябва да се 
даде на. собствените 
вини които разполага 
щината, на преден план за 
развитие ма животновъд
ството. за »}оето има добри 

. възможности.
Общественото развитие, 

всенародната отбоана и об 
ществената самозащита, ра 
зпределението на труда и 
възнаграждаването според 
резултатите на труда, раз 
витие на самоуправителните

синдн
кален съвет в Южноморав- 
ски регион, Миодраг 
нович, член на Предгедател 
ството на Междуобщинския 
синдикален съвет и ръково
дители на

на сдружения труд
суро-ра.

Ива- оо-
синдикален 

вет. единодушно избраха за 
нов Председател с едного
дишен мандат Пенко Найде
нов, а същевременно дадо
ха предложение нов Пред
седател на Междуобщин- 
гкия синдинален съвет да 
бъде избран Миодраг Ива- 
нович, досегашен член на 
Председателството.

полугодие съ-
година, когато

обществено-ио- не са из- 
възмож- 

още отсъству- 
работното

време не се използва цялос 
тно, не пести се в матери 
алите, и подобно, 

отчетно-из- През
заседание на Общин риод. Синдикалният 

ския синдикален гЪвет, на раз^рна 
ноето тряова. да изоерем нов Бъв всични о(йагти на живо 
председател с едногодишен , та. Според статистиката 
мандат провеждаме след по Председателството 
ловин година от смъртта 
иа другаря Тито. която 
боко трогна
и народногти в Социалисти
ческа самоуправителна и не 
обвързана Югославия.

Днешните и бъдещите по
коления на работническата

литическите
общината.

Уводното

организации в ползвани всички 
ности. Има 

на ващи по болестизложение 
заседанието изнесе 
Найденов, който 
гото каза:

— Днешното 
борно

Пенко 
между дру ПЕНКО НАЙДЕНОВ 

роден порз 1926 година 
в село Божица. ЗавъР 
шил е средно образова 
ние и е високо квали 
фициран работник — 
гостилничар. В досега 
шната си работа, ня
колко пъти е бил ди 
ректор на различни ор 
ганизации. Активен 
обществено 
ски деец. член на Съю 
за комунистите е 
1948 година. Има завъо 
шепа политическа шко 
ла. а за дългогодишна 
обществено — политп 
чесна работа е отли
чен с Орден на труда.

I:

едногодишния пе-
съвет

дейност Конституционните промени 

— на публично обсъждане
на

в отчете
ния период са проведени се
дем
ки организации и Общин
ската

Дъл- 
всички народи общертвено-лолитичес

е (От 1-ва^ртр.) Във втория амандман 
утвърждава, че избраните и 
наименовани дейци и др. но 
гители на функции се изби 
рат на срок от четири годи 
ни. ако за потделни от тях 
с Конституцията 
рано по друг начин. Те мо 
гат да бъдау избирани или 
именовани на една и съща 
длъжност два пъти последо 
вателно.

Предгедателят и подпредсе 
дателите на Скупщината на 
СФРЮ

сеполитич-скуттщпна. на които 
са разглеждани . въпроси 
из живота и дейността на за безпрепятствено действу 

ване и по-нататъшно 
тие
ма. Смисълът на този прин
цип е в преодоляването на 
всички останки на политиче 
ския монополизъм, и инди 
в и дуалния, и груповия- И 
двата вида монополизъм са 
чужди на социалистическото 
самоуправление и предста
влявали биха опасна преч
ка по пътя на неговото по
нататъшно 
Еършенствуване. В 
телност, всекй 
ва да действува така, че да 
бъде само инструмент на 
Осъществяване на самоупра 
влението и властта на рабо 
тиическата класа и всички 
трудещи се и не бива да се 
отчуждава от своята общес 
твена основа. Същевремен
но трябва да се отвори към 
всички видове обществен 
контрол над собствената дей 
пост. В работата на тези 
органи трябва да дойде до 
пълна свобода, равноправие 
то. инициативата и индиви
дуални^ принос на всички 
членове на органите.

от разви
иа делегатската систе-трудещите се в организацп 

пте на сдружения труд.класа
щите се от българската 
родност сме щастливи че ти 
сме Титови последователи. 111 

В по-нататъшното си изло 
жение, Най-денов говори

а между тях и труде 
нз- РАЗВИТИЕТО СПОРЕД СОБ 

СТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОС не е регули

Една от неотложните за 
дачи пред трудещите ге в

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И СРЕДНОСРОЧНОТО ПЛАНИРАНЕ
и председателите на 

съветите на Снущцината на 
СФРЮ се избират на една го 
дина, всеки път от друга ре 
публика или покрайнина.

В амандман четвърти се ут 
Еърждава съставътна Пред
седателството на СФРЮ, а 
в петия амандман, по еди 
нния вариант се утвържда 
ва постъпката за издигане 
на кандидати за председа
теля и членовете на Съюз 
ния изпълнителен съвет. 
Цредседателната 
ще се провежда в Социали

Образование с реалните възможности развитие и усъ- 
дейгтвп 

орган тряб

А ИЗРАБОТКАТА НА СРЕДНОСРОЧНИТЕ РАЗВОЙНИ ПЛАНОВЕ (1981 
1985 Г.) В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ЗАКЪСНЯВА

Една от непосредствените ното планиране. По тези 
документи е организирано и 
публично разискване във 
всички местни общности и 
трудови организации. Създа 
деко е и синхронизирано са

нйране да пристъпят към ре 
ализация на договореното. 
Изразените трудности и Иро 
блеми и известно изоставане 
в обще ствено-и кономинеоко 
то развитие изисква към пла 
нирането да се подхожда аб 
солютно отговорно последо 
вателно, прилагайки прин 
ципите на самоуправнтелпо 
то планиране. Следва ала 
литичеоки да се съблюдават 
проблемите насвоето разви 
тие и причините, конто тези 
проблемите на своето разви 
се утвърдят насоките и мор 
ките за тяхното премахване.

и твърде отговорни задачи 
в настоящия момент е лодго 
товката и приемането на 
средносрочна развойна про 
грама на общината. Въпреки 
че Обцгинската конференция моуправително планиране, 
на ССТН раздвижи инкциа Този комитет има задача 

резултатите да следи и насочва дейно 
ститс подготовката и прие 
мането на средносрочните 
планове.

постъпка

етическия съюз на трудовия 
народ.

Едно и сътпо лице не мо 
же два пътн последователно 
да бъде избрано за предсе 
дател на Съюзния изпълни 
телен гъвет. донато членове 
тс на този орган могат да 
бъдат избирани най-много 
два пъти последователно.

След изтичането на две го 
дини от избирането на пред 
седателя и членовете на Съю 
знпя изпълнителен съвет, 
скупцгинските съвети, въз 
основа на доклада за работа 
та на Съюзния изпълните
лен съвет, е оценяват и ое 
шават далн ца дадат доверие 
на този орган.

В амадман шести се утвър 
ждава, че дейни ноито ръко 
водят със съюзните органи 
на управление и съюзните 
органнзащш и други дейци, 
които наимеиовава Скутци 
пата на СФРЮ на същия 
порт могат да бъдат наиме 
иовани също така два пъти, 
донато с амандман седми се 
предвижда съдиите на Кон 
стмтуцмопштя съд на Юго
славия се избират на осем 
години, а намелелV тях пред 
седатсдят се избива всяка 
година, и то от друга репу 
блика или покрайнина.

тивата навреме 
в изпълнението на тази за
дача не са добри. В общи 
ната има 60 субекти (орга 
низациите на сдружения 
труд, местни общности, са 
моуггравителни обцшости на 
инте1?есите и пр., които тря 
бва да приемат средпосроч 
ни програми. Малцина от 
тях сл. изготвили проекти, 
а немалък брой все още не 
са пристъпили към планира 
нето макар че до края иа 
годината трябва да приемат 
развойните програми.

Социалистическият съюз 
преди една година прие про 
1 рама по обществена полити
ческа активност за подго 
товката на средносрочиия 
ллан на развитие в община
та за 1981 
Набелязани бяха и меропри 
ятия, свързани с подготов
ката и приемането на сред 
носрочните планове на раз 
витие № основните организа 
1Шя на сдружения труд и 
уточнени са и сроковете за 
изпълняване на определени 
задачи.

Общинската скушцина от 
своя страна е приела реше 
ние и насоки за средноороч

Изтъква се, че при иланя 
райето трябва да се изхож 
да от досег&пшите трудно 
сти сълътствували обществе 
но-стопанското развитие на 
общината. Преди всичко 
трябва да се надделява изо 
станалостта, недостатъчна га 
възможност за приемане на 
работа на нови работници и 
решаване проблемите на не
заетостта — около 1300 ду 
ши в Сурдулшяка община 
чакат работа. Недостатъчно 
се ползуват и селскостопап 
ските възможности. вслед
ствие иа подчертаната митра 
Този комитет има за задача 

1985 година. ция па населението «От една 
част в общината. Дребното 
стопанство не се развива със 
ст,ответните темпове и пот 
р<к>ностите на общината и 
сън геетвуваг г т ата I фомшиле- 
ност-

Тези и някои други тРУД 
пости задтдтжават самоупра 
вителиите структури в общи 
ната и всички носители иа 
планирането с'/,с своевреме 
яно творческо и реално пла

ЗА КАКВО ГОВОРЯТ 
АМАНДМАНИТЕ?

В първия амандман сй раз 
работват принципите за ор
ганизацията. съгтава н на
чина на работа нд тези ор
гани, за решаването, отго
ворността п равноправието 
на вепчмн членове. Всеки 
член ма колективния орган 
е лично отговорен за гвоя- 
та работа и в съгласие със 
своите гшава и задължения 
за работа с решенията на 
този орган. Всички органи 
па власт и самоуправление 
и другите носители на само 
управителни публични и 
други обществени носители 
на самоуправителии публич 
ни и други обществени фуик 
цип са длъжни своите пра 
ва и задължения да шпълия 
ват така, че да се дава въз 
можност за упражняване 
на обществен Иоптрол над 
работата им.

Също така твъоус е важ 
жно да сс осигури всички 
трудови хора и 
активно да се включат -в чу 
бЛичното разискване при ре

граждани

определени 
Тук

ализацията па 
фази на планирането, 
особена роля има-г ООСТ, ме 

конференции настпите
ССТН и местните общности 
и всички други обшсст.вело- 
по литичеоки организации: 
първичните организации па 
Синдикатите в ООСТ ССМ, 
СУБИОР и пр.

Само чрез всестрапо апга 
жираие и съобразяване с
реалните възможности, раз 
читайки преди всичко 
собствените ресурси, твредсто 
ящите средирсрочпи развой 
ни. планове могагг сетне да 
се претворяват не практика 
в конкретни дела.

на

ст. И.
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5* СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ МЕРКИ 

НОИ ПОДХОД В РАБОТАТА
бушншда. тв се наруши ос 
йонният ритъм и'& развитие 

общината. Илич подчер- 
, Ми лос За

Вида-маза между другото 
нович.

ОТГОВОРНОСТ зл НЕИЗ всичко възможно за 
ПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ш.естшгиапс иа заключенията 

. па подобрение па
приети

(От 1"»а гтр ) Трябва да направим 
осъ- и а

та, че опитът па 
кич" от Крушевад да строи 
подобен цех в Блаце пред
ставлява дублиране на мощ 
постите и е в разрез с /ши 
етите норми на поведение и 

нарушение на

тито селското
прел— Огромна е отговорно

стта иа Съюза иа комунис
тите в изпълнението на за
дачите в селското 
ство.
съл, който през последните 
години получава все по-ши 
роко значение — като една

стопанство 
1978 година от гтраиа на 
Общинския комитет на СКС 
и Изпълнителни* С7>ввт 
Общинската скупщина 
подчерта между другото Ви 
дамович.
БЕЗ ТИГЪР" НЕ МОЖЕМ 

ДА ВЪРВИМ НАПРЕД

стошн- паТози стопански отраКАЗА представлява 
подписаното преди две 
дини оразумение между 
заводите. . Тигър" в Пирот 
и , Милое" Закич" в Кру- 
шевац за производствено съ 
труди и честно.
ДА СЕ ПОДОБРЯВАТ МЕТО 
ДИТЕ НА РАБОТА

го

оп-от трите стратегически 
редслсиия в нашето разви
тие — изтъкна в изказване 

АЛЕКСАНДЪР ВИДА-
ОНЯ, КОЙТО НЕ Е ЗЛ СОЦИАЛИЗЪМ — Е НАШ 
ПРОТИВНИК Взимайки участие в оазис 

кланията председателят на 
Общин^ната скупщина

то си
ВИЧ, председател па Общин СТДНие трябва да разберем, че Съюзът ,,а К0МУ‘ 

шютите с тази кокезионна сила — това иеведнаж 
казах, а това изтъкват и много други другари — 
която държи нашата общност и поема цялата от
говорност за правилното развитие па нашата стра
на, на първо място за ролята иа работническата 
класа в нашето общество. През войната ние по
стигнахме огромни успехи. Но от този опит тряб
ваше да извлечем поуки и за днешния период. 
Защо ние тогава побеждавахме? Защото бяхме 
единни. Затова, защото ни водеше една единстве
на мисъл: Да победим окупатора и куизлмнгоици- 
те. класовия враг. Днес също така ни води една 
мисъл: да победим всички ония. конто са против 
всички ония. конто са против нашата самоупра- 
внтелна система. Тази мисъл трябва да 1ш води. 
Трябва да ни води мисълта да не смеем да до- 

. пуснем, това забранява н нашата Конституция- Но 
благодарение на широтата на нашата демократич
на система, някои успяха да внесат известна доза 
смущение у нас. Й законите понякога са малко 
неясни, така че и в нашето съдопроизводство и 
други наши учреждения до голяма степен сс е 
вкоренило нещо, което изобщо няма връзка с на
шите социалистически схващания- Противникът 
всичко това е добре известно и той е добре орга
низиран. И би било чудо да не е. когато има така 
добри условия каквито му допуснахме. Но ние се
га ще ударим върху това и ще му попречим и 
по-нататък така да действува.

В изказването си ЖИВО
ТА МАРКОВИЧ, изпълните 
лен секретно в Председател 
стяото на Междуобцшнгката 
конференция на Съюза иа 
комунистите говори за ме
тода на работа в организа
циите на СК. Той подчерта, 
че е необходимо занапред 
много по-голямо внимание 
да се посвешава на изнами- 
паието на най-адекватни ме 
юди зл п о-съ държател на и 
по-богата дейност.

Комунистите трябва да па 
звиват тънък Угет за порбле-

ЙОРДАН МИЛЕНКО 
ВИЧ с роден през 1928 
година в с. Велико Бо 
нинци. Завършил е Ви- 
рше управително учи 
лище и работи в ООСТ 
„Балкан" като завеж
дат отдел капиталов 
ложения. Участвувал 
е в НОБ. Участвувал е 

младежката трудова 
акции .Бръчко-Бановн- 
вичи” 1946 и на линия- 

, ДНамац-Сараево" 
1947 година. Завършил 
е гРедно партийно у- 
чилтце при Областния 
комитет в Ниш. Член 
на СК е от 1945 година. 
Досега е изпълнявал 
редица отговорни длъ 
жности. Получил е 
Орден военни заслуги 
със сребръни мачове 

и Орден на труда гъс 
сребърен венец.

мите във всяка среда и те 
трябва да бъдат инициатори 
за обсъждането и разреша
ването им — изтъкна Мар- 
кович. Колективната

ТОМИСЛАВ СТАНО- 
ЕВИЧ е роден 
1944 година в с. Радо 
шевац. Работи в ООСТ 
.Лужница”, цех „Тна 
чщпда". Член е на СК 
Зт 1961 година. Завър 
шил е Политическата 
шнола при МОК 
СКС в Ниш. Участву 
вал е в трудовата ак
ция . „Братство-единст 
во" през 1963 година. 
Досега е изпълнявал 
редица отговорни длъ 
жности.

през

рабо
та и отговорност, кзкто из
тъкна той — изисква много 
повече договаряне и сътруд 
кичество. Трябва да ге въве 
де такъв начин и метод на 
работа в първичните орга
низации, че те да представ
ляват трудови договори 
действие — каза между дру 
тото Живота Маркович. Тоц 
подчерта, че задачите 
13-то заседание на Централ 
ни* комитет на СЮК по

па

(„Политика”, 23 декември 1971 год)
за

та
РОЛЯТА НА СИНДИКАТИТЕ СТАВА ОЩЕ 
ПО ЗНАЧИТЕЛНА И ПО ОТГОВОРНА от

Във връзка с щастието на работниците в уп
равлението на предприятията, тоест производство
то изобщо, отслабва оная задача на профсъюзи- 
те кодто те имаха във връзка със защитата на 
работническите интереси, защото сега работници
те това нещо сами решават чрез своите съвети, 
респективно чрез управителните отбори в произ
водството. С това същевременно се улеснява двой
ната роля на профсъюзите, които от една страна 
трябваше да защищават интересите на работни
ците, а от друга страна трябваше да държат 
ка за интересите на народната Държава, 
тересите на Цялата ощност. Със запознаването на 
работниците в процеса

ставят тшед нас крупни зада 
чи в областта на провежда 
нето на стабилизационните 
мерки и

ската конференция на Со
циалистическия съюз. В то
ва отношение както посочи 
той, в Бабушнишка община 
не е направено много. Запо
чнатата преди две години 
акция на обединяване на зе
меделските кооперации и 
..Таламбас” е почти заглъх
нала въпреки приетите яс
ни становища и определе
ния. Раздробени и слаби 
кооперациите 
данович

обтт I ествено-иконо
мичееките отношения; въз 
награждаването според 
зултатите от труда подобре
нието
ство и др. — посочи Мар
кович.

СЛОБОДАН МИТИЧ 
ои за проблемите по 
яването на работа на 
дите, а Томислав Станоевич 
за някои проблеми из дей
ността на комисията за жал 
оеше

йе

на селското стопан-
смет- 

за ин- НИМИР ИЛИЧ. подчерта,
че през изтеклия петгодишен 

Зд развоен план в общината 
са постигнати наистина го
леми резултати, а добри сто 
пански резултати са постнг 
нати и през първите девет 
Л1егеца на настоящия перн-

гово-
настан

мла-
на производството, с всич

ки проблеми: с натрупването, с разходите, с кои
то досега трябваше да се борят само директорите 
тоест досегашните управления и профсъюзите, ше 
бъде улеснена и работата на профсъюзите в това 
отношение. Това във всеки глучай много ще до
принесе за стабилизацията на 
плина във фабриките, мините 
ятия.

казва
не са в състоя 

ние да вървят в крак с изи 
енванията ца времето. Това 
е една от причините за те 
кучеството на кадрите в сел 
ското

изпратена и привет- 
Накрая'трудовата дисци- 

и другите предпри-
оплаквания.

стопангтво. Защо над 
рите бягат от селското сто
панство? Поради лошите ус 
ловия за работа и нигките 
лични доходи, най-много —

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

БОСИЛЕГРАД

Доеагашната развойна програма - основа на новата
Делегатите на трите съве

та на Общинската скупщи
на в Босилеград, разискват 
днес върху обществено-ико
номическото развитие наоб 
щината и изпълнение на пла 
на и програмата за период 
от 1976 до 1980 година.

Също така делегатите ще 
разискват и върху проекто
програмата на новаата сред 
но срочна развойна програ- 

на Босилеградска общи
на за период 1981 до 1985 
година.

Според материалите 
то са доставени на делега
тите, осъществяването на 
плана в изминалия период

е провеждано в унисон със 
Закона на всички възможности за ра

звитие на общината, от 
вата средносрочна развойна 
програма много се очаква в- 
развитието на 
база, разширение 
шлените мощности, развитие 
на транспорта, 
ването, развитие иа селско-' 
то стопанство, а особено 
животновъдството, за което 
има най-добри възможнос-

сдружения труд 
за увеличение на производ
ството и производителността 
на труда, за по-нататъпгното 
развитие на социалистичес
ките, самоуправителни и об 
ществени отношения.

В отчетния период стопан 
ските организации в общи
ната са увеличили 
От 31133 хиляди динара 
87 510

110-

суровинната
на проми-

здравеопаз-

надохода
Делегати конференциятанама хиляди динара. В съ 

шия период и броят на зае- 
тите се е увеличил от 546 
на 747 работника в стопан
ските организации.

Имайки в

ти. той изнесе че ако се гс.
' нав!мевду“б1тщскоРиеТвепу се^3 т^гсам^ ДО^Пред- 

бликаноко равнище утвърд! СЮК^в™0,14 На ЦК ка 
на програма за разширяване коет° се изразява
и удвояване „а производство пане Г°ТОВНОС'г 
ТО на автогуми „Тигър" в Ба Д

од,
На заседанието делегати

те ще обсъдят, още някои 
въпроси от дейността на Об 
щинската скупщина.

кои-

пред вид, че 
все още не са използвани за провеж 

в дело на предстоящи 
те задачи. М. А.

М. Янев
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3аи-важна задача - нож
.-V,

(От 1-ва стр.) знаят че икономическата ста 
билизадтггт
дкег

в работата и пр. Такава ат
мосферане е задача от 

д.о утре. пито птуК тя 
се състои в това да се осъ 
адествяват положителни фи 
нансови баланси ко. 
на годината или в 
друг период. Борбата за ико 
номичеока стабилизация 
досега и отсега е постоянна 
и дългосрочна борба вкоито 
редица неща, не гамо в сто

каза Венко Димилагне на метода и практика
та на колективната работа 
и отговорност. За да осъщегт 
ви цялостно своите задачи 
и ролята си.

тров . — не може обаче да 
се предизвика само с праз 
ни приказки, общи фрази и 
апели

к,рая
някой

която има в но с ясни ;и нрнкресистемата на 
работа

колективната 
решаване и отговор 

ногт, Общинският 
тпе трябва коренно 
ни своя метод и съдържание 
на работа. Спирайки се в-ьр 

инциатлвата на другаря 
за колентивната работа 

и по-нататъшната 
зация

ВАСИЛ РАНЧЕВ, е ро 
ден на 28 декември 
1944 година в село Дол 
ни Криводол, инженео 
по технология, оъково 
дител на трудовата е- 
диницд ,Нишки” в 
ООСТ „Димитровград”. 
Член е на СЮК от 
23 август 1968 година. 
До момента на избира 

(Н_е за председател на- 
Общинската нонферен 
ция с едногодишен 
мандат тРй е вършил 
сл.едните обществено- 
политически функции: 
председател на първич 
пата организация на 
СС; делегат в ОС, сек 
ретар на ПО СК в 

ООСТ ..Димитровград”.
Завършил е Регионал 

ната политическа шко
ла МОК СКС в Ниш и 
Политическата школа 
.,Йосип Броз Тито” в 
Кумровец.

ПЕТЪР ТАСЕВ, е ро 
ден на 27 октомври 
1942 година в село Тоъ 
нски Одоровци, Дипло 
миран е икономист. 
До момента на избира 

не-а? му за секретар на 
номитета с двугодишен 

мандат, той бе начал 
ник на стопанството 
и финансите към Об
щинската скупщина в 
Димитровград, Член е 
на СЮК от 1 юли 1970 
година. Бил е на пове 
че отговорни общегтве 
но-политически функ
ции като: Секеретар 
на първичната органи 
зация на СК, член на 
Общинската нонферен 
ция и Общинския коми 
тет. председател на ко 
мисията за жалби и 
оплаквания- към ОК 
на СКС и др.

тни планове и програми, от 
коитокомитет 

да изме
вгеки може ясно да 

види. какво утре го очаква,
и

каква е перспективата и за 
какво се ли шаваме 
що за определено време. Без 
ясна

ху от ие-
Тию панството, но и в общест

демократи 
на обществено-поли 

отношения. Вея

перспектива, без изве 
кан-во ттте бъде ут

вено-икономическите отноше
ч НИя стности в поведението на хо 

значително тРябва да 
комунистите, както и оста ■ се изменят. Затова и дей-

тическите 
ко Димитров ре, след години, две и т.н. 

ние не ще угпеем да моби 
лизираме всички

рата.изтъкна, че

калите ностите на комунистите ме 
могат да бъдат краткосрочни 
или да ге ограничават само 
на някои от нерешените въ 
проси.
Цялостни 
длгосрочни.

трудещи 
се всички субективни сили

трудещи ге и граж 
дани, са проявили единоду 
шна и пълна 
нейното последователно про 
веждане на дело. Говорейки 

_ за бъдещите задачи, покрай 
другото бе изтъкнато 
кои форми на работа 
•миналия 
афирмиоали и не са запоЧ 
нали да работят по-активно.

за изпълняване на Задачитерешимост за
на икономическата стабилиза 
ция. При товано трябва да бъдат не ге мисли
на някои специални и осо 
бени

непрекъснати и
планове и програми, 

а на ония, които ттвкмо сега
че ня 
в из 

период не са се
Особено е важно на вся 

къде, във всеки трудов колен 
тив, да се предизвика едно 
ново поведение на трудещи 
те се поведение 
с по-голям трудов Ентусиа
зъм, със сериозност, по-гол

до края на тази година, 
трябва да се приемат — пла 
новете за 1981 година и сред 
носрочните програми за пе 
риод от 1981 до 1985 годиСтава дума за акционните 

конференции активи, съве
щания и др. Тъкмо за то
ва Обтттцнгни комитет и пъ 
рвичните организации ще 
трябва този въпрос повтор 
но да раздвижат. Все пак 
най-главца задача и за в 
бъдеще остава —

изпълнено
на.

яма отговорност, дисциплина Т. Петровж
БОСИЛЕГРАД

Снабдяването на населението-обществена грижа на всички
ИКОНОМИЧЕСКАТА СТА
БИЛИЗАЦИЯ За подобряване снабдяване 

то на населението с храни 
тел ни гтоки и стоки от ши 
роко потребление необходп 
мо е да се раздвижи 
ществецо-политическа 
ногт в местните

от година на гс^ина нужди 
те на стоки на ^елския пот
ребител постоянно нарастват 
и се менят само, че трябва 
да се води сметка за снаб
дяване на най-горещата сто

ни в селата. Голям проблем 
ге явява при превозването 
на стоката от центровете до 
магазините, нъдето няма до 
бри лъища та се налага да 
взимаме частни трактори.
В момента настояваме, да 
обезпечим достатъчно най- 
необходимте стоки, там къ 
дето през зимния период 
не може да се отива. В 
това отношение ни оказват 
помощ и гамите потребите
ли които настояват да си 
обезпечат нужните артик- 
ли навреме. За тази цел 
магазииерите им дават бра
шно и други нужни стонн 
и на почек, зацтот.о много 
от селскостопанските прои 
зводители га на работа във 
вътрешността на страната. В 
Босилеград даваме стоки на 
кредит до две години. С то 
ва желаем ла се доближим 
ло «потребителя. Нашата ор
ганизация в съдействие г ме 
стпитс общности настоява 
да разшири пътищата и да 
открие попи магазини в онс 
зи села в които няма за се 
га тъоговг.кн магазини, ка
за Танев.

За трайно., и качествено 
разрешаваме проблема по 
снабдяването при местните 
общности могат силно да 
действуват съветите на пот 
ребителнте.

Модернизирането на тър
говските магазини с послсдо 
вателно решаване на кадоо 
вите въдроси, съто ще бъ
де един от изходните момен 
ти за подобряване снабдя
ването в БостглеградгНа об 
тттииа. Също така и труде
щите сс в организацията 
трябва да активизират 
моуптравителните паботии- 
чески контроли. Разбира се,

трябва да ге разрешават и 
обективните проблеми: 
които трябва да съдецству- 
ва Общинската скупщина и 
местнихе общности.

за
Днег. когато в борбата за 

икономическа стабилизации 
има много проблеми, които 
трябва да се решават. гъв- 
сем тРябва да бъде ясно. че 
редица от тях се явяват тък 
мо заради това че по мно 
го въ^тгюси сдруженият 
труд и работническата кла,-а 
оше нямат решаващо влия 
ние.

об
дей

общности, 
а съветите на потребители 

те да бъдат координатори 
между тт.рговската органи 
зация и потребителите.

ка. ФОРМИРАН ФОНД ПО 
РИСКСегашното устройство на 

търговската мрежа, не за
доволява потребите на пот 
ребителя понеже се налага 
да измине и по 10 киломе
тра пеша до най-близкия 
търговски магазин, и пора
ди това чегто се лишава от 
купуването на някои необ
ходими стоки. Това, че ня
кои селски магазини са не
рентабилни се дължи преди 
всичко на неподходящото 
снабдяване незаинтересова
ността на продавачите кон 
то освен търговията се за
нимават и със земеделие.

Особено лошо са снабде
ни онези села които ня
мат добри пътища, или са 
отдалечени от центровете. 
Тук често тима брашно, 
сол, ориз, газ, олио л дру
ги необходими стоки от ши 
роко потребление. Такъв е 
случаят в гелата: Дукат Го- 
леш, НазъРица, Горна Ръ- 
жапа и други, които дълг 
период от в ром е сд отсече 
ни от централните пътища.

Намирайки сс пред пра
га на зимата, когато снабдя 
палето в тези магазини е 
още по-трудно шш не въомо 
жно, за състоянието в гел
ените магазини ни осведоми 
Васил Такев директор в 
ООСТ „Слога".

— С помощта на Общин
ската скупщина и общертве- 
нодюлитдоеските организа
ции в общината стремим сс 
да подобрим снабдяването и 
в най-отдалечените магази-

С цед да се подобри снаб
дяването на населението с 
хранителни стоки Изпъл
нителният съвет прие ре
шение за формиране. Фонд 
по риск, които ще има за 
задача, подобряване на снаб 
дяването на населението с 
стопанско-хранителни сто
ки: хляб. брашно, .мляко и 
млечни произведения, за- 
хъР. олио маех. сол, кар
тофи. яйца. овошки и зе
ленчуци и други стоки.

Основните задачи на фон
да га:
— Да върши сдружаване 
на средствата между за- 
гаранти раната и реалндта па 
зарпа цена.
— Да върши интервенция 
за намаляване на цените 
ПРИ някои СТОКИ.
— Да финансира контрола 
за качествата на земедел
ско-хранителните произведе 
мия-
— Да снабдява пазара със 
земеделско-хранителни сто-*

Последните мероприятия 
на Изпълнителния съвет в 
Босилеградска община за 
разрешаване проблемите във 
връзка снабдяването на на
селението със токи от пъР- 
ва необходимост в община 
та са на лице, обаче това. 
все още не е достатъчно. 
Имайки поед вид същес
твуващите проблеми в тази 

в насока, необходимо е да сс 
предприеме обществецо-ло- 
литическа дейност за из
граждане на система за кон 
тииуирано ц стабилно снаб
дяване.

За СК днес и в предстоя 
щия период, няма ^о-важ 
на задача от задачите в об 
ластта на икономическата 
стабилизация. Те са ягно
и нонкретно определени 
заключенията на Председа
телството на ЦК на СЮК 

на -в становищата 
Тринадесетия пленум на ЦК 
на СЮК, изтъкна досегаш 
ният секретар на Комите
та в доклада си за досега 
шната дейност и за пред

и

Основнатд организация 
на сдружения труд „Сло
га" от Босилеград, която е 
единствен снабдител от тоя 
вид гтони в Босилеградска 
община, върши усилия да 
задоволи потребите пл пасе 
лението. Обаче, в разреша
ването на тоя важен жиз
нен въпрос трябва да се 
включат 
тическите организации и 
мегтните общности в села-

задачи на органи 
зациягга като продължи:
г-тояптите

— 72педи в сичко на кому 
нистите трябва напълно, да 
е ясно, че борбата за ико 
номическа стабилизация

идейно-тюлитиче 
Трудногтите и

км.
обшествено-поли- Скушцината на фонда ще 

образуват: представители на 
Общинската скупщина. Об
щинската конференция на 
ССТН, Общинския синди
кален съдет 
га" и „Напредън", Кредит
ната банка в Леоковац и Ре 
гионалната гтопанска . кама-

е
постоянна 
ска
проблемите, които стдцеству 
ват в стопанството имат гол

та.
борба. Една от трайните и дъл

госрочните задачи на ООСТ 
„Слога" от Босилеград 

мрежа да 
потребителя.

ООСТ „Сло
е

сетърговската 
доближи до 
Г/ри това положение, не мо

ямо влияние и върху поли 
ическата стабилност па на
шата страна. Освен това 
комунистите трябва да

ра.са-
же да се говори за възмож 
на нерентабилиост, защото М. Янев
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ИЛ ВЛЛСИНСКИТЕ ВОДОДЕНТРАЛИСРЕБЪРНИЯТ ЮБИЛЕЙИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКА

ВИСИ НАПРЕЖЕНИЕ 31 ВСЕЕШ ПРОГРЕС„ГРАДНЯ“ 

ИЗГРАЖДА 

И СЕБЕ СИ
средногодишноВЕЦ „Власииа"— Откак през 1953 година е пусната н дсйстнис 

повече електрон |рпгиа
ТРЕТИЯТ ЕТАП: МАЛКИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ — 

ВИСОЦИ ЕФЕКТИ

произвежда 25 На <™ равнище. 
организация е 

от трудови едини

соко и завидно 
Трудовата 
съставена

Ш»ц посещението си на
Сурдулишкня край 
1931) г. другарят 1т'о дава 
зелена улица за изграждане 

една цт иай^воеобра 
зш1те цодоцеитрали — ..Ьла 
емна". В каскадна форма и 
подзели!и тунели днес въртят 
турбшш четири водоцеитоа 
ли в една сигтома — »>НъР 
ла Г „Върла И ' „Върла 
1И" и „Върла IV”.

през
ци. а самоуиравителнитс от
ношения се реализират вСегашното акумулиране 

в*!,в Власинсното трудовите единици, трудова 
и обедине

те па па водата
езеро дава възможност за 

производство
т^ организации

от иото елеитрогтопанско пред 
приятно в Сдобия. Весни ра

Борбата за икономическа,тпбилизацня 
етап, когато вече не е догтатъчно да се каже „имаме 
баланс, а това значи добре положителен деветмесечен 

стабилизацията". Стабилизационната

навлезна в годишцо 
320 милиона квтч. С изгра-

осъществяваме
политика е много повече отборбата за положителни рап 
носметки н нзнгква обстойно разглеждане на конирст

стабнлизацношште
з,4

:ннте постижения в реализация на 
програми. Положителен пример е тази насока тези дни 
забележнхме в строително предприятие , Грпдня" в Ди

Този първи етап започва 
през ледесеттс гшшнп и па 
6 ноември 1Уа5 г. др. М-оша 
Пияде пуйка в действие два 
агрегата па . Върла I"- 
да изникне този обект, тук 
са дали доброволен труд 13 
хиляди бригадири — учени 
ци, студенти селяни. Огнон 

..техника" на техния 
лопа-

лштровград.

Неотдавна, когато показа
телите за стопанисването в 
периода януари 
ври вече
„снимка”, в . Градня 
изготвена информация за 
резултатите в осъществява
нето на мероприятията и 
акциите от стабилизационна 
та програма. Посочени са 
постиженията, но и вге още 
непреодолените слабости и 
всичко това е подкрепено с 
конкретни данни.

ска материал, постигнати са 
завидни нкоцомии на строи
телен материал (пирови, жи
ца. кофраж и друго). Разхо
дите за реклами и проиагаи 
да също отчитат рязко на
маление.

гептем-
реалнддаваха

бе
пата
труд е била кирката 
тата, количката. Движеща
та пък
новоосвободената страна, за 
станала на собствен развоен 
път и прсданност към де
лото на Тнто.

Според информацията 
„Градня" е предприелд зна 
чителни крачки за подобря 
ване на вътрешната органи 
зация на оаботата, а всичко 
с цел да се повиши произ
водителността на труда ка
то главно звено в борбата 
за по-висок доход. В строи
телството е въведена бритал 
на система, трудовият ден 
започва с кратък и съдър
жателен договор за качест 
вено и ефективно изпълня
ване на дневните задачи и 
премахване на проявените 
слабости. Няма вече чегти 
премествания на работници
те, а магазинерите. бригади 
рнте и другите все повече 
се включват в производства 
то. Полагат се вгички уси
лия ефективно да се изпол
зуват строителните машини 
и останалите съоръжения.

Следва да ср подчетрае 
че всички строителни работ
ници в „Градня" получават 
лични доходи, съответни на 
резултатите от труда.

Трудещите се на тази 
сроителна организация са 
се свързали на доходни ог 
нови с циментовите фабри
ки „Нови Поповац" и Бе
ла Паланка”, с „14 октом
ври" от Крушевац и други.

В ,Градня" казват, че по 
стигнатото не е коаен пре
дел и че занапред тпе се 
полагат още по-големи уси 
лия. Засега първостепенна 
задача е борбата срещу 
слабостите, най-сериозна от 
които е неоправдателното бо 
ледуване. Именно, отсъстви
ята на по-болест са увеличе 
ни с 28 на сто, относно от 
288 на 369 случаи. С други 
думи същия период из 1979 
г. са загубени 2493 трудодни, 
а това число сега е 3112. Ос 
вен това. необходимо е взи 
мане на мерки за по-уопеш 
нб справяне с трудностите в 
обезпечаването 
и други необходими матери 
али.

сила: любовта Към

Небивалият трудов енту
сиазъм по онова време уве
личава 3,7 пъти 
ството на водоцентрали 
Сърбия. За период от 25 го 
дини четирите водоцентрали 
в системата са дали 4 мили 
арда и 200 милиона киловат
часа електроенергия. Средно 
25 на гто е произвеждано по 
вече електроенергия, по ко
ето . Власина" се нарежда 
между най-добрите в света. 
Рекордът е поставен през 
1978 г., когато са произведе 
ни 302.519 000 квтч. За десет 
месеца на текущата година 
са произведени над 250 ми
лиона квтч. тана че има из
гледи тя да стане рекордна.

ВЕЦ „Власина”По ветровитите фронтове 
на строителните обекти, 
строителите на .Градня" ра 
създали 54 милиона динара 
общ доход. За сравнение тпе 
посочим, че през 1979 годи 
на е осуществен общ доход 
от 53 милиона динара. И ос 
та нали те показатели са по- 
благоприятни от миналогоди 
шните. В тази организация 
обаче са наясно, че този 
баланс е важен, но не и 
единствен показател в борба 
та за стабилизация.

производ- ботиик активно участвува в 
деловата политика, развой
ните програми, разполагане
то с дохода.

ждането на заплануваната 
трета фаза биха се произ
веждали 532 квтч.

в

Какво всъщност поедстав 
етап? Преди Разбира се у всички е 

твърде изогтрено чувството 
за изпълнение на трудови
те задачи. Оттук и вщ-око- 
то самочувствие на всич- 
кп работници, с което по
срещат 25-годишния юби
лей, решимостта неотклон

лява третият 
всичко доизграждане (надци 
гяване) на язовирната стена 
за три метра. Освен това, 
би се построила 
стена на р. Власина, която

язовирна

ще препречи пътл на сли
ващите се води от 300 
километра площ, отногно но 
ви 100 милиона куб. метра. 
А това т»»е бъде достатъчно 
за производството на 200 ми 
лиона квтч. електроенергия.

нв.

През деветте месеца 
1980 година всички заседа
ния и събрания са провеж
дани след работното

на

вре
ме дори и заплащането 
личните 
принадлежности е било из
вън работното време. С цел 
навреме да се 
обектите — увеличено е ра
ботното време. С това 
ОгУетява често

на ЯЗОВИРЪТ „ВИСИНА" 
УВЕЛИЧАВА МОЩНОС 

ТИТЕ
ДОХОДИ И ПОУГИ Заплануван е стооежъ.т на 

нова помпена станции с мо 
щност 65 МВ. 
се ползват 
те, доволни канали .Чемер- 
нин" и „Стръвна". Инвести
циите биха достигнали един 
милиард и 200. милиона за 
помпената станция и 100 
милиона за надвисяване ча 
язовирната стена.

Ефектите биха били мно
гократни: далеч 
би била ползваемогтта 
разполагаем I не 
от „Върла I” до „Върла IV”. 
Едновременно Власинското 
езеро би се опреснило 
ви чисти планински води а 
това значи условия за 
бовъдство и туризъм в този 
извънредно прекрасен 
дел.

нато при това 
/•ъшествуващи-завъошват Язовирът . Лисина” започ

на да ге строи през 1972. а 
приключи 1978 година, 
зи втори етап на ВЕЦ „Вла 
сина" съттто има свои осо
бености: водите на три ре 
ки: Божичка, Лисинска 
Любатсна, се обръщат 
горе". Именно, 
ма на помпи и тръбопрово 
ди под натиск от 
„Лисина" с 90

се То-поскъпване 
материал.

Въведен е строг контрол ‘ на 
трудещите се в общите слу 
жби по отношение използу
ването на трудовия ден.

на строителния

и
,на- 

чрез систе-
Диециплината на заетите 

съттто е издигната на по- 
висока гтапен. За това дос 
татъчно говори фактът, че 
в този период не е имало 
несхправдателни 
и закъснения на 
още един приме.р: бравари 
те са преизпълнявали 
мите си с 30—40 на гто, 
миналите години тяхната ра 
бота е отчитана за една от 
най-слабите.

язовира 
милиона куб. 

метра вода годишно, водата 
се изхвърля на височина от 
370 метра. Оттук чрез <*.исте 
ма на канали и тръбопрово
ди се довеждат във Власин 
ското ез$ро. Тук е пробит 
и най-Дългидт тунел в Евро
па. с който водите на Любат 
ска река минават през пла 
нината и пълнят 
,Лисина”.

по-голяма
на

мощности

М. РистовичОТСЪСТВИЯ 
работа. И с но но да се върви към погто- 

янен прогрес. Защото 
гарантира не само успех 
колектива, но и на среда
та. в кодто се твори, а 
Пялата общност.

С една дума

тованоо- ри- наа
язовира

пре- и на

Характерно е също така. 
че гтооежът е извършен от 
наши строители, а монта
жът на електрооборудване
то е извършен със собстве
ни сили на ВЕЦ „Власина”. 
Петте нови агрегата 
мощнорт 71,77 мегавата. И

Осъществ-В икономиите също 
постигнати конкретни ре
зултати. Разходите за 
гия са намалени два 
(107 737,65 дин. в 1979 г. а 
54 630,55 динара в лъшия пе 
риод на 1980 г.). Представи
телните разходи са намале
ни с над 8000 динара, чув
ствително е намалено 
разходването на канцелар-

САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА 
ВИСОКО РАВНИЩЕ

са
яват се далновидността 
др. Тнто, когато 
се строи .Власина"

на
решава да 

и думи- 
му съратник 

записани 
дег>ствие 

една ирек 
нашите ра- 

и нашите техни-

енер-
ВЕЦ „Власина" не е из-пъ ги на суровини те на млизкия 

ДР. Моша Пидде, 
при пускането в 
на „Върла I": 
расна победа на 
ботници 
ци".

вестна, само г производство 
то наимат

електроенергия.
зи 'трудов колектив

То-
е израс 

на израства
тук планът се лреизпълня- 
ва: .прехвърлени” са за де
вет месеца към 69 милиона, 
а запланувано е било 66 
лиона нубичеснц метра

Трудещите се в .Градня" 
казват, че и

нал в период
нето ца 
Този

тези тоудног 
тм не са непреодолими.

самоуправлението.
път е извърц,Чн дос

тойно и днес гамоугфавите 
лните отношения

из ми
во-К. Георгиев да.

са на ви- Ст. Н.
СТРАНИЦА 6
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Белград

брой:

ИЗНОСЪТ НА СТОПАНСТ
ВОТО НА СЪРБИЯ

ИСТИНСКИ ПРЕЛОМ

СТР. 3

КОНГРЕС НА РАБОТНИЧЕ
СКАТА АКЦИЯ

СТР. 3

ТЕЧЕНИЯ НА КУЛТУРНО- 
ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМО
ДЕЙНОСТ

ИЗМИСЛЕНИ НЕДОУМЕ
НИЯ

СТР. 3

Радиусът на учебния марксизъм
Когато преди няколко години във вси

чки училища на средното насочено образо
вание в страната бяха въведени новите уче
бни предмети Основи на марксизма и Тео
рия и практика на социалистическото само
управление, това преди всичко стана по ини
циатива на Съюза на комунистите. Съдей
ки ло всичко, тук инициативата се изчерпа, 
относно премина в пасивно изчакване, че но
вите предмети гами ще срушат старата шко
ла, Че самото тяхно въвеждане не значеше 
и не значи марксистка обоснованост на въз
питанието и образованието лесно може да 
се докаже, Зазцото, какво ге случи?

ни в училището да завършат младежка по
литическа школа, да се завърнат с ударни- 
чески значни от трудова акция и в пър
вата година на изучаването на предмета, 
след само четири до пет часа, да получат 
глаба бележка.

тезиси и създавайки, мал-доктрини, схеми 
ни фразьори, които не мислят нито понятно, 
нито критически. Марксизмът. който ни се 
предлага постоянно е разпънат между акаде- 
мизма, рязко буржоазно оцветен, и праг
матизма същият и отношението между тео 
рията и практиката до край упростява. Така, 
от една страна, се създава. лъжливата кар
тина, че от книгата може да ге научи всич
ко потребно в живота, докато от друга стра
на, възвратното влияние на практиката въР- 

коления. какъв това поглед на гвета изгра- ху теорията се претворява в гола дескрипция 
ждаме при тях? Танъв въпрос не значи лод- и апология на съществуващото нормативно 
ценяване на стореното досега, защото в ко- устройство на гистемата. МладиЯт човек об-
личествен смисъл действително е направено кръжен с противоречията на средата и об-
догта. Въведени са пови предмети нзме- шеството, в което живее или както казах-
нен е и допддшен учебният план и нрогра- мс ще гтане фразьор или ще създава

печатани нови учебници, оспособенн но- гвоя броня за отбрана от натрапената от
нън идеология.

Такива аномалии помагат проблемът 
докрай да се изостри и с повишен 
оправдателно да се постави правият 
нак това поправо възпитаваме младите по-

глас, 
въпрос:

Новият предмет в класическото, 
не реформирано училище стана класическа 
учебна дисциплина с катедрен подход, фор
мализъм и вербализъм. Над милион девойки 
и младежи облада ат обемна, несвързана, на 
кърове изготвена материя.. пълна с истори- 
цизъм и опасности от упростяване р кон
сервативна интерпретация най-чето във фо
рма на диктовки на преподавателките. И не 
се знае кое е по-лошо: .дали диктатовната ка
то неотговарящ и неадекватед педагогически 
метод или ползването на учебниците, малко
то които ги има, без ясен теоретичен кон- 
цепт, ртилистически и съдтфжателно далече 
от възрастта за която са предназначени, 
мнот-о дескрипция, а малко съдържание от
носно сведени пай-черто на философията на 
марксизма.

още

ма,
ви преподаватели. Но всичко това все пак 
са организационно-технически предпоставки 
за оръществяваието па тази цел, иодто и в 
конгресните резолюции е записана: форми
ране на свободна, творческа, 
ка млада личност, която марксистки 
преди всичко значи, критически да мисли. 
Активността на СК не може да се изчерпа-

Превъомолзането на тези тенденции и 
винаги повторното размисляне за отношение

соцпалпстичс- 
а това

то на теорията и практиката е основният съ
ществен въпрос за действуването на СК 
днор. Действуването ца заводите, секретари
атите, комитетите, е .нужно и необходимо за 
професионално дидактнческото и педагоги
ческото базиране па общението в училище
то. С7.Ю31,т на комунистите, обаче, неговите 
първични организации в училището опеци- 
алио, е отговорен за целокупната идейна ос 
лова па образованието и възпитанието. Нито 
може н не бива да отслабне неговото внима
ние л грижа за преобразование на учили
щето

ва само в разговорите ро този предпоставки, 
/солното и да са важни те, пито СК може да 
секва в реализирането па идеята, чийто гла
вен инициатор е бил.с

Толкова повече, че в досегашното про
веждане на обучението па марксизма в учи
лищата и това не само в средните, има п 

тенденции по/уби и и ло марксизма за развитието на самоуправлението в 
него. Защото, младият човек 
ва с един учебен цредмет, два или три пъти 
седмично.

И не се знае на кого е по-трудно: на 
преподавателите иди учениците. На г/репода- 

затова, че болшинството са не- 
препо-

някои
и за формирането на марксисткото съзна пие 

младото поколение. При това най-напред 
мислим на редукцията на хуманистично кого 
образование В7,обще, редукцията на поня
тното мислене, при което. вигоко на цена са 
само знанията непосредствено ц веднага ири- 

(в ООСТ и на събранието в мостиа-

не се В7,зпита-
навателите

квалифицирани за ггредмета, който 
дават, че са оставени сами на себе си и ста- 

, задължени" марксисти, обременени от 
много изисквания и все повече и от разно
образни функции, П7,и не и чудно че 
кто показват анализите — все цовече напус
кат предмета, А на учениците 
брят иеобичен предмет. При това може да 
им се случи а и случва се. да бъдат актив*

Най новите разговори в Съюза на ко
мунистите, на всички равнящ и? на заседа
нията на Председателството на Централния 
комитет на СЮК което .се готви на тази те
ма, представляват предявяване на нова, по- 
ллодотвориа ефикасна и дългосрочна ини
циатива.

вали
ка- ложими

та общност). В рамките на тази и такива 
тенденция г© явява и друга, която марксизма 
в училището иретваря в катехизис, и това 
лош, пълнейки главите на младите хора с

— защото зу-



2 Комунист

ИСТИНСКИ ПРЕЛОМстопли
СТВОТСМНА СГ СЪРБИЯ

ИЗНОСЪТ ГТШШ сладостно 
по предусповие з;1 обезпечи 
нане ни нормалното фуикци 
опиране иа целокупната ди- 
етвма в домашното стоатап- 
ство. Трябва повече да_ ос 
нанася а това подразбира 
и много повече напрежения, 
по-добра 
програмиране... Този момент 
е много по-значнтелсн 
се има пред вид. че 
1И1ШЯТ пдзар 11'ЬВ все по-гол 
яма степен е съставна част 
от световния пазар. Поради 
това, че стабилизационните 
мерки на пръв шщн нзтък 
наха подобрение на платеж 
кня баланс и това преди вен 
чко чрез увеличаване на 
износа, в-к. . Комунист." пра 
дава добре отчетените ре
зултати в няколко колектива 
в СР Сърбия.

гЪс Сръбската Фабрика за 
стъкло в Парвчин и с 
с решвн въпросът за амба 
лаж в предстоящите годи
ни. Набавени са пови съор 
я.жения в стойност от 400,000 
долара, с което са създали 
условия за увеличение на 
п рою водител I юстта. 
се много от производството 
па пастьори^драни гъби, от 
които гс цужлас чуждестра 
нпият пазар.

Пристигнаха тези дии но 
ви поръчки от Съветския то 
Съюз и други страни. Става 
дума за изкупуване на „Агро 
окопортувото'' ластъоризира- 
по овощис и зеленчук, 
от осттналия чуждестранен 
пазар пристигат благоппи 
ятни вести и понички.

чиято ироизво 
е в зависимост 
компоненти, но 

ос дграздддт в машините. 
Зависимостта от вноса 
суровини и възпроизводство 

умито цени 
увелича

изводмтеди,не с това производство, до- 
като на партньорите от Ал 
жир е обезпечен крещи 
от 3,7 милиона долара. Сега 
се водят разговри със 
папски дейни от Китай за 
дългогрочно сътрудничество 
в производство на товаропо
демни машини.

Химическата 
пост ,Жупа" с водещ изно 
счик от Крушовашка общи 
на. С много качествени про 
изведения от областта на не 
органическите соли и нигв 
дини,
ини съоръжеше, 
завоюва пазара в 
брой одрани. В структурата 
на целокупната стойност на 
износа оазвивазците се стра 
ни участвуват с 35,1 на сто. 
Най-паНоед бяха гключени 
араижмани със Замбия 
покъсно с Албания и Тур 
ция. В тези страни най-мно 
го се изнася кгантат и син 
камък. В момента се водят 
разговори с Боливия и Пе 
ру и реално е да се очаква 
наскооо да се разшири нръ 
Рът на партньорите. Рализа 
цнята на зпаланувания из- 
ног в първото полугодие от 
5 милиона динара в тази го 
дина ще бъде

това
дитеднОгТ 
от вносните

организираност, нто паСто
ако

дома- пи материали.
равномерно не се

представлява отделен 
проблем. Все пак разширс 

сътрудническото

Очаква
Изнасят в 15 страни: Произ
водствена лента в .,14 ОКТО 
БАР'.

ват

прамихилс- 1ШСТО па 
и стокообмена с необвт,рза 
иите и развиващите се ртра 
ии възможно е да ге осьщс 
ствдва на плана иа развити 
сто на дългосрочната произ 
водствепа кооперация, 
зването на про<1>осионалиа н

Причината за този успех яс 
но е съдържана в качество 

на произведенията кое 
то пробива Пътищата на чу 

На мнокакто и с флотацио 
„Жупа"

ока
ждсстрания пазар.
жество евтовни ревюта про 

. 22 децем- 
висони

специаГОЛяМ техническа помоиг. 
лизания и С7>вместни услуги. 
Постигнатите досега резул 
тати иа този план абсолютно

И изведения та на 
бар" г7Х получилиДО ВАЛУТИТЕ — С ТРУД 

НОСТИ признания.са наложителни, а данните, 
че в първото полугодие на 
т.г. стойността па вноса то 
ва най-добре потвърждават.

Върху това са доприяеПреработвателният харак
тер на стопанството на ор
ганизациите на сдружения 
труд в Крушевац наложи 
потребата а си обез
печават валутите за внос 
на суровини и възпронзвод- 
ственн материали. Едно от 
решенията за обезпечаване 
на валути, стопанските дей
ци от този град намериха 
в икономическото сътрудни
чество с необвързаните 
развиващите се страни, 
кви са резултат.ите от сто
кообмена с тези страни и 
какви са възможногтнте за 
разширяване на това сътруд 
ничесгво? ___ ______

а
ли комунистите и затова тех

ПРИНОС НА КОМУНИСТИ- ният авторитет се увеличава-ч' •й! ТЕ в тази трудова организация. 
„Лъжат се тези. които ечи 
тат, работниците почитат ко 

които се зала-

КАЧЕСТВОТО ПРОБИВА 
ПЪТИЩАТА Шест основни организа 

ции на сдружения труд на 
,22 децембар” в Крагуевац 

стопашюват много успешно. 
Тук за тридесетгодишната 
работа никога не е имало 
загуби. В настоящата годи 
на обшият доход е с 25 на 
сто по-висок но в миналата 
година, чистият доход с 19, 
а фондовете съг със 71 на 
сто.

„Агроекспорт” в Йермено 
вци не чувствува дю-труд 
ни" условия в стопанисва 
кето. Добре работи и с то 
ва в практиката знае, 
има възможност и в обла
стта на селското стопанство 
и ггреаботката да се постигат 
успешни резултати.

мунистите
гат гамо за своята организа 

В ,,22 децембар" тоци ята.
ва е известно. Онези комуниче

и сти. които се отнасят прин 
ципно и постигат найг-добри 
трудови резултати имат най* 
голдм авторитет.

превишенаКа-
И химическо-гум арената 

промишленост „Милое За- 
кич" все по-голямо внима 
ние обърша към укрепване 
отношенията с развиващите 
се и необвързани страни, в 
които изнася тщевматика и 
стока с предназначение. Най 
широко струдничество и 
най^голям Финансов ефект 
тази промишленост о съще 
гтвява с Ирак, на когото 
продава не само стоки но 
и лицензи. Подобни аранж 
мани установява с Бурма, 
Индия и Иран а прави уси 
ли а да разшири сътрудни 
чеството и /- Египет и Мал 
та. В настоящата година пре 
двиден е износ в стойност 
на към три милиона долара.

В настоящата година резул 
татите в производството вт,в 
фабриката за консерви са 
надминали очакванията. По 
вече от една трета от про 
изводството трудещите ге в 
.Лгроекшорт" изнасят на 
чуждестрания пазар и зара 
ботват два милиона долара.

Комунистите в първичните 
партийни организации са би 
ли много Ог-три в оценките 
за досегашната работа. Ре 
зултатите на стопанисването 
това не са заслужили, но тук 
става дума за вътрешните 
резерви, 
трябва да ге използуват и

!
Данните от анализа, изго 

твени в Секретариата 
стопанство към Общинската 
скупщина за потреба на де 
легатите показват, че въпре 
ни извегтни проблеми и тру 
дности, от година на годи 
на износът на стоки в те 
зп гтрани се увеличава. Най 
значителен принос на този

Стабилизационната програ- 
съДъожа разработена 

концепция за увеличаване

за
ма

на производството и дохо- 
пестенето и ползува не 

на резервите, 
ки работник знае какво все 

ден трябва да направи,

Да,г ноито тъкмо сегаПонастоящем изновът се 
разширяла в много ^трани, 
затттото качеството на сто 
ките пробива пътищата. За 
седем месеци в тенущата го 
дина с 12 на сто га изоазхо 
дванн по-мално средгтва. То 
ва е резултат на осъществя 
ването програмата на иноно 
мическата стабилизация. До 
ходът е по-голям с 37 на 
сто. а чигтият 'доход с 
10 на сто.

така че все

отделно за намаляване на 
вноса.

план дават колентивите на 
промишлеността ,14 октом
ври", „Жупа”, Милое За- 
кич" и Горрко промишле
ния комбинат Дървена 
застава".
В* ' '*

КИ
Стабилизационнитеа гъшо така и всяка служ 

ба в трудовата организация- 
Недвусмислено 
соките

програми в основните орга 
низащш на сдружения труд 
сега са усоедоточени 
всично

са ясни на-
Нъ-М

онова на което по 
Тринадесетото заседа 

на НК на СЮК. Това

за намаляване на 
вноса, нойто от ден на денНа чуждестранния пазар 

ГИК „Дървена застава" е 
познат по оборудване на ен 
териери, производствена коо 
перация и техническо сътру 
дничество. Още преди едно 
десетилетие в Гана е фор 
мирано омесено предприя
тие, чийгто обем на произ 
водството е значително уве 
личен но е изменена него 
вата лтрунтура в полза на 
преработката на балваните 
в резан материал и мебели. 
През изтенлата година то 
ва предприятие е осъществи 
ло общ доход от 8 милно 
на долара. Подобно предпри 
ятие е Формирано и в Либе 
рия. което годишно реализи 
ра доход от 7 милиона до 
лара. Инак Дървена заета 
ва’" доста успешно сътрудни 
чи и с Иран. Египет, Туниг 
Сирия, в ноито изнася ме 
бели, резан материал и пар 
кет. Поради въвеждането на 
облаги (таксата) за вноса 
на паркет от Египет доведе 
до намаление на износа, га 
ка че общият износ ед
вам ттте надмине сумата от 
милион долара.

Динамичният Ръст на 
производството и развитието 
на собствени конструкции 
дадоха на ,14 октомври” въз 
можност през изтеклите го 
дини да намери изкупувате 
ли на ,-воите произведения 
в 15 страни. В Алжир, Бра 
зилия Китай, Ирак, Гана, 
Кувейт в Ангола през

«-очи
ниеотчита все по-малък рЪгТ, 

Но затова се увеличава ус 
износът.

с три 
година.

получи и най-широка под
крепа сред

корено и ефикасно 
Износът трудещите се.е увеличен 
пъти в настоящата

, Агроекспортовите" спесто 
вници наскоро ще започнат 
изграждане на нови цехове, 
които двойно ще увеличат 
производството. Затова има 
много причини защото дома 
шният и чуждестранният 
пазар търсят тези произведе 
над.

Р. Гавриловнч, Т. Йеринич

после

Какво е направенодните години 
на хиляди 
зери,
ни машини и други произве 
дения- През последните две 
години е реализиран износ 
на стойногт от 13.281 000 до 
лара, а в плана за тази го 
дина се предвижда пласмент 
на селскостопански и миньор 
ски машини и процесии 
съоръжения на стойност 
от 13 143 000 долара, което в 
сравнение с миналата годи 
на представлява увеличение 
от 64,6 на сто.

са изнесени 
трактоои булдо 

валяци товароиодем

Доходно свързване с про 
изводителите на суровини е 
дало възможност за редовно 
снабдяване по 
цени. Достатъчно беше 
щие и зеленчук за лреработ 

а договорите га дали 
възможност нравите на па 
зара да не се отразяват вър 
ху производството.

С производителите на стъ 
кло, сътио така. доходното 
свързване обезпечава редов
но снабдяване г амбалаж.
, Сдружаваме средства 
^ки.^ които имат сметка 
това”, казват в .Агроек
спорт”. Неотдавна РЕИК 
, Колубара”
350.000 долара за 
на съоръжения 
водство на шампиньни. Сто 
хиляди долара са сдружали

Все едно е, че на оценките за тазгодишния 
износ на стопанството на СР Сърбия (без покрай- 
шшнте) още ще

денции . Покритостта на износа г вноса се движи 
главно оноло 68,8 процента което 
значително

цриемчиви 
ово

ка,
представлява 

подобрение в отношение на минало-
;—“Я ПТеД <ОКОЛО 56’9 На «о) И~ятнапредък, гъвсем сигурно 
целокупните стремежи 
може повече чуждестранни 
Изразителен

идва канто резултат на 
Да се обезпечат йодното 

средства за заплащане. 
На ц,пт-ЪСТ На износ отчитат произведення- 

а черната металургия, хранителните и баз- 
транспппт^1МИЧеСКИ Ч^изведения. Машините
най слож™ ноСЪнРЪ„>!:“и,!'' КОИТО «Дноложктг наи-сложни, НО И много акумулативни
недостатъчно участвуват в 
се отнася ок за

Освен продажба на произ 
ведения, .14 онтомври" на
стоява да установи и други 
форми на сътрудничество. 
Така например на фирма 
..Барота" в Индонезия е про 
даден лиценз за ироизвод 
ство на валяци от 6 до 11 
тона и същевременно е ока 
зана професионална и тех 
ничерка помощ за овладява

та
ните

ис вси
сав

вге още 
целокупния износ. Това 

произведения, както 
тана е забелязано, че

непостят^™.. КОИТО в отДелни моменти недостатъчни на домашните

Труднортите. обаче хранителните 
и за сурови материи. Съшо 
са изнасяни и суровини 
са били

не съ
шествуват само при в носи 
телите, които винаги нямат 
достатъчни финансови 
ства, но и пои нашите про

са сдружени 
набавна

за произ производители.сред



Комунист 3

Конгрес на работническата акция
Причините и целите за провеждане на 
нов конгрес на самоуправителите но 
само че са . достатъчно познати но 

и най-широко приети, както е познато и 
широко прието и основното 
ределение на конгреса, което — разбира се— 
е концентрирано върху най-належащото: на 
борбата и задачите 
циалистичеоко

и технонратически отпори и застои в разви
тието на самоуправлението

самоуправители. А за да бъдеи всички
такъв целия ход на подготовката, субективниколко поцра- 

во от тази непосредствена самоуправителна, 
работническа акция в нашето общество ге 
чувствува потреба. Тази потреба изключи
телно силно чувствуват трудещите се и ра
ботническата класа цялостно изправени вече 
подъ-лго време пред множество препятствия 
и трудности по пътя на овладяване над об
ществената и икономическата позиция, коя
то има гарантира Конституцията, но чието за
вземане вге още тече и по-трудно и по-бав
но от реалните възможности и очаквания, 
което намалява използването на текущите и 
развойни потенциали на обществото. Всич- 
но това, разбира се, твърде неблагоприятно 
се отразява и върху съвкупните обществени 
и икономически процеси заради които е

те сили са дължни със свост организационен 
ангажимент и идейно-политическото дей- 
ствуване докрай да се изборят за това. За- 
щото, по отношение на реалните възможнос
ти на ефикасната борба на цаботника про 
тив технобюрократическите тенденции и за 
развитие на самоуправлението не трябва и 
днес да имаме илюзии но трябва ядно да се 
знае. че само ОРГАНИЗИРАНИЯТ РАБОТ
НИК, чрез сдружения труд и своята класова 
политичегка организация е в състояние да 
води и печели битките както на линията 
на своите ежедневни тана и дългосрочните 
исторически интереси.

Същинската цел и предназначение на 
този, трети по ред гамоуправителен конгрес, 
следователно, се различава от онези, които 
имаха двата предходни. Първият и Вторият 
търсеха и изнамираха нови съществени си- 

' стемни решения, без които самоуправлението 
би западнало в стагнация, а този конгрес 
— нойто ще се проведе в нашите днешни 

♦ условия когато имаме конституционно ут
върдена и законно разработена сигтема 
на социалистическото самоуправление — 
със своите предложения и решения трябва 
да даде възможност за съдомяване на все
възможните отпори и пречки, та самоупра- 
вителиата система на доминантно влияние 
на работническата класа и на всички труде
щи се съществено да заживее и дава всич
ки онези резултати, поито от него и собстве
ното му ангажиране с право всички очак
ваме.

тематично оп

на сдружения труд за со- 
самоуправление и 

ческото развитие на страната.
Въпросът, който <Г сега

икономи-

тл _ на ред. и кой
то се касае за цялото наше общество и за 
всички негови организирани социалистичес
ки сили начело със Съюза на комунистите, 
е кан и по кой начин да се подготви кон
гресът та на същия да дойдат до пълна изя
ва автентичните работнически думи и мисли 
и действителните изисквания на самоуправи
телите. ^ предприета и дългосрочната акция по ико

номическа стабилизация, чието главно бре
ме пак поемат работническата класа и тру
дещите се, които са затова и най-отговор
ната гила както за истинската идентифика
ция на отпорите и трудностите, така и за 
тяхното превъзмогване и откриването на но
ви перспективи.

Единственият логичен, а това значи ра 
оотническожласов отговор 
чен на този многозна- 

въдрос сбито даде, при своето неотдав
нашно учредяване съюзнят Отбор за свика- 
не и подготовка на Третия конгрес на само- 
правителите на Югослави^. чиито Общи на- 
соки и уводното изложение на председателя 
му Мика 1Ипиляк ..Комунист'1 публикува в 
централните си издания. Впрочем Заради всичко това, което и Отборът за 

ключи, въз основа на отделните разисква
ния в най-висшите изпълнително-политиче
ски органи на Съюза на комунигтите. Съю
за на синдикатите и Социалистическия съюз 
на Югославия подготовката за конгреса тряб 
ва да тече в общегтвената база, докато пра
вото на доминантен актьор и носител тряб
ва да принадлежи на работническата

най-ва
жната гаранция за успеха на конгреса е ве
днага, още от днес;, да почне подготовката 
и разискванията в сдружения труд, 
тре в самата работническа класа, 
гамо тя може да го нацравн конгрес на соб
ствената. работническата акция.

Излишно

т.е. въ- 
понеже

е да се доказва 
имаме пред вид множеството бюрократ*гчни

ако само
класа

ТЕЧЕНИЯ НА КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ

ИЗМИСЛЕНИ НЕДОУМЕНИЯ
Във Войводина има над 

380 различни облици на обе 
диндване на музикални са
модейци, над 192 самодей-

ции. От тях СИО за култура 
финансира около 45 от кои 
то дори 35 са самодейни. 
Брой нито много голя-м, 
ннто пък малък. (Да си при 
помним, в пялата страна ге 
организират повече от петсто 
тин култуоно-художествени 
манифестации, а от тях око 
ло 35 на сто самодейци). То 
зи брой не е ограничен от 
ншцо. Може да се увелича 
ва. нр и намалява. Във вге 
ки случай, решаващо е ка
чеството, на манифестациите, 
мястото им в културната 
среда в изпълняването на 
културните изисквания на 
обществената греда.

Най-много има музикално- 
фолклорни програми на 
войводинските самодейци. 
Разбира се оправдателно. В 
музикалната самодейност е 
вече от 380 облици на дей 
йногт От хоровете, певче 
ските групи, фолклорните 
ансамбли, все ло оркестри 
те. В тях са събрани около 
12 хиляди музикални само 
дейни. Анализите показват 
че музикалната самодейност 
е Лгй-Развита V румт»»1ската. 
русинската, словашката и 
унгарската националност.

Театралната самодейност, 
съшо така е еднакво г*лви 
та традиционна самодей 
ност във Войводина. Само 
лейнатр театрална дейност 
се изявява в около 190 ос 
новни облини. Да ^помс 
нем 
ните,

маторската, фото-кино актп 
вногтта пък дори и художе 
отвените и литературните 
и лиературните дружества.

И в този случай важи 
старата истина, че от коли 
чеството произлиза качество 
то. Наиртина, много от вой 
водинските самодейни кул- 
турно-художествени манифе 
стащщ постигат хубави ре 
зултати. Просто за това,

види. А къде все ще <ре съ
гледа
и оцени ако це на самодей

години в едно място или да 
се преседяват? Отдавна етази активност, пък
доказано, че качествената ма 
нифертация насърчава самоните културно-художествени 

манифестации прегледи. Вой дейците в средата където 
се организарата още по-пре

ни театрални дружини, гол 
ям брой кино-фото клубо 

манифестации на изо 
художници,

водина ги има, поне за сега
шните потреби и постигна 
тия
пост — дортатъчно, от об 
щинските, гъ,к до областни 
те (и няколко югославски и 
много забележки за начина

ве. дано и масово да се занима 
ват със самодейна актив- 
норт. Дотолнова тРдбва да 
се задухат манифестации
те в едно място. Щом пре 
стане да бъде , .предизвика 
телство" за определена сре-

б рази телните 
клубове на читателите и ли 
тературните самодейци- Все

интензитет на актив

организацииповече има и 
на сдружени» труд с изяве 
на културна самодейност на 
работниците. По кой път да 
се върви в бъдеще та тази, 
без съмнение важна облагт

че в тях участвуват толко 
ва рамодейди. Нека си сло 

за безбройните музи

на някои
ПъРвенрТ да. трябва и да се намери 

ново уточище и кца ре очак 
ва подобено влияние. ТвъР 
дите правила са безсмисле

на организиране 
от тези прегледи, 
вено когато се касае за размним

кални ансамбли и фолклор дслянето на самата цел на 
манифестациите. Защото, как 
инак да се обясни ,.деле 
нието" на фестивала на му 
знкалинте цружегтва на Вой 
водина който се провежда 
ежегодно в Рума. а чиято 
цел е „насърчение и попу 
ляризация на музиналните 
дружества в областта на хо 
ровото пение, оркестър 
ското свирене и 
фолклорно 
онзи във Въ.ршац, 
трябва да насърчва и тачи 
изворното музикално и иг 
ралпо-фолнлорно творчест- 
тбо на народите и народно пелта 
стнтс па Войводина". (Ци турно-художествешг манифе- 
тати взети от материалите ртации. 
на Културно-ггросветната об 
щпост и на СИО за култу 
ра па Войводина). Значи ли

на културната изява на тРУ 
дещия се да се развива до 
желаното равнище?

ни групи, които представяха 
войводинското народно богат 
ство навред из страната и 
в чужбина. Не са оедки го
дините, когато между най- 
добрите самодейни театри 
на югославските прегледи 
се намерят гамодейнитс 
дружици от Войводина. За
служават да ое споменат и 
двете школи на наивните изо 
бразителни художници — в 
Ковачица и Уздим. Ощсмпо 
го неща от тези трябва да се 
те срещи иадоугарртвото 

тепърва трябва да 
интензивния 

на самодейщггс в 
брой опгашьзации

ни.

Или, как да се намерят 
възможности, че самодей 
ците идващи на прегледите 
да не бъдат гости в мястото

КОСТА ТОДЖЕР

Цифрите, а с тях и значи 
телните постижения, едине
нието о тях под Ръка раз 
нообразността и богатството 
на войводинското културно 
поднебиедгьД дългогодишна- 

непрекъснатия 
това без

само докато са на сцената 
ко да останат 
ден
таналите. да другаруват, да 
се сближат? Засега те видят 
сцената, преди и може би 
след

поне някой
повече, да видят и ос

игрално 
творчество", от 

.койтота традиция, 
развой — всичко 
съмнено подтиква на раз 

войводи нси ат а

т.ях настъпващите, ве 
черят и веднага си замина 
ват V дома. А дали е това 

на самодейните кулкоито
споменат, от 
живот
ГОЛЯМ
на сдружения труд и техни

мисляне за 
к ултурно-х удожег т вец а сало 
дейност. Толкова повече, че 
това е една от най-преките 

удовлетворяване 
изисквания

пътеки за 
на културните 
на трудещия се и гражда 
нина.* Път който го довеж 
да до това че непосредстве 
но да учагтвува в култура 
ния акт, да бъде негов съз 
дател. Да добавим, че при 
цялото зачитане на огтанали 
те начини на задоволяване 
на културните потреби, съ 

изглежда, и най-п ри

Или. трябва ли да се ор 
ганнзират в КХД културни 
те домове, в трудовите ко 
лективи самодейна работа, 
подчинявайки всичко на пре

те срещи на другарството 
тспърват трябва да 

т.рвите Д|подовс (по-
които 
дадат
иеже от тази година се про 
тзеждат и като областна ма 
нифсстация). все до успеха 
филмовите и другите само

това, че музикалните дру 
жсства само в изнлючптел 
ни обстоятелства тачат из
ворното музикално и играл 
но-фолклормо творчество на те, 
народите и народностите на че всичко това да бъде по- 
Войводтина. Изглежда, че стоянен видна културно обо 
това все пък е редовно яв гатяване на самодейците що-

то прегледът да бъде само 
резултат на цо-дългата, ин 
тензнвана работа?

гледите ц успеха на същи 
или да се застъпваме,

култупно-художествс
КУЛ ТУРНО-П ПЮСТЗСТ1! ИТв

драматичните
дейни.

дружества, 
секции кгм културните до- ОРГАНИЗАЦИЯТА — СЪС 

ЗАБЕЛЕЖКИ...ЩНяГ
влекателан, ако се съда по мове, младежките домове, 

в организациите на сдруже 
ния труд. В тдх се събират 
оноло пет и половина хиля 
ди самодейци. И другите 
облици на самодейното дей 
егвуввне на трудещите се и 
гражданите не са по-малмо 
популярни.

ление, а че тези две мани 
фестации ..отнемат" една на 
друга нещо от качеството.

интересованието на мнозин 
ството хора. Желанието па вгени само 

деец е напълно ясно: с пло 
да на неговия труд да се 

'запознаят и другите. Да се 
види онова, което е оабо 
тил. Без намерение да се 
„хвали" с това. Само да се

ЦИФРИТЕ — С ГОРДОСТ...
Другото недоумение: тря 

бва ли да се организират доумення (а сигурно още 
гамодойиц Културио-худо- има танива не са или прие
жествеии манифестации с не трябва да бъдат това.

Всички гази, и други не
Според непълни сведения.

въ» Войводина се провсж 
дат оноло стотина 
но-художеств ени манифеста

КУЛТУ р-
Особено декла
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СЪЮЗНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯСЕКЦИИТЕ

Сборни места за 

договор и акцня
ифирмират трудини от делегати ни рбществе 

НОЧПОЛДО 1ЧССК11ТО ОрГШШЗУ
Ц11И и друга субекти, КОИТО 
Социалистическия съюз пра 
вят фронт. Лекциите ге 
формират С ЦСЛ 31,1 по-у сис 
плю решаване на иробле 
бито на трудещите се и гра 

делегат
Съртаиът на 

секциите по нравило дифо 
ренциран» т.е. организациите 
нопто съчцияват 
обезпечават онези делегати 
които ще могат кв^чифици 
рано да разискват за ЦРО 
бломатиката. която е на дие 
вен ред. Понеже винаги в 
работата на гекдннте се Явя 
ват нови проблеми и зада 
чн, това нещо търси нови 
делегати, които шознават 
проблемите, за конто се го 
вори. Такав метод на рабо 
тата на секштте на Социа 
листлческпя съюз има за 
цел да разглежда и утвъР 
ждава автентичните интеое- 
сн на хората и тези инте 
регн да изнася в скунщи 
ните на обтиествеио-полнти 
ческите общности и самоуп 
равителните общности на нн 
тересите.

ЗДРАВКОПРОЛУШИЧ ииите се 
шито гс и техните интереси. 
Ето защо секциите по своя 
та обществена роля и начин 
на ордпнизирдце трябва ви 

да бъдат открити и об-ь 
към жизнените инте

Социалистическият 
все повече става иош1тичег 
К11 израз на делегатската си 
стема и н^1-ишрока основа 
на социалистическото самоу 

бе изтъкнато

съюз

иагн 
рмати
росите и проблемите па хо
рата, особено в местните об 
щности и общините. Рази 
гкпаиията и секциите нямат 
за цел солю да осветлят 
проблемите, но ц да намерят 
за съзците съответни реше 
ния. Л топа цте допринесе 
за демократичното сближе
ние и обединяване на погле 
дите и по такт.в начшг по 
могне на трудещите се в 
делегатгките тела като са- 
моуправители да приемат рс 
шения. които ице бъдат в 
резултат па демократичния 
и самоутгравителсн договоо 
в рамките на Социалистичс

правление 
на съвещанията, които Репу 
бликанената конференция на 
ССРН на Сърбия организи
ра тази година в междуобш 
ниските и Градската конфе 

на ССРН на Бел

жда ните чрез
ската система.

секцмдта Златко Прица: Плодове па земята

ДЕМОКТРАТИЧЕСКИ ДО 
СТАНСШИЛ^АГА

ренция
град за начина на работа 
чрез секциите.

Макар че секциите га фор

становищата взети в гекции 
те на Социалистическия 
юз ге обогатява обществено- 
политическият и самоутшави- 

живот. А това до 
гкупщините

До становищата в секции 
те на Социадиттическия съ 
юз се стида чрез демокра 

процедура. Обаче,

миранн във воички среди, 
работата през секц1Ште все 
още не е започнала да живее 
в голямо число местни орга 
низашш на ССРНС. Догово 
рени га акции по оживява 
не на секциите и се очак 
ва че тяхната работа в блн 
зко бъдеще да б-кде една 
от най-широките демократи 
чни крепост на трудещите 
се и гражданите и на асо 
циащште им в процеса на 
договарянето и споразумява 
нето.

телнидт 
принасят, 
на обществено-политическите 
общности и в гкушцините 
на СОИ да се разисква и ре

в
тическа
все още има органи изпъл 
нителни и държавни, които 
които не виждат потребата шава по всички въпроси и 

проблеми върху които е ра 
зисквано и разговаряно вт-Р 
ху широка демократична 
основа. Обаче вге отгге не 
сме организирани така че 
всички трудещи се и граж 
дани, а особено преките про 
извод и тел и да бъдат носите
ли н; обществено-политичес
ката и сам оуправит е лн а та 
активност в местните общно 
сти и общините. За да се 
постигне това, необходимо е 
в Социалистическия съюз, 
в секциите му, още повече 
да се разисква по въпроси
те. за които са заинтересо 
вани работниците.

ог по-голямо зачитане на 
предложенията и становища 
та, които идват от секцията 
на Социалистическия съюз. 
Такова отношение на отдел 
ни хора и органи резултира 
от несхващенето на делегат 
ската система, която един
ствено може успешно да 
функционира ако бъде Ус 
пешно функционирал Соци 
алистическия! съюз като не 
гова основа. Отминаването 
на становищата, приети в 
Социалистическия съюз и 
на делегатската система в 
решаването на актуалните 
обществени проблеми, води 
към заяквай е на етатизма 
и вреди на самоуправление 
то. Такива поведения не 
га приел 1ливи от гледна то 
чка на нахйите идейно-поли-

СНИя СЪЮЗ.

Сенциите имат свои прог 
рами за работа, които със 
гъдържанието се .опират” 
на програмите за работа на 
скупщината на обшествено- 
политическите организации 
общност на скупщините на 
СОИ и др. В програмите за 
работа на сенцците на Соци 
алистичвгкист съ»^а трябва 
селективно да се внасят 
най-належащите въпроси; 
въпросите по които е постиг 
нау договор в обществено-по 
литичегките организации, ску 
пщините и другите обществе 
ни фактори. Всъщност, про 
грамите за работа на секции 
те по съдържанието на те
мите и програмната ориен 
тировка на решаване на про 
блемите трябва да подтик 
ват трудещите ге и граж 
даните към работа в секци
ята. Също тана, секциите 
на Социалистическия съюз 
в местните и общинските ор 
ганизации, в зависимост от 
съдържанпет» на работата 
им, тоябва да бъдат инстру 
мент на свързване на всич 
ки обществени Фантори.

ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО 
НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕ-

В ССРН на Сърбия досе 
га га формирани над 16000 
облици на действуваме, 
общинските

МА

вС оглед на вге по-сложно 
то обществено-иконолшчес 
ко. самоуправително и по 
литическо пазвите на наше 
то общество, необходимо е 
в обществено-политическото 
организиране винаги да ге 
търсят нови методи и съДъо 
жание на работа. Това, пр^ 
ди всичко се отнася до 
Социалистическия гъюз като 
фронт на организираните со 
ниалистически сили, начело 
съг Съюза на комунистите. 
Затова работата чрез секции 
те в Социалистическия гъюз е 
една от съществените пред 
погтавки за по-нататъшната 
демократизация, на отношени 
ята между хората.

Начинът на работа чрез 
секциите в Социалистичес
кия съюз подразбира по- 
широко събиране на труде 
щите се. Секциите като об 
лик на работа в Социали 
стичегКИя съюз са учреде

организации 
на ССРН над 2300 и в ме 
ждуобщинските конферен
ции на ССРН и Градената 
конференция на ССРН на 
Белград над 240. Тези да-

Без акциите и работата 
чрез секциите в Социалисти 
ческия
да се очаква ло-бърза и по- 

ХРЗНгФорма- 
обще

нни говорят. покрай остана 
лото че работата чрез гек 
иии преобладава в акциите 
на ССРН на Сърбия., оба 
че все още не в такава гте 
пен да да може да се кон 
статира. че отговорните фак 
тори във всички среди на 
този значителен идейно- 
политически и организацио 
нен въпрос по развитието 
на Социалигтичесния съюз 
са пристъпили с еднаква се 
риозност и отговорност.

съюз не е реално

тически одределеция.
Ето защо трябва да се и 

укрепва и разширява работата 
чрез секциите в Социалисти 
ческия съюз и да се води 
борба за аФирлдациа на кон 
кретната и творчегката ра
бота, за афирмация .на са- 
моуггрвлението. С работата 
чрез секциите Социалисти
ческият съ^пз става фактор 
на делюнратическата гтабил 
ност

съдържателна 
шм на работата в
ствено-политическия 
Затова е необходимо във вси 
чни местни организации на 
ССРН да се формират сек- 
шш. ако това не е вече на
правено

живот.

гпоред потребата 
и интересите на хората и 
да се утвърди делегатският 
им състав и програмна опи 
ентация. След като все 
че заживее и се афирлщра 
работата чрез 
организациите на Социалис- 

базата.

В секциите на Социалисти 
ческия съюз се утвържда 
ват насоките за работата 
на делегациите и делегати
те. Чрез работата на сек

пове
и подтик за обществе 

но договарян^ и самоуправи 
телно секциите в

опоразул1Яване в ме 
стните общности общината 
и по-широко. За да 
ствЯт

тическия 
ще бъдат надминати

съюз в
Огъще

такава роля секциите 
на Социалистическия съюз, 
трябва постоянно 
мят възможно повече 
дещи

схва
щанията, които целят щото 
в по-.малките среди да не 
се форлшрат гекции, 
се остане на 
чрез сборове и масови 
брания.

Комунист да се гтре но да 
активноститетру

се и граждани да у- 
частвуват в решаването на 
собствените жизнени проб
леми. Именно, чрез обсъж 
данията в гекциите Социали 
етическият съюз 
организирано, творчески и 
ангажирано да се включи в 
процесите на делегатскато ре 
шаване, в процепа на рабо 
та и творчество в-св 
среда. Това 
Път тото 
окият

съ-
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отговорност получи 
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..БУДУЧНОСТ”
ЮГОСЛАВИЯ

«
ПОЛУЧИ ЗЛАТНА ПЛАКЕТА НА КООПЕРАТИВНИЯ съюз в В МНОГО МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

Признание за успехи в сдружението Лепсва развойна програма
ОБЩИЯТ НИ ДЕВИЗ в 

настоящето ,а съвсем есте
ствено и занапред, е борба
та за създаване на условия 
за обезпечаване на храна. 
Всъщност, цялостното осъ
ществяване на икономичес
ката стабилизация, между 
другото, търси и пълно заг 
читане на това становище, 
взето на всички равнища. 
Но колко върху това се ра
боти в нашите общини и 
местните общности, в кои
то населението главно се 
занимава със селскостопан
ско производство? Колко те 
са готови да издържат в 
борбата за увеличение на 
храна в селскостопанската 
си дейност е въпрос.

Догсато в основните орга
низации на сдружения труд 
се изготвяват средносрочни 
и годишни развойни програ 
ми, в местните общности 
такива недостатъчно се под 
готвят — както за целокуп 
ното им развитие, така и за 
развитието на селското сто
панство. По-точно, в повече- 
то случаи, не съществуват. 
Разбира се, съществуват и 
обективни трудности, но су
бективните слабости са гла
вна причина за липсата на 
развойните програми, следо 
вателно и за по-угжореното 
развитие на есяокостопан- 
ското производство. ______

Все още върху сдружава
нето на селскостопанските 
производители в Димитров
градска, Бабушнишка, Сур- 
дулшнка и- Босилеградска 
общини не е много лаправе 
но, а в някои от тях това 
е даже все още — на хар
тия. При това и селскосто

панските организации, като

едни от носителите в разви
тието на селското стопан- 
ств о като че ли много не 
влагат сили за осъществява 
©ането на тази обществена 
задача. Досегашната прак
тика потвърждава че от сел 
скостопанските производите
ли те повече очакват готови 
произведения, а така да се 
каже недостатъчно или поч 
ти нищо не влагат в произ
водството. Покрай това, че 
са засегнати доходните от
ношения под въпрос се до
вежда и снабдяването на па
зара с хранителни стоки.

Тези дни кооперация „Бу в« 
дучност" в Бабушница полу 
чи високо признание — Зла 150 
тна планета на Кооператив 
ния съюз на Югославия.

Преди пет години, 
стото на фалиралата 
делена ноолерация .Еденст- 
во” беше основана
земеделска кооперация ..Буду Кооперация 
чн°ст"* понастоящем

Още отначалото си Будуч 300 крави 
ност тръгна по нов трънлив 
път защото е общоизвестно, 
че селското стопанство в и- 
зостаналите краища 
върви
организира селскостопанското 
производство в 31 гелище в 
Бабушнишка община 
над 250 сдружени произво 
дители.

В края на миналата годи Ще се угояват телци, 
на например кооперацията добен каптцитет 
е осъществила 57 милиона 
динара общ доход, докато .в 
настоящата година се очак 
ва общият доход да надмине 
110 милион^ динама.
УКРЕПВА СЪТРУДНИЧЕСТ
ВОТО С ПРОИЗВОДИТЕЛИ

на лазаоа 250 тона месо, 
около

тона собствено производ 
а останалото количест 

ст>трудничегтво със

ват налични възможности 
в който ще се угояват около 
500 глави добитък.

Както ни увиДоми дирек 
торът, на кооперация „Буду 
чност” Костич в следващия 
средносрочен развоен план 
кооперацията ще изгради мле 
копреработвателен пункт и 
кланичен пункт.

Същевременно се предпри 
емат мерки и за подобрение 
на самоупртвителното орга 
низиране в кооперация „Бу 
дучност".

Наскоро ще бъдат осно 
вани пет самоугшавителни 
трудови единици и три ос 
новни организации на сдру 
жени* труд. Кооперация 
.Будучност" се обръща с ли 

це към селското стопанство,, 
за което и получава заслу 
жено признание.

от което количегтво

ство 
во в
сдружените производители. 
ПОДОБРЕНИЕ НА ЖИВОТ 
НОВЪДНИя ФОНД

на мя 
земе-

нова
„Будучност" 
разполага с 

за разплод, а изг
раждат се пунктове за раз 
плождане в ш.ест села в об 
щината.

трудно Използват се и средства от 
напред. „Будучност” зеления план”.

През изтеклите четири го 
дини например на селсносто 

и има пангките 
одобрени 
ни* план

Не малки обществени и 
части и площи в местните 
общности стоат необработе
ни. Все още недостатъчно се 
раздвижва инициатива за 
премахването на тази сла
бост в планирането и те 
отвреме на време все пове
че и повече стават мъртъв 
капитал. А ако имаше прог
рами и същите се реализи
раха, разбира се там където 
съществуваха, тези площи 
щяха Да бъдат източник . в 
един от отраслите на селско 
то стопанство.

производители са 
кредити от „зеле- 

на стойност от 
а по

М. А.те ге осно

Щ
НИ 4*1

■ ■;

Щ]
ТЕ •-V;

‘V.От ден над ен в ге повече 
унрепва
ва на сдруж^-шя труд 
операция ’,Будучност”.

През настоящата година на 
пример
ми дчректопът на „Будуч
ност” Лазар Костич — само 
през първото полугодие га 
отделени за тази цел 2.6 ми 
лиона динтра.

Постепенно, но сигурно, 
кооперацията все повече се 
ориентира към селско с-топан 
ко производство: 70 на сто от 
доходите си кооперацията 
осъЩегтвява от селското сто 
пан ство, а 30 на сто, все 
още от търговията.

Но, както е набелязано в 
перспективите на развитие 
на ..Будучност” — занапред 
трябва да ге насочва все по 
вече към развитие и разшир 
ване на селскостопанското 
производство. За целта все 
кидневно ге увеличават пло 
щите г изкуствени треви.

Само през последните че
ти ри години са създадели 
700 хектара, които с гъс за- 
тоевените по-цано площи поа 
вят общо 2,500 хектара изку 
ствени .ггивади.

Тази фуражна база дава 
възможност кооперация „Бу 
дучност” годишно да доста ща

Местните общности в изго 
твяването си на развойните 
програми чакат решения от 
общините и плановете ако 
се и правят се в последния 
срок. Тогава те задоволяват 
формата, а съдържанието 
все пак остава по страна. А 
крайно е време местните об 
щности в съдействие 
селскостопанските 
заиии да изготвят тези про
грами. В случая от планина 
пето ще зависи и укрепване 
то на отраслите в селското 
стопанство.

|§у|-Г' ш
материалната осно 

в ко $3

Ни||||тттш...
—*както ни уведо

в
със 

органи-У ;

Б. Джурджевич
В. Б.ве недалеч и От Бабушница, 

над 20 милиона динара. Из 
градени 
пни обора, 
плодни крави и овце.

Предприемат се мерки и 
за подобрение на земеделско 
то производгтво.

В Бачов дол се извършва 
арондация и комасация 
земята
чат поешцата за овцеферма- 
та- По такъв начин в скоро 
време в тази мегтнот ще се 
създаде комплекс от над 500 
хентара.

Съшо така правят се уси 
лия и за С7.здаваие на мини 
ферми при сдружените про 
пзвздитеяи.

са над 30 съвреме 
набавени раз- Прибиране на царевицата

На площите на колекти
ва „Седми юли" в Сурчип, 
който оаботи в рамките на 
Селскостопански ? комби
нат Белград прибирането ма 
царевицата
пълен разгар. С цел да се 
използуват благоприятните 
условия на времето и при 
бирането да се приведе до 
край, с максимални резулта 
ти всички работят от зори 
до мрак. Чрез потребата па 
комбайна ,ЛьОршит" от Бер 
майската делюкратичпа ре
публика, ЧИмТО ТРУДОВИ ВЪЗ 
можиости са големи, работ

ниците от този' колектив ще 
започнат да прибират царе
вицата и през нощта. С та
кава интензивна работа 

тези дни е в прибирането ще приключи малко занъгНяват защото 
за десетина дни отделно въобще в цялата тази годи

вицата в настоящата година 
е изключително от добро на 
чество с 30 — 35 на сто вла 
жност в зърно. Хибридите

на
с цел да се увели

’

■ ь

•X
В някои сели

в които вече съЩеству
■

ПАСКАШИЯ

електрически ток
с 300 хиляди и Общинската 
скупщина със 150 хиляди ди 
нара.

Занапред остава да се обс 
зпечат 
етан
(низкотоковата мрежа). Пас 
кашияни очакват помощ от 
по-широката 
литичсска общност и Рспуб

ПаскашияНаселението в 
неотдавна раздвижи акция 
за електрифициране на се
лото и наскоро ще приклю
чи изграждането на далеко- 

от Димитровград 
селото, както и тра-

средства за втория 
на електрификацията На 2 ноември с открива

нето на ловния 
ци от ловното дружество „Ви 
длич” в Димитровград, край 
Сенокос в полите ца Стара 
планина отстрелиха 10 гл.и 
гони;

лровода
сезон ловКъ-М 

фопоста.
За тази цел, както пи ос

ведоми Никола Митов, пред 
местната об-

общсствемо-по
ако .продължат добрите и от 
носителмо топлите цип. Как-

па вегетацията е в закъсне 
ние с 15 — 20 дни.

На снимката: Прибиране
то на царевицата с най-съв

ликата.
За отбелязване е, че в ак 

електрификация
седател на
щНОСТ,
колкото са се включили в 
акцията от общо 29 колко
то има в селото, ще учас
твуват с по 4500 динара и 
с по 12 трудодни. При това 
Електроразпределителното в 
Димитровград им помощ ува

27ле (домакинства то казва директорът 
ООСТ Божко
приносите трябва да бъдат ременни машини на площи

те на Селскостопанския хом 
възлиза на 85— бинат Белград. ООСТ „Сед- 

ми юли” в Сурчин.
Фото — ТАНГОГ

на
Йовашович,цидта по 

па селото са се включили и 
много хора, преселени в Ди 
митровград и Пирот и същи 
те дават принос за реализи

Тан7,в трофей ловците в 
дружеството. за последните 
няколко години не помнят а 
гътпият им е голям подтик 
за дейност в сезона.

па миналогодишното равни 
ще, което 
— 90 метричеенн центи су 
хо зърно иа хектар. Царе-ране на същата. Т. П.Т. Петров
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„М01НА ПИЯДЕ" В СУРДУЛИЦЛ35 ГОДИНИ ОВРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ПОД КРАК С ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВРЕМЕТО

повийте средгтва възлизат 
ма няколко десетки милио
на динара.

НАСОЧЕНОТО 
ИНЕ — ПОСРЕЩНАТО НА 
ПЪЛНО ПОДГОТВЕНО

вобожденона година 
1945 г.) започва подготовка- 

кадри, които прямо

ТЕЗИ ДНИ Образовател
ният център . Моша Пняде 
в Оурдулшда чествува забе
лежителен юбилей: ,,35 годи 
ни на Школата за КВ рабо 
тшщн, 20 години на технн- 

училшце и Ю годп-

та па
се включват в производство 
то. Началото е тпъиде рнро 

приспособени учебни
ОБРАЗОВА

мно:
помещения, без основен ин
вентар, учебни пособия ичеркого 

ни на образователния цен- 
Имеп- В периода преди настъпва 

насочено об-„Моша Пияде".
1970 се обединяват 

училище (от- 
школата за

помагала.
Със собствен труд г.а 

правени първите чипове, а 
сетне и цялащ 
мебел. След откриване 
техническото училище

тъР
но през 
техническото 
крито 1960 г.) и 
•квалифицирани' работници 
(открита 1945 г.).

От самото начало (1945) 
създава квалпфицп 

рани кадри за зараждащата 
промишленост в Сурдулица 
Техническото пък училище 
—средни техници .\а .маши и 
ния и електротехнически от

не иа гродното 
разовацие, техническият псп 

„Моша Пияде" ‘напети- 
създал внушителна ба-

11П-

тъРучилищна
па е
за. Освен отличните връзки 
в трудовите организации об 
разователио -възпитателният 
процес е твърде осъвреме
нен .Изградени ра спортни 
терени ц площадки, иостро 
опи работилница с 
площ пад 300 кв. метра,

нова учебна сглоб

па
Откриване на новата училищна сграда

наеочвдт към различни про 
изводствени дейнорти. Ос
вен това подготвят се непо
средствено кадри от произ
водството. Така например 
миналата година за потреб
ностите на машднно-метална 
та промишленост „Мачкати 
па" и „Пети гсптембар" са 
завършили по 33 работника 
Ш стенен и
металска професия.- -За пот
ребностите на „Пети септем 
бар" са реализирани програ 
мите за първи гтепен (непо
средствено от трудовите от 
ношения). Миналата година 
обучението е проъдлжило 
от четири месеца. Тази го
дина се проVчават потребно 
стите на трудовите организа 
ции от кадри I и Н степен.

Инак в .насоченото образо 
вание съществуват два от-, 
дела: _ математическо-техни
чески и природо-технически.

Днес в училището учат

ло- 
— получават едни струг 

дарък от Власинките цеп- 
С фабрика .Мачка- 

тица". основател па техни
ческото учцлнще и с Вла- 
сшгскпте централи, съорно- 
вател п конту през пъовпте 
десет годнин Финансират Ра 
ботата иа училището, се ус 

Нртпнски „дело-

500 ученика. Наредоколо
съг самоуаравителните ор
гани в училището и ууени-

школата трал и.
ческото самоуправление по 
стига завидни успехи.

В образователния център 
работят 50

обща
но

преподаватели, 
от които 25 с виеше обра
зование. а. Останалите с по- 

Четири-

строена е 
«ома сграда с шегт учебни 
стаи, обучен е

расли.
От школата за квалифицп 

рани работници са излезли 
над
дрн, от 
и електротехници. От техни- 

центъР. ..Моша Пия: 
де” са излезли около 850 
от отдела за техници и око- 

350 от отдела за КВ ра
ботници. Средногодишно са 
завършавалн 
техници и около 
ботншш.

машинният 
50 мащими затановяват 

ви" връзки.
Истински прогрес на учп-

лувиеше и средно, 
десет от тях са членове 
редовете на СЮК а са прие 
ш 40 младежи и девойки, ко 
ито предварително са завър
шили марксистко 
ние. Тази година още 
ще станат членове на СК.

Накрая да напомним, че 
училището е носител на ре
дила общински 
и награди именно за разви-

парн с над 
производство на алатки. пое 
троени и оборудени повече 
кабинети и лаборатории, из 
основи адаптирана и уреде 
на училищната сграда, на 
над десет хиляди квадратни 
метра уреден училищен 
парк...

4000 квалифицирани ка- 
които 2500 машинни 35 работника на

лшцето ипсТъ-ива, когато съ 
трудшшеството обхваща фа
бриката за цветни 
„Южна Морава", а 
бено „Алфа'1*' от Враня. За 
потребностите на последна
та в таканаречечното про
изводствено обучение — 
се произвеждат детайли ко 
ито намират приложение в 
продукцията на „Алфа".

От осъществениег .доход на 
бързо нараства материално- 
техническата база: набавени 
са 50 машини — 20 гтруто- 
ве, толкова преси и пр. Ос

ческия метали
осо- образова

20ло

около 150 
1000 ра-

КАДРИ ЗА ПРОИЗВОД 
СТВОТО

признания

НАЙ-СЪВРЕМЕННА УЧЕБ 
НО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Изхождайки 
щето че кадрите тРябва да 
служат на стопанртвото. още 
в началото (първата следос

тие на самоуправлението 
образователно- възпитателна 
та дейност, както и за успе 
шно . изпълнени. учебно-тру
дови задачи.

в
Преди четири години 

почна реформираното гред
но насочено 
След общите основи (първи 
и втори нурс) учениците се

за-
от станови- образование.

Ст. Н.

ИМПРЕСИИ

тново заедно след две - десетилетия
гаработя еди къде си... Ба
ща (или майка) съм на еди- 
колко си деца../' Тези лоч 
ти телекс-жизнени доклади 
връщат спомените у други
те за онези ученически дни. 
когато същи ат (или същата) 
га правили дребни проявц. 
когато са били мъмрени, или 
пък хвалени.

Поколението матуранти на 
,Йосип Броз

шега. че и преди е имало 
оправдателни и неоправда- 
телни отсъствия и ге .за
канват", че при нова среща 
еди-кому си поведението ще 
бъде „намалено”.. Но не им 
се сърдят. Знаят, че може 
би са поизневерили чувгтва 
та, заглъхнало е носталги 
чно. заитото не може а 
за най-хубавите млади дни 
да не си спомняш с постал 
гия. а още по-малко да не 
желаеш дасе срещнеш с 
с онези, с контото си лрека 
рал или прекарала тези про 
чувствени дни. А в учили» 
тттето се прекарват ежедие 
вно по шест, па и повече 
часа.

След учебния час" гру
пата се отправя към дими 
тровградските гробища, къ- 
дето почитат цаметта на ра 
но починали преподаватели 
и гъУченици. Изведнъж ия 
лата група занемява: нима 
е възможно вече да не са 
оред нас, а ето, сякаш вче 
ра беше той казваше така... 
или така... или... Напира за
давяща сълза, с мъка се 
прегълтва и загяда у човек

гимназията 
Тито” в Димитровград, завъР 

учебната 1959/60 
отс,рочна

шили през 
година глед една 
(по обективни обстоятелства) 

на 25 октомври 
т. г. Отсрочката безспорно 
попречи на мнозина да дой 
дат на заказаната греща, 
която въпреки вгичко се 

- състоя и на дошлите вина 
ги и& остане в траен спо 
мен.

Чудни са житейските пъти 
ща: мнозина поемат друга 
посока от мечтната и жела
ната. Но има и такива, ко
ито като че ли именно то
ва га искали да останат. 
Това „именно" не случай
но е вмъкнато, понеже раз 
двоението у завършващите 
средао училище е твърде 
голямо: малцина знаят как 
во точно им се нрави коя 
е жизнената им цел.

За дошлите на срещата 
обаче, сякаш няма тако 
ва раздвоение. Дори да е 

то е останало в

се срещна

Напират спомените: изго
варят се имената и на от- 
съствуващите припомнят се 
детайли от безгрижните V- 
ченически дни. Припомнят 
се весели случки, онези па- 
лавщини, заредени със сим 
патичност. Изреждат се име 
ната на този. или онзи пре 
подавател, който имал та
къв или инанъв навик, оби 
чал да повтаря такива или 
други думи, било му присъ 
що така или иначе да про 
вепява знанията.

Този път за всичко това 
ге говори от двадесетгодиш 
но разстояние, с едно ново 
измерение: останала е весе
лата страна а всичко което 
понякога е оскърбявало, па
на г яло
е избледняло, изчезнало под 
поахта на годините...

Дошлите от поколението- 
випуск 1959/60 с особена но
сталгия си спомнят за дру 
гарите-съученици, които то
зи път не га сред тях. При 
чините, че не са дошли са 
доста лични, има тук и ос
нователни (но има и неоно 
вателни). Припомнят си на

Отново заедно след 20 години

Раздялата е при зори. Да
ва се дума че това е нача 
лото от поредицата срещи, 
които занапред ще 
по-редовни и масови, 
предложение всяка 
на определена пата 
кът-поколение да организи
ра среща. А може би и 
след пет години, когато дой 
де сребърният юбилей: 25 
години от вземането на зре 
лостния изпит. Едно е твъР 

<• на следващата 
среща трябва да дойдат по
не повече От половината — 
и ученици, и преподаватели. 
Сега откъм 6роя на дошлите 
бе догта скромно, но откъм 
преживяното 
нотно. И пак: До нова сре 
ща!

Че чувствута идват 
приливи и отливи

на
потвърж 

дава „другарската вечер” в 
Балкан. Сега тук са и съпру 
гнте и съпрузите, групата е 
нарариала двойно, и препо 
давателят Никола Георгиев 
идва. Има музика, песни, нг 
ри. Доброто настроение 
ддържат честите наздрави
ци придружени от закачки, 
смях... Едно същинско 
лие, 
дост 
ден, 
ство.

бъдат
Има

година
ВИПУр-

по-

весе
г искрещи очи и ра 
от заедно прекарания 
от неповторимото чув

имало
онез младежки години. Се
га на най-необикн овения 
час. в приръствието на кла 
сния Ръководител Петър 
Митов и преподавателите Ми 
лованка Каменова и Чедо- 
мир Николов накратко раз 
казват „урока на живота":

болка или обида де .ясно:
че поне за един ден 

с онези съяци другари мо 
жеш открито да си пого 
вориш за сламените.

огромна празнота и пусто
та. НапуК, късният октом
врийски ден е толкова мек 
и слънчев,

Естертвено, тук е и хуба
вата музика., 
жда
приповдитат 
хубавите яденета и 
веселите игри...

дълбоките есе 
нни цветове така пищни и 
разкошни... Групата 
свежи цветя 
во че няма забравени.

която подкла 
апетита към разговори, твърде раз

Завърших меди
цина, инжеренерство, за 

/ професор, преподавател... Се-

оставя настроението 
питиетадоказателст

Стефан Николов
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ШШ%||А ОТЩЦЦЦ^
БАБУШНИЦД

ОБЗОР

По-голямо внимание 

на самодейността(Не)планиране 

на кадрите * „МЛАДОСТ” УСПЕШНО ПРЕДСТАВИ ЛУЖНЦЦА
ТЕЗИ ДНИ в Бабушница 

в организация на 
етическия съюз ма трудещи 
те ге се размеква за проб
лемите на самодейността 
общината. В гя^ата хоони- 
чн.и проблеми поидружава- 
ши самодейността — беше 
съствуването на работинци- 
изтъкнат н проблема 
гъствуването 
те от работа.

Социалп

Най-хубавият план, ако няма кой Да го из. 
пълнява, остава куп желания. Тази азбучна 
тина за ролята на кадрите (творчески и 
нителски) е известна на всички, 
занимават със стопанска дейност.

в
ис-

НЗПъЛ- 
които що-годе се

с от- 
иа работнициНеобходимостта да се създават кадри, нужни 

на стопанството, предизвика към реформа на об
разователното дело и създаване на средното насо
чено образоване. Една от целите е да се образо. . 
вазат такива кадри, конто подготвени веднага ще 
могат да заемат място в прякото материално про 
нзводство.

На въпрог кан аа се тре
тира този въпрос: дали ка
то неоправдатслен отпуск 
■порадЛ болест или като ол 
раддателпо отсъствие от оа 
бота. конкрепю 
нс беше намерено. Очаква 
се такова решение да се на 
мери порредством салюупра 
вителното споразу.мение, ко 
ето тРябва да регулира на
чина па набиране на само
дейци и отсъствуването им 
от работа.

Тези дни. когато все по-нашироко се говори 
н разисква по средносрочното планиране в Сур 
дулишка община — образователните 
„Моша Пияде” и ..Йоснп Броз Тито” 
изправени пред непремостимата трудност: как да 
планират средно срочното си развитие, когато тоу- 
довите организации не планират или доста обоб
щено говорят за кадрите.

решение
центрове 

наистина са

!
на стаоилизация не се опъл- 
чава срещу развитието на 
самодейността. Напротив, 
винаги се изтъква, че за- 
нимаването с различни ви
дове самодейност мо.же са
мо да облагородява труже
ника, дд го направи духов
но по-богат. Има много 
други начини да се съдей- 
гтвува за повишение на поо 
изводителността на труда, и 
тези пътища трябва . се 
изнамират и прилагат.

материална база за работата 
му. Затуй ще бъде изготвено 
и подписано самоуправител- 
но споразумение, което да 
регулира много от висящи
те цроблелш в дейността му.

Тези дни директорът на образователния цен
тър „Моша Пияде” ни потвърди, че организаци
ите на сдружения труд в своите средносрочни про
грами по развитие не са изказали потребности
те от кадри, шгго пък са посочили прецизни све
дения к°и кадри ще им бъдат необходими за 
следващите пет години.

Очевидно, касае се за едно несъблщдаване на 
един твърде важен въпрос, какъвто са кадрите. 
Дали се касае само за несъбл^здаване, или за не
що друго? Не е ли такова отношение последи
ца на убеждението, че и самите 
планове не са реални? Или че това са планове на 
желанията, а не на реалните 
ствителните разполагаеми сили?

Отговор на зададените въпроси трябва да да- 
дат разискванията и по средносрочното развитие 
на организациите на сдружения труд и на общи
ната като Цяло. В обществено-икономическия 
средносрочен план на общината също доста обоб
щено се говори за кадрите. Само ако се посочат 
конкретно кои специалисти, кои средни изпълни
телски кадри ще са необходими на стопанските 
организации, може да се планува тяхното школу
ване. А школуването им съвсем не е лека задача 
налага се навреме да се обезпечат преподаватели, 
учебници, учебни помагала и пособия и подобно.

ЗАСТОЙ В НЕУДОБЕН 
МОМЕНТ

Хванат „иа тясно" — ме
жду отпуските по болест и 
неприкосновените 
ння на сдружения труд 
настоящия момент на борба 
за провеждане на стабили
зационните 
аматеризмът в общината за
почна да стагнира. И

САМОДЕЙНОСТТА НЕ НА 
МАЛЯВА ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НОСТТА?

изисква-
в

Фактът че участието в 
„Младост” ге изразява с от- 

то пусиите по болест — предиз 
тъкмо в момент когато по- внква доста недоумение Ни- 
широната общност вече про- . —........

среднос рочни мероприятия.

възможности и дей- 
■>

Драган БОЖИЛОВИЧ

явява сериозен интерес за 
изучаване на богатото, но 
не из учено фолклорно нас
ледство на Лужшща.

ОТ 24 ДО 29 ОКТОМВРИ, ТАЗИ ГОДИНА

„Братство“ на Панаира на 

книгата в БенградИздигнати бяха редица 
предложения .Младост” да 
бъде взето под покровител 

..Лисца”, „ТигъР”ство на 
или общинския сищцгкален 
съвет като по такъв начин

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТ
СТВО” взе участие на таз
годишния. XXV юбилеен Па 

■ наир на ннигата в Белград, 
който се състоя от 24 до 
29 октомври тази година. 
Изложени бяха па поназ 
около 30 заглавия — цро-

„Йосип Броз Тито 
самоуправлението" 
сип Броз Тито по национал 
ния въдтрос”. Също така ин 
терес предизвикаха кнштгге 
..Борбата и развитието 
ЮКЛ между двете войни”, 
както и 
ционна

то: за
и Последователно, понеже сме в период на всеоб

що разискване по средносрочното развитие, все 
още въпросът за необходимите кадри може и тря
бва да се разреши. „Младост" 

във Вальево
Ст. Н. на

„60 години револю* 
борба па СЮК".

СИМЕОН
КОСТОВ V \

ДИМИТРОВГРАД
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СПЕСТЯВАНЕТО

Изложени бдха и най-но
вите белетристични твор
би: Пролет на тримеждие- 
то. роман от Мпле Нико
лов — Прнсойски „Красно 
цвете”, разкази от Харалам 
■ин Иванов, „На моите ле-

С участието си иа прегле
да иа самодейността друже 
ствата „Абрашевич” — ,.кул 
тури о-художес т вс по то д чу
жертво ,Младост”'в Бабуш 
цица получи още едно голя 

признание. След пикал 
уопехи през нос 

няколко

3*Концерт за спестителите 1|1

По повод Деня на спест
яването (31 октомври), ко
йто ге чествува в целия 
свят, на 29 октомври в Клу 
ба на самодейците, в Ди
митровград се проведе тър
жество с подбрана култур
но-художествена • програма, 
чиито изпълнители бяха чле 
новете на културно-художес 
твеното дружество „Предраг 
Бошкович” от Пирот.

Оргаттизатори на това ин 
тереоно начинание бяха Ос 
новната банка от Пирот 
филиал Димитровград, а го 
сти бяха спестителите, кои
то иа територията на Дими 
тровгрздека община над
минават цифрата от 10 000!

Имайки в пред вид брод 
иа нагелеиието в общината,

честига се до заключение 
почти две т.рети от населе
нието спестява именно 
Белградската блика.

чалбари”, разкази от Симе
он Костов

мов
.Светли брего

во” стихове от Милород Ге
кократлите 
л едните 
..Младост" що представя Луж 
а и ща 
проглед.

ГОДИШ!

Да кажем, че културно-ху 
дожвгтвената програма, в 
която твърде успешно се 
представиха Народният ор
кестър, със гвоите солисти, 
танцовия състав, естрадния 
квинтет и вокалните групи, 
показаха, че Димитровград 
и Пирот трябва тю-често 
да гъЗРУ/Цгичат «а културно 
поле имайки в пред вид, 
преди всичко, възможности 
те и обстоятелството, че по 

не са намирали 
за едно ДЪЛГО 

сътрудничество.
Т. Петров

ров II други.на то?и художествен
По оформлението щандът 

.привлече, вниманието на 
много посетители, които се 
интересуваха за ннигризда- 
телската дейност иа „Брат
ство".

.Младост” ще сс иредрта 
ви с китка народни хора и 
песни от Горно Поншлавис.

В програмата мо дружсст 
вото ше влезне и нзпълпе 
ние на група ж&ии-самодей 
ни от село СтрелъД, ще бъ
дат изпълнени и някои наро 
дни хора на народни иигтру 
менти от Лужница.

дукция през последните ня
колко години.

Между тях безспорно най- 
голямо внимание привлече 
тематичното издание на про 
изведешията на другаря Тн-

Тазн година Издателство 
, .Братство" взе участие и 
иа Панаира на книгата в 
София на общия югослав
ски щанд.

не до сега 
, общ език" 
СРОЧНО Д. Б.

Ст. Н.
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«““.жмпяг™’УКРЕПВА 
ПРОТИВОПОЖАРНОБОСИЛЕГРАДНОВАТА СРЕДНОСРОЧИА ПРОГРАМА ВРАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ 

СКА ОБЩИНА

здравното дело Ш* « ЛР»«™
„а Председателството ма цатъР бяха И,,,0СС1Ш

"рои,=гг;м ж р-да от
П,Ит,Т-вчкТ'оДЕ &о еГче учениците в 

(/ поноформирапите дружесл/а

По-добри дни за
тел област/а на прогиио-С'ь1шос'гно е разширява не 

то па здрашштс водрметла 
новата проектопрограма «ре 
д вижда и разрешаване 
в ад ро вия въ«Рос. Към края 
па 1985 година в Босилоград 

община ще работят 16

рад се атларира изграждане 
на бфиуща е около 50 легла 

на амбулато-

На проведеното през ми 
палата седмица 
на скупщината па Са&юуи/- 
рашпешшта оуоциоот па ин
тересите 4Ю здравна задяна 
в Босилеград, делегатите да 

оценка

зиссдшшс тво.
и изграждане 
рин в иай-отдалечиштс 
ла: Каршмашща и Горна Ръ 
жпна. За тази цел ще бъ
дат изразходвани над Ю ми 
лиоиа динара

мепасе- стиа пъ» 
цип на сдружения труд

местни обшнос показаха голям интерес кт,мвсичкиска
лекаря «о обща практика, 
специалисти и зъболекари и 
36 медиЦ|ШЮки работника 
съг средно образование от 
различни отрасли. С това 
населението от босилеград- 
ска община ице получи по
добри, б'[,рзн и начогтвени

доха положителна 
а/а проектопрограмата 
развитие а/а здравното дело 
в южноморавскн регион до 
/УЬо година.

половината 
обезпечи ретгублл

но
от тях ще 
•канският фонд за иедостатъ
чно развитите краища, а 
Останалите СОИ за здравна 
защита. В този период тряб 
ва да се обзаведат здравни 
те станции в Бранновци и 
амбулаториите в Дукат и

На същото заседание, де
легатите констатираха, че 
в текущата средиосрочна
програма са постигнати сра 
внително добри резултати, в 
укрепване материалната ба
за на здравната защита в ре 
гиона включително и Боси- 
ле1'радска община. В резул
тат на това в Босилеград с 
построен и добре обзаведен 
Здравен дом, за чисто изтри 
ждане са изразходвани над 
10 милиона динара който 
дава възможност за оказ
ване на качествена здравна 
услуга, а в селата Горна 
Любата, Горна Лисина, До 
лна Любата н Бранновци са 
изградени здравни станции, 
докато в селата Дукат и На 
зарица са в изграждане ам
булатории. Всичко това пре 
дл ага шцроки възможности 
за подобряване на здравна
та профилактика.

у случи.
М. ЯневНазърица.

Трудовите инвалиди ще 

посетят Титово ужице правантивата и по жарнииар 
ството, както и към задачи
те и задълженията, 
стоят пред тях в случай ла 
избухване на пожари.

ти, защото това с едно от 
условията ;*а ефикасно дей- 
ствуваие против ножарите.

Изхождайки от предполо
жението, че ежедневно съ
ществуват опасности от из 
бухванс 1/а ножари, необхо
димо е, всеки трудещ се и 
гражданин да бъде оспосо- 
бен за борба срещу това бед 
отвие. Точно и поради това 
тези дни Председателството 
на доброволното. противоло 
жарно дружество в Босиле
град раздвижи инициатива 
за формиране на противопо 
жарни дружества в органи
зациите на сдружения труд, 
основните училища и сред
ношколския образователен 
център-

При това пред учениците 
на основните училища в об-

които
спортното поле. Освен Тито 
во Ужице трудовите инва
лиди от Димитровград ще 
посетят и град Крагуевац 
където ще разгледат истори
чески* парк Шумарице.

Да споменем, че това ще 
бъде първата греща на тру 
довите инвалиди по труда 
от градовете Титово Ужице 
и Димитровград, която за в 
бъдеще трябва да стане тра 
дициоина. Естествено 
след посещението на 20 те 
трудови инвалиди в Титово 
Ужице, приятелските връзл 
ни ще укрепнат и наскоро 
трябва да очакваме по^еще

По покана на Съюза за 
спорт а/ рекреацня па тру
довите инвалиди по труда 
от община Титово Ужице, 
трудовите инвалиди от об
щина Димитровград ще на 
правят посещение на коле
гите си от споменатия град 
на 8 и 9 ноември т.г.

Според думите на Гоше 
Митов, председател на Пред 
седателсгвото на добровол
ното противопожарникарно 
дружество, ш/тересът и от
зивът на учениците е твър
де висок. Въз основа наВ Титово Ужице димит

ровградските трудови инва
лиди ще посетят музея на 
въстаниците Кадиняча, а ня 
ма да пропуснат и възмож
ността да разгледат знаме
нитостите на този исторпче 
ски град. В рамките на гос 
туването си в Титово Ужи
це. дим и т ровгр адч ани 
имат и няколко срещи на

програмата на дружеството, 
ва дружества ще се форми
рат и в организациите 
сдружения труд, в които до 
сега не са формирани, как
то и в местните общности, 
понеже обучението 
голямо число хора и омасов 
яването на дружествата за
сега е една от най-важните 
задачи.

Според новата проектопро 
грама в Босилеградска об
щина трябва да се постиг
не по качествена разно обра 
зна здравна зашита на тру 
дещите се, и гражданите. 
За целта в центъРа на вни
манието ще бъде кадровото 
и материално \-нрепване на 
здравното дело. В Босилег-

че на

на по
ни ето на титовоужичани в 
нашия град.ще

Т. Петров М. Янев

ПРЕШЕВО: „МЕТАЛ" — ..МЛАДОСТ" 3:5 (1:4)ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОРГА НИЗАЦИЯТА НА ПЕНСИО НЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

едка от най-добрите игри на»Младоот«С опита на лрекалени работници и дейци В рамките на десетия кръг 
на първенството във Вран 
ска „А" група, в Прешево 

неделя ге игра мач меж 
ду отборите на домашния 
, Метал’' и ,Младост” от Бо 
силеград. В 
телно

де Венков 3 гола и Младенов 
и В. Захариев по 1 гол.

„МЛАДОСТ”: Д. Захариев, 
— 3. Младенов, Д. Младе
нов — И. Кирилов, Г. Геор 
гпев, Д, Златков — Р. Вен 
ков Б. Тасев, Д. Владими 
ров, В. Захариев и М. Цвет 
ков.

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ на пенсионерите в 
Босилеград вече две и поло
вина десетилетия успешно 
осъществява обществените
л К-Ъ: \. - V- • • ' .. /

ш/я на болни пенсионери, 
при които са им връчвани 
скромни подаръци. Много 
по значително от материал
ната помощ обаче е внима-

пешна ако имахме по.голе- 
ми средства. Недостиг на 
средства
най-сериозен проблем.

Според думите на Милен- 
кович. Председателството на 
организацията е поискало 
помощ от организациите на 

. сдружения труд, в които 
някога работеха пенсионери
те. Тези организации обаче 

, «е са се озовали да иомог- 
ЩЬ) пат, забравяйки хуманната 
Шт\ си длъжност да

в

ето го нашият
една действн 

хубава игра, футбо 
листите на „Младост” бяха 
превъзходни и ефикасни, и 
се наложиха г хубава побе
да. Победата им можеше да 
бъде и полбедителна ако 
и във втората част на мача 
бяха

Играта премина при спорт 
гменско поведение на всич 
ни фл-тболиста и прешевени 
зрители. а съдията Драган 
Станкович 
футболна поавда.

След този кръг, ..Младост” 
има 9 точни и

добре делеше/прали както в пър 
полудоеме. ноето сле 

с убедителен резул
вото 
чолиха 
тат — 4:1.

Автори на головете за от
бора на .Младост” бяха. Ра

помогнат 
на хората, които с личния 
си труд са дали

заема място 
в средата на таблицата.немалък 

принос в развитието на те
зи трудови колективи. К. Г.

В пемсионерската органи
зация казват» че им е' нуж
на помощ от обществепо-ло 
литическите организации 
реализацията па една полез 
на инициатива: да се сдру
жат материалните средства, 
и организационните и 
дрово възможности на та
зи и организацията на пен
сионираните 
труда.

в
В клуба на пенсионерите

си задачи. В четири местни 
организации (в местните об
щности Босилеград, Горна 
Лисина, Долна Тлъмино и 
Горна Любата) организира
но действуват 220 членове 
— пенсионирани работници.

Средствата за работа тази 
доброволна обществена ор
ганизация обезпечава един
ствено от членския внос на 
своите членове. Тези сред
ства са наистина малки и 
недостатъчни за 
по.голяма помощ на пенсио 
нерите. Въпреки това взима 
ни са повече мерки за подо 
бряване на жизнения стан
дарт на някои членове, кои 
то имат здравни, материал
ни и други жизнени пробле

ми. Организирани са посеще 
нието, което организацията 
проявяла към своите члено
ве, грижата за жизнения им 
стандарт и пълната солидар 
ност на членовете. Освен то 
ва, организацията е оказва Налепя.» 
ла. в унисон с компетенци- пенсионерите макар ‘и'в на 
ите си, подкрепа на някон предиала възраст 
свои членове да осъществят тивен принос в юйп п 
правото си на банско леку- обществено - полиииеските 

— В ншаиН^ганюацля организации, делегациите и
Съществува пълна готовност сти^сички °бшио
за успешна обществена ра- 0™‘ Бсички членове на та- 
бота — казва ™аде Милен- организация са се зачле 
ковиц, председател на Пред ншга в Титовия фонд. Неот 
седателс™отоДна Органш* ^в“ ““ се вк™ 
ЦИята на инвалидите по тру 
да. И тазгодишната работа 
щеше да бъде много по

ка-

инвалиди по

а<к-

оказване

Нищо не бива
акция неотдавна с успех приключи6***1^ ^ таз11 
на община. Населението ^ В Бабушга1Ш‘
и сериозност в провеждан^* ^ 
заключителното учение - още ведшГж
нГс™ата: ” 6о—овноет.

акцията „Нищо не би 
ва да ни изненада”. на

се потвър-ус- М. Янев
момент от ученията в Бабуипшца
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Нащнят календар
7 ноември 1944 г. — Излезна от печат пър

вият брой .,Наша реч” в Лесновац по повод 27-го- 
дшинината от Октомврийската революция. С това 
престанали да излизат вестниците „Млади борац” 
и „Вести”.3

1? 8 ноември 1943 г. — Втори Южноморавсни 
партизански отряд организирал военнен нурс 
ръководящи кадри в партизанските отряди в сгра
дата на основното училище в Дърна трава (маха
ла Дарковци).

за

8

9 ноември 1943 г. — В Дърпа трава бил 
проведен тридневен кург за медицински сестри.

*
10 ноември 1941 г. — След освобождението 

на Лебане започна увеличение на партизанските 
отряди.ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ИЗДАНИЯ НА 

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"
т

11 ноември 1943 г. — По нареждане на Ща
ба на лесковашния батальон „Коста Стаменнович” 
на I Южноморавски отряд Раде Пеншч — Янко 
хванал жив агента на специалната полиция от Ниш 
в една кръчма в Лесновац.

Полицейският агент бил предаден на Щаба
— През време на „Месец на книгата” можете да получите книги в (изда

ние на , Братство” с намалена цена 20°, 0. 
га и ви препоръчва следните свои кни-ги:

на отряда.
— Издателство „Братство” разпола

13 ноември 1937 — Художествената група на 
.Дбрашевич” в Лесновац след дълга пауза и си
стематична подготовка устроила концерт в голе
мия салон на хотел „Костич”. Концерта открил 
Коста Стаменкович.

Смесеният работничегки хор

1. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУ 
ПРАВЛЕНИЕ В ЮГОСЛАВИЯ,
ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Книгата е втора

нейните специфичности. Книгата се че
те на един дъх и 
волствие за читателя да гледи съдба
та на пластично обрисуваните герои в 
амбиента на Тримеждието.

Цена на книгата 100 дин.

автор, представлява удо-

от тематичната поредица произведения 
на Тито. СъДъРжа негови текгтове ин
тервюта и под., в които той разглеж
да въпроси за социалистическото самоу 
правление у нас като 
начинание и практика, с която за пръв 
път в историята на човечество се осъ
ществят един от основните революцион
ни девизи на марксизма .Ф.абриките на 

земята на селяните”.

Абрашевич”
изпълнил Интернационала. По време на изпълне
нието на Интернационала всички присъствуващи 
застанали право. След концерта изпълнена драмата 
„Предател” из живота на работниците. Режисьор 
на драмата бил Бора Димитриевич Пинсле. 

Началото на ноември 1941

револ юдион но 5. КРАСНО ЦВЕТЕ, разкази, автор 
ХАРАЛАМПИ ИВАНОВ. В този сбор
ник от разкази Хар. Иванов ни пред
лага интересни разкази на теми от 
НОБ, битовия живот в Босилеградски 
край, както и няколко хуморигтични.

Цена на книгата 20 дип.

6. СВЕТЛИ БРЕГОВЕ стихотворе
ния автор МИЛОРАД ГЕРОВ. Въпро
сната стихосбирка е първа цялостна 
ния автор МИЛОРАД ГЕРОВ. Въпро- 
ров, в която той описва прелестите на 
Висок, селският бит и своята любов 
към родния край-

Цена на стихосбирката 25 дин.

Кукавишки партизански отряд организирал 
санитарна служба. Понрай лекари отрядът е имал 
н ротни сестри. На планина Кукавица в гело Шу- 
тилица е формирана първата партизанска болни
ца. Болницата е имало 30 легла. Тук е организиран 
и първият курс за болногледачки.

работниците 
Книгата е особено полезна и необходи
ма на всеки човек, а специално на чле
новете на Съюза на комунистите ССТН, 
членовете на Синдикатите, Съюза 
социалистическата младеж, Сдружение- 

бойците. просветните работници 
учащата се младеж и дР-

Цена на книгата 80 дин.

на

то на

2. БОРБАТА И РАЗВИТИЕТО НА 
ЮКП МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ, автор 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Книгата съдържа 
лекциите на Тито изнесени пред кург- 
сантите на партийната школа „Й. Б. 
Тито” в Кумровец. В нея Тито 
непосредствен участник и революцио
нен деец и ръководител прави преглед 

историята ,на ЮКП между 
войни, като се спира върху възловите 
моменти от този период.

Цена на книгата 20 дин.

По нашите краища7. НА МОИТЕ ПЕЧАЛБАРИ, разка
зи, автор СИМЕОН КОСТОВ.

Авторът течно и увлекателно раз
казва за различни случки из живота 
на хората в нашите краища. Героите 
му са обикновени хора най-често пе- 
чалбари—строители или селяни, 
кои разкази реални глучки и легенди 
се преплитат и правят разказа оцте 
по-интересен.

като

Вдвете ня-на

Цена на книгата 39 дин.
3 ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ РЕВОЛ 

ЮЦИОННА БОРБА НА СЮК, автор 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Книжката съдър
жа познатия доклад на Йогип Броз 
Тито изнесен по повод юбилея на на
шата партия-

Цена на книжната М дин.

8. ОСМИ КОНГРЕС НА СКС съ-
държа всички по-главни документи от 
Осмия конгрес на СКС. Книгата с ин
тересна и необходима на Вгични граж 
дани, а за комунистите лредегавля ос
новен наръчник за ежедневната им ра
бота като членове на СК в осъществя

4 ПРОЛЕТ НА ТРИМЕЖДИЕТО, 
МИЛЕ НИКОЛОВ — ПРИ 

втор по ред роман 
творчество на българ

ването на програмните задачи, опреде
лени от конгреса.роман, автор 

СОЙСКИ. В този 
в литературното 
ската народност в Югославия, авторът 
описва на инересен и увлекателен на 

гъбитията „през лятото на послед- 
година от войната, по-точно пар

тизанската борба на Тримеждието с

,,Каравана”иа Милан Ковачевнч пребивава в Ди
митровградска община с цел да загнеме филм за 
тези краища. Енипът посети и село Петачинци и 
всред хубавата природа се среща и с гостолюби
вшо петачинчани. Журналистите и снимателите 
бяха посрещнати топло и сърдечно.

На снимката: Журналпгтпте и селяните ра
зговарят в двора на един седскостопашщ в Пета
Ч1ПЩН.

Цена на ннигата 50 дин.

Погочепите книги можете да си ио- 
Ръчите от Издателство ,.Братство”, Ниш, 
Кей 29-ти декември №8 или да ги по
търсите п книжгщниците в Димитров
град и Босилеград.

чин
мата

ИНТЕРЕСНО

Римски царе родени в 
нашите краища

Издателство ..Братство”, (Ако ндкоя от 
я.) Необходимата сума изпращам —

посочените го-ре книги от 
книги не желае те — зачеркнете

лратката(ненужното зачеркнете).
Поръчвам 

въпросните
при приемане на

Ч К АПОР
територията на днешната 
държава. ,

Да споменем само Децие 
Траян, който е роден в ед 
но село на петнадесет ки
лометра от" Сремсна Мштро- 
вица. Диоклациян е роден 
недалеч от Сплит, а Йовиян 
е роден в околността 
Белград. Константин Велики 
е роден в (Ниш.

Исторически е утвърдено, 
че в древния Р-им е имало 
точно 273 императора меж
ду коцто е било и велики 
и малки,' славни и незначи
телни и добри и лоши.

(Презиме и име)

________(професия)

Пълен адрес: -------------- <-------------

Номер на личния паспорт (карта)

Интересно е. че някои от 
римските царе са родени 
в нашите краища, т.е.

па

на
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ЗЛОБОДНЕВНА

Червената шапчица
(нова версия)

-Не мога майко, малка гЪм още.
на един 
Миркови. 

. Тъй

В КРАЙНИТЕ квартали 
семейството “ Не"огаГ дннщ. Аз отивам «а ен;

снурвия с иш'е‘“ 3тГлес^ ше я
но заееяаиие... ида маяка *ъ-
намериш. Тя живее в ел» 
птичка на грая на горичката.- мо 
(едното село ще пътуваш с рейг- 

дей да се отклоняваш от пътеката зашо-

ГО ИМшткатаИ Червена шапчица взе ко
шницата с храната и тръгна. Д - 
то пътува е рей?3. каито й «^ май 
I.ят'1 а „лед това хвана по пътеката 
през' горичката. Край пътеката имаше 
хубави цветя- Тя започна да бере цвет 
ята и ос отклони от гп.тя- Изве.Шъ 
пред нея излетна един страшен въш- 
Момичето се изплаши и започна да

град живееше
което имаше само една д''»<ДеРЯ 
като момиченцето носеше черпена

майка й бе купила в град 
пикаха Чердсиата шан- 

Миркони в градче- 
живот.

чица. която 
ония магазин я 
чща. Свмейгтвото 
то живееше мирен и спокоен 
Родителите на Червената шапчица ра
ботеха . а малкото момиченце вс*на сут 
рип отвеждаха в детската градина

Са^”рсГстатия т~-*

* Г”Гот ^Г°и^оГо‘"ш>ъШ

ЬГнГс^* Сти^аТвг^."  ̂^
думите: „Дори има и Такива 
забравили гиповиия ДЪЛ1 и „ 
шават родителите си на село...

Елена скри сълзите си, “везна в 
кухнята, приготви храна и извика Чер 
нспата шапчица.

а_ Милото Ми момиченце.
мално сладки, ви-

1
ма*

—
■* — *»

Посети тия ДШ1

ноя

шГве даде да га пролетим... Спна паре.. 
да Мй.се *"ет1я га глсда, „ажминуйс ми «

може Да Би "Р0*

времена.
плаче... малка? — попита— Къде отиваш;!
Я " - Там на края на горичката живее

баба. Нося й хранамоята
ства...В тазикаже;

— Има, има... — само нс : Вълиат се насмея на гла^:
— Не страхувай се милото ми мо- 

нито теое, нито
„муе” II кошница има храна „

но и други неща. Вземи я и я занеси 
на баба ти моята майна на гсло.

Малката Червена шапчица за нръ» 
има баба на село. 1 о- 

отвеждаха през лятото на 
в Гърпия- Останалото 

На село

найдемо. ннко ос пущаю
около манасти-И после мн разказа

злато по свалете миче. Няма да те изям 
бабата... Много съм доволен, че твои- 
те родители най-еетне решиха да из
пратят храна на болната баба и тео ли
чно да я видиш...

След това вълкът показа лътя на щастливо

!|
за разне паре и
^Узне некой син дран оди Босну или Зае-юр 
йе чул за туя болест тука, нашвърля нещо * 1 ие чул за у постойи на прозрръП пожъл
т“йе "убаВоГпосле Ьу узнем и почнем с ШУ да , 
обижиьа по Пирот и Димитровград и «»"«■ V 
трн очи 5 ГГ !

11
ОШ1 т\гР( КО време... Те тая ретня ие иланъ • 
да № шн* « пече да ме МО.™ да Ьу прода

ли знну и поче да ме моли да Ьу ПР°Д“‘ 
мене и на никой ДРУГ да не даваш ™я „план . 
Сакън никой ДРУГ Да «е знае 33 Т°“ “Й тена-, док им пушим воду V уши-

. КОЙ
разбра, чепът

дителите я 
Адриатика или 
време прекарваше в града, 
никога не е ходила. Цо този начин до 
шестата си година тя не бе видяла ба

Червената шапчица, която 
пристигна в къщичката на баба си.

Б. ВОЛОКИН1 ба си.

на дребни късчета, предва
рително разтопете захар, ко 
Йто ви изпратил сина ви от 
Словения-

Със сладкото ще почер 
пвате само най-добрите ви 

ги приятели.

СЛАДКО ОТ ДЮЛИ;
Отидете на село на гости 

при приятели. Те ще ви да- 
дат дюли. подарък за ,,мно 
го здраве” на децата. Очис 
тете дюлите, нарежете

дем.

После

На тогова що съм я казал — он шъпне (У | 
повереше) на другогаи почку да траже паре на „ 
•имдм ча ля може да купе планът оди мене... ** 
тека 'кико^уша се разнесе вестта за чудотворнетс

йе лъсно. |1
(за тях не тряб Народни мъдростико моркови

много пари) и всичко то- 
налеете с вода, като пре 

посолите. Ако не

ваIпаре... ва
И тека — некой дън се деси и по Десс''-тг р

планове”, сви крию едни оди друБи. А гви ^про
изведени” на едно место: на прозоръдат.

Та ете кинва йе историята с парете Около 
ПогановсНи манастир. Ако некой не веряйе — Мо- 
гу й нему да му продадем йедън план. За „пла
ват" че плати дебеле паре, а дали че вайде паре

дварително 
сте си
на, може да

килограм на заем от

*
взели сол от магази- 

вземете поло-
Живеем не както искаме, а както можем.

.Лзърбейджанскаа;
и вин 

съседите. *
Да живееш значи да ое сражаваш.

Амхлрскасе съхранява 
а консумира

Туршията 
на студено, 
обезателно със сливова.

Iму он МИСЛИ.
— суве паре узймам.

тай — нека г 
За _,паре Ако те улучи ударът на съдбата, постъпи като 

топката: колкото по силно я ударът, толкова по- 
високо излита.I

ПЪРЖЕНА ТУРШИЯ Древноиндийска
Вземете си кредит и купе

те два чувала чушки. Доб
ре ги очистете и пържете 
в олио, което сте взели с 
връзки от вашата позната 
продавачка в магазина за 
самообслужване.

*Ш Животът не е танц — назад не можеш да се 
върнеш.ДОМАШНА ТУРШИЯ Зулу

Измийте 100 чушки, кои- 
тб сте докарали от село и 
отгледани от 
След това ги слагайте В съд, 
взет от село. Предварително 
очистете няколко главички 
зеле, съшо докарани от се
ло. Може да купите ндкол

5К
Живей в мир с хората и в борбата с пороците си.

Латинскародителите.

Наредете чушките в голе
ми буркани и ги оставете 
на хладно място.

В училището на живота няма ваканция.
ВЕСТНИК НА Б>Л- 
ГАГСКАТА НАГиНг 
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