
ЬрштНо нш СФРЮ от 14 фоару 
“I 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоено с Орден брагсг 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за нриноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.

^_аести*1и_и*_бъ^>г*рсн*т» народност в сфр к>Нзслави1я^

ГОДИНА XXI * БРОЙ 986/987 * 26 ДЕКЕМВРИ 1980 * ЦЕНА 3 ДИН.

ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКА- 
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ

Съюзът на комунистите е 

способен да се залови с 

проблемите
* В периода след изборите Съюзът 

мупистите в Нишки регион е разгърнал широка и 
коннретна политическа дейност, в сърцевината на 
която се намират борбата за икономическа стаби
лизации и внедряването на Титовата инициатива 
за колективната работа.

* Видно по-многочислен. идейно-политичесни 
и организационно по-силен. Съюзът на комунисти
те в оегиона е способен да преодолява собогвени- 
те слабостии отпорите на антисамоуправителните 
сили и оше по-успешно да се бори за разцвет на 
само

на но-

управлението.
* Саво Саватич избран за председател с ед

ногодишен мандат.

С усилията на всички ор то и акционното единство на 
ганизирани социалистически «всички обществени субекти, 
сили, а преди всичко на тру 
ловите хора, постигнато « 
витодо идейко-политическо
и анщЬнно единство и за- стта на организациите и о.р 
видна обществено-икономи ганите на СК в изтеклия пе 
ческа и политичесна-оигурно риод на състоялото се тези 
стна стабилност в региона, дни заседание, «а което съ 
Тези елементи безспорно го . гласно инициативата на дру 
ворят за успешнб действува гаря Тито бе избрано Пред 
не на Съюза на номукисти седателство на МОК ка СКС 
те и останалите обществено- от 17 члейюве. като коленти 

вен лолитическо-изпълните 
лен орган и председател с 
едногодишен мандат.

Тана делегатите на Между 
е общинената конференция на 

СКС в Ниш оцениха дейно

Година на трудови задачи
политически организации и 
показват, че само чрез кон 
кретна политическа акция 
укрепва идейно-гЛолитическо

змина 1980 година.
Прошавайши се с тази година 
може да изтъкнем че беше гвъР- 
де интензивна активността на на

шата страна на вътрешния и междуна
роден план.

И труда. Разширяват се и строяг нови обе
кти влагане на средства от дохода и ли
чния доход; със самооблагане и соли
дарност. (На 8 стр.)

ЛЕСКОВАЦТака акцията продължава.
В центъра на нашия интерес и през 

настъпващата година ше бъде полити
ката на икономическа стабилизация и Против бюджетното 

финансиране
Прощавайки се с тая година, не 

чувствата,може да се простим и с 
тъгата и болката, която ни сполетя със 
смъртта на ная-великия син на нашите 
народи и народности — другаря Йосил 
Броз Тито. Това е голяма загуба. През 

си той създаде велико дело.

развитието на самоуправителните соци
алистически отношения. Тези изводи са 
наши основни насоки и занапред. Затова 
е необходима решителна насока

по-качествено и по-добро произ
към

още
водство. повишение па износа и нашето 
присъствие в международното разделе
ние на труда.

живота
Разнесе славата на нашата страна нав- 

по света. Всичко това остава, а * На изборното заседание на МОК на СКС 
в Южноморавсни регион за председател ка Кон
ференцията с едногодишен мандат е избран Миро
слав Здравкович, а за секретар на Председателство
то с мандат от две години Христовое Костич * 
Намален броят на членовете в Председателството 
* Избрани 12 постоянни комисии.

ред
югославските народи и народности да
доха клетва неотклонно да вървят по 
неговия път. Ще строим самоуправителен 
социализъм в братската ни страна и 
гпе С7,труднидничим с всички народи и 
страни върху приетите принципи па 
нашата външна политика.

През настт.пвашата година ше при
емем нова средносрочна развойна нро- 

рецубликите и об-грама иа страната.
Времето дотогава трябва да 

използваме за най-рационално съгла 
нуждите и възможностите.

шините.

суване на 
Това фактически е първата година от 
реализацията иа тази програма.

СЛАВ ЗДРАВКОВИЧ. а 
секретар ХРИСТИВОЕ КО
СТИЧ и двамата .намиращи 
се досега иа тези длъжно
сти. Въз основа на извърше 
н и те 
амален
телството и вместо досегаш 
ните
нове а избрани са и чле- 
Нрве за 12 постоянни коми 
сии на МОК. На заседание 
то бе приет и план за рабо 
та иа МОК и на Председа 
телството за период декем

Приемайки колективния на 
чин на .работа накто съста 
вка част в по-нататъшно го 
укрепване на самоуправител 
пата политическа система, 
както в органите и орга 
нмзациите иа СК така и в 
обществото като цяло. Меж 
дуобшинската конференция 
ма СКС в Южноморавсни 
-регион па проведеното през 
миналата седмица заседание 
в Лесиовац (въведе едногодн 
тен мандат на председател 
па Конференцията и двуго 
дншен мандат на секретар 
на Председателството. За 
председател е избран МИРО

за
Това е дълбоката вяра. че от го- 

ни ///е бъдаттпшя на година успехите 
по-големи. Предстои пи интензивна обшестве- 

дейност за провежданено-политичесиа
Третия конгрес иа самоуиравнтели- 

те. Това е и година на подготовка на 
ХПио нонгрес на СЮК и 1Х-ия ионгрес 
на СКС, както и Конгреса на югослав- 
ските профсъюзи.

победата на революцията и 30 години 
от Свеждането на самоуправление V 
нас При чествуването на тези юбилеи 
се 'пуснаха в движение нови пътища 
мостове, училища, здравни домове...

Тродувите ни завоевания « °гром- 
Навоед по страната, и в обц/ини™, ,гги- »а1>односг-

МНО

уставни решения на 
е броят на Председа

на

27 избрани са 17 чле

НО ЯЛ О НИВ идната година, през
интензивна дейност на всич- 

юбилейна.
предстои 
ни полета, 
чествуваме 
нашата революции и 
даването на нашата 
Юбилеи достойни за чеогвуване.

Щее
40 години от вдигането на 

40 години от съз- 
народна Армия.

ври т.г. до следващите из 
бори.ни.

(На 8 отр.)
Настъпвашата1981 година

обекти ше бт.Д*г пусна- 
се строят но-

трудовите хора и 
влагане на свои

През
жеството нови 
ти и пай ше -

Това е Дело на
На читателите и сътрудниците 

честитим Новата 1981 година
Ознаменувайки тази юбилеи, тру 

потвърдим твърдата ни решн- 
да вървим по Тигоиия п7,т и

започнат да
дово тпе
МОСТ
пред.

ви. за-които сгражданите, 

честао и по-висока производителност на
РЕДАКЦИЯТАБОРИС КОСТАДИНОВ



00 прави. Съществуват тен
трспТито“ 'работи^па" дати 
страни. В тази насока Ввро 
па е особено чувствителна 
област, понеже тук най'ЛР« 
ко се докосват двата блока 
и е концентрирано «ай-мно 
го разорително оръжие, ва
това в Европа иайгопешно 
трябва да сс приложат лрин 
нигште от Хелзинки. ' оша 
райето на трудностите ле тря 
Ова да сс търри -в надирева 

двата блока, но в

Добросъсеоство и близко сътрудничество
що ведлаж са потвърдили* че 
то е извънредно добро, яро 
пипнато с дух на взаимно 
.разбиратслошо ,и нредставл 

елемент широ

В приятелска и сърдечна атмосфера, Пергшш и
на двустра-Мня Ю1ШЧ обсъдили акгуолиите въпроси 

нмото сътрудничество и съостояшюто па международш»- 
ПотвъРДвно успешно развитие нацщч) отношения.

югославско-италианските отношения и готовността 
двете съседни стршш да усъиъРШС1|Сти\'иат отношения- 
та си на основата на Оснмскнте споразумения.

важен
система на отношения 

в Ецрода и света, значи 
хелен Фактор ла междуиаро 

равновесие, което е 
значение с оглед 
чс Югославия е

ядана
ката
та

делегации — твърде много 
допринесе в развитието на 

италианските
дпото 
от голямо 
цд факта, 
необвързана страна.

Италлялската страна, пот 
чертавайяси чо в мсждудъР 
жавните отношения не е из 
цяло осъществено предвлде 
аюто в Осимснито опоразуме 
пия е изтъкнала, чо лтали 
япското правителство япродъл 
жава упорито да работи за 
положително разрешаваме и 
на всички други открити въ

югославски 
те разговори на най-високо 
(равнинге. състояли се от 
17 до 19 декември в ирези 
дентската палата Квириналс 

Рим. в конто покрай ирези 
•деххта Пертхши и лредседате 
ля Миятович са участвували 
и министрите 
работи Е-милио Коломбо и 
Йосип Върховец и членове 
те на двете делегации, са 
започнали със спомени за 
президента 'Рито, нойто — 
както са изтъкнали и двете

рата на 
пълното доверие в народите 

страните и зачитането на 
воля по отношение

Италианско
югославско 
отношения. Президентът Пер 
ТИНИ И МИНИСТЪРЪТ Коломбо 
са отдали пълно признание 

политика,

ла
тохлата 
да вътрешното устройство и 
положението в международ 
н,ите отношения.

В разговорите е подчерта 
две/е

в на югославската 
,нейнияи контннутет н мъ 

дрост :в изключително слож 
международна обета

на външни те готовността на 
стра/ш да се зас-пл/ват за по 
доброи не на сътрудничество 

между срсдиземномор

на
ната 
новна”

Когато става лъшюс за 
бплатеролпото сътрудпнчес 

Италия и Юго
то

Пертини и Миятовичските стигани
Президентът Лсртш/и 

своето изложение на й-гол ямо 
внимание е посветил на роля 
та на движението на необ 
вързаните и зггри това отно 
цо изтъкнал ролятя да ирези 
делта Тит.о и Югославия.

По впеме на посеггге/шето 
си в Италия Цвистии Миято 
пич

тво между 
славия. и двете страни о-

в
талиянския ггремиер Аркол 
до Форлани.. в които сьшо 
е хюдчертано успешното съ 
трудничество и добрите пер
спектива за успешно по-на 
татъшно развитие на отно 
шепи ята между двете съсе 
дни и приятелски страни — 
Италия и Югославия.

прооп.
Ци петли Миятович се е 

съгласш/ с гази оценка, по
сочвайки. чс отношенията са 
наистина примерни и като 
такива гн наблюдава всеки 
югославямнп, Италия и Юго 
славия, казал той. лайгдоб 
ре показват как различните 
обществени системи и раз 
личните международни поло 
жения .па отделни страни 
не нредставлават пречка за 
тяхно тясно сътрудничество.

Ш°Фъг на италиянската 
Държава Пертини подчертал, 
че постигнатото равните в 
развитието на югославско - 
италиянените отношения за 
Лължава двете страни уско 
рено да решават всички въ 
проси. Като такъв е споме 
пат въ.ртпането на културни 
блага на Югославия.

води разговори и с и-

Втори конгрес на Кубинката КП
В Хавана, във втората по 

лавина на миналата седми 
ца, се състоял Вторият кон 
грес на Кубинската комуни 
етическа партия-

Делегацията на СКЖ, коя 
то лрисъствува на най-ви 
соната среща иа кубинските 
комунисти оглавяваше чле 
нът на „Председателството 
на ЦК на СЮК Милош Ми 
нич.

..Оьюзът на югославските 
комунисти и трудещите се 
на нашата страна иокрено 
се радват на големите успе 
хи. които сте постигнали и 
постигате в социалистическо 
то строителство и опазване
то на независимортта и сггве 
рените на вашата страна, 
вадени от Комунистическата 
партия начело с другаря 
Фидел Кастро в твърде 
сложните условия и въпре

ки блокадата, която трябва 
да бъде премахната без от 
срочване" — изтъкнал меж 
ду другото Милош Минич 
в приветствената си реч на 
конгреса на ККП.

Делегация на ЮНА печете паметта 
на Върховия кемекдект

в разговорите г/о между 
народните отношения, юго
славската страна е изтъкна
ла, че кризата на детаита 
главно е израз на кризата 
на отношенията между вели 
ките сили. Умножават се 
кризисните огниттта. а не се 
вижда нппоелък в оазгово

Накратко 

по оввтаПо повод 22 декември, Деня на Югославската на
родна армия, делегация на въоръжените сили на СФРЮ, 
начело със съюзния секретар на народната отбрана ар
мейски генерал Никола Любичич, посети Мемориалния 
номпленс Йосип Броз Тито” и почете паметта на пре
зидента на СФРЮ и председател на СЮК и Върховен

оитс за разоръжаване и ус 
трояваието на нов междуна 
подем МАДРИД: Тук завърши 

първата част от работата на 
Конференцията 
ската сигурност и сътруднои 
чество. Както е 
пред Танюг шефът на юго 
сдавената делегация, досега 
шната . работа на Конфереч 
цията 
реки 
Това

икономически попя 
дък.. Въпреки че употреба

комендант.
От името на въРОъжените сили букет цветя на 

гроба на Върховния комендант положи съюзният секре
тар на народната отбрана армейски генерал Никола 
Любичич. (Танюг)

за европей"та ла сила в решаването на 
международните спорове не 
може да даде резултати, в 
практиката това и занапред

споделил

ПРИЕТА ЕМБЛЕМА ЙА 
ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА 
САШПРАВМТЕЛИТЕ

е задоволителна, въп 
изявените слабости, 

най-добре потвържда 
ват, казал той последните 
две седмици когато бяха 
изнесени много 
идеи и предложения 
МОСКВА: На 18 декември в 

Москва почина бившият 
съветски премиер и член на 
най-внешето партийно и 
жавно 
Косигин,

По повод 
сигин 
леграми

полезни
Инициативата на президента Ти го 

за провеждане на Трети конгрес на са- 
моуправителите се претворява в дело. 
Подготовката на таза важна среша, ко
ято ще се проведе през средата на ид
валата година е в пълен разгар. Очак
ва се Конгресът да даде отговори на 
някои актуални въпроси от нашата 
практика, каквито са например: зашо 
практичното прилагане на Конституци- 

и Закона за сдружения труд не вър
ви по-бързо; с кои проблеми, пречки и 
трудности се срещат трудовите хора и 
развиването на самоуправителната си
стема и кои са решенията на забележе- 
ните прболеми. Очаква се широко уча- 
ствуване на всички трудещи се в пуб
личните разисквания, които ще пред- 
ходят на Конгреса на самоуправителп-

Ръководство Алексей

смъртта па Ко 
съболезнователни те 

изпратиха предсе 
телят на Председателството 
ка ЦК на СЮК Лаза/р Мой. 
сов до ЦК на КПСС и пред 
седателят 
пълнитеден 
Д ж у,ра нович 
теля
вет

ята
на Съюзния из 
съвет Веселин

до председа 
на Министерския съ 

Николай Тихонов

ВАРШАВА: ,.С извънредни 
а конгрес на ПОРП се свър
зват големи надежди не са
мо ка комунистите, но и на 
оабошичесната 
лото общество. Всички 
кват

те.
класа и ця- 

очаНа снимката ЕМБЛЕМАТА на Третия 
конгрес на самоуправителите дело на 
Владимир Херлевич, скулптор от Заг
реб и Александър поп-Матич, художник 
,от Белград. Емблемата се състои от ме
тална плочка, в централната част на 
която се намира релефно изработен 
профилът на другаря Тито.

отговор на въпроса: 
как да се преодолеят трудно 
стите, произтичащи от дъл 
боната обществена и стопан 
ска криза в страна” — из 
тъкнал първият сенретар на 
ПОРП Станислав Каня 
Първото заседание на Конгре 
сната

на

комисия-
СТРАНИЦА 2
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КОНСТИТУЦИОННИТЕ
ПРОИЕНИ

Тези дни Сградата нав цялата ст 
рана задочна публично 
снване по прооктоамандма- 
виге на Конституцията на 
СФРЩ и Конституциите на 
социалистическите републи
ки и социалистическите ав
тономни области, 
е и работа за

колективна работа, решава 
длъжности и отговорности, 
не и отговорност в остлттес 
твяванезх) на техните права, 
Vтвърдени с Конституцията, 
относно статута и закона.

Всеки член ка колектив
ния орган е отговорен за 
своята работа, съгласно сво 
ите права и длъжности, за 
работата и решенията на 
този орган.

Всеки член на колектив
ния орган, който е упълно 
мот т ген да участвува в рабо 
тата ка лютите органи и 
тела е Дължен. съгласно на 
чалата на делегатската сис
тема. да постъпва съгласно 
пълномощията. насоките и 
становищата на този орган.

Всички органи на властта 
и самоуправлението и оста 
палите носители ка саьмоуп 
равителни. публични и дру 
ги обществени функции, длъ 
жни са своите права и 
длъжности да изпълняват 
така. че да се дава възмож 
ност за упражняване на 
обществен контрол кад тя* 
ната работа.

2. С този амандман се 
допълват разпоредбите на 
Втора част, глава П. раз
дел 1 на Конституция на 
СФРЮ.

всяка година от друга ре
публика относно автономна Съюзната 
област.

Подпредседателят на Скуп 
шината на СФРЮ не може 
да бъде преизбран на 
та функция в течение на

разн

скупщина в 
Белград

сътна
а в ход времетраенето на мандата 

на делегат в Скупщината 
на СФРЮ.

промяна 
на общинските статути. С го 
ва влязохме в заключител
ния етап по осъществяване 
на още една значителна за 

в рамките на съвкуп 
ната обществена

АМАНДМАН IV
именовава Скупщината на 
СФРЮ могат да бъдат на 
именовани най-вече два лъ

за своята работа и съглас 
но и своите права и длъж 
ности за работа и решения 
та на този орган.

Всеки член на

1. Председателството на 
СФРЮ

дача
активност 

върху претворяване в живо 
та инициативата на другаря 
Тито за колективна работа, 

решаване и отговорност.

съставляват по един 
член от всяка република 
и автономна област, когото 
избира скупщината 
публиката.

ти последователно на сътпа 
та функцията.

2. С този амандман се за 
разпоредбата

колектив
ния орган, който е упълно 
мощен да участвува в рабо 
тата на другите органи и 
тела е дължен. съгласно на 
чалата на делегатската сис 
тема да постъпва съгласно 
пълномощията, 
становищата на този орган.

Всички органи на властта 
и самоуправлението и други 
те носители нз самоуправи 
телни, публични и други об 
ществени функции са длъ 
жни своите права и длъж 
ности да изпълняват 
че се дава възможност за 
осъществяване на общес
твен контрол над 
работа.

на ре- 
отнооно скуп

щината на автономната об
ласт. с тайно гласуване на 
Съвместна сесия 
съвети на Скупщината, 
поста си, председателят на 
органа на Съюза :на юго
славските комунисти, УТВъР 
ден с-ьс Статута на Съюза 
на югославските

този амандма/н се за 
Разпоредбите на 

член 321 на Конституцията 
на СФРЮ.

мества
член 366. ал. 2 на Конститу 
цията на СФРЮ.

на

Конституционните лроме 
ни. най-кратко казано, тря 
бва да дадат възможност 
за последователно прилага 
не на Титовата шшциати 
ва и в органите на общес
твено-политическите общ
ности, от общината до фе 
дерацията. Въпреки че по 
обем не са големи, въпреки 
че с тях само се усъвършен 
ствува конституционната сис 
тема. сегашните промени 
имат голямо значение и 
от становището на развити 
ето ка конспггуционността 
на социалистическото само 
управление и развитието 
на политическата. особено 
на делегатската система, по
нататъшната демократизация 
на обществените отноше
ния и влиянието на трудо 
вите хора и гражданите 
върху политиката на реша 
ване.

на всички 
и по АМАНДМАН УП

1. Съдиите на Конституци 
онния съд на Югославия се 
избират на осем години и 
не могат да бъдат изабра 
ни отново за съдии на то 
зи съд.

Последователят ка Конс
титуционния съд на Югосла 
вия се избира от редовете

насоките и

комунисти.2. С
лтестват

тана,
АМАНДМАН V на съдиите на този съд на

• "у една година, всяка година
1. Предварителната пое- от друга република, относ 

тготна при предлагането на но автономна област.
2. С трзи амандман се за 

на мества разпоредбата на 
член. 381 ал. 2 на Конститу 
цията на СФРЮ.

тяхката

кандидат за избиране ла 
председател и членове 
Съюзни^

2. С този амандман се до
пълват разпоредбите на 
Втория ДяД Глава П, раз
дел 1 на Конституцията на 
СРС.

АМАНДМАН II
изпълнителен съ- 

в Социа 
листическият съюз на трудо 
вия карад на Югославия.

За председател на Съюз
ния изпълнителен съвет не 
може да бъде избрано съ
що лице два пъти последо 
ьателно.

Членовете на Съюзния из 
пълни телец съвет могат да 
бъдат избрани най-вече два 
пъти последователно ка съ 
щата функция.

2. След изтичане на две 
години от избирането 
председател и членове 
Съюзния изпълнителен 
вет Съюзният изпълнителен 
съвет в рамките ка своите

1. Избраните и наименова 
ките функционери и други 
носители на самоугтравител- 
ни. публични и други обттге 
отвени функции, за кои го 
това определя Конституция 
та Статута или Закона, се 
избират, относно наименоза 
ват за период рт четири го 
дини. ако за отделни от 
тях с Конституцията не е 
другояче определено.

Избраните и наименовани
те функционери и други но 
сители на самоуправителни, 
публични и други общест 
вени фуикццн, за които то 
ва е определила Конститу 
цията. Статута или Закона, 
могат да бълат избрани, от 
носно наименовани. най*ве 
че два пъти последователно 
на същата Функция, ако за 

Колети гу 
цията не е другояче опреде 
лено.

Времетраенето на мандата 
и ограничаването на преиз 
билане, относно наимено
вание на носители «а право 
съдиите функции, както и 
времетраенето иа мандата и 
ограничаване (на повторно 
наименование на обществен 
правозащитни» на самоунра 
влението се урежда със За 
кола.

2_ С този амандман се за
местват разпоредбите па 
член 151 от Конституцията 
на СФРЮ.

вет се провежда
АМАНДМАНИ НА „КОН 
СТИТУЦИЯТА НА СР 

СЪРБИЯ
Тези амандмани предста 

свляват съставна част на Кон 
ституцията на Социалисти
ческа република Сърбия и 
влизат в сила в деня на не
говото провъзгласяване.

АМАНДМАН II

1. Избраните и наимено
ваните функционери и дру 
гите носители на самоупра 
вителните, публичните и дру 
гите
за които това е определено 
с Конституцията, 
или закона, се избират, от 
носно наименовават, 
риод от четири години, ако 
за лоотделни от тях с кон 
ституцията не е другояче -оп 
:ределено.

Тук предлагаме лроектоа- 
Конститу-макдманите на 

цията на СФРЮ и проенто 
амандманите на 
цията на СР ОьРбия-

обществени функщш,конститу-
АМАНДМАН I статута

ПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ 
НА КОНСТИТУЦИЯТА НА 
СФРЮ

I

1. Всички 
стта и самоуправлението и 
другите носители на самоу 
правите лни, 
останали обществени функ 
ции обезпечават в рамките 
на своите права, длъжности 
и отговорности, осъществя
ване интересите на работни

органи на влана за пе-
на

Съ-
публичии IIТези амандмани предста в 

съставна част на 
СФРЮ иляват

Конституцията на 
влизат в сила от деня на

нрава и длъжности, подна
ся пред съветите на Скуп
щината на СФРЮ доклал за 
състоянието във всички об
ласти на обществения жи 
вот за провеждане на по
литиката и изпълняваше на 
съюзните закони н остана
лите предписания и общи 
актове на Скупщината на 
СФРЮ и за овоята работа 
на съюзните органи па 
управление. Съветите на 
Скупщината на СФРЮ вод 
ят отделно разглеждане по 
този отчет, оценяват рабо 
тата ма Съюзния изпълните 
леи съвет и решават дали 
ще со изясняват за дове
рието па председателя 
членовете ма Съюзния из
пълнителен съвет.

0 С този амандман се до
пълват разпоредбите ка член 
348, ад. 2. заместват се оп 
ределсинята .иа разпоредби 
те на чл. 358 и 359 на Кон
ституцията па СФРЮ.

Избраните и наименова
ните функционери и другипровъзглас яване.
носители на самоуправител 
мите. публичните и другитеАМАНДМАН I ческаха класа и на всички

трудови хора в обществено- обществени функщш, за кои 
икономическите и политиче- то е определено с Кон 
ските отношения на ооцп 
алистическото саимоуправле 
ние. а особено в делегатска 
та система и условия за ос-ь 
ществяване правата, задъл
женията и отговорностите на 
трудовите хора и граждани 
те в оамоулравителките п 
пости и ц обтпествено-поли 
другите организации и общ 
ности и в обтествеио-лоли 
тичеочлте общности.

отделни от тях с

1, Всички органи ка власт 
та и самоуправлението и 
други носители на самоуп- 
равителните. публичните и 

обществени Фун 
обезпечават в рам-

ституцията, статута или за 
кока. могат Да бъдат избра- 

наименованини. относно 
на й "много 
довател.но иа сътттата фун
кция, ако за поотделил от 
тях с Конституцията другоя 
че не е определено.

два пъти послеостаналите
кции
ките на своите права, длъж 

ОТГОВОРНОСТИ. ОСъности и 
ществяване на интересите 
иа работническата класа и 

трудещи се в общвс Времетраенето ка мандата 
и ограничаването на пре
избирането. относно наиме
нование на избраните и на 
имеисдааните функционери и 
•друш носители «а самоуп- 
равителинте, публичните и 
другите обществени функ 
ции, за които това е опре- 

ре- делено с Конституцията, ста 
тута или закона, се уреж
дат с Конституцията, относ 
но статута или закона, съг
ласно с Конституцията.

Съдиите иа редовния съд. 
пронурора и другите носите 
ли на дравосъдннте

всички
твеногикономическите и по 

отношения налитическите 
социалистическото самоуп 

особено в деле Организацията, съставът и 
начинът иа работа «а колен 
тшшитс органи ка властта 
и самоуправлението се уре 
ждат така, че се обезпеча
ват колективна работа, 
шаване и отговорност и ра 
вконравие на 'теновете на 
тези органи в осъществява 
нето иа техиите права, дл-ь 
жности и отговорности, 
върдени с Конституцията, от 
носно статута и закона.

Всеки член на колектив
ния орган лично е отговорен

равление, а 
гатската система и условия 

праватаза осъществяване 
зад1_лжени ята и отговори ос 
тите иа трудовите хора и 

самоуправи- 
орга

АМАНДМАН Ш

1. Председателят и 
председателят иа 
та ка 
ят на 
та на
една година.

Председателят наС кутии 
СФРЮ и дредоеда- 
С7>вега на Окупгуи 
СФРЮ се избират

под- 
Снупшинлгражданите в 

телните и останалите 
иизации и общности и в 
обществено - политическите 
общности.

СФРЮ и председател 
Съвета на Скупщина 

СФРЮ се избират па АМАНДМАН VI

1. Функционери, които Ръ 
поводят със. съюзните ор 
гатш на управление и съюз 
ните организации и остана 
лите функционери, които на

ут
Организацията, съставя,т и 

на работа на поле фун-начинът 
яктквките органи ка властта 
и самоуправлението се уре 

така че обезпечават

ната ла 
телят иа 
ната т (Следван а 4 стр.)

ждат.

СТРАНИЦА 3
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Конституционните промени
ни диижшия и страната и 
и чужбииа, жертвите на Ф* 

терор и цишшш
ли председателя и

ла комисиите и 
да Скуиши/Ш 

СРС; председателя и 
па 15'ь'рхоллия ^ъЛ

нането
членоветеобществен пя 

не |рен1а1ва 
останалите

АМАНДМАН V вит е хора в 
труд» за които 
равноправно с 
омвсти на Скупщината 
СРС.

С точна 1 па този ама пл
аши сс замества разпоред
бата па член 328 на Колети 
туццята на СРС.

(От 3-та стр.) пшеткля 
те жор^аи ла ноината; ьъп 

осъи/естшшпв
теладругите

та иа 
съдище

О]>р0ия я дрУ1Ите съДИ' 
нато |ршуОли- 

съДилища се основа 
оонова на западна;

1. Ст>дщп'е на Конституци 
ошши С'.|>Д па Сърбия се из 
опрат
ДИНИ
преизОраш! за съдии ш то

определени със занокщш
на, се избират, относно най 

аюраюд от 
години п могат да бъ

на росите по
на свободите, пралата 
длт>жлосхЯте 
гражданите, 
згдеждат и 
или равноправна 
ция на друт' съ»ет.

С точка Ь ца този
сс замества разиоред

иза нернод от» осем го 
л ле могат да Оьдатмоновават. на на човека и 

ноито не е© ра- 
в самостоятелна 

номпетен

ла
осем
дат преизбрани, относно на 
нменовани на същата фуп

лицта. които 
аоиюкизц с*ьд».

Председателят ла Кощсти- 
аш СъРОнд паимоловавшюто и разреша 

генералния семре 
СРС,

КЦИ*.
2. С този амандман се за 

разпоредбите
туцнонния съД 
се избнад от ,редовете ат 
съдиите на този съд за ло- 
,риод от една година а! може 
да бъде избрал оше веднаж 
последователно па

2. Съветът на общините 
самостоятелно 
и ‘решават по: уреждало и 
ползувало на градското зсм 
ллще и обекти в обща уио 
троба; организацията ла мое 
тлите общности л самоунра 
влени сто в тях; самооботага* 
игото; ст>труднп!чеството меж 
ду общините; 
книги и други ПМИрОСИ ог 
интерес за трудовите хора 
и пра меда пито в общината, 
освен ло въпросите и отло 
шевдята за които рошава 
равноправно с останалите 

па Скупщината на

валето на
на Скупщината иш

и членовете на 
комитети

амаи-наместват 
член 175 ка Конституцията 
на СРС.

разглеждат тар
председателя 
републиканските 
реаауОишкалските 
и други <1уушщиолеря, 
то Ръководят с република!I 

оргааш па управление
КОИТО из-

дмал
Оата на член 335 па Кон- 

СРС.е х итуци яга на 
9. На съвместно

секретаристил з та заседа 
па Скупщи 

СРС решават по;

коиамандман ш ФУНКЦИЯ-
2. С. този амандман ос за 

местват разпоредбите 
член 407, алинеи 2 ата Кон
ституцията па СРС.

ние на съветите
лата па 
избиране па делегации на 
Скупщината иа СРС в Съ

Членовете на Дредседа 
телството на СРС, членовете 
иа Изпълтштелмня съвет на 
Скупщината ла СРС, функ
ционерите. които ръководят 
с рещюликанокп органи ка 
уцравата и членовете на ко 
лешалшгге 
органи ата управа ое изби
рат, относно наимеловават 
за период от четири годили 
и могат да бъдат избирани 
относно наименовани още 
веднаж последователно н а 
същата фуннцця.

скина
и организации, 
лълляват работи па органи 
те на управление, за иоито 

е определено със за-

машипито републиките и авто 
области па Скуп- 

СФРЮ, избора 
Предеедател-

СФРЮ и членове

вета на 
помиитеАМАНДМАН VI това 

кона.
С точка 5 на този аман

дман се заместват разиоред 
бите на член 332 па Консш 

на СРС.

щшшта на 
на члена паВ член 361 иа Конститу

цията. алинеи 4 престава да 
важи.

републикански ството на 
иа Председателеството на 
СРС избиране и разреша- 

ггредседателя и под 
на Скупппд

съвети
СРС.

туцията 
6. Съветът на сдруженият 

труд и Ог/ветът на общини 
те в равноправна компетен
ция разглеждат и решават 

въпросите и о^ношени

АМАНДМАН VII ване на
председателя 
та на СРС, председателя и 
подпредседателя на Изпъл
нителния съ^Ст на Скули ги 

СРС. членове на

3. Обществело-иоаштичес 
кият съвет самостоятелио 
разглежда и решава по: 
защита 11а с Конституция
та утвърденото устройство 
(държавна сигуоност); сдру 
жав*ше ла гражданите; ре
публиканското поданичест 
во; правното положение на 
верските общности; лична 
та карта, местожителство го 
и местопребиваването на 
гражданите и по други въ 
проси на осъществяване, 
развитие и защита на с 
Конституцията утвърдената 
социалистическа самоупра- 
вителна система, освен по 
въпросите и отношенията, 
за крито се .решава равно
правно с останалите съце 
ти на Скупщината на СРС.

С точка 3 на този аман 
дман се замества разпоред
бата на член 330 на Кон
ституцията на СРС.

1. В градове, където се 
образуват повече общини, 
тези общини се сдружават 
в градски общности, 
отделил обптествело-поллтн 
чески общности, на конто 
общините, поради общи 
интереси доверяват опре
делени права и длъжности. 
На тези общности могат да

ТЮ:
ята в жидипгиата и комуна 
лно-битовата област и урба 

осигуряване иа иму 
и лцда;. облагацион-

като пата на 
Съвета на Републиката; пред

-------: на Кок
съД «а СъР-

Председателят и подпред 
оедателят на 
ството на СРС 
от четиои години и могат 
да бъдат избрани, ртносно 
наименовани опте веднаж по 
следователно на същата 
функция.

Дредседател- 
за период

седателя и съдиите 
ституционния 
бия.

С точка 9 на този аман 
дман се замества разпоред
бата на член 336 на Кансти 
туцията на СРС.

10 Всеки съвет на Снуп 
шината на СРС, като заин 
тересовак съвет, може

пизма, 
шества
7гите отношения; оказване на 
услуги и снабдяване на гра 
ждапите, кадастралното пре 
мерване на землището 
зау питата на щялх>дната и 
жмзцената среда на човека.

С точна 6 на този аман-

се пренесат определени 
боти от правата и ддъжкос 
тите в компетенция на Репу 
блината.

Общини, ноито съчиняват 
общност се опре-

ра и

Председателят и подпред 
седателят «а ндм лреам 
седателят на Председател
ството на СРС и лредседа 
телят и подпредседателят 
на Скупщината на СРС се 
избират за период от една 
години и могат да бъдат 
избрани още веднаж после 
дователно на сътттата функ
ция..

Председателят на Съвета 
на Скупщината се избират 
за период от две години и 
може да бъде избран още 
веднаж последователно на 
същата Функция.

Времетраенето на мандата 
на председателя на работ
ните тела на Скупщината 
ка СРС и нейните съвети 
ое урежда с правилника 
«а Скупщината на СРС. от 
носно нейните съвети.

Председателят и подпред
седателят на Изпълнителния 
съвет на Скупщината на 
СРС се избират на четири го 
дини и ке могат да бъдат 
избрани два пъти носледова 
телно на тази функция.

2. С този амандман се 
допълват разпоредбите на 
член 364, алинеи 4 и се 
замества част на разпоред
бите на член 352, 
за времетраенето на макда 
та на председателя и под
председателя на Скупщина 
та на СРС и 'разпоредбите 
на член 380, ал 1. 2 и 3 и 
член 394. алинея 3 на Кон
ституцията на СРС.

надман се замества разпоред
бата ка член 333 на Конски 
туцията ца СРС.

7. Съветът на сдружения 
труд и Обществено-полити 
ческият съвет в равноправ 
на компетенция разглеж
дат и решават по: външна 
та политика и инономичес 
ките отношения с чужбина; 
определяне на наказуеми де 
ла и стопански престъпле
ния и отговорностите за тях 
изпълняването на наказател 
ни и други санкции и об
ществената защита на само 
управителните права и об 
тестваната собственост.

С точка 7 на този аман
дман се замества разпоред
бата ка член 334 на Консти 
туцията на СРС.

8. Съветът на общините 
и Обществено-поднтичес

кият съвет в равноправна 
компетенция разглеждат и 
решават по териториалната 
организация на обществено- 
политичесните общности и 
сдружаването иа общшште 
в рещкални и градски общ 
иости; брака и семейните 
отношения; 
правосъдието; 
ско-прааните и останалите 
действително-правни отно 
шения. обществената сигур
ност; системата на каруше 
ния; правната помощ. за 
шитата на бойците, 
те инвалиди, членове на 
семейства на 
бойци, активни участници 
на . предвоенни революдион

градена 
делят със закона.

Градокапа! общност има 
статут, с който се уреждат

съвет да поднесе 
приемане

др\тия
предложения за

актове от кохшетенция на 
този съвет, 
доуги актове или 
на закони, проектозакони и 
от ко.млетенция на др\тая

да разглежда
правата и длъжностите на 
общността, начина ка тях 
ното осъществяване и на 
чина на обезпечаване на 
средствата за изпълня
ване на задачите на общ 
ността и установяват орга 
«и на 061 пността.

Статутът на градската об 
пткост се гтоиема при съгла 
сие на скуптините на всич 
ни общини сдружени в об 
щност.

въпроси

съвет и да дава мнения и 
предложения.

Компетентният съвет 
дължен Да вземе в 
ждане предложението, отно 
сно мнението на 
вет и да го осведоми за сво 
ето становище.

е
раагле

4. Съветите самостоятелно 
решават за вътрешната ор 
ганизация. изборите и най 
менованието, в ралтите на 
правата и длъжностите на 
съветите.

С точна 4 на този аман
дман се допълват разпоред 
бите ка член 331 на Консти 
туцията на СРС.

втория съ

С точка 10 на този аман 
дман се заместват разпоред 
бите на чцея 337 на Консти 
туцията ка СРС.

П. Право на предложение 
на закони и други 
има всеки делегат в съвета, 
отбор и комисия 
вет. комисии на Скупщина 
та на СРС Изпълнителният 

на Скупщината 
СРС, Председателството на 
СРС скупщината на общи 
1тште, Скупщината 
Белград, скупщината 
градската общност, 
шината на 
ската

Градската общност 
сдружава в междуобщин- 
ска регионална общност, в 
която са сдружени общини 
те в нейния съвет, на на
чин, утвърден с тази Кон-

се

актове
5. Всички съвети на Ску 

нщината на СРС в равно
правна компетенция раз 
глеждат и решават по: из
менението на Конституция 
та ка СРС; даване 
ласие за изменение ка Кон 
ституцията на СФРЮ;, иаме 
нение на границите на СРС; 
осъществяване на конститу
ционното положение и ра 
вноправие на народа и на
родностите; системата на об 
ществено планиране, обще 
отвени я план; 
на цените; 
бюджет и

ституция, за сдружаване 
общините в междуобщикска 
регионална общност.

Надзцрателство над закон
ността на работата на <жуп- 
щината на градската общ
ност и нейните органи въР 
ши Скупщината ка СРС и 
други републикански

на в своя Съ

съвет на
на съг

на град
наорга личните тшша; 

собственнче скуп- 
междуобщин- 

общ-
ни.

2. С този амандман се до 
разпоредбите регионална

н°ст. скупцтихата на репу 
бликанената 
на общност на 
те и Скупптината 
ската ка!мара на Сърбия.

С точка 11

алинея - пълват
Втория дял Глава VII, али
нея 2 на Конституцията 
СРС.

на
самоуправител 

интереси- 
Стопан

на политиката 
републиканския навоеннизаклю читедаш я 

баланс; системата на финак 
всенародната от 

брана и обществената 
защита;

АМАНДМАН VIII
на този аманд 

ман се заместват разпоред 
бите на член 339. алинея 1 ка
Констит\щията на СРС.

сиране !на зштшали1. Съвтетът иа сдружения 
труд самостоятелно разгле 
жда и решава по: създава 
нето и разпределението на 
дохода; положението 
организациите на 
ния труд; сдружаване 
организациите на 
ния труд; правата и длъж
ностите на работниците в 
сдружения труд: въпросите 
и отношенията от областта 
на стопанството и фиканси 
те, освен за онези по ноито
решава
таналите съвети на Скупщи 
ната на СРС; по други въп
роси и отношения от 
рее за работниците и трудо

само 
развитието на сто 

недостатъчно раз 
възпитание-

АМАНДМАН IV
лански

1. Председателството на 
СРС има 13 членове.

Членове ка Председател
ството на СРС 
са председателят 
тралнця комитет «а Съюза 
на комунистите на Сърбия 
•и председателите на предсе
дателствата на социалисти
ческите автономни области.

2. С този амацдман Се 
заместват разпоредбите на 
члек 364, ал. 1 и 2 на Кон
ституцията на СРС.

витите райони; 
то и образованието, 
та. културата и физическа 
та кудтура, здравеопазване 
то, социалната и детската 
заплита, пензиошото и инва 
лидното осигуряване; 
телоката и Филмовата 
т&лноот; обществената 
тема на информиране и об 
щественото информиране; 
организацията и работата на 
органите на управата

на кауна-сдруже
напо постта си 

на Цен- 1сдруже

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ 1А „БРАТСТВО“ 

“ЗЛИЗА НА 9 ЯНУАРИ 1981 ГОД.
изда-

дея
сис

равноправно е ос-
и дру

гите органи в Реш/блината; 
правилника на Скупщината 
на СРС; избора

инте
и разреша
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“ауЗАХАРИЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА СКУП ОТ СКУПЩИНАТА НА ЮЖНОМОРАВСКАТА ОБЩ 
НОСТ

Скромни, но значителни резултати ПО-УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ 

НА РЕГИОНАБосилеградска община 
все ол1в принадлежи към 
изостаналите общини в Юж 
номоравски регион. Въпреки 
този факт, се 
зни крачки

в разпределението на дохода 
и чистия 
шште на сдружения труд.

В стопанско развитие Бо 
съшо

е постигнала значите 
успех но всички напи 

чии Възможности (В тази об 
ласт не са използвани.

Какво предстои в разви 
тието на Босилеградсна об- 
шина, съгласно насоките на 
новата средносрочна разв?> 
на програма, а по-ноннретно 
в 1981 година?

за лекарства ..Невена” от
Леокован, изграждането на 
втората фаза на дървообра 
ботваделния цех за финално 
производство ка дърво. ^.. 
НЮ така трябва да започне 
изграждането на услужи о- 
занаятчии С1сия център за
който са обезпечени средст 

а който утте допринесе 
гю-нататъщно развитие на 
комунално - услужната дей‘ 
ност в общината.

В рамките на Горската сек 
ция се предвижда изграж 
дане на флотационен цех за 
кварц и по-голяма финалза 
ция. Оовен тези акции глав 
на задача за ООСТ „Напре 
Дък” ще бъде построяване 
то на фабрика за преработка 
на картофи за получаване 
на нишесте, от ноето пте се 
произвеждат други произве 
денид. Инвестиционният -про 
ект за обекта е готова а про 
ектосметката възлиза на 
81 милиона динара.
Трудещите се в тази 

стопанска организация в ид 
ната -година трябва да реа 
лизират проекта ..Морава 
II” за изграждане на мини- 
ферми при частните селско 
стопански производители, за 
които съществуват огромни 
възможности в частния и в 
обществения сектор.

Доходното свързване с тру 
дови колективи от по-разви 
тите краища, в новата про 
грама заема значително мя 
сто. а първите резултати 
се очакват вече в настъпва 
щата година. Металната 
промишленост „Алфа" от 
Враня, ще бъде носител па 
изграждането на фабрика за 
дебела ламарина за печки на 
дъово.

Очакват се кахтиталовложе

доход в организа общес гвено-иконо— Изготвено предложение за 
мическото развитие на региона през 1981 година 

Планът що бъДе приегдо края на годинатаправят серио 
за развитие. силеградска община, 

така Отборът за стопанство, 
план и финанси при Скул 
шината на 
та междуобщинска

доляване на сегашната изо 
стана лост на региона. За
това нещо говорят по
вече данни. Да посочим 

ност в Лесковац, на заседа някои от тях: в обществе 
нието си от 17 декември на

ленКакво е постигнато 
обществено

в Южноморавсна 
общикономическо 

то развитие в Босилеградска 
община ва,през изтеклата го 
Дина, попитахме Симеон За 
хариев, председател на Об
щинската скупщина в Боси 
леград?
1980 СЪС заВършването на

ния сектор реалният ръст 
на дохода ще бъде 6%, а 
в СР Сърбия е 4,4°/о. Заема 
пето на работна ръка в 
региона ще бъде 3,2%, а 
в СР Сърбия 2,5°/о. През 
1981 година капиталовложе
нията ще бъдат увеличени 
с 14% и ще ©ъзлезат на 
сума от 480 милиона -динара. 
Те главно ще бъдат ©ложе 
ни в електростопанството‘ 
пътните съобщения, леярна 
та в Лесковац от 11 хиляди 
тона, във фабриката за дю 
шеци в Буяновац. във фаб 

трудо ииката за преработка на 
картофи в Босилеград. в 
леярната в Мачкатица кг 
Сурдулица и така нататък.

Това Фактически е първа 
та година от реализацията 
на средиосрочната програ 
ма ка Южноморавоки ре
гион. От месец юли на 
1981 година пте започнат да

прави проектоплан за разви 
тие на региона през 1981 го 
дина. Проектът на спомена 
тия документ е бил на пуо 
лично обсъждане по-дълго 
време в 13-те общини ка ре 
гиона. Разискванията оа во 
дени в много местни общно 
сти, основни организации 
на сдружения труд и в -об 
щините. Там най'обсто,й-но 
е разгледан проектът ка 
този важен документ, при 
участието на представители 

обществено-политичес
ките организации и 
вите. колективи, където са из 
несен-и известни забележ 
ки, дадени нови предло
жения и п-р Всичко това е 
допринесло проектопланът, 
накто изтъкна Миодраг Пет 
рович, директор -на Завода 
за план към Регионалната 
общност, да бъде по-цялос- 
тен и по-съдъРжателен.

го-дина, ще приключи
. средносрочния — Постигнатите резултати 

в досегашнияразвоен не развоен пери 
а особено постижения 

та през 1980 година 
алистическото изграждане и 
развитие на общината, нак 
то и съществуващите общ е 
ствени определения за по- 
ускорено -развитие на недо 
статъчно развитите краища 
със съществува;и-ите приро 
ДЕИ ресурои в областта на

од,
в соци

•на

стопанството, са реални въз 
можности Босилеградска об 
шина през настоящия пери 
од, .може да очаква по-уско 
рени крачки надред на ико 
номическото си развитие. 
1981 година трябва да бъде 
година на икономичеаката 
стабшхизация и по-нататъш 
но развитие на социалист;! 
чесно-самоуправителки 
обществено-икономически от 
ношения. укрепване на са
моуправлението, увеличава
не на производството, укре 
пване позицията на-трудещи 
се в разпределението на до
хода. създаване на по-добри 
услову.я за живот, за което 
се застъпваше другарят Ги 
то до края на живота си.

През 1981 годика се пре 
движдат завършването ка 
вече започнатите стопански 
обенти: Фабриката за пре
работка на овоцтия, зелен 
чук и сушене на горски 
плодове и лековити билки,

се използуват средства 
Международната банка 
обнова и развитие за реа 
лизания на проекта „Мора
ва П’\ Планът пте бъДе при 
ет до коая на декември нас 
тояцтата година

отСил1еон Захариев за
Със споменатия проекто

план се предвижда -Южно 
моравски регион да се раз

ириод от 1976 до 1980 година. 
Поради това последните ня 
колко месеца, във всички 
структури ка Босилеградска 
община се обсъждаха мате 
риали за реализиране зада
чите от досегашния планов 
период. а особено осъще 
ствявднето на програмата в 
1980 година. Обща констата 
ция на -всички е, че -в тоя 
развоен период в обществе 
но-икономичесното развитие 
на. общината са постигнати 
добри резултати — задълбо 
чаване и развитие ка социа 
листическо- самоуцравителни 
и обтттествено-инонолотчесчи 
отношения, постоянно укреп 
ване ролята на работниците

вива по-интензивно -в срав 
-нение със СР Сърбия, което 
е необходимо поради Б. К.17.РЗО -

45 ГОДИНИ НА „ТИГЪР” И 21 НА ООСТ ,ДИМИТ 
РОВГРАД

Трудови тържества
НИЯ
нестопански обекти. В обла 
сгта на горското стопанство 
се предвижда залесяване на 
около 1 000 хектара голини и 
ерозивни места.
Интервюто взе: Манол Янев

и в други стопански и

за чието изграждане средст 
ва е обезпечила фабриката

НОВОГОДИШНИ ЖЕЛАНИЯ
тогава няма и 

Бих искал да се
няма м-ир 
напредък, 
стабилизира нашето стоплиДА СТАНА СТУДЕНТКА
ст-во, а съшо така и стаи 
дартът ни -да се повиши.1981 година аз ще свърша 

средното си образование и 
естествено бих искал да се 
запиша на някой от фа
култетите 
Ня«оя

Марика Велкова

&Миланна Павлова, домакиня,Бих желала през настъпва 
щата година Да ми се сбъд 
кат две мечти = да свърша 
средното си образование и 
да се запиша на някой от 
факултетите. Бих искала то 
ва да бъде медицинския- но 
ако там не успея да се зали 
ша няма да съм недоволна 
и от фармацевтичния-

ТИТОВ ВОЙНИК ЩЕ БЪДА

ведоха, обаче извън работ 
(ното време във всеки тру 
дови единици бяха четени 
доклади. Между другото в 
докладите се казваше, че 
пърлите капиталовложения, 
вложени за изграждане на 
фабриката за производство 
на гумени нишки, са въз
лизали общо 162 милиона 
658 хиляди и 555 динара, от 
които 81 милиона 197 хиля 
ди и 555 динара са били ос 
повий и 81 дигдион 455 хил
яди динара оборотни средг 
ства. Днес организацията 
на сдружен труд ..Димит 
ровград” покрай гумените 
нишки произвежда и най“ 
разлтшн видове гумени 
стоки и други видове преа 
обувки. гумо-технически 

стоки и други видове произ

В края на изминалата сед 
мица работниците от 
„Димитровград” от Днмит- 
ровград ознаменуваха 21 
годишнина на каучуковата 
пр ом-шиле! юст 
1Гпад” и 45-годишнщ1а от 
основаването на „Тигър”.

За разлина от цреди, ко 
■гато по повод подобни юбн 
леи сс организираха най- 
различни тържества, за ко 
пто се даваха не малки су 
ми пдри. тази година озна 
менувансто на юбилея ми 
на в духа на стабилизация 
и спестяване. Това е за 
всяка похвала ш струва ни 
сс. че и оотанал-цте трудови 
организации желателно е да 
следят примера на най-гол 
■ямата трудова организация 
в общината; отц,? повече 
ако се знае. че тази дело 
в а годинв бе една .от най- 
трудните за „Тигър", поне 
же девалвацията на динара 
оказа голямо влияние, и 
-повече от половината от въ 
зпроизводствекия си матери 
ал ..гумарци” внасят от чу 
жбина.

Как то вече споменахме 
скъпи тържества не се цро

ДА СЕ ПОДОБРИ СНАБ
ДЯВАНЕТО ООСТда изучавам 

обществена нау
ка. Също така през Но
вата година и аз ше стана 
войник, което е отделна гор 
дост не само за мен но и 
за моето семейство.
Спасен Тодоров, работнин;

Преди всичко искам 
бдяването да се подобри. 
Искам в магазините да има 
прах за пране, и олио и ка 
Фе и...

Всъщност искам да има 
всичко, искам да е мир. нс 
кам да сме здрави м щаст 
ливи. Впрочем ггрез 1981 го 
дина бих 
леща, които ггоез тази годи 
на ... ли тормозеха завинаги 
Да бт>дагг премахнати.

Т. Пет|юв

сна

Дпмнтров-

МИР ДА ИМА В СВЕТА

Много неща желая да бъдат 
-по-добри ттез Навата годи 
на, обаче най-голямото ми 
желание е международна га 
обстановка да бт,де по-добра 
от сегашната,

Ивица Михайлов, ученик

През Новата година 
ми ее сбъднат няколко меч 
ти и затова от нея очаквам 
много. Така например през

желала всички

ще

защо го ако

ведения-
На .тъРжесъверното заседа 

ние, 1Ноето бе проведено в 
работническата столова, на 

работници, нозаслужштп 
ито работят св организация
та, бяха връчени 
часовинци. транзистори, дн 
плам и н благодарствени гра

златни

МОТ и.
Т. ПетровМарика ВелковаСпасен ТодоровМалина ПавловаИвица Михайлов
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ЧЕСТВУВАНЕТО ПЕНЯ НА ЮНЛ_

Имаме модерна армия
околосто сс цепи ат 

1 /УУ 00 динара.

Забдлежитвшш резултати 
аз изграждането на страната 
са осъществили 
1-гнята тю радио-оръзклте.

е че най-добре ше участV 
озаме в осъШ вегпшпш гето на 
политиката но икономичес
ка стабилизация ано изгра
ждаме мор ално-лолигцимес - 
оси здщизо и босготоаю поде 
ление при най^рациоиалио 
изразходване дга средства и 
време.

В кастояшата година в 
Съюза на комунистите са 
приети оз. 2 000 нови нлсио 
ве на СК. С младите мому 
шисти е бил организиран 
нурс но марксическо обра 
зованне, който са посещава 
ли към 6 000 комунистиI и 
членове на Съюза «ш ооцна 
листичеоката младеж.

Но повод Деня на Югос
лавската народна армия в 
казармата „мия Станимиро
вци' в Ниш се състоя 
17 декември нрес-коиферен- 
цня нак на която от името на 
Командата на Нишка ар
мейска о бдаст говори гене 
рая-майор Здравко Дишгч. 
Дриветсврувайки гостите 

генерал Димим изтъкна, че 
армейците през изтеклата го 
дина са постигнали забеле 
жптелни (резултати в изгра 
ждането на висока боеготов 
ност и крепко морлано-подп 
тическо единство. Своя пра 
зник войниците и командири 
те поср&тцат доволаш от 
постигнатото, за всичко ко 
ето са дали завет на Вър
ховния комендант на въоръ
жените сили Йосшт Броз 
Тнто. без когото тази го
дина за пръв «път се чес- 
таува празника на Армията.

Активността на комунис
тите и организациите на СК 
в армейската област се ха 
рактеризира от постоянно 
идейно-политическо укреп
ване на полята на СК а! ун 

■ репване ца морално-лолити- 
ческото единство. Отделни 
усилия се полагат в прове 
ждането на стабилизационни 
те мероприятия. Оценено

ка
и игоделс-

В рамките па реалзизаадпя
та па учебни я плащ и лрог 
рама в настоящата година 
мнозина армейци са шшъР 
шили разпи курсово. Над 
2000 души са завършили за 
механици, 1 300 са станали 
водачи на моторни провоз 
пи средства, тенекиджии, 
шлосери, радио-тслопрафие 
ти; над 1000 — са завърша 
ли за хлебопекари, столари 
и др. занаяти.

Над 7 000 армейци са да 
ли 2 550 литра кръв. В тази 
акция те са били твъРДс от 
зивчиви. Големи успехи са 
•постигнати в сътрудничест
вото Л1ежду Армията и час 
тите по всенародна отбрана.

БОСИЛЕГРАД:

Признания на най-сръчните
С ангажирането на войни 

ците и командирите и ин
женерните и други поделе
ния ®ъ,РНУ реализацията п 
практическото обучение в 
тази година, поправени са 
и модернизирани или нройа 
рани 85 километра пътища 
на стойност от 
динара. В изпълнението на 
тези задауш войниците а» ко 
мандионте ср вложили 

145 166 трудочаса. Освен 
участието в изграждането н 
реконструкцията на три ар 
мирано-бетонни мостове, из 
копани са 4 километра кана 
ли за водопровод каптира
ни са 5 извори на вода, ко

ЮНА се чевстДенят на ЮНА в Босиле 
градска община бе ознаме 
нуван с редица тържества, 
а главното тържество се съ 
стоя в Босилеград на 22 де 
кември. Първи па войници
те и номандирите празника 
честитиха 
от основно 
Димитров'’ в Босилеград и 
ученици от основно училище 
,,Хр. Ботев” в До;ша Люба- 
та. Също така празника им 
честитиха и делегации на об 
шествено-политическите ор
ганизации в общината 
представители на организа
циите на сдружения труд.

празник на 
вуваме достойнствени и ра 

че Ръководени отДОСТНИ,
Оьюза на комунистите 
другаря Тито създадохме е- 

отбранителна си

и

динствена 
ла в цялото ни. общество.

От името на обществено- 
политическите организации 
и гостите празника на армей 
ците честити Симеон Гри
горов.. председател на 
щинската конференция на 
СКС в. Босилеград, който из 
тъкна, че войниците съвме 
стно с населението, нам.. 
ки се ка границата са пър 
вит е пазители на общество 
то ни и че по този начин 
защитават светлите придо
бивки от нашата революии

ученици-пионери 
училище ,.Г.14 365 330

Забележителни .резултати 
са постигнати и на култур- 

В а рмейския 
клуб се организират излож 
би литературни четения и 
други видове ла самодейна 
изява.

06-

ното поле.

и

Пред войниците, команди 
рнте и гостите за живота, 
дейността и постиженията 
на ЮНА говори Борислав 
Павкович. командир на гра 
ничното поделение в Босиле 
град, който между другото 
изтънна, че на тазгодишния

Журналистите имаха въз
можност да се запознаят с 
част от най-новите оръжия 
в поделението на Бранно Бо 
гдакович.

ята.
По повод празника на 

пай-активните войници и ко 
мандири бдха връчени съо
тветни отличия, награди и 
похвали. На командира Лю 
бомир Сопренич бе връчен 
медал на народната армия 
със сребърна звезда, а два 
ма войници бяха удостоешг 
ст.с значка примерен войник. 
За най-добро е лровъзгласе 
но поделението на команди 
ра Михокович.

М. А.

Следващият брой на 

„Братство" излиза на 

9 януари 1981 г.
От пубдик ув ания награден 

конкурс свързан с живота 
и дейността на ЮНА бяха 
излъчени най-добрите твор
би. писани от 
Н1ЩИ II ВОЙНИЦИ.

Нашата арми» е модерно въоръжена

ДИМИТРОВГРАД страна на уче

Тържествено заседание М. Янев

'ЩЯЯ
: ' 'ЦЦН

I
Ъ&к ■ '

лак-".»»-.ЩА
V-. ; .ЪУ ‘К,

• К N ' •
■ Ш . шш

■ **
ч-

По повод 22 декември 
Деня на Югославската на
родна армия в Димитров
град на 18 декември се «про 
веде тържествено заседа
ние на Съвета по народна 
отбрана. Освен членовете от 
споменатия Съвет на заседа 
нйето тщисъствуваха и пред 
ставители на ЮНА, команди 
ри и войници «а гранични 
те части, както и представи 
тели на организациите на 
сдружения труд в община-

4 . >пт,лва всеки човек в наша 
та страна, с тъга но и с гор 
лост, че продължава него
вото дело и изпълнява заве 
•гите му.

На заседанието бяха връ
чени 4 значки «а народна 
отбрана 9 похвални 
моги, Дипломи на граждаи 
ска защита канто и лретход 
но знаме, което получи те 
питориалното поделение на 
Благой Станчев.

Най-висшите отличие — 
емблема на Съюза на запас 
ните военни командири на 
СФР Югослвия, получи Ди 
митъР Славов, член ма пред 
седателството на междуоб 
тттниската Конференция на 
Съюза на запасните офице
ри в Ниш.

‘Е- Ч'ч\-
У 'у м

: ■ ^ -

■
■у''

- • у:. 1ШЩ,

- ' ■ у................... •

гра- ;:л
■М

та.
4.... •Доклад за значението на 

празника изнесе Илия Пет
ров, председател на Общнн 
ската конференция ка Соци 
алистическия съюз и ко
мендант на Общинския щаб 
по териториална отбран я. 
В самото начало той изтъл 
на, че заседанието, «а Съ 
вета по народна отбрана се 
провежда по време, когато 
за първия югославски вой 
ник — другаря Тито, отново 
се говори в целия свят, ко 
ето в дните, когато Тито фи
зически не е сред нас, из-

у

’Ч;ЯУ

Да добавим, 
на тържеството 
от димитровградското 
новно и средно училище че 
тоха свои творби.

че по време 
учениците 

ос-
V--

1ШШм

Т. Петров
Богдан Николов: Сутоморе (акварел)
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Има се сметка и в 

селското стопанство
НОВИ УЧЕБНИЦИ

Учебникът по биология в центъра 

на вниманиетоСТОИЧКО СТОЯНОВ, 39- 
селскостопански 

производител от село Цър
нощица срещнахме в Боси
леград, няколко дни 
Нова година, 
те ни защо е оставил 
чалбарството а! се лооветил 
ка селското стопанство.

села Дукат, Ярешник и др.
добри производители — 

животновъди, но все 
а,е сме организирани 
менно.

годишен
Новият учебник по биоло 

гид за VIII клас, които изле 
зе от печат в началото на 
тази учебна година 
вика според писането на „На 
родне новине” голям 
рее сред преподавателите и 
учениците.

Автор на учебника е д-р 
Спас Сотиров;. Съветник 
Регионалния 
завод в Нищ. а рецензенти 
д-р Мира, Папшч и д-р Ни 
кола Туцич от Природо-мате 
тическия институт в Бел
град, Радмила Вукосавлевич, 
съветник в Педагогическист 
завод в Смедерево и Иван 
Станкович, преподавател от 
Велико Бонинце. По този V- 
чебник се работ в нашите 
училища според най-новите 
програми за обучение по би 
ология. Според оценката на 
специалисти учебникът е при 
способен към новия учебен 
план и отговаря на психо- 
Физичеокото развитие на 
учениците.

Има и такива, коигго кри 
тикуват учебника. В отговор 
на тези д-р Спас Сотиров в 
изявлението ои в „Народне 
новине1' каза. че с този уче 
бник той иснал да създаде 
учебник, който няма да бъ 
це „служебен", да отблъсква 
децата от обучението. Той 
казва, че учебникът крити 
куват „ най-много ттрепода

вателите-чиковници. А от 
страна на учениците учебни 
ка не приемат само ония 
ученици, които са овикна 
ли със „зубрене". а не твор 
ческо учение.

Всред просветните работ 
ници се изтъква, че учебни 
кът на Сотирв по биоло 
гия е ново в обучението не

само по биология, но въо 
бтпе в новото реформирано 
училище. С цел да се лро 
веде реформата до край ттте 
трабява още много такива 
учебници, които ще подтик 
ват учениците на творчест 
во и ттте бъдат субект в о- 
б учение то.

още
съврепреди 

Интересува- предиз
пе

инте-

— Вижте какво — 
ка Стоянов. О-циването 
сезонна работа по

започ
на в Б. Николовстроежи 

те винаги не носи годямо 
щастие. Остави си човек 
дом, семейство... Пън — не 
може много да се заработи. 
Е то, аз като неквалифици
ран строител — зидар зара 
ботвах през

педагогически

сезона 30—40 
хиляди динара (3—4 милона 
стари динара). А ако поглед 
нем колко губех сметка
та не ми излизаше. 

И именно
Заглавната

това нещо на 
карало Стоянов да потърси 
,, изгода”

страница нг
и в селското сто

пакство. нннгага наСтончко Стоянов
— Църнощица е планин

ско село. по околните плани 
ни на което се намират до 
бри пасища. Има условия 
за животновъдство. Аз — 
назва Стоянов — отглеждам 

ЗЗовце и четири крави.

От агнета и телета аз взи 
мам годишно 50—60 000 ди 
нара и съм си у дома! 
Стоянов сътрудничи със зе 
■меделската кооперация „Нап 
редък”.

Спас
— Трябва да нажа, 

снабдяването сега е по-доб 
ро отколното спо-рано 
тъкна Стоянов. Сега ООСТ 
„Слога” по-добре ни снаб 
Дява с необходимите 
дукти и .можем да 
доволни.

че Сотиров
из

пре
бъдем

— А как върви с изкупу 
ването на селскостопанската 
продукция?

БЕСЕДА С ДЕЛЕГАТ—САМОУПРАВ ИТЕЛ
— Не мога да кажа, че 

имам някои много здрави
— И с изкупуването 

както и с производството. 
Неорганизирано, поне засе
га. Искам да кажа и това, 
че нерядко хората не са до 
волни от изкупваните, защо 
то не дават 
сация на добитъка, 
чаваме само обещания, 
положението с изкупуване
то ще се поправи, но все 
още не се поправя — казва 
Стоянов.

е Делегатската система разкрива 

големи възможности за действуване
сътруднически връзки.

— На какво се дължи то
ва?

— Ами., причини 
вече. Ние църнощичани, на 
кто и другите селскостопан 
ски
леградска 
очаквахме от обединяването

обективно кла 
Пол у

има по
недостатъчно 
гранични об-

развитие на 
развитите и 
цгини. Благодарение помощ
та от Републиканския фонд

че С новата Конституция са извършени големи 
промени в нашата обществено-политическа 

система. Същността на тези промени е да се оси
гури ръководна роля на работническата класа и 
на трудовите хора в упражняването функцията на 
властта. Също тава новата Конституция дава 
възможности и занапред да се развиват отноше
нията между народите и народностите върху ос
новите на равноправие и солидарност и отговор 
ността на всяка .република и автономна област 
за собственото си и общо развитие. Социалисти
ческата самоупрааителна демокрация се афир 
мира още с първите народоорвободителни отбори 
през 1941 година, като демократични самоутгра 
вителни облици на новата народна власт._________

■производители от Боси 
община, много

за насърчаване развитието 
на икономически недостатъчка земеделските кооперации 

и търговската трудова орга 
низалия .Слога”. Но някак 
ке излезна 
ливо. И по-рано когато си 
имахме кооперация 
на Любата, пък и днес, в 
наше село агроном не ид 
®а...А ние от тях очакваме 
да «и помогнат, да ни да 
дат напътствия как по-доб 
ре да се организираме, как 
да произвеждаме повече до 
битък картофи... И с мля 
кого засега си е пак по— 

Не се върши из-

но развитите краища, някои 
общини напуснаха кръга на 
неразвитите, а някои са ве 
че готовц да го ндпуснат. 
Свободно мога да кажа че 
Републиканската 
по отношение на

Не би трябвало да се от 
мине тихомълком във вт>ъз 
ка с изнесеното от Стоянов. 
В Църнощица и другите се 
ла сигурно има още произ 
водители, които са готови да 
минат към организирано 
селскостопанско производ
ство. Впрочем, в плана „Мо 
рава П” е предвид е! ю в об 
щината да се създадат през 
следващите пет години око 

250 мини—ферми. Ще
трябва значи бързо и навре 
ме да се организираме за 
предстоящата задача.

Матея АНДОНОВ

много сполеч

в. Дсш
скупщина 
ускорено 

обществено-иноноимучес-то
ко развитие на неразвитите 
и гранични общини има кон 
кретно и ясно набелязани 
задачи.

И занапред тя ще обръ
ща голямо внимание на 
обществено- икономическото 
развитие, а особено на сто
панството в недостатъчно 
развитите краища, към ко 
ито се числи и Босилеград 
ска община. За осъществя 
ването на тези цели може 
би по-целесъобразно е, да 
сс измени досегашния начин

Най-крупната промена на 
политическата система, пред 
ставлява въвеждането 
делегатския принцип, 
всички облици на обществе 

Това е об- 
на непосредственото 

на работническата

на
във

ло
но решаваше, 
ликът
участие
класа й трудовите хора в

старому, 
купуване, а ние на частни
начала си правим сирене... 
В Църнощица и управлението.

Основата на делегатската 
система е трудовият човек, 
цроиоводител и гражданин 
в организациите ца сдру
жения труд местните общ
ности и другите обществе- 
1 (О-подитичеокн организац I ш 
и органи.

По повод празника, & 
■I юомщри — Допя 31а 
бликата, разговаряхме с 
ДРАГАН МИЦОВ, делегат 
в Републиканската скупщи 

СР Сърбия. Питахме 
го затова как и па кой на
чин Републиканската окуп- 

недоста- 
ОбщТШН

околните

Драган Мицов

на договаряне и сдружаване 
с мощни стопаиоки и трудо
ви организации ог страна
та. В тази насока взетите 
мерки дават вече добри ре

Репу

зултати.
Да добави и това че и 

в новата. ооедносрочна раз 
война програма приоритетно 
място ще получат неразви
тите общини. Но. за осъ
ществяване на целите, тряб
ва много повече отколното 
досега, да се ангажират вси 

обществеято-политичес 
кн сили в общината а особе 
но членовете на Съюза на 
комуниолгге.

тагьчно развитите общи
ни. В този смисъл, в тече- 
ние (На годината Републи
канската скупщина на ня- 
колко свои зассдшшя разис 
ква за по-уокорано общес
твено-икономическо разви- 
тие на1 общините. Разисква 
яшята и решенията на деле 
гатите в. Републиканската 
скупщина, са оказали силно 
влияние върху по-бързото

на на

подпомага 
тъчно развитите 
да излезат от рамките 
неразвитите.

— В програмата за работа 
на Републиканската акул- 

■важио място заемат

щита
на

чии

шина,
материалите ноито се отнас
ят до развитието на недос- М. Янев

който изчезва”От Албума „ДимитровградМега Летро»:
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Съюзът на комунистите е способен да ее запоен с проблемите
иииестшршт, осъществен*)
си .видни икономии. Ио 1У&) 

псе пак е ходила

ШШ ПЪК

Ййдада^-ЯАС -
ШЛ-ИОД ЬА шчтилйЧ!.- 
скл ильилимцим 

Б многоб роилите разисква 
па заседанието. в кои 

то участвува и Драгомир Ми 
лЮсшч, председател на 1 &■ 

СИН. лай-голямо ©ли
бе лосветено на вада 

комунистите в осъ

населението е бил лзвънрод 
голям, а 'комунистите са 

били в .елките редици.
Посочените резултати 

спорно са «оде видни, потока 
1^ози период 

олабооти.

МО-тв първични партийни 
оргинизпщш,

оаоплшшхт шиорсс за влн 
зш1е в СЮК е ярко доказа 
телство за доверието, 
трудешнте се и гражданите 
в региона имат в политна
ха на ^ОК и ^сшимостти нм, 
ре оосно на младежта, 
продължат великото Титошг 
7о дело.

Активността на с-ью^а на 
комунистите в пдейно-шлшш 
чеежлю н маркеичоско пздн 
гане па членове ге на СК е 
ошш твърдо интензивна. 
През шжпшчеокпто школи 
при общинските комитети 
са дишали пад 1130 комуни 
сти, предимно млади хора 
от непосредственото пропзво 
дство, които еа антпшш и 
с получените знания значи 
телно допринасят за по-до 
бро Ослшславапе па шсщштс 
на СК. Политическата школа 
при МОК на СКС в Ниш са 
завършили 158 курсисти. И- 
майкл пред вид многоброн
ите сели шари. трибуни. мар 
ксически кържоци и други 
облици, накто и задоводите- 
лшш избор па съдържалия 
та на тЪзи илак е «направе 
но действително много.

Съшо така се чувствува 
виден напредък в методите 
на действуваме и съДт*Ржа 
«пята на активността на ор 
ганизащште и органите на 
СК. В центъра на внимание 
то им почти навсякъде са 
били всички важни жизнени 
въпроси па средата, в която 
живеят.

Особено добри са резулта 
тите на комунистите в ук 
оегтването на всенародната 
отбрана и обществената са
мозащита. Във всички акции 
за проверка и издигане на 
боеготовостта, отзивът ка

^Ог 1чи\ стр.)
В уводното изложение па 

председател ни
НО

бездосегашния 
люк ни схчС сиво ^ииимч, 
а съшо така 41 в изчерпате 
дните разисквания ос оцепо 
но. че времето след лишали 
те избори е период на раз
гърната дейност на членове 

(организациите на Ок 
върху реализацията на кито
вата инициатива. която кому 
кистите и всички трудещ и 
се и граждани в .региона сх 
ванаха като израз на 
тинуитета на Тнтовата твор 
ческа мисъл н Демокравич 

нашата

година
на стабилизацията в очаква 

Ст абилизацконкоето
ната степен.не значи. че п 

не е имало 
задоволява приемът

Но мероприятия тш се 
рашюмерно 

сроди, малко 
енергични и конкретни

ни и пите 
осъществяват 
ВъВ всички

|ца рабо
да па има

промени в поведението, тру 
довата дисциплина все отне 

декларативно се под 
към икономическите

те и мание
чцтс на 
игеегвяването на инономиче 

стабилизация и развой низ на,ската
пито планове. тОоито сега из 
готвя ме и приемаме.

Въпреки забележителните 
резултати в развитието иа са 
моунравлеиието и произвол 
СТВ070, в повишаването про 
изводит елиосгта на «труда, 
укрепването. материалната 
основа на сдружения труд, 
развитието иа неразвитите 
краища и в разпределение  то 
па дохода, изявени са доста 
слабости, които спират уско 
рено развитие иа региона.

Все оше ие 
производствена и доходна 
свързаност, канто в област 
та иа производството, така 
и между производството и 
оборота. Бавно се ос ъшес* 

С7,дРУЖието в рам" 
организа

хожда 
дрЬблеми.

Затова
стабилизация, при оше по- 
пълно развитие иа самоупра 
•вителиите отношения, пред
ставлява основа на целокуп 

обшествено-икономи-

кои икономическата

упя характер на 
социалистическа революция 
В практическото осъществя 
вяване на инициативата във 
всички среди обстойно и 
критически са оценели резул 
татнте и слабостите в акта 
жиранего на СК в целокуп 
•лото развитие на социалисти 

обществено-икюио 
мически отлошегшя. Г1рн то 
ва е изявена иълка реши
мост на колтунистите и тру

ното
ческо развитие на региона 
и поле на динамична и ре 
зултатна дейност на СК. 
Задачите на този план ясно 
са набелязани ® Заключени 

на 15 заседание на ЦК 
иа СЮК. а комунистите и

ческите я га
съществува организации и 

оОтгтините на ре
партийните 
оогани в 
гиона. чрез развиване на 
колективната работа 
сериозно и 
трябва да минат към реали 
зацията им. Това е техният

делтите се да развиват ко
лективната ра&рта до пълна 
та й изява, като предгЛостав 
ка за по-резултатна дейност.

Тази година, когато Съю 
зът на комунистите загуби 
другаря Тито, който във вси 
чкл преломни моменти има 
ше най-ясна визия на рево 
люцияга, на социалистичес
кото общество, в което чове 
кът е най-голямата ценност, 
партийната организация в 
Нишки регион се е увеличи 
ла с 9 965 чл§1^ове. Така се 
га в региона има 61 2з5 чле 
нове на СЮК, което е с 19 
на сто повече по отношение 
на 1978 година.

най" 
най-отговорноСаво Саватич

производители в редовете на 
СК. Задачата за «класово- сб 
циалко укрецшше на партия
та се осъществява недоста 
гъчно организирано 
добра предварителна подго
товка на нювоприетите. Неза 
доволява и индивидуалното 
идейно-политическо издига
не на членовете на СК. Кри 
тината и самокритиката все 
оше не са ошбва оръжие за 
борба срещу слабостите, но 
ето трябва да бъдат, а в СК 
има хора, които пасивно се 
държат към проявените ела 
бос ти. вървят по линията на 
най-малкото съпротивление

твява
ките ка сложните 
ции на сдружения труд. Се 
риозни са 
агрокомлленса, а 
изострени са тазгодишните 
проблеми в изкупуването на 
пшеницата и гроздето 
снабдяването иа население
то. Ангажирането на комуни 
стите в тези области не мо

партиен дълг. дълг към све 
тлите традиции на СЮК и 
негови а авторитет Дт-лг към 
делото яа другаря Тито.

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ

изоставяни ята в 
особенои без

и в

же да се отчете като успеш 
но.

Тази година, въпреки 
изострените условия на сто 
написване, постигнати са 
добри делови резултати, зна 
чително са намалени раз

Това е резултат на органи 
зираната и систематична ак 
тивнзост на болшинството от

вата. Осъществяването пък 
их\ тази задача от «т^зи об 
птествени сили начелю със 
Съюза на комунистите ТъР 

всекидневна акция.
За укрепването ка самоуп 

равнтелння процес в обтгтест 
вените дейности и помежду 
тях и .материалното произвол 
ство особена 
стои пред членовете на СК 
в СОИ. Но не по-малка от 
говорност стои и пред СК 
местните общности, «органи-

Против бюджетното финансиране(От 1-ва стр-)размяна на тру 
— важно-да и средствата 

звено в икономическата 
билизация

ста
си

изложение за на основните СОИ в местни 
те общности, в които много 
по-равноправно. съвместно и 
до-демократично тне се ре 
шава за развитието на обше 
отвените дейности в унисон 
със съвместните интереси и 
потреби.

Средствата за задоволява
не на съвместните потреби 
в обществените дейности гла 
вко се осъществяват чрез 
сдружаване в СОЙ. Непо
средствената свободна размя 
на на труда и покрай поло 
жителните опити бавно се 
внедрява. Дали СОИ са об 
тггности на сдружения труд 
или преди всичко са цеитри 
за решаване и за разпреде 
ление на вече обезпечените 
средства?

пост на СОИ. Не е ни чудно, 
че в разговорите критически 
се набляга върху работата на 
професионалните 
много обширните делегат
ски материали и прочие. 
Когато пън става въпрос за 
инонолшческата стабилиза
ция и Дългосрочните меро
приятия. които дават принос 
към по-успешното стопанис

Б уводното 
актуалните 
чески

ито ше. решават трудещите 
се и гражданите, те не ряд 
ко са институции, които при 
емат

идейно-лолити- 
въдроси на самоупра 

организиране и служби,предложенията на из 
пълкителните си органи — 
изтъкна Стоплкович.

вително 
свободната размяна ка тру 
да. което изнесе Миленко 
Стоилкович.

отговорност
изпълнителен 

в Председателство 
МОК бяха изтъкнати

В богатите и плодотворни 
дискусии (на Миодраг Куз 
манович. Дургут Крашница.

секретар в
то на 
досегашните опити в това

съДътствува 
го слабости, както и

организиране, 
птите
по-нататъшните задачи на 
Съюза на комунистите за 
осъществяване на пълната 
размяна на труда и средства 
та. Бе изтъкнато, че чрез

За членове на Председа
телството са избрани: Любо 
мир Арсич, Зорица Булато- 
вич, Любинка Валчич, Зо
ран Величнович, Никола Ди 
мнтров. Владимир Джордже 
вич, С?Ьян Джорджевич. Ми 
рослав Здравкович, Любо
мир Янкович, Христивое Ко 
стич, Дургут Крашшща, Ра 
де Маравич, Славко Младе 
нович. Любомир Павлович 
В а силие Петкович, Зейнулах 
Рамадани и Лепое Спаснч.

ване. не може леко да се 
минава край свободната ра 
змяна на труда. Именно, 
тя ке може да бъде бюд 
жетски кръг но трябва да е 
институция на интересите на 
сдружения труд и СОИ. Из 
хождайки от това, че 
■костта на проблема в 
комическата

сдружаването на труд и 
средства само през по
следните няколко години са 
постигнати забележителни 
резултати. В здравната заши 
та, например жителите в 
региона, имат пълно осигур 
яване. а вложени са и вла 
хат се усилия за изгражда 
не на нови здравни заведе 
уия. В образованието е осъ 
ществено почти целокупно 
обхващане на децата в осно 
вните училища, а 95 на сто 
продължават по-кататъшно- 
то си образование. Подобно 
нещо е и в останалите об 
тцествени дейности. Начални 
те резултати са положител 
ни. Понастоящем е в ход 
трансформацията на СОИ и 
тяхното преобразование в но 
2И форлш на самоуправител 
но свързване на различните 
области на обществения труд 
с обществените дейности. 
Именно все повече се набл 
яга върху формирането на 
общински СОИ, и единици

слож
ЯКО

стабилизация 
търси изменения на отноше 
кията в свободната размяна 

труда, то организи
рането върху общинте 
тереси между 
те организации, местните об 
цгности и СОИ трябва 
«не част от сложния но един 
ствено! приемни® начин 
самоуправителкото договаря 
не и опоразул!яване.

— Неблагоприятното мате 
риално положение на отдел 
ните дейности,

ма
остат^дщте 

от старата практика и съзна 
ние и все още бюджетния 
начин

ин-
трудови-

на обезпечаваше на 
средствата, както и борбата 
да се подобри финансовото

да ста зациите на сдружения труд, 
органите на обществено-тю 
литичерките общности на 
всички

наМирослав Здравкович

Баса Петкович. Станиола И- 
вашович. Тома Цвета нович, 
Сима Йованович. Живоии 
Митрович. Миленко МильКо 
вич. Вуное Булатович и Ми 
рослав Здравнович) бе 
кната недостатъчната връз
ка между сдружения труд, 
делегатите и скупт т т шште ка 
СОИ. Бе изтъкнато, 
край постигнатите 
телни опити свободната ра 
земяна на труда очевидно е 
в разрез съ,с сегашната «дей

положение ка «отделни дей 
но сти влияят върху скуцщи- 
ките на СОИ те повече да 
се ангажират «върху пробле 
ма за обезпечаване на сре 
дства отколкото да изграж 
дат нови отношения. Скуп 
тините на СОИ в«се още са 
място за решаване по класи 
чесния. стар начин. Те вме 
сто да бъдат органи за съ 
1ласуване на интересите, за 
раздвижване на инициативи, 
за подготвяване иа самоуц 
равителни 
обществени договори по ко

рави ип та чрез пО- 
орсанизирана работа да гша 
нират съвместните потреби, 
да съгласуват. ^обезпечаване 
то на средствата и оледовате 
телно да влияят 
шаването в СОИ

Срещу слабостите — открито
Постигнатата Отелен^ са 

моуправителното организира 
не на общностите на интере 
С1тте и досегашните резулгга 
ти в развитието на обтпестве 
но-икотгамичеоните ютноше 
ии'4 в ЬбитественНте 1це*“|но« 

трябва да подтиква 
обте^гвеаю^политичес 

за ЬоНдълбоно 
внедряване на свободната 
«размяна на ^руда! 'и

върху ре
ИЗТъ

Наскоро в ООСК в реги 
она по този въпрос ттге за- 

разгов1Ьсти
чки

почнат
«края
работна

че и по 
положи

ри. а към 
на март 1981 година 

група ттте изготви 
и даде отчет пред Кокфелеч 
цията.

вси

споразумения и

Васко Бож&ловсредст
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ПМХЛГГЛПШ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ сшКомунист
----__------- НА ЮВРСЛЛВСКИТЕ КОМУШК тя И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

А * *

Брой 1X42 
Годнжа ХХХТШ 

28 декември 1980 
Белград

ч исляшите се към Армията, всички наши трудещи се. на
роди и народности на Югославия, посрещнаха тазгодишния Ден 
на армията без своя легендарен Върховен командант, първия бо

рец и стороител на нашата революция — Йосип Броз Тито. 
Заради това и чувството на тържеството, което е неразделна 

част на всеки празник, този път се смесваше с присъствието на тъга и 
скръб за човека, койгго своите умствени и физически способности втъка 
в нашето неогдавнашепо минало и наетояще и трасира пътя в сигурно
то бъдеще. Тито създаде армия на братството и единство, което трайно 
остава като нейна свързваща тъкан, титовска тънан, от иоято израс
тва нейната сила и нспобедимост.

С ъздадена от Титовата ръка Армията е оспособена да поеме
ролята на основата на разклонената система на всенародна от
брана, своеобразна организация на Марксовия „въоржен народ" на 
оголсавска почва, А в тази система, сигурно можем да твърдим, 

има вече толкова отбранителен дух, толкова патриотзъм, твърдост усто- 
ичивоет и оспособеност на нашите хора, че тя може да защити общес
твото от наквото и да било агресивно покушение. С Армията като осно- 
ва тази отбранителна система е способна да осигури на нашата социали
стическа самоуправителна 

свобода.
общност пълен суверенитет, самостоятелност

и

ГАРАНЦИЯ НА 

СВОБОДАТА
Намирайки своята сила

твърдата решеност с всички средства да защищават 
доха и нататък създават, нашите 
непрекъснато бдят над тези наши стойности и постоянно задълбочават 
и укрепват своето единство. Твърдението, че Армията и народът са едно 
е нашата действителност и все повече материална сила, 
потенциален агресор трябва да разчита.

в единството, съдбоната свързаност и 
онова, което създа- 

народи и народности и тяхната армия

с която всеки

П рез цялото време на следвоенното социалистическо изгра
ждане се развиваше и узряваше съзнанието на нашите трудещи се 
и граждани за това, че ЮНА е техния ударен юмрук, онзи преден 

и за въръжена борба най-способен <угряд, 
шага отбрана предствляват, всъщност, всички те и всички материални, 
морални, културни и други потенциали на старалата. И точно това' съзна 
ние, днес все по-бързо прераства в материална сила, правейки 
на отбраната в обществото и право и Дълг на всеки наш гражданин.

но и че главните сили на на_

делото

Всенародната отбрана и обществената самозащита трябва и на
татък да укрепваме, защото свегът в който живеем все още не е свят 
на мира II правдата, макар че силите на прогреса и независимостта в 
този свят постоянно нарастват. Затова, с право може да се каже. че 
почти и няма област в света, за която сигурно .може да се твърди, че 
е извън опасностите от воецнн конфликти.

К ругаштс резултати, конто досега са постигнати в укрепва
нето на отбранителните сили на Югославия са потвърждение не са
мо за все по.развитото съзнание на нашите хора за значението на 
отбранителната подготовка, тжхното ефикасно действуване за заздра- 

вянето на отбранителните системи, но и доказателство за реалността на 
отбранителните системи, но и доказателство за реалността на нашата 
конценция и основаващата се върху нея отбрашггелна доктрина. Делото 
на всенародната отбрана във все по-голяма степен става всенидневна 
дейност на, всички обществени фактори — от трудовия човек до най- 
висшите органи на федерацията.

Единадесетият конгрес на СЮК, давайки положителна оценка на 
всеобщите усилия и резултати в укрепването на отбранителната способ
ност на страната, даде основните насоки и за бъдещите акции на този 
план. Числящите се към Армията и всички трудещи се И граждани все- 
сърдно приеха тези насоки, полагаяки нови усилия и търсейки все по. 
добри решеш1Я за още цо-ускорен напредък в тази облост. ___________



2 Комунист
ПРКДСЕДА 

ПОЛИТИЧЕСКИБЕСЕДА С МИЛОЙКО ДРУЛОВИЧ И31Й?АЛНИтеВДЕЙНО- '
ТЕЛСТВОТО ИД ЦК ИА С/ОК, ЗА АКТУАЛНИ1Е >
ВЪПРОСИ ИА ДЕЙСТВУВАИЕТО НА КОМУНИСТИ _ - -

НАБЛЮДАВАНЕ 01 ДИСТАНЦИЯ ВОДИ 

КЪМ НЕЕФНКАСНОСТ Н БЮР0КРА7СКА 

СКЛЕРОЗА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
обнародва заключени# 
и с това работата (без 
идейна борба) е зааъР 
шесна?

Съюзът на комунистите ле 
е някаква стена съставена 
от уеднаквени хора. ипитя 
те и схващанията са разля- 
уки от среда до среда, от 
човек до човек, 
ние. 
твува
лизация.. Най-често се озо 
вем ата заседанията яа поли 
тическите активи, а редно 
ла събранията на всички 
труденш се и граждани. А 
СКЖ в. най-трудните усло 
вия на нелегалността и вой 
ната

общуваше с масите.

стабилност на 
тогава

тическата
Л1АШСЮ
мшо не е

Оьвсем е нормшшо. че 
кратката е отправена »а 
к'1,м ала. Държашттс И ри 

органа
тшат ииисшша а о ломи аи>м 
астешни! а огАОВорноста. 
ио, аскам да подчертая, че 
тези отюоюркости не се 
азчерааиат на враните на 
държавните п |раооювода 
тешихте органи. Лшош власт 
а мощ ама в оааките, оо 
нгаостаге 
ламо 
много 
сгва. 
стадните 
често
ля (Политическите, 
дните и другите 
нъдето са инвшширани всич 
ни. пък а отговор!юстта за 
евентуалните несполучливи 
решения е дело на всички, 
а не само на /рабртоводител 
ните и държавните орга 
ни. Дори и ако би било 
всичко идеално както е за 
лнюлено в Конституцията, в 
резолюциите и законите, де
легатите са онези политичес 
ки фактори, които действу 
ват на всички 
Кан те могат да пренасят 
мнението на базата, от 
то са делегиращ», ако в те 
зи мнения не са включени 
и мненията на обществено- 
политическите организа

ции, а с това и отговорно
стта на всички

общество.
и станало през 

тридесет ходипоследните
ни. /1 станало е твърде мми- 

доория олшсъл па ДУ 
мага. което влива самоувере 
пост и вяра в самеуххравле 

вдъхновява

ООТОЖШ1 тел I ш 1Тв
ГО В

нието и 1К>сто 
-не само нас но и световно 
тб социалистическо и г%уог 
•оесивно движение.

.казваш — следите, които

Мое мяе-
обаче, е че съшес- 
голяма инстшуциона

ла шпересите. 
са (концентрирани 
обществеиш оред

ееш еил ята за инве 
взимат,, относно 

хгмат решаваща ро- 
релиоиа 

цеит.рове.

това положение е оставило 
върху съвкупния живот? хе 
зи следи са доста негатив 
ки и това представлява се
риозно предупреждетше за 
Съюза на комунистите.

Съществуваше опасност, 
може он първи път за по
следните три десетилетия, 

да се създаде известна кри 
за на доверието в способ
ността ла Съюза на кому 
наетите и ефикасността па 
нашата система, относно 
на доверието в самите нас. 
Имахме големи нередности 
в снабдяването. реален 
упадък на дохода и стан
дарта. а не е имало никак 
ви социални и политически 
сътресения, което говори за 
изключително доброто със 
тояние на колективното 
съзнание на нашата среда.

Забелязва се. че не 
са редки и онези, кон 
то за настъпилите про 
блеми цялата вина 
слагат на системата?

Да, в такива обстоятел
ства. винаги се намерят хо 
Р&. които-% посочвайки с 
поъст към сегашните ино 
номически трудности. го 
ворят 
доведе 
Малко

най_непосредствено

Този пъг наш събеседник 
е Милоцко .црулович, нзиъл 
нителен секретар на IIредее 
дателството на ЦК на СЮК. 
За няечои акт^алнц въпроси 
иде й но - поли гиче с ки 
си на действуването на ко
мунистите с него е водил 
разговор Живорад Джорд- 
жевич, заместник главен и 
отговорен редактор на .,Ко 
мунист’', изданието за СР 
Сърбия.

Самоуправлението променя 
класическата теория на 
партията и концепцията ка 
демокрацията. Не се касае 
за детайл но за концеп
ция на държавата, партия
та демокрацията, които от

така чувс гдителната об
ласт в обществения живот, 
а същевременно дд бъдем 
съвсем доволни със състо
янието на духа и работата 
на Съюза на комунистите.

Съюзът на комунистите 
не може да поеме върху се 
бе ат в първо лице целокуп 
ното управление и ръко 
водене с обществото. То
ва би било в разрез с ке 
говата Програма и нашата 
Конституция. Но не можем 
да изберем само ролята на 
наблюдател на ежедневни 
те процеси. Съюзът на ко 
мунистите да Ръководи с

въпро

отговарят на днешните ус 
довия на една историчес 
ка среда Авангардната ро 
ля на Съюза на комунисти 
те и нашата чувствителност 
на опасността от бюрокра- 
тизация на обществото и 
Съюза на комунистите, кои 
то реално съществуват 
социализма, доведоха до 
замис-ьлта. че Съюзът на 
комунистите не трябва да 
се отъждествява с властта. 
Далече сме от това. че това 
и в практиката навсякъде да 
се осъществява

И днес пред кае стои по 
требата от морално, идейно 
и политическо разот крива 

- не на консерватнвизма и 
реакционерността на групи 

отделни хора. национали 
призиват

равнища.

коя
Съю3ът на комунис 

тите в настоящия мо 
менг води упорита иде 
йна бороа за осъ/цес 
твяване на мерките на 
отопанската организаци 
я. Гряовало би. ооаче, 
в този разговор да раз 
мисляме и за степента 
на отговорност на Съю 
за на комунистите и 
неговата акция.

Отговорността на кому
нистите по отношение на ме 
роприятията по икономиче 
ската стабилизация е по-не 
посредствена отколкото се 
мисли понякога. Съществу
ва доста разпространено 
мнение, а във връзка с не 
го и становище 
имаме много икономически 
проблеми в страната, обаче 
за това са отговорни държа 
вните и представителните 
органи и ръководствата на 
трудовите организации. Оба 
че. всеки гражданин чув
ствува. че е незаменима от 
говоркостта на Съюза на ко 
мунистите да се решават 
проблемите нас траната, без 
оглед че той не действува 
вместо държавната власт 
и самоуправлението. Някои 
надпи другари се държат 
като че ли са в опозиция 

•— .критикуват държавните 
органи и трудовите органи 
зации за състоянието на не 
щата и за слабостите, не 
чувствувайки достатъчно за 
дачите и отговорността на 
всички ни.

Провеждаме събрания, на 
ноито говорим главно поло 
жително за работа на Съ
юза на комунистите, а съ

в

историческите процеси. са 
мо в общ смисъл да подти 
кваме облиците на самоуп
равнтелното и делегатското **е Разделяме ли в
представничеетво и посред- тази борба икономн-
ничество. в генералните ли чесната от общесгве
нии да влияе върху обогат 11ата стабилизация?
язането и развитието ,на ®ъв всекидневния по
движението. лигачески живот не

Пряката намеса на Съю- - стихват едностранчиви -
за на комунистите в рабо схващани#, с ноито
тите на самоуправителните се указва на сериозно
органи е бюрократизъм. Но стта на инономичес
и позата на критичесно на кцтгв трудности, но
блюдаване от дистакца съ 06 пренебрегват следи
тио така води към неефи те. които те оставят
касност в работата ка ОК и върху съвкупния жи-
бюрократска склероза. Как вот на обществото.
Съюзът на комунистите ще Често се чуват и гани
укрепва своята способност ва мнения на полити-

върху дей- ческите заседшшя: има
ртвителността. ако не е в ме загуби в стопанст
средището на живота и вого. упадък на произ
борбата водителността и стан-
ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ дарта — обаче добра
НОТд!дЕН^АДВ^КОВО становкаП1™ЧеСКаТа 06

Д РО?Я НА СК - ^ са едностранчиви схваНие трябва да се освобо гпаашета. които 
дим от мита за нямаква си. сериозността на 
предварително дадена воде. ческите 
пта роля и ефикасност на наистина /големи 
Съюза на комунистите. Та- ме да излизаме от тях По
зи роля трябва да бъде пое стигнахме известни резул- 
тоянно доказвана и потвър тати в икономическата 
ждавана в житейската пра би лиза/ция: намаляване 
ктика. С оглед на сериозно 
стта на икономическите тру 
дности, Съюзът на комуни 
но насочил критиката си 
нъм собствената среда.

Не ли е критиката, 
отправеца нъм държа 
вните и работоводи/ел

ето до къде ни 
самоуправлението, 

бяха моментите ко 
гато така оживяха етатистн 
ческиге и централистичес 
ките схващания за органи
зацията ка обществото, ка 
то в последно време. На 
такива разбирания допрмна 
ся обстоятелството, че мно 
го мероприятия в духа на 
системата предвидени с 
Конституцията и Закона' на 
за сдружения труд. с 
бяха и проведени. А 
бяха проведени, 
със самите промени в духа 
на системата бързо да се 
решават

ама. онези които 
буржоазната демокрация и
многопартийния 

зъм като образец и които 
обективно се поставят 
разполагане на антиюгослав 
сната кампания на известни 
те центрове от Запад, 
(кампанията на

плурали-

че на

нана влияние така нарече 
ната „бороа за човешки прарцге не ва 

и да в‘ “последните години, кога 
нужна 

критическа и 
мисъл, особе 
на ло-натат. 

развитие на нашата

не могат то най-много ни бе 
задълбочена 
аналитическа 
но в областта 
шното

противоречкостите
на материалното 
Материалните

развитие, 
диспропор

ции в нашето стопанско ра оиотема, имахме вълка
нормативистка и

системни Д°волство оцветена .Дфипг 
доста дълго се *а • й тези текстове не се 

..подпомагаме" с админис отхаде по-далече от 
тративните мерни, което ба ноето бе казано в конгресни 
ви развитието на самоупра ^ платформи, в Конституци
|™Е НАстКОМУНИС

УЕДНТеЕ^ХОРА3“ ^е*т ™ нМе Достатъчно внимание.
*д1™ ТгС Убе Иодоотатъчно критически и 
™ ЛмЛ,Л. СъЮЗЪТ “едоотат-ишо публично се 
самия факт че С7,С ,разглежДат проблемите на3* и с—
за работ^кката На самоу11ра
=а. за интелигенция“ т VреЖдане и живо

афирмация „а' ™ % ноето 5ма а™46
тщеологио И 3“ обществото е равно

всеоГ™'» ™ личен въпрос и се 
лее убеждението, чТ е натовц^огражданн 
достатъчно Централни ^то' Трябва да прие
ЯТ комитет или сб- “' „. г" ярешкият жи- 
гтшекияг комитет да Т (На З^та стр) кол^VНИСТ,,

указват на
икономи- 

трудности. Те са 
Започва

отзвитие, 
до най-изгодните 
решения. (И

пречат да дойдем със самоза

оноваста
на

потреблението, 
па износа, икономии в 
термалните разходи м ригр 
розно пестене въобще. Съз 
дадена е политич,еока атмо
сфера и потоляма бдител
ност на *

увеличение
ма

съвкупната обще 
ственост по отношение на 
поведението на всекиго. То 
ва е само предвестие на на
шите 

Често

щевременно изразяваме не 
доволствие от икономическо 
то положение в страната. 

Неотдавна
петнадесетото заседание 
ЦК, на което бе

ни органи израз на съ 
стоянието. в което те 
все още имат (по-под 
чертана роля в приема 
него на решения)

(ВЪЗМОЖНОСТИ, 
чуваме въпроса —

^ан®на~дХ“е^оно
, р пределениегго), мическата лоша. Полита 

ческата обстановка, общо 
взето, е добра. Ако при лър 
вото
пред трудностите би била 
доведена под (Въпрос поли-

проведохме
на

констати- 
множество субективни зарано

слабости в цкрномическата 
политика и 
Обаче, не може да се прие 
ме само констатацията

проблеми в

своятаот което следва 
мишлециего: онзи ной 
то има по-голямо в ли 
2пие има и по-голяма 
отговорност?

раз- маповедението.
сериозно изправянеза

така крупните
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ЗНАМЕНАТЕЛНИ ДАТИ ОТ 
ГОДИНАТА НА ВЪСТАНИЕ 
ТО НА ЮГОСЛАВСКИТЕ 

НАРОДНОСТИНАРОДИ И 
1941 ГОДИНА

— Народите на 
ш от 

ЮКП, отхвърлят Трой 
ння пакт

27 март 
Югославия, водс!

ш
X 4 ;оли — Политбюро на 

ЦК „а ЮКП, ръководе
но от Йос1ш Броз Ти го, 
взима решение 
гане на в^стапието.

за вди-

-7 юли — Ден на въстани
ето в Социалистическа ;
република Сърбия.

* 13 юли — Ден на въста-;
Социалистичес 

ка републина Черна гора.
нието в

::
22 юли — Ден на въста 

нието в Социалнст!гчес- 
ка република Словения.

27 юли — Деи на въста- 
Социалнстическа 

република Босна и Хер| 
цеговина и Социалисти
ческа република Хърват 
ско.

нието в

Щ и октомври — Ден на 
Соцнали 

тическа република Мане 
дония.

С-въстанието в

* 22 декември — Ден на ; 
Югославската народна | 
армия.
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Комунист 3
(От 2-стр.) 

те публично да 
Има много 
отнасят

•войната, (дванадесет хиляди 
членове; спечели доверието 
на народа.-' — с, възвания-' 
Пропаганда?! с 
за общество на 
правда!?

■югославската

училищата, организацията на 
поетическите школи, 
глите маси, семинарите. Но 
ние спряхме на половин н.,х- 
и почваме, с нашия доста 
коренен практицизъм. да ОТ СКРОМНО ИДЕОЛОГИ- 
оосзхраоряваме тези наши ЧЕСКО ЗНАНИЕ ДО ИЕАК- 
антивности. пашите маркси хпцИЗЪМ 
стки центрове и другите ка 
V чно-изол е довател с&ц заве
дения в сферата на общест 
вените изследвания тряова 
повече да се подпомагат и 
насърчават, кадрово да се 
попълват и направляват. 1ю 
вече сме готови да отпуснем 
средства за и без това числе 
ната администрация, отколно 
то за изследванията.

се оценява. 
н&ша, които се 

ДО комунистите, я 
кои?го те трябва на обшес,- 
веността да сторят по-яони 
отколкото това 
гражданските

идейна н теоретическа 
подгоговна на Ръково
дещите хора. имам 
пред вид мъдростта 
на Гьоте, че няма ни
що по-лошо от антив 
ното незнание.

тушш и организации, които 
могат да допринесат за то 
ва с грижата си и борбата 
за всеки човек.ооещаная 

равенство и
изглежда. И 
партии, във 

всеки случай, представляват 
обществена сила.. Обаче, те 
това правят косвено 
посредничеството на 
зационни механизми и по 
литическия апарат. В такава 
система всички обществени 
проблеми

комунистиче 
спечели дове 

рието ка народа с примера 
ои. Две трети от членовете 
(на >ЮхШ и СЖЛЛО; загина 
*а ® Народоосвободителната 
^с»Роа ,и революцията. И; то 
за Ох комунистите в очите 
на (масите направи хора, до 
стойки за дове-рие. А това е 
най-висшето, цоето едно ре 
волюционно движение 
да постите: неговите члено 
ве в очите ка масите да 67, 
дат достойни за доверие.

Днес доброто 
са така радикално противо 
поставени едно срещу д. 
го. Днес е вт>аможно, че его 
измът.
привилегиите постепенно да 
свързват и опъват отделни 
те_2Реди и личности и чле 
новете на нашия Съюз на 
•комунистите, 
невидими нишки. Ето защо 
В условията на самоуправи 
телното уреждане на живота 
всичко важно за обществото 
е обществен въпрос и 
касае до всички граждани.

ска партия
Комунистите, а с това и 

надрите които у нас главно 
не са професионални, пое
мат част от Дългосрочните 
практически задачи. Послед 
ните са много ловидими, 
наложителни и непосредстве 
но действуват с тежестта си, 
може да се каже 
свои срокове. Теоретическо
то образование, колкото и 
да е нужно, не се налага и 
не се оцендва ежедневно. 
Под натиска* на множеството 
•така да се каже ежедневни 
практически задачи, обикно 
вено се отлага,, пък и зане 
марява дългосрочното. Тук 
спада и теоретическото обра 
зование на кадрите.

Преобразованието на обще 
отвените отношения, а то 
е у нас интезивно. не може 
само автоматически да обез 
печи общите стойности на 
социализма, нито може да 
изчерпае многостранните по 
треои на неговото ангажира 
не. честа е диспропорцията 
между действителното и 
нормативното. исвоОождени 
ето от такцв.а слабости е за 
дача на поколенията, но не 
може да се развива опон та 
нно. и между комунистите 
има повече „състояния на ду 
шата', незнание, традицио- 
нализъм, влияния на консер 
вативните. догматични или 
псовдолиоера)шстически ц- 
деи. глзлюзия е, че с шшъш 
тс и лурсовете Миже да сс 
замони акцията, но илюзия 
е и това, че само с прагма 
тическите подходи могат да 
се променят ооществените от 
ношения.

Неотдавна в Маркси 
сткия център на СК 
на Сърбия бе раздвиже 
но интересното разиск 
вале за марксисткото 
образование на ръково 
дещите кадри. Не из 
глежда ли ви, че пада 
нивото на идейно-поли 
гаческого образование 
на ръководещите кад
ри (разбира се, мисля 
на ръководещите кад-

чрез
органи

минават през па./ 
филтър, йодното 

•проблеми били 
чертан

тиен .тези 
крупни, под 

0 преди всично ин 
тересът ка партията в 
ния смисъл на думата. Ние, 
оправдано, избрахме 
път — пътя на непосредст- 
венната, демокрация чрез у- 
частието на трудещите се 
самоуправлението, непосред
ствено или чрез делегат, ко 
ито не се рщеляг от своята 
производствена база, където 
автентичните

иматлюлее
тес

Не се охрабряват 
и не подпомагат достатъчно 
обществените изследвания 
на нашето съвременно раз 
витие в многобройните нау 
чии заведения, които имаме. 
Социалистическата интели
генция не Съчиняват само 
онези, които са събрани око 
ло заведенията и облиците 
на действуваме в Съюза на 
комунистите. Този фронт не 
се изчерпва нито само с ху 
манистичеоката интелиген
ция. В нашето общество 
той е много по-широк и мо 
гтуЛ би да бъде лшого по- 
ангажиран на обществен и 
идеен план.

друг и злото не
ри ща всички равнища 
в п 
вей

артийното и общест 
ото организиране; гв

еамозадоволството, Струва ми се, че тря 
бва да се припомним 
за критиката на прак 
гицизма в Съюза на ко 
мунистите от страна на 
другаря Кардел. кога- 
то казал: „В досегаш 
ното развитие на соци 
ализма в света, може 
би натисна на практи
ката и нейните неизбе 
жни ежедневни потре
би е нанесъл на соци а 
лисгичеснага идейна и 
теорегичесна мист>л по 
вече вреда, отколното 
цялата антямарксистка

иктереои 
изявяват и съгласуват, 
участието на Съюза на ко 
мунистите и другите факто 
ри на съзнанието.

се
при почти чрез

КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА 
ДА ДЕЙСТВУВАТ С ПРИМЕ 
РА СИ

се

Идейната борба, без 
съмнение, затруднява 
и становището на пар
тийните активисти. Ка 
сае се за тежнението

трябва да се (изострят слу
хът на Съюза на номуниеги 
те и критериите, способно
стта за различаване на доб 
рото и лошото в поведение 
то на отделни хора и в на 
ш ето

Не опира ли се Съю 
зът на комунистите 
(пък и другите инегиту 
ции в обществото), в 
търсенето на решения, 
преналено лшого върх Не мисля, че нивото на 
чиновническите апара идейното образование на ка- 
ти, а недостатъчно »ъР дрите днес ре спуска. Така 
ху нреативните, на де числена организация от два 
ло пътвърдили се твор милиона членове, каквато е 
ци, не отказва ли се Съюзът на комунистите, днес 
СК доста леко от твор не може да се потвърди ка 
чесните кадри, отио то авангард без огролшо уси 
сно изглежда, че СК лие в идейното и теоретиче 
не полага достатъчно ското образование. Тито 
усили» афирмирани- при основаването на Полити 
те творци? ческата школа в Кумровец

критика против тази 
мисъл".на отделни хора своя 

та позиция в Съюза на 
комунистите по разли 
чни
но да оползотворят, за 
отделни хора които сво 
ята роля изчерпават в 
търсенето на привиле 
гии; а това срозява ав 
торитета на Съюза а2- 
номунистите и отклои 
ява членовете от акци 
иите, блъска ги в опо

общество. Суровите 
условия на борбата в лшна

начини материал лото развиха висока чувстви 
телкост за критериите на 
справедливостта, почитание
то, равенството, човешкото 
достойнство, самопожертво 
ванието.

Колко сегашното и та 
нова марксистко образо 
в а ни е (пре калено ин
ституционално) е дей" 
ствително във функ 
ция на акцията: има
ме впечатление, че' да 
нните за числото ца 
слушателите. сказки
те, институциите пове
че се ползват като ога 
тистически показател*»
в различните отчети за 
създаване на картиИа 
как лшого се работи, а 
по-малко се размисля 
за това, какви са дей 
ствителните ефекти и 
какво все трябва да се 
направи (пролаени), че 
спечеленото знание дей 
ствително да бъде от 

на акцията?

ргщнизъм.
Бяхме свидетели на изве- 

скандали (Сдружени 
публицистите и Бел

И накрая, има ли ко 
муникация между ръ 
ководогвото на СК и 
базата, как стигат ре 
шенията до масите, 
когато имаме или пред 
ългн, обобщени речи 
или стереотипни съоб
щения от заседанието; 
трябва да припомним 
за мощта и ролята на 
, .Априлските гезиси", 
^Маннфестта на кому
нистическата партия" 
„Тезнснте за фойер- 
бах", лозунга ,Да ми 
нем от думи на дела".

каза. че ученото и теоретиче 
• Чиновническите апарати ското образование трябва да 
не са пречка. Те наистина обхване всякого, всички до 
са чиновнически в смисъл — лащвисшите ръководства. До 
административни, за да Съю сега обръщахме иайтолямо 
зът на .комунистите се опи внимание само на средните 
Ра върху тях. Обаче, точно кадри и тяхното школуване, 
е че Съюзът на комунисти Как се влияе върху избо 
те не ползва достатъчно вси оа и формирането на ръко 
чки творчески сили в много водещите кадои, необходимо 
бройните среди — от рабо е затова да размисля всяка 
тническите до научните. 1а .партия, която лшели да се 
зи слабост вече е, станала бори за по-нататъшнр п,рео 
видима. Ние още в Програ бразование на обществото, 
мата на Съиоза на комуни в което милиони хора пое

големите управленче- 
Това спе

стките 
ето на
град-инжинеринг), което ма 

има белег на кри
минални явления никак не 
е обща картина на състоя 

обществото и в Съ 
комунистите. Добре 

обществеността беше а-

кар че

нието в 
юза на
е. че
лармирана, затпото наистина 

за слабо маснасаело 
криминал. Макар че

се е
ниран
имаше двусмисленост в ос 

събитията, 
печат

ведомявакето за 
едва част от чуждия

да пише. че на хо 
■вотергейтска афе 

Югославия, в което ня 
добро

с^е - мат
догматизма. засттдпосме се Скй отговорности, 
за свобода на творчеството, циално се търси от нашия 
за демократична атмосфера, С7»юз «а комунистите, 
за необходимостта от борба Колективната работа и от 

мненията, за убеждава- говорност, сменяемостта на 
администриране. От кадрите на Ръководните по 
чуетвува потребата стове само засилват и проб 

..обновата" и проб

стите се вдигнахме
започна 
оизонта е 
ра в
маше обективност и

Картината. разбира се^ 
не е така черно-бяла. Но кя

полза

Активността трябва да се 
наблюдава и статистически, 
по известен начин. Не тряб 
ва да се бърза с това, че спече 
леното знание по отношение 
на теоретичното и идейното 
образование, веднага да се 
ползва в акцията Казах ве 

- сме добре ор 
този фронт

ма достатъчно комуникация 
и това в двете посоки. Осо 
бено което се касае до въз 
можността на влияние на ба
зата

атнамерност- 
Истина е, че бяхме 

сля на отделни среди на 
Съюза на иоМ'\ошстите 
калено „широки” по 
Кие на (различни пропуски, 
привилегии, опушения, т» 
пиляване. Нашата обшествс 
кост разбираемо, на тези 
явления е чщ>стаителна, ко 
ето е добре. Ние комунисти 
те трябва да бъдем по-риго 
Т^Ги по-строги в «рити 
ката на такива явления, па 
жАо място, преди всичко
е ггр11^®р“чеМ1 историята на

СК, на Освобо- 
война и ре 

е пълна с 
самопожер

не, а неми
ново се
още да се (размисля за ела 
бостите в създаването на 
необходимите предпоставки 
за такава роля на Сщоза па ксефикасни 
комунистите (кадрите, тяхно 
то образование, по-толямо 
общуване между базата и 
Р7,ководствата, между Съю- апг. огромно 
за на .комунистите ц\ труде- вата листа" 
щите сс въобще). кандидати за ръководствата

а СК. Да се осъществи ши 
Разширявайки просторите ис>мо демократично съгласие, 

за свободна изява на хора сс осъществи това пето
Съюзът на комунисти ончески по-иналево отношение 

те садттевремешю трябва да между социализма и дамо
паставя

лема на 
лома на ..контшьуитета". Пре 
махван ето на числените

професионални 
организми в Са,юза на кому 
нистите и другаде, 
направихме коренни иром' 

разшири „иадро 
на В7,зможннте

—пре Върху политиката 
на среднцте кадри свърху 
тази политика. Не са доста 
тъчни само статутарни 
правните гаранции. Не са до 
статъчни нито, салш за себе,

и
и

че — още не нанетопаганизирали
Съюза на комунистите, 
риода след Тито и в нова
та оветовна историческа об 
становна трябва да вявобно 
тзим стратегията и програма 
та за акция ка 
план на идейната борба и 
формирането на обществено та 
то съзнание. Днес вече и
пяччзнавателните служби не отглежда и критически дух, грацията ноето се 
^ ^новодят от класическите противопоставяне ат несоци пред кае,
IX ЯО ОТ науката и ана алистическите и антисоциа- ла централизираните, бюро 

^йта За съжаление, лнстичрскитс сили. защото кратически и авторитарни оо 
литика . комунистите е Оьюзът иа комунистите но- лици на властта чрез самоу 
Г1>ЮЛко в прагматически си отговорността за развити правледшето.
„гЛеми пък и в практици ето и съдбата на нашето об работа и отговорност, днес проблеша. пък ^ време тва тъдаои опте по-динамични и

. малко о ^&ущш ана по-илдигнати кадри и члено
Да се активизира огром- ве на С7,юза ка комукисти- 

лотенциал

В ле самоу^травителшгте договори* 
статутите, правилниците.

Разбира се, не трябва и 
не може всеки документ, с 
който Съюзът на комунисти 
те се обръща до обществе 
костта или членовете да и- 
ма силата на такива исто 
ричеоки документи, каквато 
е имал ..Манифестът на ко 
мукисшчесната партия" 1848 
година, или _„Апрш1 оките те 
зиси" на Ленин от 1917 го 
дана. Такъв исторически 
документ е била Резолюция 
та на Петата национална 
конференция на ЮКП (1940). 
беше и нашата Програма на 
Съюза на колгукнетите (1958) 
или Законът за салюудравле 
•нието (1950). Нашият всеки 
дневен политически диалог 
трябва да бъде псьрсдовен. 
ио-непосредствеи. по-всени 
дневен и поюткровен.

нашия 
дителната 
волюцията 
примери на

на комунистите.

пр ев 7,зм ог в а н е то

твование колективна!а
Да, ние сме богата с исто 

пичесни опит и в това отио 
Как бяхме ефикасни зъм

тл вниманиешение.
■в борбата за чистота на мо 

-поведение ат кому 
Титовата реч

изследвания.лизи и
Все лък. ие е 

След Десетия
„а СЮК много се постигна.

на марксист 
въвеждането

те .но всички (равнища.
Вече спомена пранти 

цизма в Съюза па ко 
мУ1шстпте. Считам, 
до него се идва и по 
ради

специалновсичко черралнрто
Гсг^г °ие«.ед известното 
Писмо ка Централния коми 

Или, нак едаа малочис 
иаквато

ния
от редоветь на младите интс 
лигенция изисква другояче 
отношение на Саиоза на ко 
мучшслнте, Социалнсшчесния 
СЪЮЗ И всички ДРУГИ листи

конгресно.
чсс основаването 

ми центрове.
обучение ло марисизя^м тз

тет.
лона организация, 
беше ЮКП в навечерието иа

недостатъчната
на
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идто обир, по .като голо 
изброяваме пи теаи схваща 

логично е, че в този 
хшблюда

МО
ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Против затворени кръгове на решаване
работничес който нато че ли не е ор*а 

низидан в слоите самоупра 
ь това се Вителни и обществено поли 

организации обще 
стлено-нолитическите общио 

оатооа защо- Сти, дружествата и ти. Цлу 
морал е релол рализмът обаче съш овреме 

па ногато ляо е процес за изразяване 
о туна слещено, и съгласуване. И т7,кмо та 

може да б7>дс още зи синтеза при нас недоста
За-

стло с леични
слоеве; има лодеща ро

ли л обществото.
манифестира откритата а<ша 

.на нашия

даЖурналистът ле смес 
бъде само регистратор 
обц I сстшешгиг процеси и ин 
т©реси, но калето
СУбеКТ 1Ш1ШТС
син силл трябва да се лключ 
ла калето творец, па когото 
по е все едно накъде водят 
поотделил

ФРАНЦ ШЕТИНЦ лосочиаше на поотделиш ли 
конто на шарлатшгтони 

начин — аирнцрн нападат 
нашата нолитниа н и пред 
стават нато оорба за власт, 
шилинг бьюз на комунисти 
те нато нришшегцролано 
малцинство, .а оошоствено 
то ангажиране на журнали 
етнте ала лишшти иа соцпа 
лисо шеското салюулпрашилшо 
като режнмство. 11 и кон „кри 
тшдн на всичко ..Сълпоегиува 
що' считат това асато мо 
да. та йод формата па кри 
тика на дошатюмп, ждапов 
щипаха, еталшшзма. доназ 
ват в действителност овоя ац 
тнномунизъм, дори н вра 
жоското си настроение към 
Съюза на комунистите ка 
то водещ ндееи н аюлнтнче 
ски авангард, който с де 
.покупната си досегашна бор 
6а беше л\нцго повече ля 
ва, прогресивен, ако щете 

.много то1вече радпка 
лен тоест, лиюго но-остъР 
критик _ от всички други. 
Съюзът на комунистите но 
мунлама винаги подразбира 
ше като движехте за иро 
мяка на съществуващото 
положение, а не като кри 
тика на всичко съществува 
ню
между високата идея на но 
мунизма и лошата дейсташ 
телност.

Това разбира се, не зна 
чи, че в Съюза на комуни 
егнте няма бюрократични 
прояви. Случава се в име 
то на Съюза :на комунисти 
те да действува отделно ли 
де, което «понеже не се об 
ляга върху демократичното 
творчество на членовете на 
СК, като първо се позова
ва на авторитет, на функ 
ция. Форум, и тн. Съшо та 
ка не мисля, че в нашето 
общество достатъчно разви 
хм е обществената критика, 
че имаме достатъчно депо 
коатични трибуни, лривле 
кателни актуалки открове 
ни и смели, иа борба тото 
ви. Съществено е колко 
сме способни без етикетира 
не в нашия демократизъм, 
отделно Социалистическия 
съюз, следователно и сред 
ствата за масова информа 
ция да включваме цялото 
творчество и критичността 
на нашите трудещи се и 
граждани и извън този фронт 
да остава само това, кое
то наистина е неприятел 
еки настроено.

В плурализма на самоупра 
вителните интереси се уве 
личава значението иа жур 
налистическото творчество.

кинаца.Нашата дефиниция за нл. 
р&ишма на оаимоуираоштешт 
хе икюреси 
отхвърли идеите за соцнали 
ама, каю .монолитно, холюго 
вно н безконфликтно ооще 
ство х даде възможност 1а 
аи социалистическа катего-

тичсскичаст от
ксиуцспцдятеоретически сода 

ишурализтуМ.
социалист ич е

нашиятто.
юшопин морал, 
нищо нс 1самоу! ьраи м геш ш 

Н'[Д основа шо как че да не 
ло-добро. о/пс по-напредни 

това е морал за ра
решения, 
ва идейна ш обществена ос 
нова настават, и как'[,н е ге 

в смисъла на

Т7,чпо с нри^^твадга. 
шото,. ако го

рия да получи лешшмно ...
ооцнашх няма този 

„игор етап", тогава своеобра 
зпата неутралност на сред 

масова илформи- 
,може обективно да да- 

за пробив

чаво.
зрушавапе на аюичии отноше 

против всичко, което 
превръща в роб,

отноше“

сто в светошшя 
зъм.* (Югославската марксн 
ческа дмнсъл не отхвърли са 

реалното съществуване 
ка противоречията и кстч> 
ликтпте в социализма, но в

хкия ефокг 
об] г I ествс! 11 гге ц ро! хесн. 
нлуоалнзма не се я1ии'ват са 
мо емнпрпчоскн интереси, ио 
и идейна, научна и повити 
чеса?а мисъл като съставни 
части ва този илуралтги,м, 

това са специфични

И ЧЦ1Я,
човека 

Журналистът до 
ние ва проблемите

ствата за 
ция.
ДО ВЪЗМОЖНОСТ
па локалистически «ланов 
ски идеи на групировщина 
и на други несоциалистиче 
ски и несамоуправителни и и

мо
които 

за които пише.срещупоставянето ц с-ьгласу 
ването ва интересите откри 
ва и диалектичното позна
ние, че противоречията са 
онова, което -насърчава об 
ществения напредък.

Покрай класовата ко.мпо 
нента. плурализмът на хха- 
шюкалшпе интереси е съ 
тествана кошюнента на са
мо управителния плурали
зъм. Именно, не е да се 
замисли самоуправление без 
свобода и равноправие на 
народите ах народностите. 
Когато не би могли свобод 
но да разполагат с лзлеше 
ка на обществения труд и 
с общественото възпроезво 
дство, народите би били 
само формално свободни и 
равноправни.

Не сме още напълно от- 
порни против опасността от 
едностраничиво осъществя 
ване нг плурализма ка само 
управителните интереси. Про 
блемът е в следното: когато 
би апсолютизирали съитестве 
ността на самоуправителни 
те интереси съгласили бих 
ме се с политизацията на 
частичните интереси и полу 
чшш би нянакъв емири че 
ски автоматизъм, стихия, 
която би могли да изпол 
зува кой и да е дори и най- 
реакционарните сили. А ко 
гдто би фаворизирали и въз 
вишавали само значителни 
те синтези, а без съблюдава 
не на конкретните, реални 
са с обикновено попуване, 
волунт аризъм и субективи
зъм. и в краен случай дори 
със сталинистично фетеши 
зиране на някакви висши ин 
теоеси на ,добра" силна 
държава, която на едни мо 
же да .каже „да", а на. дру 
ги „не”. В .двата случая би 
били далече от сътттинския 
демократически плурализъм 
на интересите!

коментира, 
трябва да бъде творчески 
критик, трябва да 67де орга 

и творец на иппонеже
форми на интереси, Самоуп 
рааштеляте трябва да имат 

И II ю-широкия ас

I .платор
формации диалози алтерна 

КОИТО Г01ЮРЯТ за кол
единственатереси с една 

цел: да се подчини вестни 
рубриката или емиси 

и дг се употребят за 
свои ле

ти ви
мретни интереси, .процеси и 
техиото съгласуване. Това е

предвид 
пект па проблемите, няло- 

•на интересите. На прп-
К7>Т,
ята
осъществяване на 
ли. Явява се проблем от ма 
1шлулира:?е 
в развитието е винаги при 
съствувата и при което из 
общо не мисля, че известни 
политически Форуми са ус
тойчиви по отношение

стта
мор: не е само важно да 
постропмс фабрика, по да- 

с това влошаваме или 
подобряваме платежния, е- 
иергийния и суровинния ба 
ланс «на целокупното сто 
ланско положение. Трябва да 
знаеме дали сме преувели 
чили едни интереси за смет 

други. или може би 
заст7>п.вайки се или дори 
подкрепвайки някои интере 
см натрапваме нещо, кое

плурализъм иа самоуправи 
тещште интереси в средства 
та за масова информация, 
който може много да допри 
несс към по-добоо взаимно 
демократично 
не в нашето общество свъп 
зване на отделни части на 
сдружения труд, обединила 
не на самоуправлението, зна 
чи- към сбшесгвено обеди

н
чиято опасностли

комуницнра

на
тази опасност.

Тъкмо погрешното схващака па
или като колшромпе не и осъществяване ка плу 

рализл1а 
ните

няване. на самоуправител 
интереси в много сре 

и случаи, оставайки на 
частични интереси и с опи 

за тяхно осъществяване 
на вся-ка цена. влече вместо 
в плюзализъм със синтеза, 
в конфликт и това затпото 
частичките интереси зъзни 
кзат партнкооскн и съперни 

а изчезва автентич

МНОЖЕСТВОТО НЕ Е 
ПРОСТ СБОР

Трябва да направим мно 
го повече та информации ти 
те в Югославия да цирку 
лират във всички направле 
ния и. да има възможно 
г.о^1алко затваряне и така 
наречената привързаност- Ин 
фор.мацтште трябва да дават чесгг-, 
нрхшос за разширение на ността на интересите на тру 
простора за различни фор лещите хора и работническа

та класа. В такива конфлик 
тн, конто сами са поеднззн 
кали злтвооените кръгове 
на решаване са безсюни, на 
затова се опитват да попк 
рият цетпата. да ги лакират.

то не с^ее да сс натрапва. ди
Често четейки в печата, 

виждаме, че тази конфигура
иа интересите, това съЦПя

гласуване не разбираме до- 
1г1 това не самостатъчно. 

журнала-хфтгю, но и ло-шл 
роко в обществото. Затова
често се случва съгласува 
не то да наваксваме чрез ин 
тервенции. които за съжале 
ление. не са положително 
действие на субектхшшхте си 
ли. Журналистът трябва да 
бъде един от значителните 
носители на съзнанието, но 
ето се издига кад тесните 
кръгозори, трябва да бт>де 
способен да свързва опита 
с дългосрочштте идеи после 
доьлтелнс-стта с демократ ич 
ния реализъм, теорията с 
практиката.

Никога не смееме да се 
съгласиме с плурализъм аса 
то някакво безпринципно 
обединяване на всички Съше 
ствуващи тштереси в наше 
то общество. Трябва вина 
ги да имаме на ум че съ- 
ттиината ка салюулра1в.ител- 
ния плурализъм ре коагсти 
туира садю в исторически 
процес, в който исторапе 
ските интереси .па работни 
ческата -уласа. като органи 
зирана сила (в сътруднице

ми на сътрудгахчество във 
всички области на обществе 
иия живот в Югославия — 
без асистекция и арбитра 
жа от страна на държавно 

Ннтоуправителните органи 
една
им затваря път. Това е съ 
шо така едно от основните

спънка не смее да присвояват
Формациите, динпгоат 
ва деформират същинско го 
състояние на нецтата. В такл 
ва случаи в средствата за 
масова информация 
се явява таканаречената об 
тпествена критика като 
тиск върху затворените 
гове.

атзворите ка ин 
и с то

УСЛОВИЯ за плодовит живот 
в повеченаш хон алната дъ.р - 
жава, укрепване на силите често
и чевръстиката на социално 
тическата садюу  прав итееш а 
общност на югославски
те народи и народности. То 
ва условие

на-
кръ

като съзнание на об 
тестовото, или пък като ад 
вокату.оа на отделни 
ни интереси. Такава 
ка не е правилна, ;не 
ва, че се обосновава

не можеме да 
заместваме пито с било как 
ви ..съюзни" вестошци. С ед 
ма дума, 
ра.ме

частич 
крити 
зато- 

•на лъ
но затова че при труде 

тптпге се като пасивна обще 
ственост

трябва да пзнами
възможно по-широки

ВЪЗМОЖНОСТИКРИТИКА НА ВСИЧКО 
СЪЩЕСТВУВАЩО
Другарят Кардел лгного 

убедително и аргументирано

за напредък 
н а инФорм ацшхте за р ади 
доброто запознаване 
рателство и сътрудничество 
между югославските народи 
и народности. 
ването ца братството 
ството,

жа
по-

разби само още повече 
увеличава чувството на без 
силие. В таки,ва случаи че 

се стига ц до конфлггк 
между ооедствата за

сова ххнФормацххя и „поли ги 
ката . Обаче 
това, че във всички конфли 
ктви положени-я трябва да 

мобилизира

заради укреп стоКомунист и един ти 
като реална основа, 

като Фраза. Истина е, 
че много недоразумения и 
конфликти

ма
а не

същината е в
са тгоследица на 

това, че понякога в Югосла 
вия
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! се най-широк 
кръ,г от трудови хора за раз 

тплтггм тт - Решаване на тези конфлик 
запознаваме. °а !о' можеТдото™

ЛО да се зап^на^Те о^е “ нисЬовмадия. 
”кани ^ 

на действителността 
ще има стари шаблони 
Ф ормир а'Н етц 
другите републики 
нини.
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вест-
ц ком 
но ято 

анализ на «сш-
отговарят *) Това е извод из 

Доклада на Франц Ше 
тамц на трибуната, ко 
ято на тема” Средства 
та за масова информа 
Ция н плурализмът на 
интересите в югослав' 
ската теория и практн 
ка" организираха Мар 
нсическият 
организациите на СК в 
Белград, „Комунист” — 
издание за СР С7,рбня) 
н ,Борба" (16 декем
ври).

все о- 
«в ин

за живота в 
и покрай

в съкратени издания 
български, унгарски, словашки, румън
ски и русински език.

Излиза в петък.
С указ на президента иа Републи

ката ог 22 декември 1964 година. „Ко
мунист е отличен с Орден народно ос
вобождение, а с указ от 22 декември 
1974 с Орден братство и един^т*© със 
златен пенят.

на

основните слабо 
сти, кога-ю се отнася 
чина на изказването 
жестото

До на 
на .мно

—песи. СаГ~Г'И
това, че плурализмът е че 
сто цшгсъствуваттт само
охва, ^б°° На Яай-тазишчни охвацтаиия нлв дори не са-

ценгъо насъ*ст
за СР в



ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Наши села: Куса вранаПЪТЯТ Н СНАБДЯВАНЕТО 

СЛАВНИ ПРОБЛЕМИ Необккиовенно село I

кя^внове. Единодействието на ТсичГи

Освен по необикновенното си име 
с. Куса врана се отличава от остана 
лите села в Димитровградска община 
и по други неща: кусовранчани на пазар 
ативат в Звонци (Бабушнишка обши
та административните работи ре- 
шават в Димитровград, а за до-големи 
понупни отиват в Пирот... Селото е 
единствено в Димитровградска общи
на, което се граничи с Бабушнишка 
и Пиротска общини. Тъкмо и затова 
Кусовранчани между първите в Димитро 
вградска община получиха електрически 
ток, понеже в съседното село, нами
ращо се в Бабушнишка община токът 
вече беше прокаран. Заради това 
учениците от Куса врана след завър- 
шаването на четвърти клас ве селото 
си се определят за понататъшно шко
луване в Звонци или в Трънски Одо- 
ровци.

досега не е имало случай от жителите 
(а те са около 50|) да е отказал да 
излезе на акция в чистенето на снег 
от Трънски одоровци до селото си. 
Но въпреки и усилията и рабо
тата на пътя, кусовранчани не са 
доволни от рейсовата връзка, особено 
от онази която поддържа „Нишекс
прес", понеже автобусите на тази орга
низация съобщават нередовно, особено 
през зимата.

С какво се занимават кусовранчани
Главно със скотовъдство. Но преди 

години в селото е имало над 5000 овце, 
сега обаче едва коло 300. Все пак хо
рата, които не напуснаха селото наме
риха друг. както те самите казват, мно
го по-удобен начин — отглеждане на 
крави. Сега те отглеждат над 400 кра
ви, изключително за мляко, което пре
дават на ООСТ „Сточар" в Димитров
град. Да припомним и това, че кусов
ранчани са между първите в общината 
в акцията на сдружаване, залесяване, 
водоснабдяване и прочие.

И да добавим. Докато младите от 
останалите села напускат селата и оти
ват във вътрешността, младите от Куса 
врана трудно напускат селото си — по- 
вечет0 от тя* тук завинаги остават. 
________________________Т. Петров_______

Първичната партийна ор 
гаимзацня в с. Зли дол. па 
орояваща 27 членове, 
който 4 са. жени, а 9 имладе 

съвместно с останалите 
обществено-политически 
ганизации в селото 
ката

от

ор
и мест- 

общност, постепенно
разрешават комунално - би - 

Имайки.товите проблеми, 
в пред вид, че селото се 
намира в склоновете на пла 
нина Църноок, пръснато по 
баири, безпътно и отдалече 
но от Босилеград, пътят е 
отдавнащна основна задача 
на населението от това село.

— Преди няколко години, 
по инициатива 
тате. събрахме пари и започ 
нахме изграждането на 
пътя от Бранковци къ-м цен 
търа на селото. В началото 
акцията добре напредваше, 
но средствата, които бяхме 
събрали, вследствие «а не
организираната работа бъР 
зо ги изразходвахме, а път- 
от остана и занапред 
дача номер едно за разре 
шавне, — каза Добри Ве
линов, секретар на първич
ната партийна организация 
в селото.

Но не само по това селото е нео
бикновено. Необикновено е и поради 
това, че е единстевного село в община
та. в което през зимния период съпгес- 
твува всекидневно местно самооблага
не. Всъщност то съществува когаго сне
говалежите и лошото време предизви
кват прекъсвания в пътния транспо
рт. Както ни осведоми Никола Денчев, 
секретар в месната общност в селото,

на комунис

Д. Велинов
таналите комунално-битови 
проблеми, добави Великов.--- . •*.

Партийният секретар в се ( 
лото. ни осведоми, че орга
низацията има своя 
рама за работа. В рамките 
на тази програма се обсъж 
дат актуални въпроси от 
международните отноше
ния, делегатската и самоуп 
равнението, всенародната от
брана и обществената са 
мозащита и прочие. Отдел
но място в програмата зае 
ма селскостопанското произ 
водство и сдружаването на 
селскостопанските лроизво 
дители със Селскостопанска 
та организация „Напре
дък" от Босилеград. Макар, 
че оказва помощ , а едно
временно и не показва инте 
рее за развитие н увелича
ване на животовъдството.
По тоя въпрос организацч 
ята е търсила помощ и от 
Общинския комитет, но ре 
зултати още няма. Труде 
гггите се, а особено отговор 
ките в организацията за сто 
панска дейност небрежно

Г ллза- ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР 
„ИВАН КАРАВАНОВ"

В БОСИЛЕГРАД
НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ПРЕ 
ПОДАВАТЕЛИ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И 
ГРАЖДАНИ В БОСИЛЕГРАДСКА 

ОБЩИНА И ЮГОСЛАВИЯ

црог-

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
БОСИЛЕГРАД

Наред с лошия път до се 
лото. селският магазин 
същото и снабдяването 
населението с основни про
дукти и е нередовно. Тези 
и още много други пробле
ми, много пъти са били на 
дневен ред, пред партийна 
та организация в 
Преди два месеца, както ни 
осведоми Велинов отново бе

в
ЧЕСТИТИна

Ншв 1981 щш
ЧЕСТИТИселото.

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И 
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И 
ЮГОСЛАВИЯ КАТО ИМ ПОЖЕ 
ЛАВА МНОГО УСПЕХИ И ЗАВОЕ 
ВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 
ТО СТРОИТЕЛСТВО

Новзто 1981 юраздвижен въпроса за из
граждането на пътя. С по 
мощта на общината в ме- 
ханизациа и спредства, насе 
леннето започна отново из
граждането му, който вече 
е готов. В изграждането на 
пътя голяма помощ ни оказ 

злидолчани,

И ИМ ПОЖЕЛАВА ВСИЧКО 
НАЙ ХУБАВО В ЛИЧНИЯ ЖИВ
ОТ

ват и онези 
преселени в Босилеград, а 
особено Винко Стоянов. С

И ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК НА НА 
ШЕТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СА 
МОУПРАВИТЕЛНО ОБЩЕСТВОизграждането на пътя очак 

ваме и разрешаване на ос
ее отнасят към този важен

М. Янев У Уч.въпрос.

щата година би искла да 
свърши основното училище, 
а пък дъттгеоите пожелаха 
по-скоро тръгване в лървх 
клас, относно предучилищна 
възраст.
Той гайдарджнята заедно с 

семейство си живее в уютен 
двустаен апартамент, от кой 
то постоянно се чува хуба 
вата мелодия на стария и* 
струмент...

дания с това не се овърш 
ват. Именно през настъпва 
щата 1981 година Стоичко и 
Петрана, очакват да обза
ведат апартамента.

— Изобщо не ,се надявах, 
че ние ще получим апарта 
мент. започна домакинята, 
но това се сбъдна през та 
аи година, а пък през 1981 
бих искала да мушим мебе
ли, защото както виждате 
стаите оа празни. Стопчно 
пън наза, че през настъпва-

Щастливо семейство
тех тежни физически рабо 
ти при частни лшца, разби 
ра се, че гайдата бе ваша 
ги до мен и аз пе пропус
ках пито една забава. Така 
хората видяха, че съм тру 
долюбив и че ми трябва 
помощ; и те ми помотаха. 
Междувременно се запознах 
с Петрана, която работеше 
в гумарата... Петрана от
стъпи своето работно мяс
то, на което постъпих аз и 
па костои до ден днешен 
работя. Ето вече имаме три 
деца, две дъщери и един 
син, от които най-ГОЛЯМото 
мма 7 години, а пък оиша 

едвам 6 месеци. Трудно 
мога да ви кажа как жи
веехме ,в 
квартири, 
равно 10, Но тсьва вече за 
нас е минало...

И наистина за петчленното 
семейство Стоянови, нроб- 
лемт,т свързан е нвартпру 
ваие завинаги е рошен през 

година. Но техните же

ност трябваше да гштаме в 
ной вход живее единствени 

гайдарджия -в Димит 
ровградено, а останалото бе 
лесно тъй като звуна 
гайдата ни „заведе" до чет 
върти етаж. жилище 
мер 8...

Огоичко и жена му Пет-

Годината, която след 
колко дена си отива, зави 

остане на много 
незабравими опоме-

ня~

ятнаги ще
хора в
ни. Всеки човек ще я лом 
ни по нещо хубаво, обаче 
безспорно « ай-много ще

петнадесетте

на

ТОДОР ПЕТРОВ
но

чг споменуват 
работнически семейства, ко- 

през изтичал ггата годи ранка ня посрецгнаха с мио 
го радост, защото, както са 

казаха, сега на гости
ито
на решиха, както те казват, 

си проблем — по мите
може да им дойД0 всеки, 
тъй като има къде да сед 

а не като преди — да 
бъде на кран.

— ДъДГа и широка е на 
започна да разправя

жизнения 
лучиха апартаменти. 
Естествено, че всички тези 
хора, са безкрайно тгтастля 
ви и радостни, 
едно семейство е по-радост 
но и по-весело от другите.

Стоичко

яе,
но все пак

шата,
Стоичко Стоянов, не изпус 

гайдата от ръдетс 
Аз дойдох в Димитров 

: 1972 година, а то 
бях налзътлил още 

нямах

ми
Семейството на 

Стоянов, работник в ООСТ 
„Димитровград" от 
ровград намерихме 
но отнолкото се надявахме, 

„най-веселото семеи 
(именно така ст.седи 

семейство Сто-

кайки скъпите и лоши 
които сменихмеДимит 

по-лес
си.
град през 
гава не 1
22 години. Тъй като

основно образованиезащото 
ство" I 
те нарекоха 
янови) вече познават всич 
ш житеди на ,тн. „сграда 
на солидарността" Воуиг

пълно
започнах да работя нащраз 
лични работи, които бях па 
учил в .родното ои село 
Ясенов дел. Най-често рабо Семейство Стояновитази
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нови книги

Зрял творчески етап на М. Петров
които с худолсесхшеното си 
^уидейотвус ла иас ДолетиV 
пат еодзпресиано.

като документ от минало 
то на Димитровград [риеун 
аитс са извор за проучване 
на миналото му. Петров е 
ушяЛ благодарение ц* своя 
та творческа ишетитудия да 
пресъздаде стария град и да 
НИ опре вниманието ма мри 
ютлишите къщички от и рая 
ла миншшя и началото на 
този век. Малките дюкянче 
та (намираши ее ог

.ДИМИТРОВГРАД, КОЙТО ИЗЧЕЗМЕТА ПЕТРОВ:
ВА", „БРАТСТВО", 1980

цшгото на града — арштен 
турата, облеклото, обичаите. 
Затова
но значение: като художес 
‘геена
мент за миналото на Димит 
роеград.

албумИЗЛЬЗЪ от печат 
рисунки на Методи Х1СТ|ров 
под заглавие „димИТРив- 
МГАД, КШтЧО мзчшоиал 
(издание на ..Братство”). Ал 
бумът съдържа 2$ рисунки 
с мотиви от стария Димит

албумът има двой

проява и .като дому

ровград и като ш>рво нзда 
ние от този жанр на мада 
Телството заслужава внима
нието «а нашата културна 
общественост.

Авторът на Албума Ме 
тоди Петров е известен ка 
то карикатурист (особено с 
поредицата „Бай 
Той е художник, който из 
ползва всички техники на 
изобразителното

^ преди всичко е майстор на 
гр рисунката. Това се потвър- 

ждава и от рисунките с мо 
тивн от стария Димитров
град в албума .Дтшитров- 

50 град, който изчезва''. Рису 
Оо вани в течение на много 
^ години те представяват ця- 

лостна реализация на худо 
. жествения му талант. Пол 

звайки изразните възмож- 
✓V ности на рисунката. като 
гО самостоятелно аокуство, Пе 
'' тров е бележил детайли от 

старата архитектура на гра 
- да н по този начин той ни 

връща в миналото на 
„Строшена чешма", ,,Чуй— 

, " петъл", насочва вниманието 
^9 ки към стари сгради („Джа 
1\| джшАуго", „Гърдните зда- 

^ дия", „Горната рампа” и 
(показва «и обществени 

места) „Старото училище", 
„Манастирчето", „Старото 
пазарище”). С тези разкош 
ни рисунки авторът ни на
сочва вниманието «ъм ми

РАЗГЛЕЖДАЙКИ албума 
в тези две насоки длъжни 
сме да изтъкнем, че Петров 
с него потвърждава овоя 
талант и своя зрял творчо 
ски етап в (развитието ка 
то художник. Читапхуште мо 
гат да се запознаят с мина 
лото на града, който е изче 
знал и затова казвали*. че 
тъкмо албумът е и доку
мент за лищалото на града.

По отношение на начест 
вото на рисунката та Пет
ров като <^\люстоятелен ху 
дожествен жанр 
да посочим и лшеннята на 
рецензентите м-р Воислав 
Девпч и художника Веселин 
Денков. Девич пише, че ри 
сунката ка Петров е стег 
ната и в нея художникът е 
внесъл свои лични носталгн 

чувства. Денков пък

двете
— тогастрани ма улицата 

ви международен пЪт. нъ<5 
приветливи, сякаш 

1уиеко
три (И
построени да бтдат 
вечеш» от перото ла Петров. 

Бъдещите историци, кои- 
Аъинало го

Методи Петров — Стро шена чешма
Онзи").

то що проучват
този град, «както не ще 

могат да отминат пътепис - 
Ханс Дершвам, Сте 

ван Горлах. Зигмунт фонд 
Брюхер и др. Така не що 
могат да отминат и рисуп- 

на Методи Пе.,.
МИМОХОДОМ.

изкуство, а
па ПОЕЗИЯ '80
ците ат СРЕТЕН МИТОВI следва

Дорините
„записани” не 
а от човек, който ДъЛ^! го 
дини тук е бележил стара
та архитектура с любов на 
художник и упоритост 
журналист.

Книгата е сполучливо тех 
уредена, заглави

Дори сърцето ти да бъде 
изковано от студен метал, 
ти пай ще си спомняш разкаян 
за това, дето си мечтал.

на
чни
изтъква че рисунките 
Петров са аналитични, рабо 
тени с особено 
и обич към града. Рнсун-

на
нцчески 
ята и корицата са решение 
на а^ара. Заслужава

Дори през сънните нощи 
през блясъка на днешните дни, 
ти винаги ще виждаш 
родния дом в своите мечти.
Дори да бъдеш безкрайно далеч, 
през дивите вихри среднощни 
ти ще разтваряш вратите 
на свидни спомени довчерашни.

Дори бъди безкрайно щастлив 
през бройните възели на въжето, 
ти ще виждаш щастливите дни 
как отшумяха в морето.

внимание
вни

който 
висота. Ос

ните са реалистични 
зва той, което е един от 
съпгествените елементи на 
автора.

Затова когато преглежда 
ме рисунките в албума, ние 
«е получаваме само турис
тическа информациа за гра 
да и неговото минало, а ви 
ждаме пресъздадени моти 
ви от стария Димитровград

ка «манието и печатът 
е на нужната 
вен бележки за автора ни
що ме е казано за града, 
нойто се представя. Липсва 
и резюме 'на сърбохърват 
ски език. Но това не значи, 

ка Петров

ДР-

че рисунката 
няма да се наложат с худо
жествените си качества.

БОГДАН НИКОЛОВ

Из „Скалист хребет”ЖЕНАТА — РАБОТНИК В ООСТ „ЛИСЦА" — БАБУШНИЦА

ВСЕ ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ МИЛОРАД ГЕРОВ

Орел Нова годинаВ ООСТ ,.Лисца” — Бабуш 
наща от година в година 
все повече и повече се об
ръща внимание към жена 
та — работник. Именно, 
осъществявайки обществе
ното задължение към заета 
та жена, особено към бре- 
мените, социално по-слабо 
стоящите и. към 
които се нуждаят от помощ, 
грижата за жената тук дос 
тига- почти пълно внимание. 
Въпросът е обаче съвсем на 
лице. ако се има предвид, 
че^от 211 работници 198 са 
жени и че грижата 
жената — работник е съше 
временно- и грижа към це 
покупния стопанокотиноно- 
мически подем в организа 
цията.

Както. ни осведоми Радка

Милтенова от Нашушкови- 
ца, която тук работи над 
две годици и е член на 
трудовия съвет в организа 
цията, обществено-полити
ческите и самоуправителни 
те органи и организации в 
трудовата организация все 
Ниднейно наблягат [Върху 
подобрението на жизнените 
и трудовите условия. Обще 
ственият стол всекидневно 
работи и жените получават 
дневно по една топла закус 
ка. Същинската й стойност 
по трудещ се възлиза към 
24 динара — те пък за 
плащат с по 3 динара. Но 
не само и това. По различ 

случаи и по различни 
причини, особено на мате
риално по-слабостоящите и 
на семействата им те оказ

ват материална !помопг, раз 
бира се колко имат овъзмож 
кост за това.

В организацията се рабо
ти в две смени и предпола 
га се че и през работната 
събота в месеца е таиа. Но 
без да нарушат обществени 
те норми, трудовите часо 
ле да бъдат изработени, а 
да си облекчат положение
то както домакини, работ
ничките в събота .даботят 
само в първа смяна. Разби 
ра се. едни в една, а дру 
ги във втората събота. И 
всички са доволни. И от ра
ботата и от личните 
ди. А те оредцо тук възли 
зат към 5473 динара.

Но не само това. С цел 
да подобрят своята 
лифицираност, 
качеството на 
ята си. в организацията е 
раздвижена инициатива за 
дообучение на онези робот 
1НИЧКИ, които имат само ик 
терна квалификация. Таки 
ва в организацията има око 
ло 40. И «акто казва Мил 
тенова-. възможността която 
им се удава ттте използуват 
всички За
зацията им. разбира се 
гато едновременно работей
ки завършат средно обра
зувание, това ще бъде още 
един удобен момент 
чното и общественото 
издигане и (Напредък.

НАВЪН виелица безмилостно снове. 
Декември мрачен през прозореца поглежда 
Аз вътре
и дишам с пълна вяра

пиша топли стихове
и надежда.

Записах днес: животът е красив. 
Макар че има бури и валежи 
Денят изобщо не минава сив 
през моите чувства и копнежи...

всички.

Това е щастие — да можеш ти 
зарадва се на всичко около теб!
С очи да виждаш анега кан цъфти 
душа да имащ; да- не бъдещ елен;
Да имащ две възлюбени Ръце 
и ум. живота в слънце да превърнеш 
и със доброто сърце 
да можеш всички хора да прегърнеш.

към
деххо

ни

Из „Светли брегове"си ква 
а с това и
произведени

СТЕФАН МАНАСИЕВ

* * *
Когато сънят
Н оново
и Ръцете полетят към 
и шаснето отстъпи... само Ш1ач. 
някои те взе, няной... Кой ли?
А сетне

ЧЕ С Т И Т И душа 
* Върне

Новата 1981 година нечии очи
тях и за органи

ИЗПЪЛНЯВАНЕТО Ш В

китете
РАЗВИТИЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

но нощта мине с 
и с празни ръце

Днеска още по-силно 
и Дълбоко боли.

насълзени очи
в гърчове свити __

за ли
им

В. Б.
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ОБЕДИНЯВАНЕТО НЕ ОПРАВДА НАПЪЛНО 

ОЧАКВАНИЯТА ** л РпЩз
ШшВIж|И1

1;,
II МЦ й щ ,'*р чре

■ =тГ“”“е 
^гпзггх ^ -=^—-

наричат ^ТТозТ^ : ^“с^и
мен. и важен .отодански ' От _СЯ^СТВ0- 33 сушене.та лечебни би5
ход в общината се. очаква кой ке оабпт,. V 1ючти_ни ии- Разбира се. в тези про
“въздадени бяха, -основна Щ ^ ^
°РгаН=^Г^аТ^аГ^
дък", основна’ огогакизагш ?РИ Т°Ва е ВъП'рос' НОЛ/КО се 
за търговия .Слога" ООСТ ни°^т'ТаТ И ..ония ”креатив 
„Услуга", която се 'зан-ш! "" дооа^™ "ои™ се по 
ва с производствена дейност 
и с битови 
..Изг.радня”

-
»

1 шмт Шт ЩщЩ.шшк■

ЩЩЖ
13м?й;'-У?йу

Стоян Иванов И. Костадинова Душко Динчев
В годината която ои отива са постигнати големи 

р резултати в обществено-икономическото развитие на 
А страната. Влизайки в Новата година правим равносмет- 
Ц ка какво сме осъществили през тази и .какво очакваме 
1 през идната.
| ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ. СДРУЖАВАНЕ НА СЕЛСКОСТО 

ПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Стоян Иванчов, селскостопански производител ог 

село Бреснлца, е един от редките млади производители, 
останали на село, без да мисли много 
каза:

Насоката, естествено, е до 
бра. Изхожда се от трите 
стратегически пункта ;на на
шето бъдете развитие — 
производство на храна, су
ровини и енергия. Но дали 
ОСТ „Напредък” е подготве 
на да се залори с тази твър 
де отговорна и трудна за да 
ча?

ско А

лучават.

услуги и ООСТ АГРОНОМИТЕ ТРЯБВА ДА 
занимаваща се ОТИВАТ В ПОЛЕТО

СЪС строителна дейност.
Малко на шега, но един 

селскостопански производи
тел. когато го попитахме ка 
кви предимства има от сд. 
жавацето на кооперациите и 
„Слога” ни каза: ,В наше 
село и по-рано, а и сега, ат 
роком не идва”. .

НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ НА 
ДЕЖДИ

При една нова.

върху въпроса

Преди всичко желая в Новата година повечето 
в общината да получат електрически ток, разбира 

се между тях да бъде и (моето село. Стопанската орга
низация „Напредък” от Босилеград тю-гол ямо внимание 
да посвети на. развитието на селскостопанското производ
ство.

по-съзрем е 
нна организация, в която тр -т 
бваше да дойде до пълен из 
раз инициативата ка всяка 
дейност, при анулиране 
нелоялната конкуренция, ко 
ято по-рано съществуваше 
измежду някои кооперации 
и ,уСлога”

селаЩЕ СЕ УСПЕЕ ЛИ?

Когато генералния дирек
тор нана ооганиза за което .съществуват реални възможности, а ос

тават неизползвани.

пожеланияда речем, се оча 
кваше да се сложи точка 
на нередностите и да се да 
де широк път на всяка осно 
вка организация да се раз 
вива в своята деилост.

Надеждите обаче, не се 
осъществиха «зцяло. Ано из 
ключим ОСТ „Изградня”, 
която наистина добре рабо 
ти и доходно се развива 
добре, останалите основни 
организации на сдружения 
труд едва ли са реализирали 
поетите задължения.

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА. МИР И РАВНОПРАВИЕ
Иванка Костадинова 

ня от Босилеград:
Какво да ви кажа, желания имам много. Преди 

всичко желая да бъде мир в света, да прекратят вое
нните конфликти-, които се решават 
ма гладни деца и да крепне необвързания свят. На

икономист, в момента домаки-

с оръжие, да ня-
вси-

чки трудещи се желая успешно провеждане на икономи
ческата стабилизация, да се подобри снабдяването 
населението в града и селата и да се създават по-голе- 
ми възможности, за отваряне на- нови работни места, 
където ще намерят работа млади работници 
тях да бъда и аз. -

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ УСЛОВИЯ 
Стойне Раденков. квалифициран 

„Автотранспорта” Босилеград:-.
Укрепването на материалнаата основа, прове

ждане в практика стабилизационните мероприятия,, ра- 
зпределекие на дохода' и чистия доход според труда и 
-резултатите от труда, пълноценно ползване на работ
ното в-реме и заздравяване на трудовата дисциплина не 
само

на

а между
На Църнощичките пасища

Ако към явно изказаното 
(не на едно място) недовол 
ство йт ..поведението” на „На 
предък” добавим и това. че 
само тази основна организа 
ция е имала загуба на девет 
месечието през настоящата 
година, тогава наистина се 
поставя въпрос, защо не се 
предприема нещо 
ето да се поправи? Ако прод 
ъджи така, как ще 
лизира „Морава И" ?

НАПРЕДЪК НАЙ БАВНО 
ВЪРВИ металостругар вция „Босилеград” Иван Стой 

попитахме какви са из 
гледите да се успее в това 
начинание - 
положително

невБосилеградска община, ка 
то стопански изостанала об 
щика, естествено, големи на 
дежди полагаше в интензи 
вирането и модернизиране
то на селското стопанство 
Лъвовският пай в това на
чинание се падаше на ООСТ 
,,Напредък”.

Но какво стана? След обе

той отговори

— Вярно е, предстои 
много сериозна работа 
изтъкна Стойнев. Трябва да 
се изучи въпооса с обезпеча 
ването ка достатъчно площи 
за отглеждане >на картофи, 
трябва да се разрешат още 
редица въпроси ©ъв връзка 
със затварянето ' на финансо 
вия
на цех за преработка на кар 
тоФи и д-р. обекти, но ние 
вече предприемаме нужните 
мстжи и считам, че ще успе

ни
в моята организация1, но и в останалите организа

ции в общината,
УКРЕПВАНЕ ПОЛИТИКАТА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ, МИР 
В СВЕТАположени

Джевид Джортгч. войник в поделението на Вои
слав Павкович в Босилеград, получил значката „примерен 
войник”.

— Макар че необвързаните страни изгубиха своя ос 
новоположник, моето желание е, тоя свет и по-нататък 
да крепне и да увеличава броя си, да владее мир и ра- - 
виолравие в света, всяка страна да се изгражда по сво
ите желания и възможности.

ДУШКО Динчов е ученик от първн клас в 
вно училище ..Георги Димитров” в Босилеград, макар и 
малък все пън пък бързо ни отговори:

— Желанието ми е -магазините да са пълни с най- 
различни продукти, да бъде мир и свобода, за всички 
хора.

се реа
диняването на -всички земе
делски кооперации в една 
основна организация ло сел АМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВЕ, 

Напредък’ но., 
в лодо

цикъл за откриванетоско стопанство, —
— малко се направи 
брението на селскостопанско 
то производство. В сдружава

дни ® Босилеград-Тези
сна обгпина се обсъждат ра осно-

подчерта .между друем.
гото Стойнев.

БАБУШНИЦА Да вярваме на. думите на 
Стойнев, защото в Босиле 
градска община наистина рк 
шествуват условно за по-раз 
вито селскостопанско про-из 
(водство. Обаче според груби 
изчисления за, годишно про

ДОБРОВОЛЕН МЛАДЕЖКИ ТРУД Об-Миряна Стойнева, ученична в първи клас в 
разователиня център в Босилеград.

— Имам много желания, които бих желала бих 
да се сбъднат в идущата година. Едно от тях е да за
върша класа с отличен успех, да се създадат еднакви 
условия за учене, защото ние ученицше от селата ня
маме добри условия за работа,, да се отнрие ученически 
стол за да се подобрят условията ни.

Бабуш нишкабригадири от 
община 
младежката трудова акция 

Враня 80” във Враня, вся 
свои

лЧе,новете па Съю3а и а 
социалистичесиата младеж в 
Бабушнишка община нагю 
следък
ват доброволния 
труд' нато отделна активност 
на своята организация, от 
1978 година до днес

и местзни тру

научаствуваха
-изводство на. нишесте шс са 
-необходими над 750 000 тона 
картофи, а днешното про из 
водство в общината о мию 
го по“малко, тогава не може

да сс отмина- л* ’:Ж

©се посвече разви- 
младежки (ка годила изпращамеждуобщин-

трудова бригада мТи 
тови стипендианти”.

През последните
навред по страната от

Манол ЯНЕВ
участници в 
ската

.VМ'[,ЛЧОШКОМ
проблсъмте. Значи -вед ■•Т '''1' 

диага трябва -да се разреши •' т : А
ШЛ

иа две 1’0 ка'1
разни съюзни
дови адции ка взели уиа-с 
тие 207 -младежи и девойки.

Младежката трудрва бри 
1 Бабушпица „Добрин

ка Богданович” изпраш3 
свои бригадири па съю3
пата трудова акция "ьел
граи 78”, от която брМгада 120 дл,Ши
се завръша С „Лента иа а ки школи.
дияга”. Съшат годаша 40 лити шекн^ ^ тшщуя бри 
младежи и девойки ^аству “ е ,от „Добринна Бог 

■на .местната ТРУД0- да взвМат онлс
аяция .Любарад*3 по-шнрмео -участие, и -в оо

ЦЪРВ№\^Лг Лн^жа ганизнрането «а -повече ме

ДИНИ
БабУшнишка община са уча 

■207 ■ бригадири,- От
въпроса със суровините.

м-ствували
46 бригадири са лровъз 

гласени за удариици-а м 
души са приели в -редовете 

различия курсове и по 
«а С-мпза иа —

Сш-урно о -II това, че не. _ 
тпябва да се отм-илава о-ьпро 
са с

тяхгада в
иомасацията и ароина

Бооилет КЖ 
съЗДа | 1

7» 1 °'>
^ АМогат '.и лцията.ли

-Vрздека общи ма да се
по-крушки тлощ-и. за 

обработваме,
дат
механизирана 
мо досега 
достатъчно 
насока.

ме са положени -
усилия в тазиваха и

в а
Миряна Стойнева Стоян Раденковм. а. Джсваг Джоричпето «а 

к-ьм Бсрдуй.
През ягястоипата

- стни анпии. М. А.
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ИНТЕРЕСИТЕСАМОУПРАВИТЕЛИАТА ОБЩНОСТ НАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
ПО ЗДРАВНА ЗАЩИТАФУТБОЛЕН СЕЗОН В'ЬВ ВРАНСКАПРЕЗ ЕСЕННИЯ 

,Д" ГРУПА Слаби делови резултати в Здравния дом1Р0МШШ ИГРА Н1 „МЩОСГ могат № б-ьДат оа 
личната безот 

За премахване 
отношения в

те не
равдаиие :,а 
говори ост. 
на лошите 
работата на трудещите се в 
Здравния дом, Самоупра- 
иителната обгнкосг по адра 
юеопазване и 
политическите

■ ,118 фугбОДИе 
шолусоооага бе сра 

като 
от Боси 

показани

Поведениетосъстсоания- общила не задоПрИНЦОРШи
есенната част аа фут-

мъи
Здравната защита в Боенлсградеут 

полива. Лекарите не навиждат селата и не оказват здра 
>1 Отношението на гРУА<-

ит,м болните. не

ТИГ6 ПР©3 
ШШТОЛНО добро, тъй 
на футболисти 

бяха

та в
болното ШДЯВвНСТШ) 
Броиока ,.А” врупа, в 
се състезава и отборът на 
ФК .Младост'' от Ьооилег 
28:35 а! една ореша по-мал 
ко, босилеградският отбор 
рад. С 8 точни, гол-разлика 

десетото място в таб 
групата. Ако сив 

чели и отсрочената среща, 
за което съществуват 1реал 

изгледи (мачът се играе 
В Босилеград") отборът на 
„Младост'1 ше .дтрезимува" 
сна седмото място.

услуги на населението.впи
шите се, а преди всичко на лекарите 
с на желаното равнище.

която
леград _
7 жълти и само едию чор 

картонче. За ервяше- 
да изтъкнем, че поло- 

в повече огг остана 
отбори е много ию-ло

обществено' 
организация 

обнгината са тгреозима 
ш съответни мерки, .но все 
още успех няма.

Драган Василе®кч,
на Института по здрав 

иъЧ Враня, взи

вено 
ние 
женнето 
шгте 
НЮ.

самоуправителнаДелегатите па Самауцра- 
(витслищта общност на инте 
(росите тю здравна защита в 
Босилеград, на проведеното, 
през миналата седмица за 
седание. разгледаха и прие 
ха програмата па Реятубли 

Регионалната и

шилената 
обгппоот по здравна защи- 

Босилеград се пред
инвестиционни вла

отта: в 
виждат
галия за изграждал ю 
оборудване иа здравни обем 
ти в 
Он и 
пара.

заема
лицата на и диренВ посочения период про 

дължител1Ю добре играеха 
Цветков. Георги 1е- 
Винно Захариев, Ра- 

Борис Тасев.

тор
на защита 
майки^/частие в разисква
нията изтъкна, че трудещ з 
те се в Здравния дом могат 
я трябва да изпълняват ггро 
/рамата си, защото ©сяно не 
изпълнение на задълженията 
търси материална и полити 

отговорност, .канто и

стойност от над мили 
шестотин хилят Ди

ни Мнле папската.
Об ц ]И коката самоуправнте- 
лнн общности па интереси
те по здравна защита за 
1981 год. и ос запознаха с 
информацията на Здравния 
додо в Босилеград, за ост, 
ществяоането иа плана в 
първите девет месеци от 
текущата годила. На засе 
данието освен 
прис7>ствуваха и Раде Симо 
новцч, помощник секретар 
ка здравната самоуира- 
лштелната обпгност 

интересите в 
равски регион 
Василевич, директор на 
Института по здравна защи 
та въп Враня.

Константнра се, че здра

оршев, 
де Венков и

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРО 
ГРАМАТАЮНОШЕСКИЯТ ОТБОР СЕ 

КЛАСИРА ПО-ДОБРЕ
РЕАЛНО КЛАСИРАНЕ

делегати-На заседанието 
тс иа Общинската самоуи 

инте
Какво накрзя на сезона 

да се каже за играта на 
„Младост"? Едно е извест
но: състезателната форма и 

футболистите и на отбо 
ра като цяло бе твъ1РДС 
променлива. В началото на 
първенството бесил етрадс  ки 
те футболисти се проявиха 
с добри и резултатна игра 
и постигнаха две убедител
ни победи — 4:0 срещу .»Вла 
сина продунт” « „Раднички". 
За успех може да се отче

чсска
■намаляваме на материалнитеравителиа обтппет на 

рсситс ло здравна защита, 
и с изпълне 

ма програмата за

Тази година в групата си 
юношески госъстезават и 

отбори на съотезаващите си 
футболни клубове. Юпошес- 
с&нят обтор на ,,Младост ’ се 
класира на 7 място с 13 теч 

29:28. Имай

средства.се запознахаделегатите
■на нието

първите девет месеца
годица. От И.Н-

АМБУЛАТОРИИТЕ НА ТЕ 
РЕНА НЕ РАБОТЯТ

от
текущата 
формацията, която бе пред
ставена иа делегатите се 
вижда, че трудещите се 
Здравния дом са реализира 

програмата 
с низък процент. От планира 
ните
леда осъществени са 
или 31.8 на сто, а от плани

на На заседанието 
те изтъкнаха, че амбулато 
отгите и здравните станции 
в селата не работят, въпре 
ии че едни от тях са почти 
завършени и оборудени със 
съвременни съоръжения, за 
които са изразходвани голе 
ми средства.

Населението от селата, а 
особено от по-отдалечените, 

упътват накове 
останалите

делегати.ки и год-радлнна 
ки пред вид. че това е пъР 
вият състезателон сезон 
млади а отбор, Изпълнителни 
ят съвет счита, че отборът 
е изпълнил надеждите, още

Юишамо- 
и Драган вна

сили

20 258 лекарски прег
6461предстоя- 

трябва да се
вната защита в 
шия период 
подобрява, с цел Да се съз 
дават условия за по-ефина 
сна. ло-качествена и по-ра 
пионална здравна защита 
на населението. За тази 
цел, здравната служба 
трябва да се развива така, 
че да обхване целокупно го 
население, всички възрас 
ти в общината.

За осъществяването на 
тази цел* здравната затпита 
в Босилеградсна община 
трябва да се развива с по- 
ускорен темп ггри постоянно 
подобряване на материална 
та основа по-пълно оеализи 
ране на плана за задължи
телни видове здравна защи 
та и подобря®ане на кадро 
вия състав в обтината.

В новата програма на об

услуги: имраните здравни 
жекции 
но с
ренната служба е реализира 
ла своята програма с 4 5 на

осъшестве- 
10 на сто, доиато те-

и

негодуват, 
до общината и 
обществено-политически систо. а останалите здравни 

услуги са извършени само 
с 13 ма сто.

Посочените данни говор

ли. но резултат от това още 
няма.

Накрая делегатите прие
ха решение с информация
та въ връзка с реализи
рането на програмата и оста 
налите проблеми в Здрав
ния дом да се осведом ят 
всички трудещи се и да се 
извикат на отговорност пое 
ди всично членовете иа Съ 
юза на комунистите в орга 
нюацията.

ят. че трудещите се. а пре 
ленарите не седи всичко 

застъпват за изпълнението
ощена програмата си. а 

по-малко не иснат да отиват 
на село и да оакзват здраз 
ни услуги. Наистина, за ре

на програмата 
и обективни 

преди всичко 
недостиг 

и Ст.

ализиоането 
съществуват 
причини
липса на кадри, 
на превозни средства 
оръженил за работа, съши

Юношеският отбор на ..Младост"
повече, че в отбора са вклю 
чени и. пионери. В отчетния 
период юнопшекият отбор 
се представи с няколко доб 
ри игри. канто на свой те
рен така и нато гост. Най"

те и резултатът 2:2 в игра 
та срещу ..Хайдук".

След това обаче настъпи 
период от четири загуби.
Въ® финиша на първенстве 
ния сезон, футболистите на 
„Младост" играеха с промен Добре отборът играеше сре

щу „Морава , „Кощана , 
.•Алакинце" и „Пчиня". От 
футболистите в най-добра 
Форма бяха В. Младенов и 
С. ЯкимоВ(, който е и (най- 
добризт гол-майстор с 8 го 
ла и Д. Златков. Похвала
заслужавал и пионерите В. 
Григоров и П. Стоянов.

М. Янев

ИЗЛОЖБА НА ВЕСЕЛИН ДЕНКОВ В ЕЛЕКТРОННАТА ИНДУСТРИЯ

По-близко до производственицителив успех.
Оценявайки есенния фут

болен сезон, Изпълнителни 
ят съвет на ФК „Младост" 
кокстантира, че постигнати
те резултати са сравнител 
но добри, но това не значи, 
че не можеше да;бъдат още 
по-добри. Канто бе ивтък 
нато, високите загуби в иг 
рите с ПКВ (2:6) и ,ДСоща 
на" (1:3) подействуваха ®ър 
ху психическата стабилност

на футболистите, така 
те загубиха вярата в соб
ствените си възможнос 
ти, вследствие на което 
загубите бяха неизбежни.

Повече пъти в течение ка 
първенството, вследствие за 
дълженията на някои футбо 
листи на факултетите. .,Мла 
дост" игра неномплеютна, 
без добри резервни футболи 
сти. Това разбира се оказа 
неблагоприятно 

въ.рху итрата. Оообено се 
чувствуваше честото отсъс- 
твуване на първия вратар 
Методи Чадтев. Няколко сре 
ти оборът загуби тъкмо 
поради лоши интервенции 
на втория и тоетия вратар 
Захариев и Младенов.

Художникът Веселин Ден 
ков миналия месец откри 
изложба на тридесет карти 
Ни в Електронната индустри 
я. Две седмици работници 
те на този трудов нолектив 
имаха възможност да се за 
познаят с творчеството иа 
художника.

доволен че изложбата беше 
добре посетена и че работ 
ници направо дадоха свое- 
мненне чрез направената ан 
нета.

жбата на Денков в Елекгро 
ината индустрия е подтик за 
други художници и трудови 
нолективи от сдружения труп 
дт откриват подобни излож

Много картини 
бата бяха

— >Клааирането воредата 
на таблицата, казва капита
нът на отбора Георгиев, е 
усепх за нашия отбор, но 
нашите възможности оа по- 
големи, макар че нямаме до 

бри условия за тренигровни 
■и че разполагаме с малки 
дори незначителни Финансо 
■ви средства. За по-високо 
класиране, тгоодължи Геор
гиев, трябва всички футбо 
листи да имат сериозно от 
«ошение към задълженията 
в игрдгга и постоянно да 
подобряват физическата си 
подготвеност.

от излож 
откупени. Изло

би.
Б. Н.

По време на изложбата бе 
направена и анкета, чрез ко 
ято работниците се изказа 
ха върху нартипите. По то 
зи начин бе направена по- 
добра
жените нартини и посетите 
лите.

"
1Й8У»кгй-връзка между изло

т
\За откриване на изложба 

кръга на Завода е идея 
самия художнин.

— Забелязах — казва Ден 
нов по време на посещение 

на нашата редакция — 
Нишката

нрепост най-малко посеща 
ват работници. В разговор 
с някои

та в
навлияние

ЩвНакрая да добавим и това 
че любителите на футбола 
в Босилеград почти на вся 
ка среща бяха 
към гостинските футболис
ти, а това още повече за
дължава футболистите 
„Младост" с~ добра

то
че изложбите в *

коректни г ||работници узнах, 
че причината за това не е. 
че работниците на обичат Ш т || 1на *■;

игра
В изтеклия сезон о^бол-г.т 

ка ..Младост" най-нДобое ит 
лаеше в мачовете 
..Влясича ттод.укт". ,.Мине
рала ц" и „Пчиня".

живо писа, но нямат възмож 
кост да

през пролетната част 
първенствогро да се отидат 
ят ка зрителите си. 
винаги са с тях.

на
го посейгават пора

които ди това, че те са отдалече 
ни от тях. Това потвърди и 
моята изложба. МногоМ. Янев

Весел™ Денков: „Гърлото нррал Славния" (масло)съм
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Власинските водоцентрали»■

Тел. 85-203 * Телекс: 16764 Телеграми: Електровласина
В СУРДУДИЦА

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТ Я Т

Новата 1981 година
С ПОЖЕЛАНИЯ

ЗА ВСЕОБЩ ПРОГРЕС И РАЗЦВЕТ НА
Сп°оЖСл^ и
СТОПАНСКИ ТЕМПОВЕ:

I

КОИ ПРОЯВИ 
ШКА ОБЩИНА?

КРИТИКУВАТ В ПРЕДСТАВКИТЕ СИ ГРАЖДАНИ В БАБУШНИ

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

„БОСИЛЕГРАД"
В БОСИЛЕГРАД В защита на вя моу пра виталната

С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУ
ЖЕНИЯ ТРУД:

„СЛОГА" ЗА ТЪРГОВИЯ И ГОСТИЛИЧАРСТВО 
„НАПРЕДЪК” ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙ

НОСТ Занапред е необходимо дасе посвети по-голямо вни 
мание на предотавните и оплакванията на гражда-

пена в представките и оплан 
вакията на гражданите в 
Бабушнишка община. Пода 
телите на тези представки 
(7 лица) главно търсят ог 
Комисията помощ за пос
тъпване в сдружения труд. 
Такава помощ са търсили 
лица. които се намират в 
тежко материално положе
ние и на конто сдружаване 
то на личния труд е усло 
вие за егзистенция.

Колшсията е оценила ге 
зи представки нато. основа 
телци и отправила препоръка 
до Самоуправителната обт 
ност по заемане на Работа 
да изнамери възможности 
за решаване на тези пробле 
'.ми. Имайки пред вид зна 
челието на този въпрос за 
егзистенцията на известно 
число семейства. Комисията 
е застанала на становище, 
че е необходимо тази са- 
моуправителна общност и 
организациите на сдружения 
труд да направят план за 
работа на гащата с тежно 
(материално положение.

Накрая Да подчертаем, че 
гражданите тази година по 
вече са се овършали до 
комисиите в общината от* 
колкото до комисиите на 
по-високи равнища. Това 
показва, канто се изтъква в 
информацията, че е укреп 
нало доверието в общински 
те компоти и органи и че 
е издигането на 
равините съзнанието че ги 
разрешават там където са 
възнингаг.

„ИЗГРАДИЛ" ЗА СТОИТЕЛСТВО
„УСЛУГА" ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙ 

НОСТ И БИТОВИ УСЛУГИ
ните и да се установи сътнесгвена коордипация меж 
ду задължените за този въпрос комисии 
ската скупщина и органите на 

организации

нъм Обшин 
обществено-политичес 

с цел по-енергично да се реагираките
срещу нянои антисамоупра-иителни продви и поведе-ЧЕСТИТИ

Новата 1981 година НИд.
ДО КОМИСИЯТА за пред

ставни и оплаквалия на гра тавките. отнасящи се до 
ждалите към Общинската слабостите в работата на 
скупщина в Бабушница до съда, Комисията е оценила, 
средата на миналия месец че действително съществува 
са отправени 39 заяв-кн. меажур в разрешаването на
Възползувайки се от член отделни съдебни дела и че 
157 в Конституцията ла 
СФРЮ и член 181 в Кон 

па СР Сърбия.

Разисквайки върху предс-

ВНА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА, НА ПРОИЗВОДИТЕ 
ЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ

жалбите па гражданите гла 
вно са основателни. Затова 
Комисията е отправила пре 
поръки, в които от Обшин

ституцията
отнеслите се до комисията

по-голям брой сипя съд се търси ускорено 
оправдателно тъР- разрешаване на тези дела.

От друга пък страна, от оп 
ливнатите се лице е тъРсе 
но да ирояват повече търпе 
име. понеже Общинският 
съд в Бабушница се среща 
с доста обсктивш1 труднос 
ти. оказващи немалко влия 
ние в дейността му: ма
лък брой СъЛНИ. . трудно, 
обезпечаване на геометри и 
друго.

Трябва да се изтъкне, че 
в посочения период е има- 

- .. ло и доста представки. в
Според програмата на спо. сс изтиква, че лаигюлям |ЮИт0 се предлагат решения 

менатид Съюз» активности- брой ттццеташш (11) се от от щ^дата на вражда
членовете ше бъДат насят до работата на ио шгге по отношение работа

и мякам него

с пожелания за много щастие и лични успехи, раз
цвет на сдружения труд И социалистическата демо 

неспирен иросперите на необвързана
граждани, в
случаи,

. сят защита ла правата си 
и цосочват вредни за само 

поведения.

кради я и 
Югославия

управлението
НЕАЖУР НА СЪДА

Основан съюз за борба 

против алкохолизма
В информацията,, която "е 

делегатитеотдавна приеха 
в трите съвета на Общинска 
та скупщина, а в която се 
третира работата на 
общинска комисия и пробло 

проявите, посочени 
гражданите.

тазил

мите и 
от страна на

Дрез изминалата седмица 
Димитровград бе основан 

Съюз за борба срещу алко
холизма, наркоманията 
тутд>нопушенето. Веднага 
да кажем, че <тг такъв Съ
юз, Димитровград се нуж" 
даеше още много по-рано, 
защото не малък брой мля 
ди още в средлото учили
ще започват да консумират 
алкохол и цигари.

в
те па
насочени •*»»» » " повече от .т,х

т.н. трезвени акти се критикува бавното гоаз 
сказки, про решаване па съдебните де 

ла и отсрочването з«м 
неопределено време, 
траенето на някои

ошацапето .псгкочскрвт 
и подобно.

та на ст,да. Причина за го 
ла главно са лични свади и 
нетърпимост..
ПОМОЩ ПРИ ЗАЕМАНЕТО 
НА РАБОТА

и
вяването на
райе на 
ви, изнасяне па 
жектиранс иа филми, с те- 

борбата срещу спо

по-високо
1111

лрнс- личеиСдружаването ла
(заемането на работа) е

мотика от 
менатите обществени поро 
ци, и прочие.

СЪДИИ
ТРУД
област, твъРДв често застъ- К. Георгиевпри 

ни делаТ. Петров
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ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЛУЖБА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 
ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО 
КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ПРЯКА ДЕТСКА ЗА
ЩИТА, КОМУНАЛНО-БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВНО 
И СРЕДНО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

В СУРДУЛИЦА

Дд всички свои потребители,
на трудещите се

и гражданите

ОТ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТЯТ Новата 1981 годинаНовата 1981 година

ош© потолеми трудови завоевас пожелания за 
ния и щастливо бъДс пожелания за още по-високи зпвоевшшя в раз 

витието на обществетгге дейности и всестранен 
разцвет на нашето социалистическо самоуправи- 
телно общество ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

»Галенина«
АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДВРИЯ1И* В СУРДУЛИЦА

В БОСИЛЕГРАД

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ПЪТНИЦИ И ДЕЛО 
ВИ ПРИЯТЕЛИ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИ 
НАТА И ЦЯЛАТА СТРАНА

ЧЕСТИТИ

проиввежда минерална вълна. която пести топ- 
лота, служи като извънреден изолационен и про 
тивопожереи материал

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СИНДИКАТИТЕ

Новата 1981 година
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА МНОГО ЛИЧНИ УСПЕХИ И 
ЩАСТИЕ И РАЗЦВЕТ НА
НА ОБЩИНАТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОС 
ЛАВИЯ

В СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТИ

Новата 1981 годинаМеждуобщинският синдикален съвет па 

Южноморавски регион с пожелания за оше по-щастливо бъдеше и 
още по-успешно изграждане и разцвет на 
само управителното ни общество

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
НАВРЕД ПО СТРАНАТА И В СВЕТА

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

Новата 

1981 година
„БУДУЧНОСТ"

БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1981 ГОДИНАС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ И МНОГО 
ЩАСТИЕ

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯГОРСКАТА СЕКЦИЯ ЕРМА“99
с. звонци

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИТЕ СЕ

ЧЕСТИТИ

В БОСИЛЕГРАД

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 

В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

И ГРАЖДАНИ

1981 година
ЧЕСТИТИ

ГОСТИЛНИЧАРСКА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЦЪРНИ ВРЪХ“Новата 1981 година 99
в Бабушшгца

ВИ ПРЕДЛАГА:

— пита тел на храна и
първокласни алкохолни и безалкохолни 
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

^ПОЖЕЛАНИЯ ЗА МНОГО УСПЕХИ И ЛИЧНО ЩАСТИЕ 
ЗА ВИСОКИ
ПОСТИЖЕНИЯ ВЪВ ВНЕДРЯВАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕ 
ИНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯВ НАШАТА 
НЕОБВЪРЗАНА РОДИНА

питиета

честити Новата 1981 година
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СКУПЩИНАТА НА 
ОБЩНОСТ НА 
МЕЖДУОБЩИНСКАТА

00 „ТЕКСТИЛК0Л0Р“МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

БАБУШНИЦА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 

КОМУНИСТИТЕ. МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
МЕЖДУОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
МЕЖДУОБЩИНСКИЯТ ОТБОР

ПРОИЗВЕЖДА:КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, 

НА СИНДИКАТИТЕ И 
на съюза на бойците

сутиени и разни видо ве печатани тънани

ЧЕСТИТИ
лесковац

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

Новата №1 годинаНовата 1981 година
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ И ЩАСТИЕ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС
ТИТЕ, ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, ОБЩИНСКАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛА
ДЕЖ, ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ и 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 

в БАБУШНИЦА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТИ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ

В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТЯТ

Новата 1981 година Ч ЕСТИТЯТ

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРА 
ЖДАНИ В БОСИЛЕ ГРАДСКА ОБЩИНА И 
ЮГОСЛАВИЯ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ЛИЧНО ЩАСТИЕ И 
ДРЪЗНОВЕНИ ДЕЛА
В РАЗВИТИЕТО НА НАШЕТО САМОУПРАВИТЕ 
ЛНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО И ВСЕО 
БЩ ПРОГРЕС НА НЕОБВЪРЗАНА ТИТОВА 
ЮГОСЛАВИЯ 1901 годнна

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО УСПЕХИ И ЩАСТИЕХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

„Лужница“
ПРОИЗВЕЖДА

— шприцовани произведени» от постирол, полиестер, 
полимер ацетат

— овални
— части за санитарни уреди,

Мина „Благодат"
Враня

плочи от полиестер,
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ ПОЖЕЛАВА 
МНОГО ЩАСТИЕ И УСПЕХИ ПРЕЗ_ полипрогшленови тикани

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕЧЕСТИТИ НА

Новата 1981 годинаНовата 1981 година
нови успехи и високи постижения вкато им пожелава

социалистичесното строителство

ООСТ „БАБУШНИЦА” — ,.ЛИСЦА" 
СЕВНИЦЕ (СР СЛОВЕНИЯ)

Произвежда! 
съвременно долно 
дамско бапьо

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИ

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ 
НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
СКУПЩИНАТА НА

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
В

ЧЕСТИТИ НА

Новата 11981 годинаНовата 1981 година Като им пожелава нотзд успехи в изграждането на самоуцрав 
_________ телпля социализъм
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■"ЧгНакупчик Новогодишни
сладки

й? ш, \ т 7'/7

През новогодишната пот бс“1^ 
Та сутринта се чувствувах мамурно 
За да разби" тази скука 
И да разкарам мамуряука 
Реших да стана, дано ми лекне

/л°о

V

Л I

И дано ми пс'До в главата тек не. 
Видях на шкафа две три тетрадки 
Това бяха рецепти за сладки, 

ми падна па ум 
хапна нещо и насладаНаздравица! » «

о

Т" И сто че 
Хем «ас си
Хем булката ще изненада.
И сто чс в един вестник вехт 

един къс рецепт,
видяха евтини, прости 

Хем ще ги имам за пред госхи,

Прочетох рецепта два три пъти 
Две яйца — пет сливи и се мъти.
Мгтих един час, тъй да се рече,
И сложих във фурната да се пече.
И докато сладките се печат горещо

Взех вчерашен вестник да прочета 
нещо.

Прочетох две три вести, една справка 
И намерих една изправка:
„Във вчерашния вестник, за ония 

сладки
Дължим ви извениние едно

В сливите и яйцата се слага брашно, 
захар, канела, ванила и един орех".
И аз току праснах в ужасен смях.
Та заради тази изправка кратка 
Кокошките ми ядоха новогодишни 

сладки.

И гена... Иошшс без греш 
излезе.. Ау/обуската

Нема кво 
друго да нажем, а само да 
дигнем чашу и да наздра 
вим!

Празник Де. намерих 
Сладките ми сеБе да

у Димитровград да се пушти
та нпвреме по селата да сти 
замо н зимницу да си доноДа смо сви живо и здра 

во! По-добре да се самоупра 
вльамо. Ония що дойдоше 
да руководе за йедну годи 
ну, да зав-ьвше работе кол 
ко ония що работите по 
четрн и повече годиие.

симо...

Да си имамо захар, олио 
и каве, та продавачНете да 
се не наводе под масете и 
за приятелке без бонове да 
деле... покачениеДо посейемо све наше! За 

За брате че видимо...
На събрание в ОСТ 

,,Напредък” в Босиле
град стана дума кой 
да влезе в инвентари
зационната комисия. 
Стана един работник и

Да напълннмо йегрецн с 
овце... Да уценимо нови ов 
чаре... НАЗДРАВЕ!

Да асфалтирамо сви пуге 
ве. а за мостове, че видимо 
после...

предложи:
—• Предлагам др. аг 

роном да влезе в ко- 
мисияга

— Защо — попита 
председателствуващият

— Ами нена и той 
излезе малко на 
въздух... — добави пре 
длагатпият.

ьЛЬсСцпюс/
Айде дигайте чаше, що ме 

гледате...
чист Мо.мчило АНТРЕВИЧ

V-А?! За путат за Висон ли
чекаге да нажем... Да изле
знемо на Видлич с путат, а
за слазете у Висок, че ви
димо... А путат оди Суково
до Звонци да се напрайи...
Не мислим за туя годину...
да се напрайи до 2000 годи
ну. та койи су живи и здра
вк у баньу да иду, кости да
лече.,.

У Бабушницу задруБете да
се уйедине, та по-добре ора
иьето да н»им пойде, а не
йедън да оре, а друг да ра
зоруйе...

ВЕСТНИК НА БЪЛ-
ГАГСКАТА иагод-

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ

Излиза всеки петък
Урежда редакционна

колеги^
Директор

и главен и отговорен
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

Телефони; директор — 
46-434, Редакция 52-731
Годишен абонамент 100

а полугодишен 50
динара

Текуща сметка
6500-403-9529

СДК — НИШ
Печатшща:

. Паунович
Ка-

раджич", Ст
№ 72 — Ниш

Адрес на Издател
ството: Кей 29 декем

ври Мв I Ниш


