
ЕРя-тстНо С ушжа ял мрелдсяга
«• СФРЮ от 14 фсвру 
“7“ 1975 г. Издател
егяо „Бр*тст»о" е удо
стоено с Орден братст 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа ценност и 

приноса в развити
ето на братството 
единство между 
шите народи и наро
дности-

^_в€стн«н нд ьълг«рскдт* народност е И
на-
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
ЦК на СКС НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА

Укрепва доверието и 

братството и единството
МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ- 

ТЕ отношения в Социалисти
ческа република Сърбия са 
гвъРде благоприятни и ус
тойчиви. Върху крупните ре 
зултати, постигнати в ос/ъ- 
тпествяваието ка съвмест-

внтие на всички .краища на 
Републиката, а особено на 
Косово. Тези усили-я трябва 
и занапред да продължат 
при прилагането на допъл
нителни мероприятия 
се съдействува по-развитите 
все повече да се ангажират 

■в развитието ка по-изостана 
лите краища.

■като

ни те цели в социалистичес
кото самоуправително раз
витие укрепва дрверието 
и съвместния живот 
ше констатирано на неотдав

бе-
В уводното изложение и 

в разискванията на Оредее 
дателството на ЦК („а СКС 
беше изтъкнато, 
тикнати крупни резултати в 
осъществяването на

на проведеното заседание 
на Председателството на 
Централния комитет на Съ 
*лза на комунистите в Сър- 
биц, което обсъди как се 
осъществява политиката на 
национално равноправие на 
народите и народностите и 
набеляза по-нататъшните за 
дачи на комунистите в та 
зи област.

Необходимостта от такова 
разискване, както беше из 
тъкнато в удобното нзложе 
ние на председателя на Ко 
мисията по междунационал 
ни въпроси пои Прелеела 
телството на ЦК на СКС Ла 
зар
ча от някои отделни за труд 
нения и проблеми в осъпте 
ствяването на политиката 
на национално равноправие. 
уо представлява стремеж 
СК постоянно >да слели и 
анализира тези проблеми.

В уводното изложение и 
които 
Зече-

че са пое

полити
ка на национално равног^а 
вие в областта на образова 
нието. културата, информи
рането. заемането, 
бата на език 
чко

употре 
и писмо а вси 

това беше илюедлчоа 
но с множество примери от 
различни среди. ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО на Цвиетин Миятович на 

7 януари тази година в Белград се проведе заседание 
на Председателството на Социалистическа федеративна 
република Югославия. Председателството бе 
с информация на комисията 
при Скупщината на СФРЮ

Председателството 
ключение. че обсъжданите 
материали

прие зг» запознато

В този бройза конституционни вт.проси 
във връзна с приемането па 

закона за провеждане на конституционните амандмани. 
Председателството на СФРЮ

те бъдат изпра 
тени в организациите 
Съюза на комунистите, 
които да служат като указа 
тел в заемането нз «ктивно

наВУЙОВИЧ, не произтн прие решение целокуп
на Едвард Кардел. 

която досега се пазеше в кабинета на Председателството 
на СФРЮ, да се отстъпи на ползване на „Югославския 
центъо за теория и практика на самоуправлението Ед 
вард Кардел".

Обсъдени бяха

на
ната документация на кабинета

ПЪЛНО ПРИЛАГАНЕ 
НА ТИТОВАГА ИНИЦИ

АТИВА

отношение към въгюосите и 
задачите от ^сътестваване- 
то на политиката на кацио 
нално равноправие и укреп 
ването на братстррто и 
единството.

И Някои Въпроси и предложете за 
наименоване на посланици на Социалистическа федера
тивна република Югославия в чужбина.

в разискванията в 
участвзъаха Славко 
вич. Миломир Петропич. В а 
'■а Милич. Релжеп Джогай. 
Воориво^ Видич 
Баляк. Божко КруниЧ) Пе- 
т^;р Костич Иван Стамбо- 
лич. Махмуд Бакали и д-р 
Тихомир Влашиалич, беше 
изтъкнато, между 
че разискването по осъптес
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АНТУАЛНО ШСШУРШГС АМАНДМАНИМомчию

Инициативата на другар» Ти то, даде 
на на Осмия конгрес на синдикатите 
на Югославия за колективна работа, ре 
шаване и отговорност и въвеждането 
на председател с едногодишен мандат, 
последователно се осъществява в общ 
ествено-нолитически/е организации. Ед 
пнодушно е приета От трудещите се и 
гражданите в страната. В нормативни 
;е актове иа обществено-политическите 
организации, дружествата и сдружени 
ята е разработена и се прилага.

Когато става въпрос до обществено- 
лолитическите общности трябва да изт 
ъинем, че в С7»вкупното наше ноиститу 
циошю развитие лотВ7,рждава, че нои 
ституционните промени винаги са въз 
никнали и следели развитието на ико 
номическите и политическите отиоше 
пи» и те са произлизали в унисон с об 
ществсните закономерности, с ноито се 
обезпечава развитието на социалистичес 
ните самоуправителни отношения.

Амандманите към Конституцията на 
СФРЮ и Конституцията на СР Сърбия 
усъвършенствуват и развива-г по-натат 
ъ«с конституционната система и отделно 
принципните иа колективната работа, 
решаване и отговорност, понеже нова 
та Конституцията от 1974 година е съз 
дала основи за топа не/до, а ииициати 
вата на др. Тито представлява голям 
подтик за разработка и конкретизация 

тези принципи. Тъкмо за това иман 
дманите не представляват изменение на 
Конституцията из основи, а нейна до 
изработка. Това е етап л развитието 
на нашата система на политическото

социалистическо самоуправление, 
и нужда за по-натнтъшио развитие на 
делегатската система.

Прилагането на 
пшиа раоота, решаване

както

РЕЗУЛТАТИ ОТ 
НАГРАДНИЯ КОНКУРС 
НА „МОСТ"

другото. принципа за колен 
и отговорност 

личната н 
колективната

I

-идването на политиката на 
равноправие се 

когато се
не означава намаляване на 
поогделна отговорност за 
работа, но обратно — повишава се и 
личната отговорност при условията 
тиква работа. Еднакви е отговорността 
на всеки член па колективни» орган и 
за политиката, ко»то този орган води и 
реализира, а председателят е само пъ 
Рвият между равните, нито по-малко, 
нито повече отговорен от останалите.

За това в разискванията, които пред 
стоят, върху предложените амандмани 
и алтернативи

национално 
воли в момеь.а
утвърждават планът па раз 
вптие за предстоящия сред 
мостючеде период. А 
план не се отнася само до 
стопанството и 
обществено-икономическо па

на
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всеобщото

звитие. което ще рече, че 
трябва да съдържа и по-на 

осъществяване на БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНА 
КОРАБЪТ „ДУНАВ"

татъпшо 
националното равноправие. 
Макар че в тази област сме 
осъществили резултати. 
ноито можем да се гордеем 
прел делия свят. във всеки 
момент, иа 'новата степен 

всеобщото 
трябва с него да се съгла 
суват и задачите по осъ
ществяването на национал
ното равноправие.

С оглед ш факта, че лдоци 
спалното равноправие

ггге бъде опреде 
икономическото 

разисквани

трябва д« набл/одааа 
цялостно пашата обществено-полн 

тичена и икономическа система. Раз 
работната трябва да последва и в общи 
пените статути.

При псе това не бива да забравим, 
че амандманите, сами за себе си, как 
вито н да предложат решения, не мог 
ат да осъществят целта си без засиле
на дейност на Омоза на комунистите 
и другите организирани социалистичес 
кн сили в по-натат/,шното развитие на 
обществено-икономическите отношения 
в, конто самоуправително организирани 
трудещите се и гражданите разполагат 
с целонушши доход н уираиляват с иро 
и осите иа общественото възпроизведе 
тво. Така ще се превъпщат в живо

мес
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МЕСЕЧНА НАГРАДНА 
КАРИКАТУРАсъ

ществено 
лено и от 
равноправие, в Страница 12ята на Председателството иа 
ЦК ка СКС отделно беше

на

подчертано, че и досега са 
правени 
;Ш'/ за да
стройно икономическо

дело, задачите, произтичащи от аманд 
маците.изключителни уси 

се обезпечи ло- 
рзд*

Борис Костадинов



по СВЕТА от 12 до 

15 януариИА
и У НАС

Върховец посети ГДР
ла се, че Върховец и Фишер 
особено юнимшгио са пос
ветили на задълбочаването 
па отношенията между две 
те стани та основите. кон 
то .доложиха президентите 
Тито и ХонекеР-

В древната сграда .па лра 
дското събрание 1В Берлин, 
Върховен се ьр&щиа и раз 
го.варлт с градоначалника Бр 
хард Крак. Запознавайки го 
ста от Югославия с разви 
тието и твроблемште на глав 
ии<г град та ГДР, Крак ка
за, че този град развива 
I ши я тел с ко сътрудничество 

за с Белград. <и че той би же 
лал в Берлин да се органи 
зира изложба „Белград три 

и ветствува Берлин; Градеж а- 
во чалнгжът на Берлин връчи 

•на Върховен емблема та грт

лсушите годиш! се .развиват 
(положително и. че и -Югос 
лавпя и Германската дамо 
кратична република имат 
интерес .и занапред успеш
но да развиват двустранни 
ге отношения, преди всичко 
стопанските.

Йосшт Върховец и Оскар 
Фишер съшо така размени 
ха аМпения ц по най-актуал 
агите проблеми на междуиа 
родната обстановка и си
гурност.

Посещението «а нашия Съ 
юзен секретар намери ши 
рок отзвук в общественост 
та ма ГДР. Средствата 
масова информдашя та вид 
ни места съобщават за по 
сешението на ВъРхоязец 
за разговорите. конто 
ди с министъра на външни 
те работи Фишер. Подчерта

Съюзният секретар на 
външните работи Йосип 
ВъРховец направи от 12 де 
15 януари официално^ трия 
телско посещение в Герман 
ската демократична репуб
лика, по покана на минис
търа на външните- работи 
на ГДР Оскар Фишер.

По пристигането си в Бер 
лин. ъъдето бе сърдечно 
посрещнат, Върховец поло 
жи венец на Паметника на 
борците орещу мнлитарнз- 
Ма и Фашизма.

ПРЕДСТАВЕНА КНИГАТА „ТНТО“ 

ОТ Ф1ЦР0Й ИЪНАЕНН
Нашият съюзен секретар 

и -министърът Фишер най* 
напред се информираха 
обществените и политичес
ките
ни. а слея това започнаха 
разговорите за двустранните 
отношения, които през пое

фията «Йосип Броз Тито" 
се състои от четири части: 
Раждането иа револ юдионе 
ра. Десет срещу един, Про 
втгзгласяваие на независимо 

. стта и Епилог. Книгата има 
132 страници 
поместени 
от които двадесет са цветни 
Книгата досега е печатана в 
25 страни и на Ю езика.

На промоцията на книгата 
си, сър Фицрой Мъхлеик- сп 
оделил: „Не беше ми труд 
но да напиша тази книга, 
понеже веднага разбрах, че 
Йосип Броз Тито е велин во 
енен комендант, един от

С подходящи тържества 
в Загреб и Белград иа обшсза
ствеността в пашата страна 
бе представена книгата "Ио 
син Броз Тито,, от британс 
кия политик, дипломат и ли 
тдратурен творец Фицрой 
М7,клоин. В Загреб книгата 
представи председателят ла 
Югославската анедемия ка 
•науката и изкуството д-Р 

в Яков Сироткович. а на т^р 
жеството в Двори присъСт 
вува и челнът на Председат 
елството на СФРЮ д-р Вла 
димир Бакарич.

На промоцията на книга 
че 1а па Фицрой Мъклеин ь 

Белград говори председател 
ят иа Съюзния отбор «а Съ 
юза на бойците, армейски 

и генерал Коста Надж, който 
изтъкна, че книгата „Йосип 
БрозТито” не е само Мък- 
леинов спомен за Тито от 

антисоциалистиче войната, но британският ди 
пломат се е представил, пре 
ди всичко, „като проучвател 
иа Титовата биография и не 
говото творчество". Моногра

въпроси в своите стра

да. на които са 
200 фотографии,ОБСТАНОВКАТА В ПОЛША

Ескалация на напрежението
Спорът във връзка с дел 

ничните съботи, вълнения в 
■някои градове и протестни 
акции ка селяните 
са най-новите събития, кои 
то отново разтръсват Пол 
ша и застрашават 
постигнатата първа 
в нормализацията на живо

ст". По негова оцетка, 
тази работа се

та и правителството. обста
новката на село не и добра 
и обременява процеса на 
стабилизация и стиховане.

Вниманието йа обществе
ността привличат и някои 
оценки на първия секретар 
на . ПОР-П Станислав Каня. 
Според него традиционната 
Форма на сдружаване на се 
ляните —
.КРъЖОЩ! 
чно възможности за разви 
тие на самоуправление на 
село и че други облици на 
сдружаване не са иеобход 
и ми. Той предупредил. че 
се правят опити за разруша 
ваке на това селско самоуп 
равление и създаване 
други организации със собс 
твени програми. Каня изтък 
нал, че тези опити са във 
връзка с исковете за създа 
®ане ла „селска солидарно

ангажират 
хора от вън, някои от които 
не крият ацгшсоциалистичес 
те си цели.
Първият секретар на ПОРП 

категорично подчертал, 
партията решително ще се 
противопостави на 
за подстрекателство иа село 
развихряне на анархия 
създаване на 
опозиция. „В полсното село 
няма място за политическа 
опзиция с 
ски характер 
той.

Партията и лравителствот

това

трудно
крачка най-великите в партизански 

те движения които помни 
истрията: В книгата, МъКле 
ин между другото пише: 
„Тито от своя страна озна 
менува столетието“.

НА СНИМКАТА

опгиге
та.

Частично поради общото 
състояние в селското стопан 
ство но и поради бунтовете 
иа селяните в някои регио 
ни на стараката и политиче 
ската обстановка в полските 
села. във Варшава се съсго 
яло съвместно заседа!ние на 
секретарите на воеводските 
комитети на ПОРП и пред 
седателите «а 
комитети на 
народна (земеделска) 
тия. Констаттцрано е. 
въпреки мерките ка партия

селскостопанските 
— дават достатъ политическа

Коста
Надж говори на промоция 
на книгата „Йосип Броз 
Тито" в Музея ка Револ юц 
и ята в Белград на 8 януари 

(ФОТО — ТАНЮГ)

изтъкнал

о са загрижени поради на 
прежението в страната, по 
неже то пада в момента, но 
гато се полагат големи уси 
лия за насърчаване на соци 
алистичесното обновление и 
нормализиране на

на
воеводските 
Обединената 

пар
че

живота

цБИТИЕ НА СЕДМИЦАТА

СЕГА ИЛИ стигнало по-близко до нейн 
ого решение. Уорън Кристо 
фер, почти цяла седмица 
пребивава в Алжир (алжир 
ците —
САЩ и Иран) 
води с преговорите.

В понеделник

■■I
Добриле познавачи на обета 
новката във връзката с аме
риканските заложници в Те 
херан и съдбата на америка 
неко-иранените 
за техно освобождане твърд 
ят,. че периодът до 16 януа 
ри е решителен за разреша 
ване на тази криза. Или ад 
министрацидта на президен 
та КартъР те успее да скл

ючи споразумение и освобо 
ди заложниците, или пък не 
тата пте минат в ръцете на 
Рейгъ новото 
което — накто казал Рейгьи 
— няма автоматично да про 
дължи разговорите.

Обстановката и занапред 
е доста неизвестна, въпреки 
че никога в досегашните 14 
месеца на кризата не се е

посредничат между
и лично ръноправителство,

преговори
иранското 

правителство поднесло в па 
рламента проекти на два за 
копа. които стоят в непосре 
дствена вр?»зна с преговори 
те за освобаждане на 52 
ериканена заложника. Мини 
стърът
работи в иранското

Безследно изчезналият кораб „Дунав”
ам

БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНА 
КОРАБЪТ „ДУНАВ

на изпълнителните 
правите 

лство Бехзад Набави съоб 
шил, че първият закон тря 
бва да уреди финансовите 
правните проблеми 
правителствата Нд САЩ „ 
Иран, а с другия закон ще 
се национализира богатство 
то на бившия ирански шах 
и неговото семейство.

На Рейгън безспорно г 
интерес да се размине 
зи горчив залън. Междувре 
менно" той продължава 
споделя, че доколко залож 
ниците не бъдат освободе 
ни до момента когато той 
превземе длъжността 
Дент На САЩ, 
всичко от начало, че 
та ше решава на 
начин“.

А *
И

„ на трудовата организация „Юголиния” в Рийе--
ка е издадено официално съобщение, с което се 
онов-стява, че корабът „Дунав”1?, неговите 32 мо 
ряка оезследно са изчезнали.
. Корабът „Дунав" носеще 25 259 

. 1973 година в Ла Специя (Италия) 
моряка изчезнаха 
ки мили

между
и

е от 
с то

тона и изграден 
и неговите 32 

в буря на Пацифика, 630 мзре- 
югоизточно от японското пристаните

вен нз: 27 лПе?СДеДНИяТ контакт с кораба е напра- на ^ Декември миналата година в 23 30 чяп 
След това всички връзки с „Д.унав” са прекъс??™

ВчС?рГвТйе-'еИ Д0 ДНес нг са УотаиошРеш,ЪОНа™

*
традалите. 15 ян^рГ™Ур^к^ЙСТВата

да

прези
те започне

криза
„свойЗАЛОЖНИЦИТЕ на гюс- 

ден.траурен
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ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА ОТ 1981 ДО 1985 ГОДИНА
ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ В ДЕЙНОСТТА НА ФОнпд 

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА НЕРАЧмЖг 
ОБЛАСТИ В СР СЪРБИЯ А НЕРАЗВИТИТЕСъгласувани отношения-умерен ръст Шест милиарда за 

неразвитите
в Съюзната скупщина започна 

** на Обществения договор
СФР Югослави

°азмяна на мнения 
за развитие на

я през настоящи* период. Обществени 
до крГ^а февруаритази Йдн” '"6 6*Де ™»вТ

производителност - 
по-добри отношения 
преде лението. 
изразходгане на акумулади 
ята. и шсрепц&ке на качес
твеното стопанисване.

на труда, 
в раз-

раддионално

3 проекта наОбщ ествени* 
договор се подчертава.” че 
по-пататъдшото развитие на 
социалистическите самоуц- 
равителши отношения с 
цел да се обезпечи решава 
шо положение и роля на 
работниците в сдружения 
труд и в създаването и раз 
полагането с дохода и цело 
нупните средства на обтпес 
твеното възпроизводство е 
дълторочен обтп интерес и 
основа па целокупната поли 
тика на обшествеко-иконо 
мическо развитие на Юго
славия.

Това трябва да се осъще 
стви чрез последователно 
прилагане и функциониране 
на политическата и обтпес 
твено-икономическата сис
тема на социалистическото 
самоуправление, чрез прила 
гане нз размери в разпреде 
лението на националния то 
ход с цел да се увеличат 
средствата, с които непосред 
ственотпе разполагат работ 
ниците в сдружения труд. 
чрез сдружаване върху до
ходни отношения на един 
ния югославски пазар, при 
спазване «а икономически
те закономерности в обптес 
твеното възпроизводство.

Основна характеристика 
на проектодокумента: малко 
по-бавно общо материално 
развитие на страната. Разви 
тието повече ще се опира 
нз. собствените ни сили и 
разполагаемите вътрешни бо 
гатства. Чуждестранни кре
дити. според проекта. ще 
се ползуват за развитие на 
приоритетните дейности.

С проектоплана са утвъР 
дени основните обши дели 
задачи и интереси, в разви 
тието до 1985 година. На 
първо място е обезпечава
нето на решаващо влияние 
на сдружения труд върху 
разполагането с дохода и 
средствата на обществена 
та репродукция обществено- 
икономическата и политичес 
ка система чрез гю-нататьш 
ко развитие на самоуправи 
телната интеграция между 
стопанството и обществени
те дейности и чрез сдружа 
вале на труд и средства 
върху доходни отношения 
на единния югославски па 
зар.

Обща задача е исъгласу 
валето на отношенията в 
процесите на общественото 
възпроизводство преди всич 
ко чрез (намаляване на несъ 
гласуваността в производ
ството. установяване на стро 
йни стоково-парични отно
шения. свеждане на ипвес 
тициите и всички видове по 
.требление в рамките на 
разполагаемия доход и мате 
риалкяте възможности.

Решителна е, 'насоката към 
намаляване на структурната 
несугласувалост в стопан
ството, което е предпостав
ка за негово по-стабилло и 
пснускорено развитие. За 
целта необходимо е да се 
развиват производството и 
услугите, които дават най- 
голям тътиюс в износа и на 
ма лението на вноса, в про 
изводството на енергия, су
ровини. ВТ^ПРОИЗВОДСТВОНИ
материали, храна, ст.орт^же 
ния и друго.

Укрепването на износната 
и конкурентната способност 
на наше/о стопанство « об
ща задача с предимство и

предпоставка за намаляване 
на вносната зависимост 
стопанството, 
та в чужбина и несъгласие 
е платежния 
страната.

Борбата за стабилизация 
гшто един момент не бива 
та се изпусне от 
До по-голям 
да се стига чоез повишена 
гражданите.

В периода от 1976 до 1980 
година за насърчаване раз
витието на недостатъчно раз 
витите краища в СР Сърбия 
без автономните области са 
изразходвани над шест мили 
арда динара. От тези сред

ят в тези области. 
ПовечеПо-раязномернотона региона 

лно развитие на страната, 
рамките на това ускореното 
развитие на .недостатъчно ра 
звитие републики и автоном 
на област Косово съттто е 
една от най-важните зада
чи. Ще се ©ода сметка за 
опазване на жизнения 
дерт и социалната 
ност ми а тгуудеттгите

от средствата са 
създадени чрез със закона 
Утвърдения заем. който да 
ва стопанството за' насърча 
вале на неразвитите. Изпол 
звани са и други източни-

задълженост- в
баланс ка

предвид, 
доход трябва стан 

сгитур- 
се и

ГОДИШНИ СТЪПКИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ

Обществен продукт в целонупното
стопанство 3,5 на сто
Промишлено 
Селскостопанско 
Износ на

производство

ггроизв од ство 
стоки и услуги 

Заетост на работа 
Производителност 
Реални лични доходи 
Жизнен стандарт 
Инвестиции в основни средства 
Жилищно строителство 
Нестопански инвестиции

5

4,5

8

2,5

2

2 представляват капиталовло 
жения, което е 87,5 ,на ото 
от целокупните средства. Ос 
таналите 12,5 «а сто от сред 
ствата са изразходвани за 
геоложки проучвания, за 
изготвяне ка проекти и лрог 
рами и за стимулиране на 
специалистите, които оабот-

литаловложения не само за 
промишлени обекти, 
селското стопанство, минно
то дело и туризма. Средства 
та, отпуснати от Фонда са 
били насърчаващи 
зат на почти една трета от 
целокупната

2,7 но и в

1,5
2,5 и Възли
0,1 стойност 

обектите изграждани 
звитите краища. 

Главно

на
в н©ра

звено в политиката 
развитието 

на неразвитите области е 
свързването на организаци
ите на сдружения 
развитите краища на репуб 
ликата с тези от неразвити 
те- Въдреки че 

процес започна 
1971 

телни

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКАТА КАМАРА В НИШ за насърчаване

Повече грижи за зърнопроизвошеото ТРУД от

На едно от последните си 
заседания Стопанската кама 
ра в Ниш, разглеждайки сто

този
още през 

година, забележи- 
резултати са 

тигнати през 
пет години.

Заводите .Дървена заста
ва”. например. построиха 
цехове в Сурдулица, Нови 
пазар. Рашна. Рача Крагу- 
евашка. Книч и Ведико Гра 
дище. „Първа петолетка” 
от Тръстеник е реализирала 
к згогт алов ложени я © Алек- 
сандровац, Брус. Нови па
зар. Медно-алуминиевата ле 
цехове © Арилье Косйерич 
пона „Слободан Пелезич — 
Кърцун” от Севойно построи 
и Чайетина. Електронната 
■н Машинната промишленост 
от Ниш пзградихо повече 
производствени обекти в не 
развитите обтттини Гаджин 
хан. Блаце, Житораджа. Бе 
ла паланка и Прокупйе. 
„Зорка" от Шабац построи 
цехове във Владтгмнрци. Ко 
целево и Любовия. Спи
съкът на тези организации 
наистина е Дълъг и е необ 
ходимо голямо пространство 
да се изредят.

Езикът на цифрите е убе 
дителел: в периода от 1976 
до 1980 година със средства 
та -на Републиканския Фонд 
за насърчаване развитието 
на (неразвитите области в 
СР Сърби я без автономните 
области са обезпечени .кое 
дпти за изграждане на 343 
нови обекти. Съдпо тана от 
пуснати са средства за ре
конструкция п модерниза
ция на 251 обекти. Целокуп 
пата проектосметка на тези 
немалки иишеотшионни по 

над 26 ми 
шшрда динара, а в тях 
средствата ва фонда, преди 
всичко, са бштн насърчава- 

ПГН. (Танщг)

елши. регреси подобряване 
ка кредитирането и дрговар 
ането 
и ир.).

В стопанската камара 
Ниш се констатира, че подго 
товките за есенната сеитба 
са направени навоеме. Лро- 
изводателно-изкупвателната 
цена навреме е приета 6,8 
динара за килограм I качест 
во и премия от 1 динар за 
килограм изкупена пшеница. 
Направени са и договори за 
разпределението на минерал 
ниге торове между потреби
телите. Обезпечени са и не
обходимите финансови сред
ства за кредитиране на дого

10 500 азотни и 11 650 
ксни торове. Вследствие на 
недостатъчното им производ 
ство и неорганизираното сна 

в бдяване на
на ноември са били доставе
ни само 4 хиляди тона 
плексни торове или 30 на 
сто. Много площи 
без употребата 
ни торове и още при сеитба 
се подвежда под въпр0с ос
ъществяването на планирани 
те количества.

От друга страна, продълже 
пият вегетационен период 
на царевицата за 20 дни до 
принесе заплануваните пло
щи да бъдат засети само с 
80 на сто, главно ръчно.

През пролетта незасетнте 
площи ще трябва да се за
сеят п пролетни сортове, или 
пък в индустриални растс- 

' пи.я, които също добре вире 
осщест ят н за конто климатичните 

вяванс на заплануваната сс- ' условия не региона са благо 
Тази година с запланувано итоа са били необходими 

с пшедаца и други житни 
растения да се засеят 75 014 
ха. Предаидяно е с пшеница 
да бъдат засети 73 623 ха със 
среден добив от 31,6 мц/ха, 
или годишно производство 
от приблизително 24 хиляди 
вагона зърно. Ръжът, озим 
ечемик и овесът в структу 
рата на есенната сеитба зае
мат по-малки сситбспи пло
щи — 1382 ха. Това е после
дица, преди всичко, па на
маления сточен фонд, както 
и паради употребата на шие 
лицата за фуражна храна.

По отношение па минала
та година е запланувано да 
се засеят М,4 на сто повече 
площи или 9261 ха. Това у- 
©еличен ис е последица на 
стимулативните мерки па об 
ацествено-нолитическата общ 
ност (изкупвателни цепи, пр

кол!пле
натуралната размяна пос- 

последните
ланските процеси в регио
на. между другото обсъди и 
осъществяването на изкупу
ване на житото и проблеми
те във връзка с есенната се
итба.

Констатирано е, че от за
сетите през 1980 година 
63 733 ха площи с пшеница 
— получени са 17 824 вагона 
пшенично зърно. При това 
е било запланувано да сс из
купят 3500 вагона пазарни из 
лишъди. На територията па 
региона обаче са проявени 
недостатъците от предишни
те години. В резултат на не- пореното производство и:» 
съгласуваността па цените, • пшеницата при деловите бан 
неорганизирано изкупуваме, ки, а са предприети и необ

ходимите мерки за обезпеча 
и ване на минерални торове зп 

есенната сеитба.
Изчислено е, че за

региона до края

ком-

са засети
на минерал

нарасналите цени на възпро- 
изводствените материали 
фуражните храни, изкупени 
са 1250 вагона, или 36 на
сто.

приятни. Ст Н.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
ЯНУАРИ ЮКП с комюнине № 5 подканва 

и а/роди на Югославия да Сърдадат съшил- 
она народна власт, но ято ще направи демократи
зация и подготви народа за отбрана от фашизма.

всички

В САРАЕВО се провеждат големи |рабопш- 
чески демонстрации зарад' енъпотилта и манифес
тации за съюз със СССР.

ПОРАДИ забраната на Урсовите 
в Загреб проведени! стачни и митинзи.

синдикати

МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ
Ни Ю януари — в Берлин подписано съвет- 

ско-гермаиоко споразумение.

чини възлиза ;на
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ В БАБУШНИЦА

Всенародната отбрана-грижа на
всички

пор за отделяне и обединява 
нс на средствата за финанси 
ранс потребностите на вреиа 
родната отбрана, сигцурност 
и обществена самозащита на 
територията на Бабушииш- 
ка община за настоящия ср 
едносрочен период 1981—1985 
година. Ст. Н.

На 8 януари т.г. в Бабуш действуват. инан пте се долу 
чи положение: да се реша
ва за цените, а тяхното пока 
чване е извършено, така че 
ОК на ССТН (манто бе слу
чая) се изправя пред „свър
шен факт".

Обл ш нека та конференция 
накрая прие обществен дого

нила се състоя заседание на 
Общинската конференция на 
Социалистическия съюз. На 
дневен ред, между другите 
въпроси, централно място 
зае доклада до осъществява 
не на всенародната отбрана, 
сигурност и обществена са
мозащита в местната общ
ност, както и задачите на 
Социалистическия съюз в та 
зи област.

В доклада, както и в ра
зискванията, се изтъкна, че 
всенародната отбрана в Ба- 
бушшштка община с ма ви
соко равнище, гражданите 
проявяват високо съзнание, 
а в местните общности и тру 
довито организации, общест 
вената самозащита и всена
родната отбрана живеят пъл 
ноцеино.

Твърде добри резултати са 
постигнати в областта па те
риториалната отбрана, а, в а- 
кцнята „Нищо не бива да ни 
изненада" трудещите се и гр 
ажданите от Бабушнингка об 
щипа са проявили висока ст. 
опен на организираност, са- 
модисциплина и .мобилност.

Общинската конференция 
на заседанието прие реше
ние за устройство, състава, 
начина па работа и задачите 
на облиците на действуване 
към Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз. Също така се прие ре 
шение за състава, начина на 
работа и задачите на секции 
те при ОК на ССТН, 
и решение за задачите, начи 

състава на

КАЗА

„ЗА МИР, НЕЗАВИСИМОСТ И СВОБОДА"

. . .„Но ние веднага, още от началото, още от 
1938 година по ®реме на окупацията на Австрия, 
първи взехме становище тю отношение борбата 
против фашизма, първи предупредихме за ексиан 
зията иа фашистките саши. за по-нататъшната аг 
реоия и първи в Камнзтторна поискахме всички сн 

: съсредоточат за предстоящите борби, до 
нелшнуемо ще се стигне. Това че пито една 

партия в Европа, дори и в света, не дигна своя 
глас по онова време, когато .ние решнхме да напра 

това стана поради грубата подчиненост 
партии на Компнтерна. Те 

предприеха нищо, преди да получат директиви от 
иея- _ „.

(Из статият «За мир. независимост и свооода )

ли да се 
които

вим тава, 
на всичките тези не

„На нашата система на салюулравепие, в мио 
го страни, пък и в капиталистнчеките. се тледа с 

симпатии, особено от страна на лрогре-интерес и
сившгге сили и партии. И сега тази наша практика 
се изучава, водят се разисквания и пишат книги. 
Внимателно се следи как този процес у нас дейо 

напред, дали самоуправлението дава вс 
което те там мислят и очакват нашите 
нашите граждани, а че работническа 

самоуправителите. главният фактор, това 
се схваща навред в света.

Из ,.Лисца" в Бабушнзща
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БАБУШНИЦА

твително 
ичко онова. Пълно припагеи* иа 

Титовата инициатива
трудещи се, 
та класа. I 
вече малко-много 
Как самоуправлението ще напредва в нашата стра 

зависи от нас. Ние сме отговорни за това не-на, ще
що и ще трябва да направим всичко възможно за да 
попречим на ония сили. които се опитват да сабо 
тират това развитие, да му пречат. Ние водим же 

борба за премахване на всичко което пречи
самоуправлени ето. 
и това в чужби

През изтеклите избори в Съюза на комуни
стите в 15-те общини в Нишки регион е напра 
вена голяма крачка напред в изграждането на 
още голямо единодействие и единомислие, при 
пълно провеждане на инициативата на другаря 
Тито за колективна работа и отговорност и по
нататъшна демократизация на обтттесгвено-ико 
комическите отношения изобщо.

Тази оценка беше изнесена на завчераш- 
ното заседание на Председателството на Между- 
общинската конференция на Съюза на комунисти 
те в Ниш.

както
на на работа и 
координационния отбор.

Приета е
провеждане политиката

произведения и- у- 
слуги, намиращи с в компе- 
тещщя на общината. Разис 
кваики по програмата бе из- • 
тъкнато ,че при приемането 
на програмата и утвърждава 
нсто на цените, всички отго
ворни за тази област следва 

съгласувано да

стока
на по-ускореното развитие на 
Това е крупно историческо дело 
на са разбрали. И интересът за по-нататъшния пр 
оцес на това наше развитие не смее да прекъсне, 
нр пте расте все повече и повече. Защото въДР° 
оите от нашето обществено развитие изоощо, в 
течение на развитието на човечеството изобщо, ви 
на ги бяха най-интересни..."

и програма по
нацените за

Както подчерта и в увод 
ното си изложение секретар 
ят на Председателството на 
Междуобщинската конфе
ренция на СКС в Ниш ЖИ 
ВОТА ЖИВКОВИЧ, 
дени са необходимите поли 

•и през тази тически,
др. предусловия за успеш 
но претворяване в живога 
Титовата инициатива за 
колективна работа и отго
ворност-

Изборите потвърдиха 
соната степен на идейно-по 
литическо и акпжхнно един 
ство в СК — каза между / 
другото Живковия.

Изтъкнато беше. че през 
изтеклите избори значител 
но е подобрена • класово-соци 
алната структура на Съюза

.дители. участници в Народо 
освободителната борба и др. 
Също така. в Председател
ството ца Междуобтттинска- 
та конференция от 17 чле
нове 8 са работници, 1 сел

„Фронт", Загреб. 24 април(Из интервю пред в. 
1972 година) навреме и

ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБИЗ ДЕЙНОСТТА НА БОРЧЕСКИТЕ 
ЩИНА създа-

скостопански производител, 
организационни и з икономисти. 2 културно- 

просветни работници и по 
1 инженер, техник и пр. 

Взимайки участие в рази 
Джордже Радо

Бойците активни деици Както и досега 
година, бойците 
ствено 
останалите
лнтичееки организации 
общината.

— През настоящата годи 
на, която е и юбилейна, 
трябва всички исторически 
места трайно да се отбеле
жат с възпоменателни пло 
чи. надписи или паметници, 
които ще вдъхновяват вя
ра в младите поколения, из 
тъкма Стоян Евтимов, на за 
седакието иа сдружението 
на бойците в Босилеград.

От изназванията на 
ците на заседанията, 
цнте в местните 
проявяват пълек интерес

непооред- 
ттте сътрудничат с 

обп тествено-пооб / / /ествено - политиче сБорческите 
ни организации, 
а ли етически а съюз, със 
да допринасят за по-нататъшното 
ско развитие на страната.

ТЕЗИ ДНИ , приключиха 
годишно 
дания
зирани в седемте сдруже
ния в местните общности: 
Босилеград. Дранковци. Д. 
Тлъмино, Назъраца, Ду
кат. Г. Любата и Г. Лиси 
на, на които членовете раз 
гледаха и приеха отчетите 
за досегашната си работа, 
«акто и програмите за рабо 
та занапред. В отчетите, ко 
ито бяха разглеждани на 
заседанията бе изтъкнато, 
че бойците както винаги 
досега и през миналата го 
дина са повдигали редица 
въпроси от всекидневния 
живот ка хората в община 
та. Ето само някои от въп 
росите по които непрекъс
нато са се ангажирали чле 
новете на сдруженията на 
бойците в общината през 
изтеклата година: ггровеж 
дане в практика Закона на 
сдружения труд. развитие 
на делегатската и самоуп 
вавителна система, оеали

организации на то 
които действуват в рамките на Соци 

своето богато изкуство трябва 
об/пес твено - пол итнче

сквакията. 
савлевич, член на Председа 
телството на. Централния ко 
митет на Съюз? на комунис 
тите в Сърбия подчерта, че 
занапред пте е необходимо 
значително да се

в
ви

зиране ка концепцията на 
всенародната отбрана и об 
птествената самозащита, 

провеждане мерните на иЛз 
номичеока стабилизация, 

снабдяването на .население
то с хранителни и други 
стоки от лъ.рва необходи
мост. разрешаване ка ко
мунално-битовите проблеми 
в местните общности и про 
чие.

Доминират въпрос в по- 
вечето сдружения през из 
миналата година беше въп 
роса с борческия стаж.

Сдружаването 
ците. подобряване

отчетните засе-
подобрина бойците, оргаии

методът и съдържанието на 
работа на първичните орта 
низации ка СК в региона. 
Той изтъкна, че постигнати 

на комунистите в региона. те резултатите са добра ос 
Също така направено е мно нова за работа занапред в 
го и в депрофесионализация тази насока, 
и иеаукумулапията на фун Хенрих Сегоч Любиела® 
левдш. В общинските коми Лилич. Любиша Игич Оьрб» 
тети в Нишки регион са из Трифунович 

■преди всичко за изгражда- брани общо 177 членове, 
не на нови пътища, електри Всред тах 24 са жени или 
фикациа на домове, подобр 13,5%, 13 младежи и девой- 
стване снабдяването и 
бързо разрешаване ага

комунално-битовите борба, или 16,9%. По социал 
проблеми в селата и града.

Сдруженията

бой 
бой 

общности
и др. участву- 

ваттги в разискванията изне 
соха редица примери за по 
ложителното въздействие от 
въвеждането на 
инициатива в изтеклите из 
боои.

По време на предизборна 
та и изборната

ки. или 7,3<Уо и 20 участници 
Народоосвободителната

по
здрав в

на земедел 
на сел- Тиговата

ните искостопанското 
ство,

производ-
■разрешайапе на жи 

литгтния проблем и матерн 
алката подкрепа на бойци 
те е винаги актуалан въп
рос. за чието провеждане сз 
застъпват всички бойци.

На проведените

но «ласова структура поло 
жението е следното: 90 ду
ши или 50,8о/о са работници 
и селскостопански 
Дители. или — 50,бо/п В 
сравнение с предишните из
бори — ,и общинските коми 
тети на СКС

на бойците 
в Назъ|рица и Дукат раздви 
жиха въпроса във връзка с
изгражрането иа пъта 
местността ,Кик-стан” 
.Букрв рид", в .дължина от 
15 километра, който ще свър 
же двете, исторически места 
в . общината,.......

дейност, с 
спазмалки изключения са 

вани критериите за кадрова 
та политика, като е 
чата п^лгна степен на един 
ство при

хгроизво
от ттостиг
дозаседа

ния на сдруженията на бой 
ците. членовете

оггреттел янето за из 
дигнатите кандидати за ръ
ководещ постове в СК.

в региона чув- 
увеличениетооткрито и 

отговорно се .изясниха за 
по-нататъшната си работа

ствително е 
ка броят на работниците, 
селскостопанскитеМ. Янев произво- М. А.
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ИЛ °™ЕНТАЦИОННИЯ ПЛАН НА РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАОбществена хронина КОНФЕРЕНЦИЯ

ПредстоиАпетитите на администра
цията

конкретна дейност
В приетия Ориентационен 

план на работа на Общинс
ката конференция на СКС в 
Сурдулица

анализират опитите в досега уточни конкретни задачи. Ед 
шката практика в развитието на от задачите на СК в об- 
на делегатската система и шината е псннататъшното об- 
уточнят по-нататъшните за- обществяване и укрепване 
дачи, отделно укрепването на всенародната отбрана и 
на идейно-политическата дей обществената самозащита, 
ност и акционната дееопособ Именно, тези задачи трябва 

да дадат възможност за под 
тик на положителните про
цеси в изграждане на един
ствената отбранително-защит 
ната система, както и за ук
репване отговорността на 
всички субекти в обществе
но-политическата система.

Имайки предвид, че пред
стоящите избори в СК тряб
ва да дадат възможност за 
внедряване на иде.йно-полити 
ческо, организационно и кад 
рово оопособяване на Съюза 
на комунистите. Общинската 
конференция, отделно ще 
анализира осъществяването 
на кадровата политика и ще 
уточни критериите за избо
ри в СК и определи основна
та съдържателност на избор 
ната дейност. Всъщност те
зи задачи на СК в общината 
тгте бъдат и подготовка за 
Дванадесетия конгрес 
СЮК.

В Бабушнишка община 
Общество, определенията са „снн: да не 
ороЯт на административните работници 

_ не бива прякото материално 
се ооременява е нови облагания.

Въпреки 7 ова, в. Бабушница е Налице тенденцията в 
\7т^^!*ОНалнит^- слУжбиц органите на управление, само- 

общности На интересите, обществено поли 
тпягппIт 6 0рганиз^га1 и ПР. да се увеличава админис- 

апарат' При това. тези служби не зависят от 
стопанството, а най често осъщес1в„ват до хода и личните си доходи, 

от други среди.
Л1П1И ттриии. в различни сдружения, дружества и 

Р-, -оито разполагат с гвърде малки средства, вместо
м1ши'стпас1ткмС„ се ползува за хонорари и ад-
да повечето дружества и сдружения
т не за матеРиалн°-финансово стопанисване,
ЗаплавГя Ъи1'°"> изпълняване на своите 
Г?™аа,а1 се срашште™» високи хонорари. Дори, 
м служби взимат „допълнителни”за уж ,,по-голяма работа.

Примери има доста. Тук ще посочим, че професионал 
ната служба на самоуправнтелната общност 
нс дело, пътища и комунална дейност по заключителна
та сметка е разделила ,,тринадесета заплата” уж за 
завършена ,,по обемна” работа. Подобно е и със Съюза 
на организациите по физическа култура (СОФК а). Тази 
организация получава средства от СОИ по физическа кул 
тура н общ ние ки я бюджет и вместо да ползува съответ
ната професионална служба при СОИ за водене на кни
говодство в бруто-стойност заплаща 50 на сто >от сред 
ствата, които се отделят за спортни дейности. Броят на 
тези, които плащат административни 
черпва с тези два примера. Според мнения 
тни всички тези у слуги” могат в редовно работно вре
ме да завършат един двама постоянно заети, 
това средствата за техните лични доходи би били 
по-малки.

както впрочем и в цялото 
се увеличава
Пйптя ----- ..

производство да

до предстоящите 
избори, покрай осъществява
нето политиката на икономи 
ческата стабилизация и це
лите на обществено-икономи 
ческото развитие на община
та идейно-политическото из
дигане и марксисткото обра
зование в редовете на СК, 
всякак са едни от най-важ
ните задачи, върху които ще 
се ангажират членовете 
СК в общината.

всички

ност на комунистите в деле
гациите, делегатските скуп- 
щииии и самоуправителните 
органи, както и по-иататъш- 
ното внедряване на инициа
тивата на другаря Тито за ко 
лективна работа и отговор
ност.като се сравняват с подобни на

В унисон със становища
та на Шестото и Седмото за
седание на ЦК на СЮК, а 
а за по-ускорено и по-после- 
дователио решаване на въп
роси из областта на създава 
иего на дохода и разпреде
лението средствата за лични 
доходи. Конференцията ще

В настоящата година ОК 
на СКС в Сурдулица задъл
бочено и критически 
лизира приемането на нови 
членове и качествените про- 

дейността на първич 
пите партийни организации. 
При това критечески

ще ама

задачи.
сами-
пари

мени в

ще се

по жилищ

на

В.Б.

СИГНАЛИуслуги не се цз. 
на компетен-

Неподготвеникато при 
много поради липсата на 

възможности за орга
низирано провеждане 
на зимната ваканция 

ще

В перисд на всеобща стабилизация и ограничаване 
на общото и съвместно потребление — такова нерацио
нално и недомакинско поведение съвсем не съДейс7-вува 
тази обществена акция да бъде резултатна.

Известно е, че апетитът расте с яденето. Администра
тивните пък апетити растят с броя на заетите, в адми
нистративните служби. Липсата на контрол, накто и кон 
кретни мероприятия срещу нарушителите в сферата на 
административното обслужване, само спомога неоснова
телно да се взимат незаслужени хонорари и допълнител 
ни ,.възнаграждения".

Този въпрос наскоро ще бъде обсъден от обществе
но политическите организации, за да се пресече пътя на 
неоснователни взимания от и без това недостатъчни сре
дства за дейността на дружества, сдружения, общности 
на интересите и до. Защото е известно, че сабилизацията 
и рационалното стопанисване може да се осъществи са
мо, ако всички субекти проявяват високо съзнание и до 
макинско отношение.

Инак, в една среда, каквато е Бабушнишката, всяко 
заплащане на незаслужени пари може да 
верижна реакция, чии/о последици могат да осуетят на 
пълно акциите по стабилизацията.

V.! 001*1 11>дина Гя 
продължи цял умесец; 
вече някои родител*! 
прибягват към своеоб 

..решение' на

СУРДУЛИЦА

Масово ознаменувано на юбилея 
на революцията

разно
въпроса кой да гледа 
децата през този пе
риод. Ония които имат 
дядо и бабо на село, 
за тях някак пте се 
намери място за пре
карване на ваканция-

В последователното озна 
менуване на 40-годишнината 
от въстанието па югослав 
ските народи и нарсанос 
тн тоябва 7а се ангажи
рат всички структури в об
щината. Именно озпзмену 
ването на юбилея търси 
всестранно ангажиране на 
всички трудови хсюа м 
граждани.

Тази констатация бе пзтъ

кната на 1проведеиото после 
дно заседание на Общинска 
та конференция на ССТН в 
Сурдулица, на .което бе при 
ета програма по чествува 
не на този значителен юби 
лей из живота и историята 
на югославските 
народности, 
взето решение всички тру 
дови
общности и училища да из

та.
Ония пък родители 

които нямат такава 
възможност, може би 
ще потърсят 
във взимането на от 
пуски по болест. Явно 
е. че тези отпуски пте 
бъдат изнудени, заттто- 
то тава ще бъде св кра 
йна нужда...

Самоуправителните 
общности по пряка 
детска защита в слу- 
чад не предприемат 
по-сериозни мерки, по 
ради липса «а средс
тва, пък 31 поради не 
достатъчна организи
раност защото за таз 
годишната зимна 
канция и те не са под 
готвени.

Може би в начало
то на учебната годи 
ца е трябвало да се 
обсъди този въпрос и 
Със започването на зи 
мната ваканция — вси 
чкн да бъдат под
готвени и родители и 
ученици за успешно и

изход.народи II 
При това бепредизвика

Ст. Н организации местни

готвят конкретни програми 
за чсствуване ь*а юбилея в 
своите среди.ПЪТЬОМ ЗАПИСАНО С. М.

СЪРНАТА Кратки новини
ДИМИТРОВГРАД — В Дц 

митровградока община ве
че започват подготовки за 
Третил конгрес па самоупра 
ои тел пте. Това е едно от за 
ключепмята .па неотдавна 
проведеното заседание на 
Общинската конференция 
на Социалистическия съюз. 
На сънюто заседание бяха 
обсъдени и предложените 
теми за конгреса.

БОСИЛЕГРАД — Поради 
снеговалежите и ветровете, 
конто направиха иа места 
големи преспят, затруднени 
са съобщенията между Бо 
силеград и някои райони в 
общината: За Долно Тдъми 
по и Горна Лщбата рейсове 
те на Автотранспортното тру 
дпо пддъожат съобщенията, 
защото и някои мостове оа 
развалени и рейсовете мила 
ват направо през реките в 
тези райони. Това е п при 
чина за пеосдовногго снаб
дя ваше иа Назърица, Зли 
дол. Думат, Горна Ръжаиа и 
иянон др. села.

■па в реката Не мина реката, по' за
почна да бяга низ водата. Миша на де 
сс-гина метра край нас. Видя ци. но 
сякаш не се уплаши н продължи да 
гази низ реката... Кучето бе останало. 
Още я диреше по гората.

Най-сетне слезпа но .следите й до 
водата. Пак се върна към гората, като 
душеше по снега и лаеше. После пак 
дойде до реката и пай се върна ‘на
зад. Докато то бозуопепмю се опитва
ше да открие следите па. жертвата си, 
тя вече бе отишла на километър т по 
вече низ реката и хвана баира па от
срещната страна...

През последните години в босилс- 
градския край -има все повече съраш. 
Затова вероятно е допринесло рязкото 

на .вълците, които отколе би

ва-

памаление 
ха страх и трепет за животновъдите в 
планинските села.

Сърните са полезни животни ;и са 
под защита на закона и ловците. По
настоящем техните най-опасни врагове 
са ловджийските кучета, които !ис ряд 
ко ги гонят и разкъсват по горите и 
деретата.

Сърната е безпомощно диво жи- ползотворно прекарва 
не на зимната вакан
ция. Период от един 
месец де е малко вре 
ме и би трябвало иъл 
ноценно и творчески 
да се използва, а при 
това да не се накъРН 
ят интересите на сишу 
жеккя труд. където се 
водц всекидневна бор
ба в провеждат гто на 
стабилизационните ме 
1Ю1ТРИЯТИЯ.

воина
Но и тя може да 67,де умна и да

куче-измами своите прогошители 
тата. В това се уверих тези дни ;в тре- 

Ръжапока река. Едно (лош-
Ловджия наблнзко ис видяхме, а

и хора не минаваха тю пътя тази сут
рин. И кучето и сърната не обърнаха 

спътника ми. Те
делите на 
,/жийско куче лаеше на дивеч в гора- 

махада Кумичици в Горна Ли ■цп имани е па мене и 
бяха унесени от инстинкта ма своята 
дивц природа. Едното да улови жорт- 
(вата, а друтото да се рпаои. Този шът 
сърната, за щастие, излезна победител.

От. Станков

та срещу
сина. Влдшнало бе и томеше една мла 
Да сърна. Последната бе успяла дос- 

да избяга пред кучето и олели а Н7,м 
реката. Докато кучето душеше тю ди
рите й в дълбокия сняг. сърната !влез

та

М. А.
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ИНТЕРЕС ЗА АВТОСЕРВИЗИ 

И ДРУГИ РАБОТИЛНИЦИ
-« Vс

БАБУШ-НИЦА:1

-■'V;Ц-а-
■л& .ЗЖШ ** \. Очевидно възможностите 

да за настаняване на работа са 
доста ограничени. Оттук и 

бе интересът сред временно ра 
ботеяците в чужбина за акти 
визиране на собствените сне 
стявазшя: откриване на част 
ни работилници и сервизи:

Преди три години време
нно работещите в чуябина 
ог Бабушнишка община съв 
местно с обществено-иолити 
ческите сили в общината раз 
движила инициатива за от
криване на иех, в който ще 
работдт, като при това обс 
димят собствените спестява
ния с
па. Резултатът днес е 
це: в цеха на „Тигър" работ
ят пад 50Ю души, повечето 
от конто ос завърнаха от 
временна работа в чужбина.

На състоялата се тези дим 
среща-разговор, такава ини
циатива не бе подета по про 
стата прочнпа, че обстоятел 
стватл с.сга са по-други. Все

лак: как временно работе
щите в чужбина могат 
намерят работа и каква ра
бота бяха работили —

•л*?Г

основната тема на разгово
рите.

Времеио работещите в чу 
жбина бя-ха осведомени, че 
през тгастоап.ата година ба за леми ноли, картояажи. пе 
бушмишкото стопанство мо
же да обезпечи

4!

обществените срсдст- чатница ...
мали на й-м но го

Не по-малък интерес са 
проявили и по отношение 
на възможностите за купу
ване и строеж на жилища, 
апартаменти, места за пост
рояване на частни къщи. О- 
иези пък, които са прекарали 
по-дълго време в чужбина 
са се интересували за възмо 
жкостите да се пенсионират 
и законопредписания, уреж
дащи пенсионните и соци
ални права на работниците, 
които работят в чужбина.

Ш: 150—200 работни места, и то 
в „Балкан" — Велико Воним 
це и „Комуиалац" в Бабуш 
ница. Работа пък в община
та търсят пад 1300 
без да се взимат 
300-те души. които са 
временна работа в чужбина.

■
Един цех и „Свобода"

ВТОРАТА ФАЗА В ДЕЙСТВИЕ души,
предвид

на
През издишалата седмица, 

работшшите от конфекция 
„Свобода" в Димитровград 
отново заеха своите работ 
ни места. Петнадесетте дни. 
през които работниците по
чиваха. бяха най-рационално 
използувани. В новопострое 
ната хала относно в т.н. вто 
ра фаза. през тези дни бя 
ха монтирани нови машини, 
които вече са в действие. 
Веднага да добавим, че вто 
рата Фаза не работи с пъл 
ниег си капацитет тъй като 
машините, които трябваше 
да бъдат внесени от Запад 
на Германия поради извест 
ните рестрикции все още

не са внесели. Съдпо тана 
п домашните машини от Фа 
брикалга .Задв?" все още ке 
са докарани в Димитров
град, а причината е. че мои 
тирането на домашните ма 
шини също така зависи от 
вноса на отделни части.

Както бяхме осведомени, 
след като бъдат монтирани 
споменатите машини (в 
„Свобода" се надявал-. че 
това нте стане в най-скоро 
време) в димитровградската 
кокфенкция тпе бъдат тгрие 
ти на работа още 170 рабо 
тника, предимно жени.

СУРДУЛИЦЛ:

ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО - 

ГОЛЯМА ВЪЗМОЖНОСТ Следва да се изтъкне, чео- 
ще през 1979 година в общи 
ната е приета програма 
развитие на дребното стопан 
ство. Тази програма е имала 
за цел: да се даде възмож
ност на временно работещи
те в чужбина чрез активира 
не на собствените спестява
ни я да откриват работилни
ци и се настаняват в облас
тта на услугите.

Тук ше посочим, че немал 
ки ^пространства за активи
ране на спестените средства 
дава възможност и селското 
стопанство, тъй като в сред- 
носрочения план по общест
вено-икономическо развитие 
на общината (за период 1981 
— 1985 година) на селското 
стопанство се отделя значи
телно място, а прозводство- 
то на храна и селскостопан
ска продукция ще се ползва 
от всеобща обществена 
крепа.

В Сурдулишка община сс 
полага голямо внимание и 
грижа към своите, временно 
работещи работници в чуж
бина. Това показа и тазго
дишната традиционна среща 
— разговор. Представители 
на обществено-политическите 
оргаиизациии и Общинската 
с купщин а, Само упр а вителн а - 
та общност на 
по заетостта, банките. 1 
жбата на обществените при
ходи, организации на сдру
жения труд, митницата и гр 
упа работници на временна 
работа в чужбина водиха из 
черпателен разговор за въз
можностите, които дава сур 
дулишкото 
настаняване на работа на 
временно работещите в чуж 
била.

та и общината. В разговори
те е разисквано и върху ин
формирането, условията за 
работа, школуването на деца 
та на работниците в чужби
на, както и за развитието на 
сурдулишкото стопанство пр 
ез течение на настоящия пет 
годишен планов период и 
възможностите, което то да
ва за заемането им на рабо
та. При това не 
ло и разискването по сдру
жаване на средства на вре
менно работещите в чужби
на и ползването на кредити 
от банките.

за

Т. Петров
интересите 

СлуСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С РАБОТНИЦИТЕ,
ЩИ СЕ НА ВРЕМЕННА РАБОТА В ЧУЖБИНА

НАМИРА
е изостана-

ЗА ПЪПНО й ВЖТРАМК 
ПМ0П1ЯПШЕ

Дребното стопанство, 
изтъкна Йован 
председател на Общинската 
скупщина, дава голяма въз
можност на работещите 
чужбина. Именно, 
развитие, а за 
вуват всички 
възможност не

Работниците се интересуваха за възможността 
внасяне на машини, за митнически улеснения и креди 

* Желанието за по-скоро завъРн/ане в страната по- 
силно от всичко

както 
Петрович,за

стопанство по
ти

вВ почти всички общини в 
страната през изминалите 
дни бдха проведени разгово 
ри с нашите работници, на 
мираттти се на временна ра 
бота в чужбина, а коигго бя 
ха допети ов родното см ог 
киите" да прекарат нового 
дишните празници.

В разговора, който бе про 
веден в Димитровград, ра
ботниците най-подробно бя 
ха запознати с възможнос 
тите за заемане ка работа и 
за по-скорото им завръща 
не в страната. Отделен ин 
терес работниците 
ха към Възможностите за 
откриване ка малки занаят
чийски работилници, 
за развитието на т.н. дреб 
ното стопанство и основава 
нето на договорни трудови 
организации. Болшинството 
работници се интересуваха 
за възможностите за внася 
не ка различни

дейци от общината, а те- В неговото 
това същест- 

условия, дава
срещата-разговор, лред- 

седателствувана от Десимир 
Антич, председател на Общ
инския синдикален съвет, 
председателят на Общинска
та конференция на СКС в Сур 
Дулица Костадин Момчило
ви ч говори за обстановката 
в света и за обществено-по- 
литическия живот в страна-

мите въпху които те се спи 
раха бяха кай-често, свърза 
ни с обтгтествено-иксхномпче 
ското развитие на само за зле_

061 ци
цата и възможностите за 
построяване на нови проми
шлени обекти, 
бъдат открити 
богни места

мане на работа ка временно 
раоотещите в чужбина, 
и на техните семейства'. Стр 
оителната организация Зи
дар също така е готова да 
приеме повече работници 

В Б.

но
в които ще 
и нови ра-

Т. П
под

Ст. Н.
стопанското и общественото 
развитие. В тезисите по-ната 
тък се подчертава, 
та-тъчната

ЦРШРЕЛIIIКОНГРЕСНА 

ИПМ1ШНРАВИШИТЕ 

КАКВО ПРЕЧИ НА СДРУЖАВАНЕТО?

легатската система донесе по 
ложи тел ни промени в начи
на на примеане на решения
та. поставя се въпрос защо 
носителите на инициативи за 
приемане на решения в 
вечето случаи са органи и 
управи, изпълнителни 
професионални служби. 
Рядко обществено-политичес
ки организации, а гвърде ря 
дко, или никак, самоутправи- 
тедните организации и общ
ности, делегациите и делега
тите.

че недос
ппп „ сдружаност. зат
варяне на ооществено-лоли- 
тическите общ ности 

равнища и

прояви
на всич 

автархизмът 
на развитие на отделни ОСТ 
водят към все ло-толяма за
висимост на нашето стопан- 
сто от вноса, а слабата кон 
курентна способност в изно
са увеличава стенента на за- 
Дълженост на нашата стра-

ки по-тоест
тела,

по-
При констатация, че 

сдружаването на труда и 
едствата върху основата 
доходна свързаност на ООСТ

със те въпроси за сдружаване 
се изтъква самоупра-вително 
ю планиране и необходимо
стта

ср-
на

машини, 
за митнически улеснения и 
възможностите за заемане 
на работа в димиттровгоад- 
ското стопанство

на.обосновава 
върху дохода. Посочва се 
също така все още иедефи- 

сатус на 061 и нос 
гите за взаимно планово и 
делово

то да сесе обезпечава сигурност и 
стабилност в работата и ра
звитието, поставя се въпрос 

и услови какво всичко пречи на 
жаването?

В разработката на пробле
матиката на свободна размя 
яна на труда между другите 
въпроси се поставя и въпрос 
какво трябва да се предпри
еме в рамките на самоупра- 
вителните общности ;на иите 
ресите (СОИ) да 
отношенията на свързване и 
съгласуване на

_ Сдруженият работник т,Ря 
ова да ИМа решаваща роля 
в решаването на всички въ 

"а тРУДа и дохода, не 
само в своята основна орга

™ и в-ьв всички ос танали облещи 
равнища на 
Става

Подчертаваиира-ния се след
че делегатските скупщини 
често приемат предписания 
така, както ги предложи из
пълнителният орган, или ор
ганът на управление, а истин 
ско разискване се води обик 
новено, когато се постави де 
легатски въпрос,-Един от въ- 

Р си*е е и — защо скутци
зГк^иоРеДтшо работ*г -като законодателни, а не като са-
моуправителни органи, 
и-то се

товасдруята за получаване ,на 
дит в банките.

ире-
сътрудничество, как

то и на пое обем ната 
на приоритета, което 
ва възможност за по-уско- 
рено селективно разв,итие на 
онези дейности, 
шаващо допринасят 
махван е на 1
несъгласуваност!!,

съществува 
чти в Димитровград. Работ 
ниците, намиращи се на 
мениа

листа
п е да- и на всички 

организиране. 
,, делегатската

питГт,^ яРСЗ КОЙТО таботни ците трябва да решават за 
съвнущюто обществено вът
обач^ш?0™0' й ™а-1ината Обаче все още -голям брой Ре 
шения се приемат, или без
■мащ,оНИЧИГе’ или "РИ Формално -искрите с техните ре 
Щения, се изтъква в тезиси-

вре 
чужбина, 

внимание обърна
работа в

отделно 
ха на факта, 
тъчно добре са информира
ни. При 
зиха желание

Дума за
които ре- 

за пре- 
структуралните

че не доста

това всички изра- 
- и те. въпре 

ки че се намират в Запад 
на Германия Австрия. Фран 
пия и тл-1. да получават пе 
чат на майчиния си 
седмичника . Братство".

На работниците 
обществено -

се развиват а при то
ва довежда и до отчуждава- 
не на дохода от работници
те. Нрави сг извод поради 
това. че съгласуването на 
плановете на ОСТ вътре и 
измежду въ-зпроизводствени-
те Цялости е Пътят’за 
ж-даване ма

интересите
върху основите на общи 
грами и планове 

производителните

в ко-
разисква по всички 

обществено-по-

иро 
по развитиеезик— на проблеми наоргани

стиИИ И обшествените дейно литическия и 
лшвот, в които

говориха 
•политическите

те. политическия 
се разреша- 

ват дилемите .постигат опора 
зумения и договори.

Като с констатацията, че досега 
шното функциониране

един о.т гъществемл- Утвър
приоритетите на

на де.СТРАНИЦА 6
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Стр. 2-3

НЕФТ

Пестенето 

даде резултати
С построяването на н°ва фабрика за търкалчнци лагери край Белград, която финансират 33 тру 

дови организации от цялата страна, производството на този вид в Белград ще се увеличи с 60 «а 
сто. Когато новата фабрика бъде завършена потребите на югославското стопанство за тези части пте 
бъдат задоволени с 80. мвесто сегашните-50 на сто. С толкова, значи, ще се намали вцос-ът. На спим 
ката: детайл от производствения цех на ИКЛ.

ТОЧНО КОЛКОТО е било заплану
вано. толкова е и похарчен нефт мина
лата година. Разбира ое. това е резул
тат на схващането, че времето на еф- 
тшгате горива, преди всичко «а течни
те. е отдавна лишало и че трябва да 
се ориентираме не само нъм пестене 
но и към заместване на същите с едру 
ш видове, които не са само по-ефтини 
но и от гледна точка на обезпечаване 
на снабдяването им — по-сигурно. Ка 
то продължение на тези положителни 
тенденции и в настоящата година 
планира потребление на равнището нД 
1980 година.

Инак, в 1980 година имахме бтноси 
телио ■ задоволително снабдяване на 
пазара с дериватите на нефта, а спе
циално с бензина. Същото особено се 
подобри в края на годината, когато по
ради намаление на потреблението 
стигна до значително увеличение -на за
пасите с бензин и в рафинериите и в 
оборота.

За да имаме стабилно снабдяване 
на пазара в 1981 вече се предприемат 
необходимите мерки. На този план ве
че е приета програма по мероприятия 
за икономисване на енергия, суровини 
и релроматериалн, както и пропхима 
за мерките за субституция на вноса на 
мефтннте деривати.

СЪЩИНСКИЯТ ПЪТ НА 

СТАБИЛИЗАЦИЯТА се

па дохода. За засилването на административния 
инторвонщгон/изъм >и изтласнането на нконачичес 
ките закономерности твърде критически се говори 
и па последното, петнадесето заседание на Централ 
пия комитет на СЮК. В обсъждането и заключени 
ка това заседание интервенЦпошш1ът'ш занемаря 
ването на пазарните условия на стопанисването 
най-непосредетвено се обвиняват за икономическа 
та нестабилност и за бавността в премахването на 
причините За нестабилността, за засиленото затва 
Ряпе в регионални рамки.

И /в документите за подготовка на Третия кон 
грес на самоутгравителите се привеждат идентш-шн 
оценки. В тях между другото се казва, че с цеоб 
хрдимо да' се съгледат всички условия за по-бързо 
то заместване па ад мий шстралтивн иге мерки със са 
м6у;IравитсуиIот,о споразумяване па сдружените ра 
боти и пи.

С това кзн сшваие, в документите се дава п 
оценката. „Създаването гьа дохода чрез съдействие 
в съвместния доход бавно се разширява. Взаим
ните отношения върху принципите на съвместен до 
ход досега са установили относително малък брой 
организации. Не са развити инициативите за тако 
па свързване, а нма и доста лутане в шишшраие 
то ма сънни меките решения."

В такава обстановка още но-голямо значение 
имат примерите, какви то са сдружаването иа сред 
стла -па Електронната промишленост :в Нищ. РИЗ 
в Запреб и „ Искра" — Край с цел в Ниш задно 
да построят фабрика за екрани за цветни тслеви 
зори. Или примерът па Железарата от Омедерево 
и Зеница, .които със сдружени средства финанси 
рат изследванията иа -нови находища иа руда. Или 
примерът на осиечна „Сапоиля"., ноято самоугврав 
ително се е свързала с производителите на суро

Сулшрайка резултатите иа стопанисването 
изтеклата година, можем да бъдем доволни, поне 
умерено. Намален е, преди всичко, дефицитът на 
платежния баланс с чужбина с около един и поло 
вина милиарда долара и това във влошени между 
народни условия и по време когато обемът на ме 
ждун&родната търговия цялостно взето бе в упад 
ък. Г1ри това по-бавен е темпът на всички видове 
потребление. Капиталовложенията се увеличаваха 
по-бавно отколкото в предишните години и тяхно 

обществения продукт е намалено. Бю 
обществено-политическите общности и

така

в

се

то участие в 
джетите на

на фондовете на СОИ надебеляваха, също 
нещо по бавно.

Противоположно на това, акумулацията на оси 
овните организации на сдружения труд марастна 
значително повече отколкото в която да било пре

Покрай посочените активности, от
правели са и лиюго предложения до 
съюзните органи. от които най-важни 
са онези, отнасящи до приемането на 
обществен договор за равномерно обез 
иечаване при еднакви, условия на онаб 
дяваното, на «апкствения югославски 
пазар с .тези деривати. След това отпра 
вени са препоръки до общинските скуп 

. шини за съставяне на материалните ба 
ланси за всички видове енергийни гори 
:ва м за конкретни л1ероирпятпя по пес
тенето.

дходна година.
Отзиви за положителните оценки на резултат 

политиката иа стабилизацията стшпдха 
•последните дни иа миналата година

успехите на стабмлиза 
писаха и онези, които мпо

лоте на отнас през
чужбина. С уважение към 
цията «а стопанството

обичат да говорят със симпатии за мас м на 
обществено-политическо 'устройство.

Защо тогава умерено задоволство от всичко, 
което сме постигнали в тежката 1980 година? Ще 
цитираме мнението към Жслезолеярната Сиса,к, из 
месено в новогдишната анкета на загребски „<Прно 
редни вйеоник".

„Съгласен СЪМ с мнението
ци", заявява той, „ които считат, че се намираме 
т в фазата когато всичко ново изграждаме върху 
основите на Конституцията, Закона за сдружения 

закони на системата още не е за- 
старото с още налице (във всич

го не 
шето

па стопанските дей Ако се съди по тези мероприятия 
и препоръките на компетентните орга
ни п в настоящата година би трябвало 
да очакваме добро снабдяване на паза
ра и значителни икономии в харченето 
на тешите горива. Не трцбва специ
ално да се подчертава .какви положи 
телнн ефекти би имало това по пла- 
тежпо-балаленото положние на етран'з 
та. Осъществяването на тези цели ще 
зависи от поведението па всички нвгка- 
то потрбнтели, като ов почне от отдел
ния човек и до организацията на сдру 
женкя труд.

труд и другите 
живяло и когато 
ш сфери на стопанския живот, включително и сто 
гпнеката система и мероприятията па икономичес 
катГполиги^ Болшинството от 72ла стопа„с 
ки лейди от цяла Юголсавия. -които участвували в 
споменатата шкета, са удобно стш.ши
щс.

гю-гласно изразяват 
пето на администряцията

вици за детергенш в различни шраища ига стра 
мата.

Макар че още не е масово явлешю. такава са 
моуправително свързване шии сдружаване все пък 
е все по-често. То упо.рйто си пробива ти/г през 1X1 
зличигите административни бариери .през н синово 
ми чес ките .и несамюупраш ггел ннте препятствия. За 
щото това е един стисни ят същински път до стабп 
лизаципта.

Не са само стопанските дейци тези. които всс 
/удоволствие поради /вплита 

в стичането и теченията
Р. Бубпня



2 Комунист

Погледи и мнения

СЛАБОСТИ
ИКОНОМИСТКИЯ ПОДХОД

1

Последствията от това, на 
глсд, дребно 
„/мешане"

, ствата са твърде крупни. От 
несъобразяването с факта,

само по-нататъшни про 
мени на обществено-иконом 
ическите отношения, в инте 
рее на последователното раз 
■витис на социалистическото 
самоуправление, могат 
доведат до истински решен
ия за сегашното състояние, 
възникват повече теоретич
ни и практически политичес 
ки проблеми, два от които 
имат особена тежест. От ед 
на страна, Съюзът 'на комуни 
ститс търси главна опора за 
акцията ои в силите, ноито 
представляват „експерти" 
икономическите въпроси, 
това почти винаги не са съз 
датели на дохода, жизнено 
заинтересовани за съшестве 
но меняне на съгашното по 
ложение, но тъкмо онези ст 
руктури, които с поведени
ето и политиката си обек
тивно най-много подейству- 
ваха за създаване на това, 
което наричаме субективно 
начело на сегашните проб
леми.

За кайво, наистина, се ка 
сас?

Д.р Радован Радошш комунистите и 
субективни и сили прахосват 
значително време и енергия 
на многобройии заседания, в 
безкрайни договори и прнзи 
ви за утвърждаване на от 
говориостта и на отговорни 
те. Баваното намаляване па 
разреза между вълните на 
нравствените приказки, 
които е пристигнат трудовия 
човек п действителността, в 
която не спира 
брой на отрицателни треидо 
ве, г>ък и на тези, конто се 
отнасят на значителното на 
маляване на жизненото рав 
ннще на не малък брой зае 
ети, не само че създава не 
доволство, но при известно 
число и чувство на безсилие 
и безлерспектпвности.

а други — тези, които осъ
ществяват дохода и които 
трябва да се борят за него
вото увеличение — управл
яват само с част от този 
доход" и т.и. Все пак, всич 
ки т®ж предупреждения, кан 
то и фактът, че елементите 
на икономическата иестабил 
пост най-силно са дошли до 
израз поправо в онези обла 
С1 и където с имало най-го- 
лямо закъснение в развити
ето на самоуправлението, не 
се уважават в степен, дос 
татъчна да се съгледа реши 
челното влияние на състоя 

главното лието в обществените отно 
шення върху дадените ико
номически процеси. Затова 
крайните причини за маста 
палите икономически проб
леми главно се търсят в ни 
ската степен на произволите 
лността и в намаляването 
„качеството на стопанисва
нето", а този отрицателен 
ход се обяснява със струк 
торните диспропорции 
недоизграденото функциони
ране на стопанските инстру 
менти. диехармониег между 
примарното производство и 
преработвателните дейности, 
несъгласуваност между сто- 
коволаричните процеси 
отношенията в примарнато

останалите
и незначително

на целите и средПОЧТИ ВСИЧКИ, 
в последно време се занима 
ват с въпроса на нашето 
икономическо 
са еднодушни в оценката: 
то е много сложено и сери 
озно. Дори толкова серноз 
но, че е „вече станало пре 
лом но за политическото със

конто
Не може да сс отделя ик 

ономичоското от политичес 
кото положение чеположение

Ясната дефиниция на съш 
ината и характера па проО 
лемите, върху чисто реша
ване трябва да сс ангажи
раме е с особено значение. 
От това кои и какви проб
леми сс имат предвид зави
си не само изборът па пъ 
тнщата и средствата за ре
шаването им, по м това кои 
сили ще понесат 
бреме и изиграят решител
ната роля в този процес.

с
да

тояние в страната .... 
нейната стабилност, сигурн 
ост и за външочполитическа 
та й.роля и позиция”. Стаио 
вшцата и оценките в кавнч 
ките. за които не е назна 
чен източника, взети са из 
документите на най’висшите 
форуми на Съюза на кому 
нистите и из изложенията 
на членовете «а Предсаддте 
лството на ЦК на 
публикувани през 
половина на миналата годи 
на. Затова борбата за преод 
оляваие «а това положение 
е обозначена като най-зна 
чителна и най-пряка 
ча на всички организирани 
социалистически сили. 
то .з днешните обстоятелст 
ва са единствено реална и 
приемчива алтернатива 
нашето обществен о-и кон оми 
ческо развитие ".

Между факторите, призва 
ни да поведат смела акция 
за преодоляване на иконом 
ическите и други проблеми, 
с които се среща 
общество. Съюзът на кому
нистите ама челно място. 
Това, как поради неговата 
водеща роля в - идейно-поли 
тическото насочване на вей 
чки акции на субективните 
сили у нас, така и поради 
факта, че той по известен 
начин е най-отговорен за на 
стъпилото положение. Име
нно сегашното

за
големи я:г

по
Наблюдавани от това ста

новище сегашните схващан
ия в Съюза на комунистиге 
за характера и обществена 
та същност на нашите теку 
щи проблеми нс дават дос 
татъчио прецизна ориента
ция, а от това безспорно за 
виои крайния изход на акци 
ята, която раздвижваме. Им 
епно в тези схващания съве 
сем очевидно доминира съз 

Причините за бавността ланнето, че настоящите на 
на акцията, която нито по ши трудности не само, са 
мотивите, нито по конкрет предимно, но и съвсем сигу 
ните искове не е нова, са рно от икономическо ествес 
числени и сложени. Всякак тво. Единствено икономииес 
трябва да ги търсиме, в ед кото положение се оценява 
на част, и в недостатъчно- като сложно и крайно сери 
то познаване на причините озно, докато за останалите 
за сегашното положение от проблеми, било 
страна на най-широките тру 
дови .маси и в неизднгнато 
то съзнание на всеки човек, 
че от неговото ангажиране

а
СЮК,

Откъде застой в тази ак 
ция? Дали се насае за обе 
ктивната невъзможност на 
субективните сили

втората

положе
нието да насочат в желана 
та посока или за това им не 
достига 
ие...?
въпрос и първото и второ.

зада IIготовост и 
Или може би

знан- 
е подкак

то.
на

От друга страна, Съюзът 
на комунистите става без- 
силен да схване, че безогго 
ворният стремеж Към магел 
омански проекти и иквести 
цноцни начинания, без да с€ 
води сметка за това на чий 
гРъб ще се стовари 
кой ще бъде отговорен за 
последиците на възможните 
несполуки, неспазването на 
нормите и принципите, 
то се препоръчват на други, 
и всички останали

които подвеждаме 
категорнята на уклопни не 
са всъщност никакви 4 
ИНИ явления, но начин 
живеене на някои 
ни центрове на нкономиче 
ска и фанансова (а 
обективно, и 
мощ.

и

разпределение, в дизпарите 
та в цените на произведени
ята между отделни отрасли 
и групации, нефункцизиира- 
не на валутния пазар и т.н. 
тоест в неотговорното п све
дение на онези които не съз 

ю за отрицателни явления дават доход (обществено-по 
и тенденции. За разлика от . литическите общности бан- 

ПРяко ще зависи изходът от икономическото (и независ- ките, самоуправителните об- 
и»1Г™,Ие'.в дългото МО от него), политическото щности на интересите) Съоб 
аканс^да се дойде до няк положение се оценява дори разително на тази 

ои неооходими данни, в стре както съвсем задоволяващо 
межа всяко конкретно меро Оттук и целокупната акция, 
приятие предварително по- к°ято е раздвижена на ли

нашето
от идейно, 

морално или от някое друго 
естество се говори гамо ка това и

кои

логика
и решенията на съществува 
тиите проблеми се тъгосят 
главно в област на 
речената чиста икономия, в 
укрепването на „качествени
те фактори на стопанисване
то", а не 
развитие на обществено-ико 
•номическите отношения

поведен 
подпя.

положение 
до голяма степен е последи 
ца от нарушаването на прин 
Ципите и отношенията, 
ноито се залага Съюзът на 
комунистите, а неговите чле

така на- случашироко да се нията за решаване на наето 
ящите проблеми е обозначе 
на като борба за нкономиче 
ска стабилизация.

От оценките, 
друга област от обществен
ия живот не е обременена 
с такива проблеми, логично 
произтича заключението, че 
в тях не трябва да търсиме 
никакви по-съществени 
чини за даденото положение 

област.

разгледа и, 
и по

на
за ЛОЛНтически договори 

добно.
Но те

отчужде
в по-натаъшнотосе намират и в ня 

нове без.малко се намират к°и .моменти, чието значен- 
на всички най-отговорни пу 
нктове на нашата обществе 
на и политическа отаниза 
ция.

с това, 
политическаче нито една

ие, по всичко личи. не се 
забелязва или 
оценява. В такива 
безспорно спадат: (1) 
още недостатъчно ясното оп 
ределение на 
проблемите, с които 
общество се излравя 
ящия момент, (2) въпросът 
за по-г^ното дефиниране на

С тези проблеми 
та си и главно лишена от по 
подчертания иск наред 
ономическия и еднакво 
него. да има във фокуса си 
и политически, социален 
етически

несъответно се 
моменти

в основаНяма „случайни явления"
с икВСС

Къде прахосвеме 
и времето

силата сПод влияние 
икономистки

на този, глахарактера на 
нашето
в наето в икономическата 

Съгласно това

при- вно, подход
към настоящите ни пробле- 

се губи от предвид 
основем факт, че тайната 
силата

IIМакар че в нейната осно 
ва се намира доста развито 

посочените тру 
дности и при найтолямата 
част комунисти

моменти, настоят 
ата акция на Съюза на кому 
пистите няма много изгледи 
за краен успех. Обоснована 
на такива

ми единсъзнание за натези причини 
не ос търсят нито в сами на социализма 

създаде по-гол яма
да

предпоставки тя 
е принудна да тече едностра 
нично и

произво
дителност от капитализма и 
да развие ст-ройни отноше
ния и процеси в обществе 
мото възпроизводство, не се 
състои в съществено по-ин 
акви фактори на производ
ството, но в променените об 
шготвени отношения. Несъо 
бразяването

и трудови 
хора, изкрено желание за 
тяхното преодоляване, акци 
ята за осъществяване на ик0 
комическата

всички сили на 
опира СК

те производствени отношен
ия. Наистина има

които се 
в борбата му 

за решаване :иа тези про
блеми, (3) степентта

ловръхностно

шото вместо на промяната 
му. А с това не могат да се 
Решат някои сегашни проб 
леми. *

предулрс 
ждения, че на „иеблагоприя 
тнлте

и да
на обр

ъщането с. лице на Съюза 
на комунистите към работ
ническата класа и трудовите 
маси в процеса ма изгражда 
нето и организирането 
тази борба, (4) възможнос- 
1' з на Съюза на

обществе! ю-мкономистабилизация, чески процеси и натрупани 
те структурна проблеми бла

известно е, не 
«ява в насоката 
зитета, който задоволяват4. Тя 
не само, че не

се осъщ-ест 
и с интен гоприятно е повлиял... 

ределеиият застой в развити 
сто на социалистическите са 
мо управители и отношен ия " 
и че у нас се явяват такива

и оп
Вдава всички окръжнотп писмо до 

водачите на германската, со 
циаядем ократичка партия 
(Бебел, Любкнехт, Браке и 
останалите) Маркс и Енгелс 
своевременно пишат: „ При 
основаването на Интернаци 
онала.
лирахме боевия 
вооождението на 
ката класа трябва да бъде 
Дело на

с този момент 
неминуемо води към афир 

' мация на логика, толкова 
дна и в

на
те очаквани и реално въз 
можни положителни ефекти 
но положението „във връзка 
с Някои Въпроси 
Тък се влошава". Положите 
гатите изменения в схваоца- 
нията и поведенията 
още не са толкова

комунисти 
те, на начин по който е при 
стъпим къхМ акцията 
шаване на 
леми и

ви
досегашната наша

активност, според която ук 
репването на работническата 
класа в овладяването

поведения, които възпроизве 
ждат обществено-икономиче
ски

и по-ната за ре- 
сегашните проб отношения, чужди 

соци алистичес кото 
вление, че бавно се

натрудности, да потвъ 
РДи авангардната 
Това, не са

с про
• цеснтс на общественото въз 

производство
самоупра 

мени
тази констелация на общес 
твените сили, в която „едни
разпологат и

ние израчно фор.му- 
лозунг: ос

все 
изрази 

да най

си роля. 
единствените 1представлявателни, че да могат въпроси, които 

внимание, но са такива, че 
в положението кое

Цел, която работничкезаслужават ще се стигне
чрез икономическа стабилнз 
ац»я, но не и 
сто може

оавят някоя по-забележител 
на крачка в рамките владят с най- 

голямата. част от обществе 
НИя доход и
ЦИя.

на до
минантната стара практика 
и отношения. Съюзът

самата работничес 
1Са класа. Ние, впрочем, не 
можем заедно

сега има 
възможно да ги

средство, с ко 
Да се осъществиме, не е 

на изоставиме. акумулацията, икономическата
Ция.

да вървим сстабилиза-
(НА 3-та СТР.)
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хората, конто заявяват че ра 
ботниците са много необра 
зовани за да могат сами да 
се освободят и че затова ,тр 
яова да бъдат освободени 
отгоре".

ята на такава дефанзива въз 
можно е и малко по-остра
та критика на всички види
мите негативни явления и 
деформация Да се провъзгла 
си за „израз на своеобразна 
храброст".

ОТ КЪДЕ ВЯРАТА ВЬВ ВСЕ 
МОГЪЩ ИЕТО НА ДЪРЖА

БЕЗ СТЕСНЯВАНЕ ПРЕД 
КОНФЛИКТА С ЦЕНТРО
ВЕТЕ НА МОЩТА

Безспорно е п очевидно, че 
Съюзът на комунистите 
стотина години, по-късно би 
МОГЪЛ много 
да се огради от всички оне 
зи, които интимно не вярват 
в способността на 
ката работническа класа че 
със своите автенти. 
чии акции да осъществи и 
конкретните 
задачи, пред които се нами
ра, макар прекъснал общува 
нето с известна част на чле
новете си.

И покрай всички идейно- 
политически^ и морални осъ
ждания на бюрократизма и 
етатизма .които Съюзът 
комунистите досега е произ
несъл и противположно на 
богатия опит на югославски
те комунисти, които ПОТВъР 
ждават, че тяхната ндейно- 
политическа дейност е имала 
най-силни революционни е- 
фекти тогава когато е била 
във функция на автентична
та акция на работническата 
класа, мнозина негови члено 
ве още не са изгубили вяра- 
лта си в решаващата мощ на 
държавата н целесъбразнос 
тта на подчертаната роля на 
нейните органи в регулиране 
то на всички по-важни въп
роси на обществения живот. 
Тук не се касае за перифер
ии рефлексии на едно в ос
новата си надминато гъстоя 
пие, нито за простите остан
ки на старите отношения, но 
за широко разпространено
то схващане и реалната пра 
ктика. И не се касае тук за 
онези социални слоеве, кои
то поради неразбирането на 
уклонните действия на 
зарното стопанство са подло 
жни на влиянието на „при
ятелското убеждаване" от 
страна на егатистическо-бю- 
рократичните сили, че това е 
уж последица на самоупра
влението и които поради то
ва са готови да вярват, че 
единствените същински из 
вори па социалната правда 
могат да намерят в обятията 
на държавата и нейното ед
накво отношение към всич
ки. В един неотдавна обна
родван партиен документ пр 
ед комунистите, на тример 
се поставя задачата да се из 
борят, че „работниците с вси 
чки тези трудности (мисли 
се на сегашните икономичес 
ки, социални и други трудно 
сти — Р. Р. ( и за изходите 
от тях да бъдат благовреме- 
нно и обективно запозна
ти". Задачата ма комунисти
те, следователно, не сс със
тои в това, че с идейно по
литическа акция да помогнат 
на работниците да пс озоват 
в средището на битката за 
премахване на обозначените 
трудности и в унисон стс 
своите пели и интереси да 
определят С'/,държанието и

днес Всичко това говори, .че 
Съюзът на комунистите тря
бва да скъса некритически 
установената спойка на от
делни свои части с обозна
чените институции на устрой 
ството. Разбира, тук не се 
касае за разкол от станови
щето на някаква анархисти* 
ческа разплата с държавата 
и нейната функция, но от по 
требата Съюзът на комунис 
тите с мисълта си и акция
та решително да се обърне 
от институциите на устройс 

ни и по-широки, и че следо- твото, с които се прекалено 
вателно, прекалено много и- отъждествява, към единстве- , 
ма надежда в някаква си по ния социален амбиент, в ко~- 
ложителна автотрансформа- йто той може да наьмери ис: 
ция на бюрокрацията И’цен- тинските мотиви и насърче- 
тровете на отчуждената мощ. ния за своята ревлюдионна-■ 

След това, с такова опре- ориентация и акция — работ 
деление Съюзът на комунис ническата класа. Само здра- 

отнема възможнос • во свързан с работническа
та класа и устойчив в опре-' 
делението си итото мотивите 
и съдържанията на своята 
акция да черпае от логични
те консеквенции на процеса 
на найната революционна са 
модеятелност, Съюзът на ко
мунистите може:

по-решително V
югославс

н исторически

ИЛУСТРАЦИЯ: БОГДАН ЙОВАНОВИЧ

Този ц подобните приме
ри водят към заключението, 
че мито в една част на ръко 
водещите структури в Съю
за на комунистите не е уз- 
ояло съзнанието за това. че 
сегашните наши проблеми 
не могат да се решат без е- 
нергичното 

на оазните самоуправител- 
ни институции, т.е. без до
веждане на работниците — 
творците на дохода в пози- 
ДДя действително да реша
ват не само за въпросите 
свързани с тяхната по-тясна 
работна и жизнена среда, но 
за цялостта на общественото 
възпроизводство. ' Нито по
сочването на този момент, 
нито забележките, че прека
лено се опираме върху дей- 
ствуването на държавните о 
рганн „като чели изчакваме 
само техните решения и мер 
ки”, не влияят много на ре
алното поведение в Съюза 
на комунистите. Това впро
чем илюстрира обстоятелст
вото, че вървите към които 
се обърнаха отделните ръко
водства на Съюза на комуни 
стите след 13-то заседание 
на ЦК на СЮК не бяха ни
то работниците в основните 
организации на сдружения 
труд, нито широките маси 
на партийните членове. На
против, вървите събеседници 
на ръководствата на Съюза 
на комунистите бяха нрсдста 
вата па Съюза на комунисти 
те бяха представителите на 
държавните органи и на ор
ганите на обществено-поли
тическата общност, управи
телните тела на банките, ра 
зличните общности на инте
ресите и подобно.

крупни несполучливи реше
ния в стопанството покрива 
ха със скъпи чуждестранни 
кредити, които лицемерно 
съветваха работниците да 
бъдат търпеливи в чакането 
ма по-добри дни и въздържа 
телни към „прекомерното по 
требление”, а сами немшю- 
ордъдно харчеха обществе
ните средства 
изгоден момент да постигнат 
снажно влияние върху изгра 
ждане на кооцепцията 
пътя за изхода от сегашните 
трудности. В тази работа, 
която за тях не е нова, те се 
държат суверенно, С фасци 
ниращо хладнокръвие те из
насят своите тезиси и проек.

на

раздвижване тите си
тта да открива проблемите 

получиха и там където другите виж
дат „готови решения”, т.е. да 
разоткрива онези действи- 

на телни проблеми на нашето 
общество, които са още ма
скирани зад тези или онези 
наглед съвсем добри норма
тивни решения. В този сми
съл, вместо да бъде крити
чен към даденото отноше- 

ти, при великодушното „раз ние на силите в реалната ст 
бирателство” за досегашните руктура на лолитичесаката и 
свои и чужди грешки и не- икономическата 
сполуки (за които винаги на- става фактор 
мират „обективни” причини). стабилизация. Вярвайки в 
Своята позиция, разбира се ,добрите намерения" на тези 
не безпричинно, считат тол- органи и очаквайки тяхна- 
кова сигурна, че си позвол- та „искрена помощ". Съюзът 
яват правото щото те да бъ- на комунистите създава но- 
дат онези, които разбира се ви пространства за размах 
с много патетика, ще преду- на тяхната дейност а с то 
предят обществото, как най- ва и за укрепване на тяхно- 
евтне е дошло крайното вре
ме че г притически анализи

а) да стане способен, та в 
собстевените си редове и 
вътре в най-широката общес 
твена база да развива съзна
нието за това. че основното 
изходно начало на всички 
наши ориентации и решения 
трябва да бъде автентичната 
акцня на самоуправително 
определените сили, а не ня
какъв до тънкости предвари 
телно разработен план ;по и- • 
сторията, чиито автори са у- 
чени бюрократи и технокра- 
ти и който предлага ...твър-' 
дите пътеки” до ..разумни
те" решения;

мощ, той 
на неговата

пя
то влияние не само на про
цесите на материалното въз
ПРОИЗВОДСТВО. НО И На ВС1ГЧ-
ки обществени процеси.

да се утвърдят не само при
чините, но и носителите на 
отговорността за сегашното 
състояние.

б) да израстне в действи
телна вътрешна Сила и фак 
тор на социалистическата са- 
моутгравителна трансформа
ция на институциите на ус
тройството. т. е. на тяхното 
по-ускорено и по-широко от 
варяне към всички видове 
контрол върху себе си и из
растване и инструмент на 
самоуправлението на труде
щите се: •:

В
степента до която по този 
начин манифестира своята 
„внедреност в системата” 

ИЗТОЧНИЦИ НА ИДЕЙ- съюзът на комунистите се 
НИТЕ НЕЯСНОСТИ излага иа опасността да ста

нс сподвнжник в онези до
ста засилени акции и обли
ци на действуваме на управ- 
лсическия механизъм, които 
— въпреки овоя самоупра- 
вателен декор — нс са нищо 

во, са числени и негативни друго, но рафиниран опит 
и по пето п по акцията, коя- за отделяне иа трудещите

Ренеркусиитс па такова он 
редсленпс па Съюза па кому 
пистите, дори когато същото 
би било п моментно и изкю 
чително г тактическо сстест- в) да бъде решителен про-. 

тивник на сега широко раз
пространената практика на- 
защищаване” на самоупра

влението с множество Дър
жавни и други норми, конто 
произвежда предимензиони- 
панпят и твърде авторите
тен управленчсскн механиз
ъм;

Без оглед па това, че тези 
разговори бяха пропити с ос 
три критически тонове, с тях 
представителмгс па тези ор 
гами получиха изгоден мо
мент щото в самото начало 
ма акцията да афирмират ло 
гиката на нейното водене па 
начин, с който себе си мак
симално щс защитят от как 
вито да било нсприятани из
ненади. Те използваха- този 
момент. Вече във втория 
кръг иа разговора за ста
билизационните мсроприят- 
тия, който също така про
тичаше вън от обществената

се от техните самоуправител 
ни нрава.

то води.

На първо място, с това 
определение сс внасят идей
ни нелепости в редовете иа 
Съюза на комунистите. С тях 
косвено гс сюгжестира из
водът, че Съюзът 11а кому
нистите е спрял пред растя- начин както всички остана, 
щите и все по-компетентните пи обществени субекти, вкл- 
етатистическо-бюрокрагски и ючителио и управителните и 
технократскнте структури, работо водител ните органи, 
че н-яма ясми пдейио-теорети Дочсолкото не прави това, ос 
ческн решения и пракшчее-

Най-сетне, с това опредсле 
ние Съюзът на комунистите 
сам се принуждава .че с въ
просите и проблемите да се 
занимава по-напълно съЩНя г) своята критика да нап

рави толкова здрава и сигур 
па, че същата да не се стес
нява от конфликта .с който 
да било център на мощта и 
да не се страхува от своите 
резултати.

Без тези качества Съюзът 
па комунистите не може да 
бъде иа равнището на рево
люционната задача, пред ко- 

вено-икономическата струк- недисциплинираните да се ято се намира, 
тура, която е произтекла от ,Д1оправят”, а па изморените 
тях и конто следствие на да постигнат някой вид 
либсралистическата иснстра- съживяване иа волево-морал 
цня са станали още по-обем 'иия момент. Само и услови-

тава му да се шчерпава в 
км опори за акцията по пре безкрайни разисквания и 
одоляванс иа останките на „проработил” на анад&мпч- 
държаоио-имуществснкте от ио-педаптпо писаните или бе 
иошеиия и дизхармонията в зкпълни доклади ат закдщче 
производствената и общсст- мия, относно в апелите към

насоките на развитието на 
този процес. Тяхната задача 
е работниците „обективно / база, представителите на те

зи органи водеха главната 
реч. Гротексио звучи, но е 
точно: едино число ог онези 
които бяха глани аранжьори 
или джиранти на прекомер-

да запознаят" с, нещо, което 
и без тооа те така чувству
ват и да ги запознаят с из
хода от това състояние,) за 
което някой си с вече изгот
вил рецепт) вместо този из
ход съвестно да потърсят. НИЕТО

ните инвестиции, които сво
ите назаситеии апетити и



*4 Комунист
ИЗ РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СК АКТУАЛНО

Какво са 

правили другите
Нищо не се 

отсрочва
Велимир Фшшпович служба за контрол на все 

Тяхната професионална
Оснбвната организация на ,си работник признава 1,7 

сдружения труд Ткашша процента бракувани стоки, 
към ,/Нитек.с". къдсто пред Гова е строга норма 
ачн!щата е най-голялата с^мо за домашните, но н за 
трудова единица, завърши много чуждестранни тсксти 
миналата делова година с лни фабрики. Обаче, кому 
най-добри резултати. Запла пистите били 
нували да осъществят общ 
доход от тридесет и* осем 
милиона динара,. а след де 
ветмесечната равносметка 

• било ясно че планът ще 
бъде преизпълнен.

Тук средният личен дох 
од възлиза на 6300 динара 
което е значително над сре 
дното в града и отрасъла, а 
добрите тъкачи в края на 
месеца получават и по 9000 
динара. Макар че предачни 
цата внася «ад 90 на сто 

всичко 
износа, 

няколко 
динара

за фондовете, за бъдещето 
развитие.

Интересуваше ни да узна 
ем как тук работи първич 
ната организация на Съюза 
на комунистите и какъв е ней 
Н«ят принос Към Съвкупни 
те резултати на стопанисва 
Чето. По този въпрос бес 
едвахмес ъс Станое Стоил- 
кович. секретар на първич 

.ната организация в предач 
«ицата и със Слободан Де 
нич, Боголюб Динич и Ду 
шан Лазич.

—Най-важното зц 
първична организация — за 
явява Станое
— е да намери същински ге 
с-ъДържания на работата и 
върху тези съдържания да 
мобилизира всички 
енове. Ако
ва, тогава пге тръгне и про 
изводството. и разпределени 
ето и самоуправлението.

Те успели с „изкарзане- 
на високо качество 

разпределението — да посо 
чим само най-важните въп 
роси от работата на тази. 
организация — да мобилизи 
рат не сЩчо всички члено 
ве на първичната партийна 
организация, но без малко 
и всички работници в осно 
внта организация на сдруж 
ения труд.

не
ОТГОВОРНОСТТА ЗАИЕСАМОУПРАВИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ В КРАГУЕВАЦ 

НОСЯТ НЕГОВИТЕ АКТЬОРИ, НО И ОНЕЗИ КОИТО С ПАСИВНОТО СИ Д'Ь 
РЖАНИЕ СА ДАВАЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОВАинициатори 

тази норма още повече да
се намали, но всеки онзи 
който я надхвърли да при 
еме по-внеок личен доход 
— пропорционално на ико 
пописаното. Този акт се по 
казал като доб^р, така че 
бракът бил намаляван и до 
0,5 процента. Личните дохо 
дн се увеличавали.

РАЗВРЪЗКАТА н Крагуев 
ац, започнала с обсъждане 
то в Общинския комитет п 
Общинската конференция на 
Съюза на комунистите, е пр 
исъдсипте партийни наказа 
Д1шя и предвестепите оста в 
ки на най-отговорните фун 
кционери, ще получи своите 
същински белези и епилог 
по време и след предстоящи

на десетилетия/ на демокра 
тичио социалистическо разв 
итие показаха, че на рабо 
тническата класа освен иде 
йнотр направляване от Съю 
за на комунистите, не 
нужни отделни 
които ще я пазат от грешки 
и пороци. Опитът, съш° та 
ка ни показва че такива па 

, свеждайки решаването 
на „челните" хора и провъз 
гласявайки всяка 
за опозиция, всъщност обик 
новено са пазели своята по 
зидия в общинската гтрукту 
та чистота на работниците

дерстлото на председателя 
па Общинската скупщина и 
неговите помощници е мог
ло да се отдели от кръгозо 
ра на делегатите на скушц 
ината. Или, нима службата 
по общественото счетоводст 
во не е могла да предупре 
ди, пък и със силата на за 
конните си пълномощия да 
осуети незаконното стопани 
свате, а същото е трябвало 
да направи и органът 
скупщината за 
отбрана при даването на сРе 
дства за което не са предна

са
стражари,

зачи
Комуна геи 1те разд ш г жл I ла I 

инициатива да се насърча 
ва и всяко друго иконома! 
сване. Това е залегнало в 
Правилника за разпределе
нието на дохода и сега тук 
всички икономисват 
вече заработват.

те разисквания в оргапиза 
циите на СК в общината.
От това обсъждане с право 
се очаква много. Натрупани 
те проблеми и проявените 
пропускп по тежест и обем * значени. И да не редим по-

нататък. Посочвалет4о на но
сителите на беззаконието и

критикана
от суровините с 
това се наваксва с 
Дори остават по 
милиона (валутни)

всенародна

надминават въпроса за къщ 
омайни и техните носители 
са по-числени от често спо 
мена1ва!ште функционери. В 
демократическото самоуправ 
ително общество, с ясно оз 
лачените права и задълже 
мия на всеки човек, ще тря 
бва все повече да разширя 
ваме границите на отговори 
остта за, на пример, плячко 
сването на общественото шму 
щество и онези, които пляч 
косват, но също така и за

по Ръководители в Крагуевац 
климат щото критиката отправена 

срещу тяхното недемократи 
ческо и несамо управител но 
поведение да означат като 
„организирана опозиция" пр 
едставлява в конкретния сл
учай безуспешен опит аргу
ментираната критика да се 
побива с етикетиране. Про
възгласяването на аргумен
тираната критика за либера 

онези, които с пасивното си зите на демократическа, ра листическа или за някой др- 
държание дават възможност оотнйчеока делегатска битка уг вид опозиция тогава кога 
да се шгячкоова, за превозмогване на лидерс

Същото би могло да се ската грУпово-имуптествеиата 
каже и за редица проявени политика в общината. Ини 
проблеми в Крагуевац. Кол циативата да се преодолее 
кото наказаните функционе състоянието, обременено 
ри да са били начело на не несамоуправителни 
самоуправителното и незако пия. се 
няо поведение, трябва да се низациите 
очаква че разискванията в 
партийните организации ще 
покажат множество спътни 
ци на

тяханата отговорност ще от 
крие благоприятен 
за безпрепятствено самоупра 
вител-ио социалистическо ра 
звитие на Крагуевац, голе 
мия работнически център.

В работата на първична
та организация са включени 
голям брой хора и те са 
отговорни за решенията, ко 
ито се приемат и за акции 
те които се предприемат. 
Така се подготвят и матери 
алите за заседание на пъР 
вичната организация- Това 

всяка не работи като някога само 
секретарят но се „поканват 
на помощ" по 
комунисти — 
за проблема върху 

свои чл ще се разисква 
на събранието.

По този начин потекла и 
инициативата да се работи в 
в четири смени. Комунисти 
те раздвижили проблема, а 

и колективът се наел с реша 
ването му. Нищо не 
срочва и предоставя па вре 
мето.

Развръката в Крагуевац е 
драгоценен опит за това, кале 
трябва да се води идейно 
политическата борба за но 
ви отношения и носи беле

то собствената позиция в 
безсилието й с нищо друго 
не може да се защитава, не 
е измислено, от споменатите 
крагуевашки общинари. Но 
трябва да се вярва, че кому 
пистите ше знаят да разпоз 
нават какво е комунистичес 
ка критика, а какво либера 
листическа обструкция. как
во са аргументи, а какво бе
зсилие на етикетирането.

Стоилкович иекогцина 
специалисти 

който 
н решава

с
отноше 

раздвижва в орга 
на сдружения тр 

УД, местните общности, 
паотизните организации. Там 
е зародишът и логично е 
да се очаква^, че комунисти 
те, трудещите се и

се справи с то
в

лидерското поведение 
на „челните" хора в общинс 
ката скупщина. И не само 
това. Вярваме, комунистите й- 
по-сериозно ще анализират 
състоянието, което е довело Въпросите, 
да се стигне до несамоупра 
вително 1вшшеие и присвоя 
ване. Вече е казано, че Об 
щинският комитет на СК е

гражда
нпте ще я доведат до краято"-

се от
Трудещитеза които в пред 

стоящите седмици ще .раз
искват комунистите на Кра 
гуевац, никак не могат 
се сведат на

се и граждани
те, начело със Съюза на 
мунистите. са тези които 
демократичното садюуправи
телно общество поемат 
ворността за развитието 
на обществто, за

КО-
вСъбеседниците ни заявяв 

ат, че не са съвсем довол
ни от овоята работа. Мисл
ят, че могат и по-добре да 

,работят, по-бързо да се раз 
виват.

да
„случая" 

този или онзи ръководител. 
От там и обсъждането не 
оива да се 
ване за или против отделни 
хора, не бива да доведе до 
подялба

насериозно запознат с оценка 
та на политическата обстано 
вка и е трябвала повече ид 
ей«а борба да се стигне до 
инициативата. И по-нататък 
трудно е да се вярва, че ли

ого-
насведе на нзяона

трудности- 
и успете. но и за заслугите 

хите. Прекаленото подчерта
ване на заслугите на

общинари само по себе 
си логично говори за стеоня 
ваието на кръга на

на комунистите и
организация. Касае 
орита идейна борба за 
кратични

се за уп 
делю

самоупра вителни 
определения. за съотношенн 
ето на силите в тази бор 
оа. Самоуправителнлте соди 
алистически отношения не 
се получават като подарък 

на конегитвдионни, закони или 
менти. Те

„челниКомунист те”

онези, 
акокоито решават. Защото 

самоПрцпмг«а нв Издателски я съ»ет 
■г^ННК) .Комунист”: Доброели Чула

Секретар ка редаквягга: Спомсмка 
1 опаловигч.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 
Площад Маркс и Енгелс 11, телефони:

335-061, секретариат 330-184, 
НОВИ БЕЛГРАД, Булсвор Ленина 6, 
Телефон 627-793

Издава: Издателска 
запия „Комунист".

Печата

на отделни хора се при 
писват заслугите за нови 
тжца, факултети.

пъ- 
площади 

значи, 
са решавали за

Нв Издвтелскня съвет (редяктщон

^мКомунист": д-р Антон Вра туша. 
«Чжтор ■ главен и отговорен ре

ве ,ДСому-

патрийни доку
организираната ад^борб 
а. Комунистите на Крагуе
птопп^ иа добР«я път, че с 
открита идейна борба да за 
воюват пространства тиГ са
“':Р1аИТгШИИ социалисти чески отношения. И 
тук не пе касае 

. «е се касае г 
«о за съдбата 
определения.
•изяснХ™а™Те тря6ва да се
ДОмг>крат„ч„иУяКРе™ча^пТравщ

път на развитието, осво 
боден от стражари-лидери 
Които внимават 
«е греши. Трите

тогава това нещо 
че и те сами
изграждането 
при което

натрудова оргакп- съшите,
та1: Мкладинович.

_ юямвнего ва ,,Кому
Садю Кържавац (гла- 

и^ттошоршн редактор), д-р Живо

впрочем не 
чайно се забравя 
«ОТО и ВСЯКО

слу- 
млтериал-

на с* на сърбохърпатски, от
носно Хърватскосръбски (кирилица и 
лата;шца), ва словенски, македонски н 
албански и в съкратени издания на 
български, унгарски, словашки, румън
ски и русянски език.

Излиза

Друго участиетогава 
за „случаи на трудещите се и гражда.гяавен и

ните въвза отделни всичко това. Но 
за щастие ,трудещите се и 
гражданите, предвождани от 
комунистите.

хора, 
на идейнитев петък.

°РД№ бР»гст»о ш единство ск

все по-често от 
аргументирано пос-крито и -

гавят всички тези явления 
На »*заслуги” и ■ (Не)отговор. 
кост на с-мшшекото шм.мяс

съвет
СР 1974

златен всная
народът да то 

и полови
Живорад Джорджевпч!
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НАСКОРО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧВАТ ДИМИТРОВГРАД:
НАКЪДЕ ВЪРВИ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

„СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА“ »Нишава«
изоставаПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА___ _ седмица в Ди

митровсрад се проведе заседание 
комисията за село при Общинската 
конференция на ССМ. 
яне и утвърждаван е 
иропозициите за

таналите ще се състезават по следния 
ред: На 24 ,януа/ри в Бедеш ще гос
тува Смиловци; -на 25 януари градин- 
чани ще бъдат домакини .на отбора 
нас ело Гоиндол а ка 31

на ■ ■■
с цел — договар 
ка термините и 

успешно провеждане 
на тазгодишните „Срещи на селата" от 
Димитровградска община. На зае ет ан и
еуо ояха приети и критериите за Оценя 
ване' а Съшо така бе договорена и ут 
върдена системата, начина и разпреде- 
лението на предстоящите състезания.

оа състезанията бяха извлечени 
(жреб) местните общности 
ни термините за срещите. Тази
за състезанието
еа вн^суш зашзки седем села от общи
ната: БЕЛЕШ, СМИЛОВЦИ ГРАДИ-
нмттГ°ИН^0Л' ЛУКАВИЦА, ОКЪРВЕ 
НИЦА, и миналогодишният победител 
— отборът на село ЖЕЛЮША.

Според пропозициите победителят 
от миналата година, отборът на село 
Желю ига, тази година ще се квалпфи- 
иира без борба в полуфиналите.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
дини

стопанство бележи все по- 
големи делови резултати, а 
тенденция е тези резулта
ти да бъдат увеличени. Но

го като частично реализира 
своята развойна програма 
— отделно инвестиционната. 
Когато казваме това, пре 
ди всичко (имаме «а предвид 
построяването, на запланува 
шгге обекти каквито са ов 
цефермата и манро-хладил- 
кина за дозряване на млеч 
ни произведения. Отделно 
трябва да кажем., че овце 
фермата, в която се отглеЖ 
дат около 5000 овце. а за 
която бяха вложени капита
ловложения на стойност от 
оноло 32 000 000 динара’. Ов- 
цефермата трябва да изиг 
рае отделна роля в разви 
тието на целокупното овце 
въдство в общината, регио 
ка и 'републиката.

януари лу- 
кавчани ше дочакат състезателите ог 
оело ОсъРвеница. Срещите — реванш 
ще се проведат по следния ред: На 
1 февруари Белеш ще гостува в Сми 
ловци; ка 7 февруари градиичани ще 
гостуват в Гоиндол, а на 8 февруари 
лукавчани ще гостуват в Скълзвеница, 
с което цте бъде завършен първият 
кръг, от който за по-нататъшното със
тезание ще се 'квалифицират 4 отбора.

За разлика от миналата година, таз 
годишните „Срещи ,на селата” ще бъ
дат по-богати и по-разнообразни. Те 
мата за викторината е свързана с НОВ

(димитровградското

дали в крак със стопанство 
то в
СТВОг

ъови и селското стопан 
7 За съжаление не.

и определе 
годгша 

..Срещи «а селата"
И покрай това, че лроиз 

водещото в селското сто
панство през изминалите 5 
години показваше Ръст от 
около 3°/о годишно, 
чително заоставаше зад об
щото димитровтрадско сто 
панство. Участието на сел 
ското стопанство форми 
райето на обществената 
производителност на пример 
през 1974 година бе 51%, 
през 1975 година ЗОо/0. Циф 
рите показват, че селскосто 
ланското производство все 
повече и повече изостава, а 
което е най-лошо тази тен 
денпия продължи и до то 
ку лго изтеклата година, та 
ка че през 1980 година то 
участвуваше само с 27%. 
което е и логично послед
ствие. тъй като производство 
то «а пшеница, царевица, 
храна за добитък и прочие 
с всяка измината година на 
маляваше.

то зца
и социалистическата ни революция, а 
и спортната част пте бъде далеч по- 
разнообразна. За членове на жюРито са 
избрани Момчило Андреевич, Слободаи 
Алексич и Димитър Гщров.

а ос Т. Петров а

АКТУАЛНОСТИ КАКВО ПО-НАТАТЪК?БАБУШНИЦА: ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ И СЕЛ
СКОТО СТОПАНСТВО

„Агровойео 

дина“ в

Констатирайки, че 
ското стопанство в 
на Димитровград през из
теклия период и покрай по 
стигнатите резултати имаше 
недостатъчен Ръст. отделно 
на частния сектор, през след 
ватттия период тпе трябва зна 
чително да се увеличи про 
изводството и производител 
костта, което пък от своа 
страна ттте подобри статщап 
та на хората 
се със селско стопанство.

сел-
обтттйПотребите по-големи от 

възможностите
В стремежите на селскостопанските производители в 

Бабушнишка общцна да подобряват живота си чрез 
увеличено селскостопанско производство, животновъд 

ство. специално говедовъдство, представлява главно 
звено. Колко ще се сбъднат тези надежди до голя 
ма степен ще зависи от дейността на Ветеринарна 
та станция, която се грижиза здравната зашита на жи 
вотновъдния фоцд и изнуегвеното осеменяване на 
кравите.

Звонцн Единствената 
на тенденция бе увеличава 
пето на повърхнините зае е 
яни с трева — 2635 ха.

занимаващиположител

Основната ориентация на 
агрокомплексите непременно 
ттте трябва да се насочи към 
развитието нз селското сто 
панство И увеличението 
площите, с пшеница, царе
вица и подобни 
•папски култури.

Преди 2—3 месеца в двора 
на Стратия Петров от 
Звонци бе монтирана някак
ва „чудна" машина, кодто 
сред населението предизви
ка голям интерес. Тогава ни
кой не предполагаше, че та
зи машина ще даде възмож 
ност на .множество дереку- 
лачни да започнат да работ 
ят тук. Всички нагаждаха, 
но едвам ли някой можеше 
да предположи, че в Звонци 
ще се изработват дръжки 
за сладолед, които колкото 
и да е чудно доскоро внасях 
ме от чужбина и заплащах
ме значителни средства.

Отдавна в Общинската 
скупщина в Бабушница не 
се е разисквало така об
стойно и динамично върху 
работата на една обществе 
на служба, както това бе 
направено върху дейност 
та на Ветеринарната стаи 
пия през изтеклата годи 
на. На една от последните 
съвместни сесии - на трите 
обнгижжи съвета, делегати 
те. особено онези от мес 
тните общности, откровено 
говориха за . постиженията 
ка. станцията, .но и за пропу 
ските на служащите в нея 
и ясно поръ.чиха, чс от това

лост в изкуственото осемен 
яване ка кравите и здравна 
та защита на говедата и ос 
таналия добитък, значи в 
двете основни активности 
на Ветеринарната станция- 
Обективните възможности 
на станцията не могат да за 
ловолят тези потреби, особе 
но ако става въпрос за отда 
лечените планински села. 
н това поражда редица про 
тести и разпри.

Показателен пример в тази 
насока е свързан с пунктове

с Съттто така ка края на из 
миналия развоен период бе 
намален броят на селскосто 
папските (производители, ко 
сто
нася деагоаоизациятл 
повече лд се увелтгчи.

на

селскостоот своя страна допри 
още

Битката за производител-
Обшествешгят сектор, кой 

то в тази област на стопа 
нисването действува чрез 
ООСТ ..Нишава", която спо 
ред своя I гкономичеоки ин 
лтерсс преди вечгчко би

ността и намаляване издатъ 
цнте за 
споменатите 
овни са ттоедусловия 
осттттествяване на по-висок 
доход в селското стопанство, 
а това може да се постиг 
не ако се прилага съввемен 

а работата

ттроизв щетво на 
култури, осн

за

тс за изнуствено осеменява
не. Засега активно работят трябвало значително по-ак- 
7 пункта, нб това число не тивно да се ангажира вър 

ху осъществяване задачите 
отнасящи се до сдружаване 
то на селскостопанските про
изводители.

на технологии 
организш>а така. -.че 
обработваемо кътче, в общи 
ната да бъде най-рациокал 
но използувано, заттгото то

Нови„Агровойводина" в 
Сад в договор с Петров и си 
на му Стефан, който по про- 

техник

всяко
В/,в Ветеринарната станция в Бабушшща по

настоящем работят 2 ветеринарни лекари, 1 вете
ринарен техник, 3 болличара, 2 осеменителя, сче
товодител, шофьор и ирислужнин. През 1980 годи
на ветеринарните работници Са вакцнннрали 5 7000 
говеда, 3 300 свине, 7 000 домашни птици и 1 200 
кошера пчели. По изкуствен начин са оплодени 
3 500 крави и 1700 крави са прегледани поради 
заразно пресъхване иа вимето.

фесия е 
започна да изработва дРъж 
ки за сладолед, 
полза от това имат дерекул- 
чани?

машинен

Но каква ва е тенденция на цялото 
ни общество.Въпреки някои недостатъ 

1Ш общественият сектор по 
стига добри резултати Тъй Т ПетровСпоменатата машина всъш 

само реже дръжките, 
те трябва най-уютно

лост

даПб^дат подредени в лакет- 
(по 50 дръжки в едно), 

кашон. В това
предстоящия е достатъчно, поаюже в тях 

цоа’робите на селскостолап 
ските производители от 53 
трябва да се задоволяват 
села. В разрешаването, на 
този проблем има и доста 
обектив пи трудности. Гл ав
на спънка обаче представяя 
ва споръгг между Ветеринар 
пата станция м Земеделска 
та кооперация ,;Будучиост" 
която е Дължиа да поотрон 
тези обекти. Делегатите на 
общинската едуттгвдга от- 
.ттавиха препоръка до две 
те организации съвместно 
да разротиат конфликта, за 
игото няма пече да се поз
волява субективните слабос 
ш да забавят обществения 
тганред7,к

ведомство в 
исриещ се очаква но-успеш 
на де^юст.

Онова, което оставя шай-

БОСИЛЕГРАДчета
а след това в 
„дребно стопанство 
бва особена квалификация, а 

вежливи ръЦе. Всич- 
жени от Звонци и окол

ността, но не само те, а и 
мъже, деца и възрастни, в 
домовете си 
подреждат дръжките. Днес, 
доскоро незаетите дерскул- 

заработаат и ло 6 хил
яди динара месечно.

не тря Курс за шиене и кроеневпС-ча-ъдсишо в раХОЛяМО
зискваатията в които има н 
остри диалози и не винаги 
ст-гласувани оценки, е <нас 
тоянивто на делегатите да 
се преодолеят субективните 
слабости в [работата иа стаи

повече
ки

започнаха да Вуксакинството .Дашща 
нович" от Лесковац.

В организация на Секцл 
ята за обществена дейност 
ца жената при ОК ш ССТН, 
в Босилеград на 19 януари 
ще започне с работа 
по шиене и кроене.

цията. както м да се съзла 
дат по-голоми кадрови и ма 
тержцуш възмо:ь- пости, ко 
ито тпе с ьответствуват иа 
потребите 'на животновъд
ството в общината.

Всъщност, напоследък се 
чуегвува динамичен ръст 
на говсдовч.дотиото. който 
изисква увеличено актив

чани Заинтересованите жешг и 
девойки могат да се запи
шат все да започването на

курс
Това дребно стопанство за

живея почти въ® всяка къ*
. Разбира се сдружени -- 

от една и „Агровой

курса. За посещаване на
Реализатор на програмата, 

в рамките ш ко«то ше се 
проведат 120 часа, е Цен 
търът за икономика на дома

I 300 ДИ-ЕШ курса се заплащат 
тара.звончани 

водина” ог друга страна.
М. Я.к. г.Т. п.
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Образованието—според 

нуждите на стопанствотоКакво да пдавят четири седмици?
Мнозинството, от 1600-те ученика, учащи сс п дими

тровградското основно и средно училище, най-веро
ятно н четирите седмици на зимната ваканция ще прека

к-ь ши

то тогава „това почивка ли 
те е...’'

Като основна причина, за 
такава неорганизирана зим 
па -ванаиция се сочи не нос 

на 11-1Тът на парични средства, 
почивка. Да От идколко нроведопи раз 

пата догмат дядо говори с родителите останах 
пай- ме с впечатление. че те ис

кат да заплатят зимувапе- 
колентив то — стига л.а има кой да

* В развойната програма на Босилеградсиа об///ина за 
период 1981 др 1985 година* на стона нетното ше бт.дат 
необходими кадри в земеделския и строителен отра 
С7»Л

рат в

Дима ггро в град с ките 
лиша
1ното насочело, 
всичките останали училища 
в • републиката с удовол
ствие приеха препоръката па 
Изпъдил иелни я съвет на 
Скупщината на СР Сърбия,
в която се предлагаше, 
годишната зимна ваканция 
вместо две да трае четири 
седмици.

Причината за продълже
ние на зимната .ваканция 
ни е известна на всички: 
спестяване на ток% нефт и 
подобни горива. Естествено, 
че това е хубаво цо съпте 
ствува и друго нещо. кое 
то родителите п най-вече 
децата кара да си зададат 
следния въпрос: Какво да 
правим ЧЕТИРИ СЕДМИ
ЦИ!?

лък ще бъдат .изпратени 
организирана 
но ако де
или баба? Наистина 
хубаво шеше да е ако бе 
ше организирано 
но заминаване да речем в

учи-
оенрвното и сред 

както <и СТОПАНСТВОТО ТЪРСИ 
КАДРИ

В разговора бе изтъкнато, 
че засега в общината не съ. 
шествуват потреби за тър
говски отдел, понеже таии 
ва Iкадри има достатъчно. 
Сега стопанството на общи 
ката има нужда от сттециа 
диети по земеделието, стро 
лтелството и други произ 
водствени отдели. Имайки 
предвид, че в общината съ 
гпсствуват добри възможно 
сти за развитие на тези от 
расли и, че новата .развойна 
програма е насочена в тази 
област, потребите за съот
ветните кадри те бъзе по- 
голяма.

— Разбира 
райето
сметка и за просветните оа 
б от цици. не трябва да поз 
водим нито един работник 
.да остане с по-малък Фонд 
на часове — изтъкна Любен 
Рангелов. просветен съвет
ник. взимайки участие в ра 
зговора.

Кои професии и слепнали 
сти ще бъдат 
през учеопата 19» 1/82 годи 
па. в средното профилирано 
училище в Босилеград, 
тема на (разговора, -който се 
проведе през миналата сед 
мица в ьосилеград, между 
представители на 
телния център с ръководите 
ли те ца 
чесиите организации и дире 
/сторите -на стопанските 
ганизацин от об/ципата.

зае'пепсин

заведе нциъдс. ;иа чист бе

Образова

общ есгво/ / о-пол итн

ор

В разговора Асен Стоев, 
директор на ОЦ направи об 
зор върху съществуващите 
професии и 
пето на учебното дело, иа- 
кто и свързването на учеб 
ния процес с производство 
то и потребите на органи 
зацните на сдружения труд. 
преди всичко на стопански 
те организации.

осъществява-

се. при ллани 
трябва да се води

Повечето родители на 
над 1600-те ученика от посо 
чените димитровградски 

училища са заети. Кой ще 
пази децата, особено по-мал 
•ките, докато родителите им 
са на работа? Къде лд се 
приютят децата, четири сед 
мицн. докато пак започнат 
да ходят на училите? Ня
кои ще кажат, че децата 
ше бъдат изпратени при 
баба л дядо на село. или

Детсна радост: на пръзалкага

близката Звонска баня или 
някое друго близко лодобно 
място
ли никой не се сети по>рано.

въздух.
И така. .както и предиш

ните години, когдто зимна 
та ваканция траеше две, та 
на и тази. ногато ваканция
та ще продължи четири сед 

димитровградските 
ученици си остават в своя 
град. V дома

.но затова като че Имайки предвид, че .нова 
га реформа на средното про 
Филирано .обоазование 
възпитание търси взаимно 
договаряне между работни
ците
труденгите се в организаци 
ите на сдружения труд, за 
необходимите кадри 
иизациите. подобни разгово-

иХората, работещи в дими 
троозградските 
глежда, че за тази идея мно 
го не са заинтересовани, за

Да добавим и това. 
просветните работници в Об 
разователния център „Иван 
Караиванов” в Босилеград, 
в съзвучие със Закона 
сдружения труд за образо
вание и

училища из чемицн.
в образованието и

тото ако заминат с децата 
на организирана Т. Петровпочивка кав орга

възпитание на въз 
растни ще открият професи 
оналки отделения за труде
щи се. които нямат съотвзт 

образование, 
имат желание. Във връзка 
с това предложение, дирех 
торите на стопанските 
низали и приеха 
тоя въпрос да .разглдат тпу 
летите се в организациите

На самодейността по-широко 

поле за изява
ри ше се провеждат и по- 
иататък. Участвуващите 
разговорите.

в
констатираха.

че при планирането трябва 
да се изхожда от потреби 
те и възможностите на ор
ганизациите в общината. До 
сегашната практика 
ждава. че учениците най-че 
сто се определят за 
изводствеиите

тено ако

орга 
решениепотвъп

Салюуправителната култу 
рна общност в Бабушница 
в досегашната си дейност. 
натрупа сравнително богат 
опит. Учредена върху деле 
гатски принципи, постигна 
ти са и определени резул 
тати в процеса на самоупра 
витално договаряне и спора люстта 
зумялане.

Твърде положителни ре 
зултати са постигнати в би 
блиотечното дело. През из 
теклата (1980) година налри 
мер в Звонци е постро
ено училище, в /което 
за библиотека съшо са пос
троени помещения. Библио 
течният пункт в Звонци раз 
полага със 7831 
които 5500 са на български 
език. В Ракита съществува 
«лон с над 1600 книги.

Освен помещения за биб 
лиотеката. в новото звонско 
училище е построена камер 
на зала, която може да се 
ползува за сценични изпъл-

Въдреки добрите резулта
ти в библиотечното 
според републиканските 
терии
тел — Бабушнишка общи 
на в тази насока изостава: 
тук се пада но една книга 
на жител. Оттук необходи 

през

•калки инструменти, 
дим ат а народна носия, тези 
секции не могат напълно да 
се изявят. Оттук се предви 
леда през настоящата годи 
на да се отделят 30 хиляди 
динара за наставката ,на 
си и музикални инст,румен

непро 
опециалнос- 

със
сдружения труд 

и нуждите на стопанството 
в общината

необхо-дело, 
кри

две .книги на жи
и с конкретни решение да 
осведомят Образователния 
център, а след това. .на ‘ 
нова соеша да уточнят лре 
дложението.

ти. което е в разрез 
Закона на

М. Я.
НО

ФИЛМИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

17 ЯНУАРИ; „РАЗХОДКА ПОД СЪЛНЦЕТО" — 
шведокл
20 ЯНУАРИ; „МРАЧНАТА ЗВЕЗДА" _
22 ЯНУАРИ; „ТРИМА СМЕЛИ" —

На зрителите 
„ Разходка

настоящия 
средносрочен .период да се 
отделят повече средства за 
набавката -на книги и обо
гатяване на книжния фонд. 
Вече

ти.
При дружеството 

не са открити 
и секция по изобразително 
изкуство, макар че интерес 
към тези области сред мла
дежта съществува. Предви
жда се. че с обезпечаване 
на срдства ще се насър 
чи създаването и 
секции.

все още
драматична

американ-
през тази година тряб 

ва да се обезпечат 60 
ди динара, които частично 
те

американски
препоръчваме шведския филм 

под слънцето който всъщност е драма 
във времетраене от 108 минути. н

Шведският писател (Г. Екман във филма Раз
хода<а «од слънцето") ТъРСИ изход
криза, в която е попаднал, а този изход той тт,псл
В КУПУВа Дар“ и ’на чес'на борсаКт,™ тъ,реене на изход той стига чак до

Р- където под топлото средиземноморско слъ
нце запозкаеа една екскурзоводка — младата 
шителна мома от Норвегия (Л. Рипдал) Тя 
изненадно изчезва, но любовта 
на «студените"

хиля

се използуват за учас
Регтублик анската 

кул тупна общност, 
томове, от тично чрез Народния 

верситет за набавката 
книги на сърбохърватски и 
оългарски език.

С купуването на нови 
ги се счита, че ннигата 
оъае доближена до чига- 
теля (неотдавна в химичес
ката^ промишленост „Луж- 
ница” бе открит библиотечен 
пункт и броят 
™те .те нарасне от 240 
2700.а броят 
те книги от 48 
52 500

тие при •на тезиа час- 
уни- Освен 

на подкрепа на 
художественото 
„Младост”, 
пата общност

оказване материал 
културно- 
дружедтво 

самоуправнтел-

на

кни по култура 
и/е дава подкрепа и на оста 
..алите самодейни дружнми 
ь останалите места 
тория та ма общи/йга.

С програма/д

тпе
съвсем 

остава, а сърцата 
нордицци остават завинагина те ри

горещи 
Т. Петровнения. представяне на худо 

жествеки програми, филми 
и прочие. За
трябва да се отчете, че пре 
ди години оформеното кул 
турно-художествено друже 
ство „Руй” престана да дей 
ствува. Обективна .причина 
е, че досега дружеството не 
е имало пометпения за оабо 
та. го след преселването на 
библиотеката

°а културно 
развитие през 1961—198» Го 
тина се претд 
пето на." акция

на читате-
съ жалени©, ма

сда заг -ччу 
за събиране 

месгсн .му

на псо чете/ти
хи л яли на нг експонат за 

зей. Разговори 
рос вече са проведени е 
представители

книги.
Ни ТОЗИ П*| IIНа самодейното 

бележителми 
тига

поле за
резултати пое

•култу око-х уд-ожестве- 
•ното ^дружество ..Младост' ' 
в Бабушница. Дружеството 
има фолклорна, рецитатор 
ска и музикална 
седовно се представя 
брани програми 
■общината, 
ста.

00/1 !ЙСна
т в ено -л олит/ тчески т е 
низации. училищата, общи
ната. самоуправ.ителната об 
Щ.НОСТ по кх/лтура 
настоящата година 
те започне 

С една дума — 
по-широко поле за изява 
с а м о де Ги I о с тта.

оога-

в училището, 
помещението га досегашна 
та библиотека

н през 
акциятасекции и 

с под- 
не само в 

но и в л,Р'уги ме

може да се 
ползува за подготовка на 
пиеси и други художествени 
програми.

дава се
ма

Поради липсата на музи Ст. Н.
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ВМЕСТО КОМЕНТАР

Поетична антология '81ПРОФИЛИРАНО БЙГДНГ ОТ ШВЕ Стойне Янков
ИЗ СТИХОСБИРКАТА „СЕГА Е НАШИЯТ РЕД”

33
Тези дни нишкият ежедневнин ..Народне новине” пуб 

ликува статия за едно разпространено явление в сред 
ннте профилирали училища в Нишки регион — неотива 
нето на часове или таканареченото в популярния жаргон 
„бягане от часове". Поместваме изводи от статията, чи 

йто автор е Марика Радованович.

е „избягала" от два часа 
само да види как изглежда 
това. .Всички, дори и тат 
ко ми. разказват как са бя 
гали от часове, а защо аз 
да не изпитам това .задо 
волство”. Но искрено да 
ои призная това изобщо не 
е- „задоволство".

Когато става въпрос за 
оправдание, лесно е да го 
намериш — от лекарите или 
родителите. Малко лъжа — 
и проблемът е разрешен, а 
отсъствието (извинено.

ХИЛЯДИ поколения са изчезнали от тази
животворна планета!... 

Радвали са се, любили са и страдали са по нея
навред...

Днес за нас трептят звездите и грее слънцето!
От всично по нещо вкусете!.„ Сга е нашият ред!... 
Сега е нашият ред по тайните на света да ровим!... 
Да бъдем и добри, и лоши. като този век

„Бягането” от отделни ча 
сове вероятно е явление, ко 
ето съществува, нолкото и 
училището. Обаче ученици
те в средните профилирани 
Училища, се казва в стати
ята,. сякаш са истински май 
стори в ..този занаят". Ми 
палата учебна година 23 829 
ученика то всички

Касаемного по-сериозни, 
се. преди всичко, за неподго 
твеносг за час и страх от 
единици, а такива 
учениците най-често разсъж 
дават така: по-дооре едно 
неизвинено, отколкото 
ба бележка.

закипял!...случаи
Да се напием земни радости и земни отрови, 
и да се питаме? защо ни е свегьт създал!.,..
Този свят е бил без нас и без нас ще остане!...
Че ние отново ше се обърнем на прах, на трева,

на вода!...

ела

КАКВО КАЗВАТ НЯКОИ 
УЧ&ИИЦИ...

...А КАКВО НЯКОИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

средни
училища в региона са има 
ли 1 036 319 отсъствия, от 
които 809 808 имат 
да е оправдание, а 214 110 
отсъствия са останали неиз 
винени. Това значи, всеки 
ученик средно е имал по 34 
извинени и 9 неизвпнени от

Ще угаснат всички наши радости и всички рани, 
но и всеки ше остави върху земята някаква своя 

следа!...И преподавателите не исНа тази тема т.рудно се 
завръзва 'разтвор с учени 
ците. Някои не искат да 
споделят мнението ои, 
тъжвайки че това е тяхна 
лична работа, а онези, кои 
то склонят да разговарят не 
искат да им се споменава 
името, жакто ни името на 
училището.

Как човек да не бяга. каз 
ва един ученик. Влезне пре 
подавател на час и без ог
лед на това, че неговият 
предмет е. тежън казва: ,.Сле 
дватттия 
има всичко в 
това отваря дневника и с 
наслада наблюдава страха в 
нашите очи. Щом като съм 
получил единица, защо да 
седя на неговите часове, ко 
гато от неясните отговори на 
.моите другари не мога ни 
ттто да науча.

Не бягаме без голя-ма при 
чина, казва една ученичка. 
В заводните халета. Където 
държим пра^уика е студено, 
има течение, а на препода 
вателя и очите не виждахме. 
Отвреме навреме мине, но 
но не ни казва какво да 
правим. Когато би ни «аме 
рили някоя работа, може 
би няма да бъде толкова 
скучно. Инак, ще признае
те. с компания е много по-за 
бавно.

Има обаче и съвсем ис- 
крени отговори. Една отли 
чна ученичка ои признава, 
че от началото на годината

какво и И безброй други следи нас ще вкусват от земния
път нанагорен!...

споменаваткат да им се 
имената. Във връзка с про 
блема са единодушни, че от 
часове убятат" по-слабите 
ученици. Считат, че винов

Ще се раждат и ше умират, а животът ще върви
напред!..из-

Човепжата Ръна ще долавя нови времена и
простори,

но никога не ще се върне отново нашият ред!-.
ници за такова поведение 
на някои ученици са, ттре 
ди всичко, семейството, а 
след това самите ученици 
училището и младежката 
организация

Често приемаме като оп 
равдание фалшиви изгово
ри. казва един преподава 
тел. Но какво да правим, 
ако за „бягането" от часове 
бяхме изключвали от учи
лище. миналата година ня 
маше да остане половината 
от броя на учениците.

Педагозите и психолозите 
еса малко в. средните учили 
ща. но и там където ги 
има сякаш са безпомощни 
срещу това явление. И ро 
дителите се опитват да съ- 
действуват на преподавате
лите. но рядко имат успех. 
Убеждаването не помага, а 
наказание се дава само за 
неизвинени отсъствия. Уче
ниците обаче имат сигурно 
запгитно средство 
ските достоверения лесно се 
получават.

,.Бягането” от часове вай 
ма замах. Но къде е тук. 
пита авторката «а статията, 
младежката организация? 
Сдоред думите на мнозина 
компетентни, тя е запозната 
с проблема, но най-често 
мълчи.

СъСТВИя 
нин средно не е отивал на 
училище по седмица и по 
ловина.

относно всеки уче

ВТОРОСТЕПЕННИ ПОВОДИ 
И СЕРИОЗНИ ПРИЧИНИ

В ИЗКРИВЕНО ОГЛЕДАЛО

Сведенията в 
показваъ че учениците най- 
често бягат от последните 
часове на учебния ден и от 
часовете по математика, фи 
зика, марксизъм, химия и 
история. Но рядко се и „бя 
га" и от часове по остана 
лите предмети, дори и^ от 
часове по практично обуче 
ние и производствен труд.

училищата
урок научете сами, 

книгата". След

скуната«
Желае ли някой млад човек да бъде 

алкохолик или да загьпее от ску-хроничен
— свободно може да дойде в Димитров- 

Той е „идеален” за такова нещо.
каПоводите за отсъствува н е 

от отделни часове са най- 
различни. Футболните и ос 
таналите по-важни спортни

град.
На всеки млад човек след основното 

му занимание — работата, училището, уче
нието, остава свободно време — в което той 
търси развлечение, срещне с приятели, 
да танцува в дискотека, да ходи в кино, те
атър и т.н. От посоченото се нуждае всеки 
млад човек от Димитровград. След работата 
си (училището, работата и прочие той из- 

— На' стъргалото (корзо)

среттти, както и телевизион 
ните предавания на важни 
домашни и международни 
спортни събитиег са твърде 
чести поводи. Чести поводи 

филмите( по-специално 
чието

лекар

са и
порнографските, за 
гледане .родителите не дават 
разрешение) след това раз 
лични договори с компания.

лиза в„чаришята
три—четири пъти, придружен отде- 

петнадесет подобни на него, решава 
се насочва към Кул-

минава 
сет,
да ходи на кино — и 
турнггя дом. Купува билет и влиза в кино
залата. Но, след* 15—20 минути излиза, ра
зочарован от съдържанието на филма и ря
зането му от „дядо Троян”, киноапаратера, 
н тръгва към Клуба на самодейците — попу
лярния „трамвай”. Но, тук бива отново ра
зочарован — клубът не работи (по кой ли 
път вече?).

Действителните причини, 
се казва по-нататък в посоче 

всъпгиост саката статия.

ПОРТРЕТИ НА МЛАДИ САМОДЕЙЦИ

Ново има на димитровградската хумористична сцена
мир Андреевпм и всички ос 
хапали даяцашю я подпре-

СТАНИМИР , таите на зрителите. Той по 
каза. че притежава широк 
спектър на изяла.

С-г. Андресвич е твърде 
млад. Самият видя, че тру 
дно е да се предизвика омях

ИМЕТО иа 
АНДРЕЕВИЧ напоследък 

все повече се налага на ди
митровградската ХУМОРИСТИ
чна сцена. А кой е веьш 

ко иаи- 
мажду май-та 

е ка само

пиха.
Но този младеж — само

деец не проявява само ин
терес в областта ма хумора. 
Прилежен ученик с, акти
вен спортист и обичаи дру 
гар. Винаги готов за шега, 
спечелил е симпатиите на

Между

Младият човек се върща в „чаршия- 
•га”, която вече отдавна е опустяла отправя 
една реплика до адрес на „тъпия град и 

ресторант „Балкан”. След пет шест 
чашки коняк, той забравя всичко и прекар- 

една „прекрасна” вечер.

най-малкият.носг
Любимият и 
лантливите членеш 
дейния колектив.

Наричат го оше
ИЛИ ПО-ПОПУЯЯРНО
вич—хумор”- Син на извее

ХУМОРИСТ

влиза в

ва„Цаци”
.Дндрее- Това се повтаря още 5—6 пътн в сед

мицата (значи всяка вечер) и младият човек 
става — хроничен алкохолик. Все пак мла 

девойките, които работят могат

своите съученици, 
пъплите се озовава, когато 
тРябва да се окаже помощ.

тния самодеец 
Момчило Андреевич. 
бодно може па се наяж, че 

натюдобава оаша 
си Само за няколко месеца 
стана сърцето" на младеж 
ката самодейна елена.

Младите шеа 1ЮС;'СД'Н
нагърбиха да въз 

дейността на мла- 
ИзптРШв

сво Именно, такъв младеж за 
служава да стане член на 
самодейния театъго. Оттук и 
причината, че всички го гто 
дкрепят и очакват овее по- 
успешни изяви и по-толяма 
афирмашпг па пелия самоде 
ен колектив и па него лич

дежите и
да бъдат „по-щастливи”, защото техните дру 
гари, учащи се в димитровградското средно 
училище, нямат право да влизат в ресторан- 

Средношколците се връщат в къщи, ся
дат пред телевизора и затьпяват от програ- 

отдавна знаят наизуст. За
пазват,

изпяло

Станимир Андреевич та.

време се 
обновят
дежкагга секция- 
НИ са Няколко програми, ме 
жду които и хумоюмепмн - 
сатиричния спектактл,

еиромашийо . В този
Андреевич —юни 

спечели симпа

мата, която вече 
това димитровградските младежи, 
че техният град е „град на скуката .

сред публиката, но с усъР 
дието си и огромния труд 
— овладя основите иа хумо 
ристичняя изказ.

Запланувана е още една 
хумористична вечер. Иници 
ативата даде именно Стани

1ГО
Да се надуваме, че казано 

то наскоро ттте се потвърди 
с ново успешно представя
не на самодейния театър. Славча Антов

том
спектакъл 
ор наистина

Здоикд Тодо]Юпа
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОПЦИИСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В 
БОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНАТрн общини—един център Проявява се ползотворна и хумана

дейност
* С медицинския център „Милентие Поповнн” в Сур 

обедшш здравният дом в Боснле 
края на декември м. г. и здравни от дом в

дулица най-напред се 
град. а нъм 
Църна Трава

зултати.
От обшо 545 заегн в здра 

вийте организации в обши 
нитс Сурдулица, Босилеград 
и Църна трава. гласуваха 
475 или 87,1 на сто от об 
шия брой на заетите.

За сдружаване на здрав 
ните домове в Междуобщни 

център ..Ми
" гласува- 
изгънва Со

Здравните организации са 
в твърде незавидно положа 
ние и новечето от тях сто
панисват отрицателно. За 
оказване на по-качествени
здравни 
ните 
дннн 
жаваке 
низации от 
ни -в една здравна арганиза 
ЦИЯ-

— Сдружени бяха .наивна 
Здравният дом в Боси

„Седмица за борба срещу 
туберкулозата”, ГХаоете ве
дата в движението", 
мида на солидараюстт 
прочие. Акциите ,ще бъдат 
продължени и през настоя 
шата година.

Да добавим и това 
във всички местни 
ти съществуват основна ор 
ганизация 'на Червения 
кръст, но че тяхната работа 
според Зоран Такев. сенре- 
тар на общинската органи 
зация -не е на нужното рав 
нищ е. За подобрение рабо 
тата им се очаква помощ 
от първичните партийни ор 
ганизации. М. Я.

* Концепцията на всенародната отбрана и об/г/0 
самозащита търси всеки наш гражданин 

в7,в всяка евенту 
алност. В общината се провеждат курсов* за здравно 
просвещение на жените

ствената
да бъде добре подготвен за действие ,.Сед- 

а" и
услуги 'на оснгуре 

лмца преди няколко го 
се пристъпи към сдру 

на здравните орга 
.няколко общи-

22 часа, а лекОбщи моката ор ганизаци а 
на Червения кръст в Боснле 
град в съдействие с остана 
пито 0611 тестрацр-полипи че
ски ошш! и Здравният дом ус 
пешно изпълнява хуманната 
си задача. Всички акции, 
запланирали през миналата 
годила успешно са лрикл 
щчили. Покрай останалото 
организирани са повече 1СVр 
сове но здравно просваща 
ванс на жени в Босилеград 
и няколко села.

Понасъ>янгем в С'цдейст 
вие с гражданската защита 
41 Здравния дом се ггровеж 
дат курсова по домашно ле 
401 шс на бодни и рая юни в 
Босилеград, Млекоминци л 
Лиси на, Същите имат за 
цел да оспособят жените 
за действие в било каква да 
е евентуалност. Курсовете

ш0 траят тю 
тори са лекари и медицин 
ски работници от Здравния 
дом.

че
общносски медпштски 

леите Попович 
ха 81,8 на сто, 
тир Петровцч. 1

Моментално в 
СК11 я център в Сурдулица 
работят шест основни оргл 
низацин на сдружения труд1, 
болшгчно-диспансорсна 
жба. Завод за лекуване на 
туберкулоза в Оурдулнца. 
Аптека в С\фдуллца и Боси 
леграи, здравни домове 
Босилеград

В различните анции, които 
организира Червеният кръст» 
дейно са включени учени
ците от средното и основ
ните ллгилитпа в общината. 
През миналата година 
проведоха повече акции: 
„От другар зад (ругар”. „Сед 
мина на Червения .кръст”,

Медицпппред
леград и наши а ЦентъР в 
Сурдулица. След тази инте 
грация, Босилеградска об 
}цина получи повече лекари 
— специалисти, а бяха пое

теслу

троени н няколко селсни 
амбулатории на територия 
та на общината. Воичко то 
ва допринесе на осигурените 
лица да се предлагат много 
по-качествени услуги 
тъкна д-р Сотир Петровпч. 
изпълняват длъжността ди
ректор на медицинския цен 
тър ..Мнлентне Попович" в 
Сурдулнца.

м По-голямо внимание към социално 
угрозеиите лица

В л асмата, 
докато здравният дом в Цър 
на трава пте работи като 
седма основна организации 
на сдружения труд на 
дулишкия Център.

•и на

из

СУР

Едш! от значителните до 
сегашни проблеми в тази 
област бе и липсата на по 
вече професионални пабот 
ници, грижещи се за со 
циалните случаи в община 
та. Затова ггоез настоящата 
година особено внимание 
ще се объРие към кадрово 
то оспособяване на профе
сионалната служба в Цен
търа за социална работа. 
.Всъщност от финансовите 
средства и от кадровото ос 
пособяваке на тази служба 
в зависимост е ло-нататъш 
ната работа в тази област, 
в която от година в година 
все повече и повече 
социално утрозени лица.

В ПРИЕТАТА Резолщция 
по осъ 11 г е стаяваме на Общ е 
ствения план на обцгината 
црез настоящата година, 
особено внимание се отде 
Ля на развитието на социа 
лката защита. Именно, со 
нилната защита въз осно

С. Микич
Разговорите по сдружава

не със Здравния дом в ЦъР 
на трава със судрулишкия 
Център се водят вече няко 
лко години, за да дадат ре
зултат към края на декем
ври 1980 г. Найчнапред лека 
ри — специалисти от Сурду 
лица веднаж седмично са 
отивали в Църна трава и 
вършили лекарски прегле
ди. В Църна трава са отива 
ли интернист, педиатър и 
гинеколог. Осигурените ли
ца от ЦъРнотравсна общи 
на не са били принудени 
да идват .в Сурдулица или 
дори в Лесковац на прегле 
ди. но в овоето място са 
завършили специалистните 
прегледи, от които са били 
твърде доволни.

— Референдума проведох
ме на 24 декември и той да

„НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА"

Масово участие
ва .на взаимност и солидар 
кост тг?е бъде насочена към 
премахване

Миналогодишната акция
„Нищо не бива да ни изне
нада” в Димитровградска об

вано и за подготовките за 
провеждане на акцията през 
настоящия период. Еднодуш 
но бе прието предложението, 
акцията да станс традицио
нна. Тазгодишната акция 
„Нищо не бива да ни изне
нада” ше бъде организирана 
във всички местни и са.мо-

условията и
причините, които довеждат 
трудещите се и гражданите 
и техните семейства в поло 
жение да бъдат социални 
случаи. При това ще се во 
ди сметка за обезпечаване 

сигурност, 
за оказване на помощ на 
лица нетрудоспособни сами 
да си обезпечават 
ка. за деца без 
или без родителска грижа, 
както и за деца и младежи
УМНО
собни.

щина бе успешно проведена. 
Занапред към акцията от 
страна на всички структури 
в общината ще се обърне внн 
манието което тя и изисква. 
Това е всъщност заключе
ние от проведеното на 8 т.м. 
в Димитровград 
заседание на Председателст
вото на ОК на ССТН и Коор 
динациония съвет по всена
родна отбрана и обществе
на самозащита.

На заседанието бе разиск-

ка материална
управителни общности, ор- 
низации иа сдружения труд. 
организации, дружества и 
прочие, в същата ще бъдат 
удобен момент за премахва
не на някои на практика се 
показали слабости.

съвместно
издръж

родители
има

изостанали и неспо В. Б.Т. П.

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА щСАХД ЛПЯДЕБогдан НИКОЛОВ:

БОРЕЦ ЗА МИР (2) състояло в Бихач на 26-27 но 
ември 1942 година. Той пръв 
дал предложение за органи- 
заята на АВНОЮ. Активно 
участвува и на Второто за_ 
зацията на АВНОЮ. а след 
освобождението години на
ред бил председател на Зако 
но дателния отбор при Съюз
ната народна скупщина. Той 
е автор на много наши зако
ни и първата Конституция-

застъпвал особено много 
контактите на парламентите 
от различни страни, 
февруари 1948 година ...
НР България и говори на 
В тори я конгрес на Отечест
вения Фронт в София. През 
април същата година 
рави официално 
на Чехословакия 
лото на 1951

за

През
посети

вата народна власт. Това 
е първ писан документ на 
нашите централни органи, 
които въз основа на дото
гавашния опит утвърждават 
норми за организиране и 
работа на Народоосвободи- 
тглните отбори като органи 
на властта. Те 
инципите върху които 
късно се изгражда 
народна власт. Пияде счита, 
че борбата в Югославия не 
се води само за изгонване 
на окупаторите от страната, 
а за създаване на нова на
родна власт. Затова актив
но работи за провеждане ма 
Първото и Второто заседа
ние на АВНОЮ, където се 
слагат ооновнте на нова Юг 
осланиш. На Второто

лимение може да се каже, 
че Моша Пияде е един от 
па й -активните създатели 
нашето социалистическо 
конодателство. Той е автор 
па първата Конспитуция на 
нова Югославия. Зарад огро 
ми шя му принос в теоретиче 
ското обобщение на 
дателството на нова Югосла 
вия и. приносът 1му към мари 
сизма

на нап- 
лосещение 
а в нача-

за-
КОГАТО през април 1939 

година Моша Пияде 
от затвора той отново 
включва в работата 
ЮКП. Активно работи -в под 
готовка на Партията за бор 
ба против фашизма 
най-близък .Сътруднин 
Иосип Броз Тито 
рието на Втората 
война.

По време на войната той 
е член на Върховния щаб. 
Като публицист се бори за 
вдъхване «а вяра ,и опти
мизъм всред бойците, 
ттто така да Запознае хората 
в целия свят с борбата на 
народите и народностите на 
Югославия (начело с Комуни 
етическата партия.

Моша Пияде Влага 
свои умствени ' способности 
за създаване на 
телството ма нова Югоола- 
вия. Още в началото «а бор 
бата той работи върху съз 
даването на Народоосвободи 
телните отбори като 
на новата 
са „Фоча.н оките

ка Пияде в които той 
на но

излиза година 
шеф на югославската 
ментарна делегация 
Лондон.

като
ларла.
посети

се
на Неговатасъдържат пр

ПО-
машата

законо- активност 
външната политика на Юго
славия също така бе голяма. 
Първото му пътуване в чуж 
бнна бе през август 1944 го 
дина когато като член на 
Върховния щаб посети Съве 
тския съюз и води важни ра 
зговори върху сътрудничест
вото

във

Югославия въвкато външната 
си политика обръща голомо 
внимание в борбата 
и мирно развитите

ленинизма е приет 
за1 редовен член на Сръбс
ката академия на науките. 
Отличен е с орден Юнак на
социалистическия труд и пр 
овъзгласем за народен герой 
на 27 ноември 1953 година.

на
в напече 
световна за мир

... на стра
ните. Приносът на Моша Пи 
яде в това направление бе 
огромен. Бил е член на Меж 
дународния- форум за мир 

Париж. През юли 1952 го 
Дина взима участие в рабо- 
тата на този Международен 
Форум. След това като деле
гат на Секретариата на меж 
дународния форум за мир во 
ди разговор в много страни 
10и посети Гърция (20 
^СТ 1952). Брюксод 
Люксембург. Анкара. А 
1955 година бил 
славската делегация. която
ВОДИ разговор със съветск1°
™ Хр ™Я ”аЧеЛО С №ГКИ- 
1955

на Югославската народ 
армия и Червената армил 

в по-нататъшната борба 
тив фашизма.

на
Още съг.. създаването 

първата свободна 
Моша Пияде 
занимава със създаване 
народна власт. Той работе
ше практически и тероцичес 
ки за оформление

в•на шх>а съ. територия 
започна да се.^ заседа

ние на АВНОЮ той е избран 
за подпргеедател на 
налиия комитет.

®1ГДНа роля е имал в ра- 
оотата ма Мировата юонфе 
ренция в Париж от 
октомври 1946 
конференцията 
твърде активен. Като 
ставител

на
иацию-

юли до 
година. НаСлед освобождени- на първи

те народоосвободителни 
оорн. Още ма 20 
1942

ето Пияде. 
ставител в Съюзната народ 
на скупщина. Твърде оби
чан от всички народи и на
родности. Пияде винаги е 
всред народа. Той прави 
ретическо обобщение

е народен гтред-(ВСИЧКИ от- ав-той бешеоктомври 
година ртаиа ръководи- 

Врсменния управите- 
отдел при Върховния 

щаб, който се занимавал с 
организацията на местните и

Хог, 
през 

член на юаго
законода- пред.

коятотел и а 
лен

на страна, 
взе активно участие в борба
та срещу фашизма той има
ше морално право да се бо
ри за бъдещото 
во на света.

тео 
на зл.

конодателството на нова 
Югославия. От яиуари 1953 
година в Съюзната скупщи
на е председател на Законо
дателния отбор. Без

основа 
власт. Известни година приотгт! ? Юго

славия на официално 
щение.

преустройстоеонни комендаиства в Босна 
Лика и Банкя. След това 
почва да работи

предписа- за- посе-НИя
говори за създаването

върху под
готовката на Първото заседа 
ние на АВНОЮ,

В- първите години след ос
вобождението Моша Пияде 
посети много страни. Той се

преуве- което се
(СЛЕДВА)СТРАНИЦА 10
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Резултати от творческия 
награден конкурс на „Мест“

НАУКА * ТЕХНИКА * ПРИРОДА

Влияние на слънчевата активност 

върху живота
Журито в сЪстав: ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ, кри

тик, като председател, проф. д-р САВА ПЕНЧИЧ, 
критик, и МИЛЕ НИКОЛОВ, писател, като прегледа 
предложените творби за награда, 
шение: взе следното ре- 

I За СТИХОТВОРЕНИЕ да не се даде I и П
награда. Научните изследвания за 

влиянието на слънчевите про 
цеси върху нашата планета 
ще достигнат високо ниво 
както по брой, така и по ра 
знообразие. Това е естест
вено, като се има предвид, 
че се очаква броят на слън
чевите петна да достигне на-й 
-високата си стойност 
последните десет години. Се
га се търсят начини да се 
докаже, че глънчевата актив 
ност намира силно отраже
ние в естествените геоФизич 
ни процеси в биоритмите на 
човека и на целия животин
ски и растителен свят. Така 
например те оказват влия
ние върху сърдечната дей
ност, епидемии и склонност 
към заболявалия, носливост 
на кокошките и активност 
на сперматозоидите, развити 
ето на растенията, природни 
те бедствия, земетресния и 
т.н.

вече в сферата на представи 
телната наука.

Процесите, протичащи на 
земната повърхност, са мно
го променливи. Например ул 
травиолетовото радио излъч 
ване и преди всичко рентге
новото излъчване могат в те 
чение на 11 години да

земни връзки са резултат от 
използуване на математико- 
статистически подход. Но Ус 
тановяването на слънчево-зе
мни зависимости в повечето 
случаи се свежда до сравн
яване на два реда данни — 
единиЯт представлява някак-

две трети награди от по 600 дин се дават 
стихотворенията , МОРЕ" и „БЕЛГРАД СЕ ГОР 

ДЕЕ С ТИТО", обозначени с „Мосгар" — автор 
Деница ИЛИЕВА, студентна;

-- СТИХОТВОРЕНИЕТО ,ЗАВИНАГИ с обозначе 
ние „Младост", — автор Раде СТАНОЕВ предлага 
се за печатане.

II. За РАЗКАЗ първа награда не се дава. 
нагРада от 2.000 дин. се дава на разна 

за „ХРАНА ЗА КУЧДТАТА". обозначен с „Гастарбай 
теР“, след дешифрирането 
Момир ТОДОРОВ,

две трети равноправни награди от по 1.500 
Д»*Н' се дават на разказите: „СРЕЩА", обозначен с 
„Мост“, автор Иван АНДОНОВ, съдия от Босиле
град. и на ЗЛОКОБНА СЪДБА", обозначен с „До 
ктор Даркоавтор Зденна ТОДОРОВА студ

разказите „ПЪТ", обозначен с ,,Ерма“, авгоп 
“*На ЦВЕТКОВА, учителка, и „ГРЕХЪТ НА ДО 
ТОДОРОВАобозначен с „Доминик“ автор Зденна

ва характеристика на земен 
процес, а другият ред е ня- променят — 30 пъти за рент 

гена. Невидимата част на

се
за

какъв параметър на слънче
вата активност (брой на слъ 
нчевите петна, радиоизлъчва 
не и тн.). Търси се взаим
на връзка между тях.

слънчевия спектър има ма
лък принос в това енергий
но излъчване. Видимито из
лъчване в течение на целия 
цикъл практически не се из
меня. И това е главната при 
чина да бъдат поставени под 
сериозно съмнение много от 
предполаганите и изследвани 
връзки. Енергетичните раз
лики за ндкои случаи в об
ластта на геофизиката са де
сетки, стотици и хиляди е- 
диници енергия. В областта 
на биологията и медицина
та, към които се проявява 
най-широк интерес, задача
та за подобни количествени 
оценки въобще, не е постав 
дна.

установено, че автор е
журналист;

Учените използуват стати
стически методи за търсене 
на закономерности, когато 
те не могат да бъдат намере 
ни чрез други методи. Изпол 
зува сс също така и статис
тическият анализ за поддър
жане на намерените случаи 
за една физически значима 
връзка между слънчево-зем
ните процеси.

Многобро-йнитс данни от 
статистиката обаче не дават 
отговор на въпроса как вли
яе слънчевата активност, ка
ква е степента и посоката 
на влияние върху земята. Да 
н-ните са многобройни. но 
противоречиви. Изследовате 
лите се опитват да подобрят 
статистическата зависимост 
на връзките, като увелича
ват продължителността на 
сравняваните редове, но то
ва не води към успех. Особе 
но ценни сега са изследвани
ята, в които се съчетава фи- 
зичесна целесъобразност във 
високо статистическа досто
верност.

еитка.

се предлагат за печатане.
III. За НОВЕЛА и ЕСЕ не се дават награди.
IV. За НАУЧНА СТАТИЯ не се дават награ-

— Статията „ОБВИНЕТЕЛЕН АКТ...”, обозна
чен с „Чемерник“, след дешифрирането установе
но, че автор е Богдан НИКОЛОВ, журналист, се 
предлага за печатане с необходимо дообработване.

V. За ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ не се даваг 
награди.

ДИ.

Целта на тези слънчево-зе
мни връзки е да бъде изслед 
вана причината на протича
щите процеси в една широка 
област на естествознанието. 

Досега
част от известните слънчево-

ЖУРИТО ЗА ПРЕГЛЕЖДАНЕ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТВОРБИ 

ЗА НАГРАДА

Засега въпросите са все 
окончателнооще далече от 

решение. Статистиката само 
подсказва някакви напълно 
възможни критични ефекти 
на слънчевата активност въР 
ху естествения ход на зем
ните процеси. Дотук се стига 
благодарение на научна про
ницателност и 
представи. Статистиката по
казва само начина на изме
нение на шхшеса. Затова то 
ябва да сме предпазливи, ко 
гато приемаме съобщени я за 
установени влияния на слън 
чевата активност върху зе
метресения, сърдечни забол- 
явания и др.

преобладаващата

СТАРИТЕ ХОРА И ПРОБЛЕМИТЕ ИМ

КАК ДА ИМ СЕ ПОМОГНЕ!
интуитивнине).общност по социална заши 

та. а обществото отделя, спо 
ред възможностите, финан
сови средства. В 3 
дом работят хора, квалифи
цирани за опазване здраве

Преди известно време в 
коридорите на Общинската 
скупщина забелязах

облечен в дрехи от 
Старе-

Ьсе пак истинско решение 
>на проОлема не е намерено. 
Струва ми се, че в система 
^.а на обществената 
за социално застрашените и 
остарелите лица най-малко 
си е изпълнил задачата су 
бективкият фактор. За това 
достатъчно говорят фактите: 
здравните 
латориите в селата, въцре

един
дравннястарец,

„самоцрънка бало”. 
цъЪ с видни следи от нате 
жалите години, надникваше 
в един. след това бавно се 
отправяше к-км втор, изли
заше навъсен вдигаше взор 

и обнаде

грижа

Във физиката на околозе- 
мното пространство слънчево 
— земните връзки навлязоха

станции и амбуК7.м трети отдел 
жен почунваше на вратата... 
Очевидно беше: този остар
ял планинец има свои 
воли.

Приказката му е къса, по 
на приказките

ПИСМАни че напълно са годни за 
предназначението не работ
ят или нередовно работя!

социалните 
които съвместно с местните 
организации на ССТН н съ 
ветите ка местните обтнос 
ти трябва да изучат поло
жението -на всеки такъв слу 
чай. все ошр не са си из
пълнили задачата.

Централно място в проб
лематиката безспорно

въпросът: какво да се 
с имотите па стар 

домакинства отнс\

не-
работтшци,а на съвеспанадобна

много негови връстници в 
община. От 

бабата
Босилегр адска 
Караманица съм, с 
сме сами, на 82 години сме.

имахме,
Ученическият 

„Велко Влахович" в
училище

Бистър се помества в една 
хубава сглобяема сграда. Оборуден е с найнмоде 
рдн уреди. Тук 'всекидневно почти воични учени
ци от централното училище получават топла заку 
сна, а 25

стол при основно
ноДве деца си

нямахме... почи-късмет си 
еаха ни и двете. А ние, аз 
и бабата ми. остаряхме

сме способни дд РД
зае-и ма ученика три пъ.тн пневно се хранят, тъй 

като квартцруват в интернат към училището. Това 
са учен-тш от най-отдалечетште села: Карамачш 
ца, Доганица, Назърнца и Ярешнин.

Всичко това о добре, до. .. Учениците имат ед 
на голяма трудност. Касае се за хляба, който все 
нидневко пристига с автобуса от Босилеград. Уче
ниците взимат хляба и го пренастя в стола. Каква 
е изненадата обаче, когато видят, че хлябът е бил 
месен преди 5-6 дена, -поръсен с вода, за да омек 
не и вече плесенясал. Това се случваше доста чес 
то през изтеклата година. След 29 ноември >не само 
вед/наж, но два дни редом, останал още от пред 
Празника.

вече не 
ботим. да си изкарваме по
минъка... Докаго

прави 
чесгаитс 
но възможно ли е старчес 
ките домакинства да дадат 
имога на общината и сре 
1м у това да получат постоя н 
на парична помощ или друг 
Ш1Д постоянна грижа.

можехме
оби7вал тези врати,не съм

тук, но сега... Дал бих 
общината целия си имот, 
без да искам един динар.

някак да се гри

на

но да може 
жи за нас двамата...

Случаят ка 82-годишния 
<караманчании не е едипет- 

обшината. Почти във 
всяко' село ИМ2. по ияколко 
стари хора, на които е не
обходима 
жа. Навлезли в дълбока ста 

изнемощели и самот 
тях и болни,

то на населението, матери
алната база в зл равното де Значението на ва,проса па 

лага и о-зад ъ лбоч чено да се 
размисли -във връзка с то 
ва, особено сега когато се 
изготвят средносрочшгге раз 
войни програми. понеже в 
годините пред -нас този ,цро 
блем ше се изостря все по
вече.

вло постоянно укрепва 
рсониите центрова са пос
троени амбулатории и здра 
вки станипии. а в някои се 
ла наскоро ще гюл учат таи и 

подобни обекти. Прс 
оатропажна

■вея в

Предупреждавахме отговорните . в хлебопекар- 
тгпцагга, аю то изобщо .не текат да -чуят, не хаят и 
продължават със старите си навици. Вместо да се 
доставя най-пресния хляб до училищата, защото 
пътьом той загубва от качеството ли — те го из 
пращат именно ига училищата, като при това тъР 
сят пълна цепа. А знае се, че негодният за угтотре 
ба хляб се продава за други цели.

Дали е това хуманна постъпка и трябва 
младите детски и юношески организми, които сега 
се развиват и -които се нуждаят от здрава н пояс 
•па храна. Трябва ли децата да ядат развален хл
яб? Знаят ли отгч>вариите какво значи тбва за здра 
вето и докога ще продължават така? Къпе са ном 
петентлте, които трябва да поведат сметка аг пехве 
че да не се повтаря това явление.

обществена гри
ва или
д виж да се и 
служба (за домашно лекуварост. 

ни. много от Стоя,, ЕВТИМОВ
са в състояние да сите не

приберат дътхва за зимата.
отидат при лекар, 

вземат лекарства, да 
се снабдят с продукти 
първа необходимост...

За социалните 
на старите хора иа

често сс говори

ТЪЖЕН ПОМЕНсами да
да си

На 25 януари 1981 година 
се навършват ШЕСТ ТЪЖ
НИ МЕСЕЦА без прекрас
ния човек, лекар и придтел

д-р ДРАГОЛЮБ ЙОЦОВ 
гинеколог от Димитровград

от ли
проблеми

село
напоследък

заседания, в доклади, чс 
те във вестници

Наистина полагат сс- и 
усилия ла се съ. 

обществена база за

на

Благодарим му за всичко.конкретни 
здаде - 
разрешаване на този жмз- 
ненотрвптяггг проблем. Съ.з 
дадена е самоудравителна

Вера Александрова, 
възпитателна в с» БистърОТ СЕМЕЙСТВОТО
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Злободневна

ЛЮБАТСКА ИСТОРИЯ
Според „Градушка" от П, Я^ород

На скъперник сърце се стягащ 
„Държавата от дълга си бяга 
„Ще ли изсечат толкоз джанки" 
счита жена и довел я<ва: 
„Внимавай мъжо, няма 
а ракията пък лоскъпява".
„Хора, ата всички ток е нужен, 
да го въведем с труд задружен». 
— Ала, ей тук до трафопоста, 
да карам ток у Валози дори? 
Хора, в центъра ний сме доста 
можем сами, збирайте нари!"

Една, че две, че три 
и успешни годиш и... Долу. 
в селския център електрически 
«крушки и телевизори блестят.
А в махалите ламгш трептят, 
хората отправят поглед жаден 
към далекопровода празен.

Преди три години, най-сетне:
„В Долна Любата ток ше светне". 
Далекопровод има вече — 
мечташий ден, ие си далече!

дишам ични

„банки",

Прасе за работу Така стана! Плод на делото 
— ток светна долу в селото.
За махалите — следващи шанс 
и девиз: „Разчитайте ла пас".

Да мине сал, низката мрежа 
— радост шс измести копнежа. 
Напред, хора ма делата!
Сбогом ламгго, знак на бедата!Мину Новата годни, а син дш из Днмит.ровгр 

ад га нема да доодн. И 
лни днеадзи със спържу сушентще. чък йедън сви 
нс1ги бут и се надършдш — за Димитровград. Рей- 
сат .ме докара па павлиончето припадне, около тре 
ти януае. Ли се йош целивайоше за честито, товар 
ка при сииатога да ме не ване некой да дш нзвру 
жи уста. Стизам тамо — п одма целивате: Първо

я кво че (правим — (напъ
Три години минаха дели. 
Лами акцията 
и „никнаха"

С успеха делото да увенчаем 
За солидарност и пари. знаем.. . 
Общината ние неразвита —
.,да двдем някоя стотица".

пак потече 
сп>лбове бели — 

никой1 парите не жали вече.
Но пак се спря. Защо? Кой ли знай?

Додето сила .има 
дгобатанин, труд се труди, 
но с парите лесно не бива 
л ето някой веч' се чуди 
къде оу.мата да намери. 
Някъде старци останали 
децата мшш 
с други грижи се хванали.

Хората в общината казват: 
«Дълга си изпълнихме докрай,
„ Елсктричното" не го спазва. 
Елсжтричкото пък ие се тревожи 
че не завърши работата.
Кой ли може да му наложи, 
та да изпъдим, ний. тъ.мата?!

Кирил ГЕОРГИЕВ

синат. па снаата п децата ким н уста ми се излу 
цаше. Гледам ти, целпващ ме, ама .ие су ми се 
.много зарадувалп.

— Те. реко донел сам малко месо V днеадзигс, 
— Месо! Ршшше се они ко опръленн, и почеше на
ново да ме цоливащ, ама по-зарадувацо од оточка 
— Е кинво ви йе бре, ви стс ли имали месо 
Нову годину.

— И мамо, пмамо тате. ама съга ни требе кпко 
никигиш.

— Е за кво, па са йе трети, а Божата йс па

инженери
за

седдш?
— Че видиш, че видиш, промрмля емнат и се 

дадоше «а работу.
Пекоше, греяше, сноваше — и каредише масу 

ко за свадбу. ко за пред кума. Придвечер се пре 
мекнше и стануше на врата.

Йедно време те и некикви сътпо премелеини 
напълнише собуту.

Йедоше. пише, окаше, а син ми и снаа ми са 
де им доносе и сугтую — пливнуше у воду. У не 
кой замъп си отидоше. Сик ми >и снаа ми калсали

— Е койи бейоше тия еннко. юешт-и се я да

Месечна
наградна
карикатурапитам.

— Мани бре, такто. тия су съга главни.
— Койи су. йош я запиткуйем.
— Па тия решава^ чню жену че приме на ра 

богу, ла без това подмазуваЬЬе, моя Петрана 
тане и тую годину без работу.

— Аааа, това ли йе било, значи моята свиня 
че запоели снап/ту. Да сам знал па да сам заклал и 
оная две прашчина па да имана на предвид и уну 
ците. Него айд са да легамо. реко я,. йутре .рако 
треба да идем за село, а «ели автобусите за Висок 
иду преко Пирот я требе да се дигнем унугро у 
три сата та да стигнем увече у село.

№ 1 • .«у..че ос

к - I

ОТГОВОРЕТЕ
На по.местената тук карикатура в с рок 

от 15 дни дайте духовит отговор. Читателят, кой
то отговори най-духовито те получи 100 динара.* *

*
ЗАГЛАВИЕ 
ТЕКСТ —

Отговорите изпращайте на следния адрес: 
НИРО „Братство", 18000 Ниш. Кей 29 декември 8.

(За наградната карикатура)

Фамилно име, име:

ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА 

КОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ

всеки петък

Адрес
НАГЦД-

Урежда редициоап

ШаЯоит* „КУЛТУРНА ПРОГРАМА”колеги я
Д*Р«*тор

н главен и отговорен
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Ткжшгаескм редактор Б&РБяш, Елй онзи? у <4о л-Улуурн-ия до/ч

кяяюи кулгч/рни ггрог - ) 
рЯМи ПОДГОТВЯТ’

БОГДАН НИКОЛОВ 
Техмфонм: директор —
44454, Редакция 55-731 
Годишен абонамент 100 

• полугодишен 30 Уг4
7ТЛЛН-Р*

Т«куш« сметка 
«50М0А-Н2» 

СДК — НИШ

234/ / С&ЯТБЯ-
- Н-Я Г&Ш °

С.уиПеч* годед
ХЪЯ / НЯДГОШО

«в ух
2г. Паунонч

Ка

, &В1НП5Я 
?-Ущ/ н-1Ш'<=ВГГРБРГ 

/ ГРЛ.РН

М Я — Наш 
Адрес

(Г
Иадател- 

"■ото: Кей 20 декем-
м •

. /
I/,ч1 /


