
ЬРЯ-ТСТВо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.
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ВЧЕРА В БЕЛГРАД СЕ СЪСТОЯ 16 ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

Продължение на Тншня курс
На 16-то заседание, което 

вчера в Бел- 
коми- 

на югослав- 
прие „Про 

елемен

тен принос в изнамирането 
най-целесъобразни и 

единни становища, 
ва трябва да

се проведе 
град, 
тет

на част на ежедневната поли
тическа акция на Сздо30 
комунистите.

Дванадесетият 
СЮК ще бъде първи конгрес 
на нашата Партия, който ще 
се проведе без председателя 
на Съюза иа югославските ко 
мунистИ другаря Тито. Зато
ва в подготовката на конгре

на
Централният 

на Съюза При то-
се настояваските 

екта на 
ти за

комунисти 
основните

конгрес напроектодокументите 
ият
зултат на 
само на 
тет на

12-на
конгрес да бъдат ре

активността 
Централния 

СЮК и на централ
на Съюза на 

републиките 
области, но

изготвяне концепта 
на идейно-политическото съ
държание и

не
коминачина на под-

Дванадесетияготовка 
конгрес на СЮК."

на
ните комитети 
комунистите в 
и автономните 
плод на 
кратични 
циативи, 
троения на всички комунисти, 
първични и общински партий 
ни организации.

Периодът
половина,

от година 
колкото

и са, както и на самия конгрес 
трябва да се потвърди насо
ката, че 12-ият конгрес 
СЮК с целокупното си идей
но-политическо

остана
до конгреса, трябва да бъде 
период 
тивност на

Партията 
та на тази

разгърнати демо 
разисквания, ини 
активности и нас нана интензивна 

всички
ак-

членове 
подготовка 

нац-голяма сре 
комуни

на в сЪДъРжание 
представлява конгрес на рево 
люционния континуитет и ак
ция, и на тази основа, един
ство на СЮК. Изхожда се от

Димитровград получи нова 

автогара
ща на югославските 
сти. С В подготовката на 16 засе

дание на Централния комитет 
на СЮК ясно се изтъкваше 
стремежът към такава подго 
тозка на предстоящите кон
греси и конференции, 
ще представляват действител

активното си участие 
демократични 

разисквания, както беше

в работата и
становището, че през изтек
лия период са постигнати кру 
пни резултати в

те

изтъкнато в подготовката на развитието 
обществено-икономичес- 
I политическата система

заседанието на ЦК на СЮК, 
те трябва да

които на
дадат конкре- Автога Димитров- ти перона, чакалня и поме

щения за гардероб. Част от 
пероните е покрита с ко
зирка.

Новата автогара в Димит- 
е стоманена кону 
конструкция, поста 
8 стълба от арми- 

Движението на 
ще бъде 

се оча-
по такъв начин движе-

рата
град, чийто инвеститор 
„Ниш-експрес”, проекта 
изготвили

вката
на Титовия курс, който е си
гурна основа за бъдещи ус
пехи.

е
саВ Южноморавски регион група проектанти 

от Прокупие, а строителните

„Морава 1Г 

амбициозен план
Дванадесетият конгрес на 

СЮК трябва да направи ана
лиз на опитите, резултатите 
и трудностите в прилагането 
и функционирането на поли
тическата и стопанската сис
тема, идейно и теоретично да

работи извърши „Градня" от 
Димитровград, беше предаде

ровград 
созидна 
вена на 
ран бетон, 
автобусите в нея 
кръгообразно, като 
чва
нието да става без застои.

Дневно се предвижда да 
влизат — излизат 84 автобу
са, от които 45 на „НииЧек 
спрес”, а останалите ще бъ 
дат на пиротското автотран
спортно, „Автопревоз” от 
Чачак и др. превозни 
ганизации на сдружения т^зуд.

Този съвременен съоб
щителен обект в Димитров
град беше построен за мал
ко повече от 2 години и 
ките организации, обекта пре 
нара. В присъствието на пред 
ставители на основната

на на употреба на 18 днуари 
тази година.

Този съвременен съобщи 
телен обект на „Ниш-екс
прес" в Димитровград .кой
то разполага и със сервизно- 
ремонтна работилница, се 
намира на площада между 
железопътната . гара, р. Ни
шава и улица „Маршал Ти
то'' и заема площ от 1 050 
квадратни метра. Автогарата 
заема площ от 350 кв. ме
тра, гостилничарският обект 
300, а сервизно-ремонтното 
депо 400 кв. м. Автогарата 
има кръговидна форма, 
която са поместени помещс 
нист за продаване на билети, 
кантора за вестници и спи-

прокара пътищата към по-на- 
татъшно самоуправително из
граждане на нашето общес
тво, да разясни обществени
те противоречности, пред ко
ито сме изправени, да разра
боти идейно-политическа плат

В Южноморавски регион 
са неразвити всичките 13 об 
шини, от които 6 са напълно 
неразвити и целият регион 
изостава в развитието в срав 
нение с другите региони, в 
чиито села има много оста 
рели домакинства и прочее. 
Неразвитостта на региона е 
присъща и в републиката. Та 
ка още през 1974 година Из 
лълнителният съвет на Скуп 
шината на СР Сърби# е из 
дигнал въпроса за изработка 
на студия за дългосрочното 
развитие на Южна Сърбия. 
Посочената студи# е изготве 
на през 1978 година и в нея 
са изнесени главните иаскои 
за развитието на региона ;ю 
2 000 година, в която селско
то стопанство и хранително- 
вкусовата промишленост им 
ат предимство, понеже Южн 
оморавски регион има всич 
ки услови^ за развитие на 
този стопански отрасъл. Огу 
ди#та е приета от Скупщи 
пата за насърчаване развити 
сто на стопански изостанали 
те кратна в СР Сърбия, а 
в нейното финансиране е <вз 
ела участие и Мсждународ 
пата банка за обнова и раз 
питие. Изработени са отдел 
пи програми за развитие па 
агрокомллекса под название 
„Морава II".

Посоченият проект предни 
жда създаване иа овощни пл 
антапни на площ от 3 100 хе 
ктара, лоз# на площ от 600 
хектара.

За подобрение иа животно 
въдствотю ще бъдат поспра 
еня 740 кравеферми, 600 овц 
еферми, 247 омесени ферми 
(за крави иотяхе), 200 ферми 
за уго#ване иа свине, 120

птицеферми и 150 'сгопалст 
ва, специализирани за пчела 
рско производство.

Програмата от областта на 
първичното производство тр 
#бва да обхване над 10 000 
частни производитери, които 
съвместно с обществения се 
ктор, по принципа на сдру 
жаване на труд и средства, 
'Де я реализират. Предвиж

(Следва на 3-та стр.)

ор-

форма за творческа акци# на 
СЮК в осЪ.Ществяването и 
ефективното функциониране 
на делегатската система.

в

(С работата на 16 заседание 
на ЦК на СЮК по-обширно 
ще ви запознаем в 
щия брой на вестника).

сани#, и сувенири, кантора 
за продажба на 
произведения, с

ор
ганизация на сдружения труд 
„Ниш-експрес" 
град,
струва над 17-милиона 
даде на употреба генерал
ният директор на „Ниш-ек
спрес,, Александър Аврамо- 
вич.

следва-
тЮтЮневи 

шест покри в Димитров- 
обществено-политичес

АКТУАЛНО ди-

ДЕПР0ФЕСИ0НАЛИЗАЦИЯ На тържеството произнесе 
реч и председателят 
Общинската скупщина 
Димитровград инж. Борис Бо 
рисов.

на
вОт 20 дейци, професионално 

гащи различни отговорни постове, в СК 
в Нишки регион 12 са избрани за пръв 
път. Това

изпълни па всеки опит за лидерско издигане, 
бюрократично /ехнократическо поведен
не и други карнсристнчш! апетити, ко 
ито но-рано се явяваха гук-таме при 
някои хора, заемали с дълги годшш от-

е пола, съществена крачка
към деирофесионализация/а и деакуму
лацията иа функции в кадровата политика.

В този брой:
говорни постове.

Идващите иа отговорни постове сега 
хора, шшетшш идват с едно единствено 
желание: достойно да изпълнят довере
ната има задача, при искрено и най-тяс
но сътрудничество и допитване с оста
налите членове иа колективния орган.

Завръщайки се по предишните си ра
ботни места хората, които са изпълн
явали различни отгворни длъжности ио 
луча ват нова възможност да прилагат 
придобития опит, като съдействуват за 
изграждане иа нови отношения и пове
дение в духа та Титовпта инициатива 
за колективна работа, решаване н отго 
вориост.

Връщането на „старото“ работно мя 
сто, никак не е деградации, а нормален 
самоуправнтелен ход.

ф Беседа с Раде Чнрич 
—председател на ко 
ординационнмя коми
тет за подготовка на 
Третия конгрес 
самоуправителите 
Нишки регион

Тази практическа 
явапето в дело на Титовата инициатива 
за колективна работа и 
беше оповестена на неотдавна проведе 
ното заседание на 
иа Междуобщинскага конференция 
Съюза иа комунистите. Надделява се до
сегашната практика хората да се зашг- 
маваг с политическа работа като про
фесия.

Практическото осъществяване 
лектиниия начин ш работа и решаване 
с въвеждането на едногодишен мандат 
и измедяемост на кадрите се дава въ 
зможяост още сега за включване на 
все по-широк кръг от кадри, които ко
лективно да решават и оттоварят.

С това напълно се съсичат корените

крачка в нретпор-

отговорлост
наПредседателството в

Iна — 3
4} Изчезва ли една ма

нифестация --------- *
ф Принос КЪМ общия "

прогрес  ^
0 Любов към родното

огнище  *
0 Най-много слаби по

математика------- 8
Ц Още един доктор по 

медицинските науки 10 
0 Моля, без докаче* 
ш --------12

иа ко

М. Д.
ние
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[3*Заложниците освободени & ГАт■<'л

.1

й:"не на американските залож 
унижение, но съвсем рацио
нално — като едно облекче 
ние, като премахване на ед
на голяма грижа и морална 
и политическа т равма.

Разрешението на американ- 
ско-иранския спор главно се 
счита като успех на упорито 
и устойчива дипломатия» ко 
ято имаше „твърди" ходове, 
но при това „но счупи яй
цето".

много
велик"

в Иран стана18 ча жНици 
по-важен от „първиЯ

Във вторник, точно в 
са и 30 минути по югослав- 

с аме американски 
Роналд Рейп>н. ко-

ден на новияско време самолетът 
риканските заложници полет
ял от аерогарата в Техеран. За 
ложниците най-напред прие 
тигнали

адпрезидент 
йто на същия Двн и почти в 

пое длъжност а8Ш ш
'У

СЪ1ЦОто вРем® 
та президент I шна САЩ.

■в Алжир, след това 
база в Западно- 

Висбаден, а
Швъв военната 

германския град 
от там 
рикански щати. 
нето на 
ломати

Т'Мна американ- 
криза, която 

си на

Развръзката
ско-иранската 
достигна кулминацията

1979 година (ко-

в Съединените аме- 
Освобожда- :ЛШ I -дуя

. - |'*Й
У.

■-ШШ

,.!■ ■ '* шк4 ноември
група от 400 ирански сту 

себе си

американските дип 
станало, както съоб- :гато

Съ“Дината на американско- 
споразумение, ко

денти, провъзгласили 
за „последователи на имам 
Хомейни"

ТАпредста-официалният 
на иранското правител

щил 
вител
ство Ахмад Азизи, след като

иранското
аме- еТо има форма на две отдел 

ни декларации на Алжирско
то правителство, късо предо 
дена, е следната:

Ж гШ локупираха 
посолство в Те-риканското 

херан и заплениха намиращи 
те се там 52 американски ди

САЩ изпълнили всички задъп 
от споразумението и 

прави 1.‘ Жжения
след като алжирското

осведомило Иран, че пломати), и оттогава продъл- 
застрашаваше меж

— американско отказване 
от военна и политическа на- 

във вътрешните рабо

телство
в алжирската банка при Ан
глийската централна банка в 
Лондон са внесени замързна 
тите ирански средства.

Така за обществеността

жително 
дународния мир и разведря- меса

ти *на Иран,
— върЩане на 

имущество и
— американско отказване 

от съдебните дела във връз
ка с блокрианите 
Фондове и имущество 
САЩ.

в световнатаване, е приета 
общественост с облекчение. 

Споразумението,
условията за освобожда 

ници в САЩ било-прието ни 
то като триумф,

Среща на Върховен 

с Хонекер
иранското

определя-в
щоСАЩ, а също така и в це

лия свят, 444 ден от 
мата на американските

дра-
нито катозало-

ирански
в

Жестока офанзива на въатащите 

в Салвадор
При това трябва да се имат 

и излизането По време на посещението си в Германската де
мократична република през миналата седмица, съ*о 
зният секретар на външните работи Йосип Върхо- 
вец бе приет от генералния скретар на ЦК на Еди- 
ннната германска социалистическа партия и пред
седател, на Държавния съвет на ГДР Ерих Хоне
кер.

отпредвид 
сила на американските ико
номически санкции срещу 
Иран и върщането имущес
твото на бившия ирански шах 
и неговото семейство.

Наред с това 
те започнали 
рат най-силната 
душна база в Илапонг, както 
и комендантствата на нацио
налната гвардия на салвадор 
ската армия. Представители 
на Фронта призвали работ
ниците да окажат помощ на 
въстаниците, да завземат за
води парализират стопанство 
то на страната.

Един ' от петимата въстани- 
чески коменданти в Салва
дор Каетано отправил при
зив чрез „Радио — Либераси 
он", с който подканил чис
лящите се към таканарече- 
ната „Офицерска младеж" 
да се приобщат към въста
ниците.

въстаници- 
да/ бомбар^и- 

военно-въз

Почти във всички краища 
на Салвадор през последни
те дни продължават да се 
водят борби, с които Фрон- 

осво-
започнал очаква- 

заключителна офанзива, 
насочена към сваля^з 
сегашния военно-демохристи 
янски режим в тази стра
на. Въстаниците предприе
ли силни нападения с цел 
да се превземат в свои ръ 
це по-важните градове 
Салвадор. След няколкоча- 
совни борби, те успяли да 
завземат 11 места, повече 
от които се намират в не
посредствена близост до Сан 
Салвадор.

В приятелския разговор, Върховец предал на 
Ерих Хонекео приветите, които му изпратиха от 
името на Председателството на СФРЮ Цвиетин Ми

на Председателството

тът на националното 
бождение 
ната Накратко наи от иметоятович

ЦК на СЮК Лазар Мойсов. Хонекер поблагодарил 
за приветите и изпратил привети до щгословското

на

РЪКОВОДСТВО.
БЕЛГРАД: В разговорите 

на председателя на Председ 
ателството на ЦК на СЮК 
Лазар Мойсов с делегация 
на Португаската комунисти
ческа партия» която пребива
ва на посещение в нашата ПОДГОТОВКА ,л НА МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА НА НЕОБ 
страна, изтъкната, че в отно ВЪРЗАНИТЕ В ДЕЛХИ 
шенията между всички демО 
кратични партии и движен 
ия последователно трябва да 
се спазват принципите за 
независимост, равноправие, 
ненамеса и отговорност на 
всяка партия и движение пр 
ед своята работшгческа кла

20 ГОДИНИ НЕОБВЪРЗАНОСТв

Потвърждение на независимостта и 

силата на движението
", Индия се очаква пред- 

стояшата министерска кон
ференция в Делхи да ук
репи единството на движе
нието на необвързаните 
да изнам*>>и решения 
някои проблеми, пред които 

авени необвързвните

най—важно е, че съще
ствува „единен подход къ,м 
важните глобални въпро
си". Нареждайки въпроси
те 4 рт международния мир, 
сигурност, детант, разоръ
жаване и развитие, Рао под 
чертал,
си съществува 
не спорейки, че 
други въпроси 
разлики. Той енергично

са и народ.
РИМ: Терористие освободи 
ах киднапирания съдия Дж 
овали д’ Урсо.

иЛОМЕ: Още едно кризисно 
огнище на „черния контине
нт". Сле~* оповестяването на 
вестта, че Либия и Чад ще 
се обединят, Франция изпра 
ги свои военни части в няк 
ои съседни на Чад страни. 
Обстановката в този регион 
напоследък се изостря. Как 
го съобщава Танюг, Либия 
е готова да се противпоста 
ви на .цаканата на франция 
с въоръжена интервенция в 

, Чад", а Париж досипва олио

за

са изпр 
страни".

Това неотдавна изтъкнал ше 
фът на индийската диплома- 
Ти я Нерасимо Рао в 
по-дъ.лъг разговор с домаш
ни и чуждестранни журнали
сти.

че по тези въпро- 
консензус, 

по някои
съществуват 

от-един
хвърлил теорията, 
която конфликтите 
необвързаните 
знак на 
жението. Рао 
се надява

според
между

страни 
разпадане на дви-

са

Министърът по външните 
работи на Индия също та
ка решително потвърдил, 
министерската 
отново- ще 
ренните принципи 
тиката

изтъ.кнал, 
на напредък

че трипартитните преговори
ду Афганистан, Пакистан и

, Иран и потвърдил, че минис 
необвързаните 

страни. Ще разговарят 
среща- Афганистан. „Ние

ме, че няма 
за който
намери решение. *

че
в

межна огъня с „готовността си, 
че ще се озове на призива 
да защищава южната част 
на Чад доколкото там се от 
правят либийски военни час Рао изтъкнал,

ПЕКИН: Икономическата по

конференция 
афирмира ко-

на поли- 
необвързаност.

трите на
за и за 

се надява- 
да има въпрос,

че за
та се 
програма

литика на съгласуване е от седание( 
жизнен интерес на китайс та 
кия народ. Ако не водим так ще се 
ава политика ние и занапред шнината 
ще имаме финансов дефиц- движението 
ит и увеличение на цените конференции 
— споделил подпредседател дина в Белград, 
ят на ККП Дън Сяопин в ра Отговаряйки 
зговор с представители на 
Долния дом на японския па че 33 
рламент.

подготвя специална 
и специално за- 

спомената е
да не може да се

да-
12 февруари), на което 

ознаменува 20-годи- 
от основаването на

я
Във връзка с иранско-ирак 

гкия въоръжен конфликт, 
Рао припомнил, че инициати
вата на

Първата 
през 1961 го
на

необвързаните не 
е завършена. Рао говорил и 
за милитаризацията на 
дийски океан, на

въпроси 
на журналистите, Рао казал, 

движението не е хара
ктерно „монолитност",

на

мЯВ жестоките борби в Салвадор страда и невинно населе 
Фото — Танюг

което
ние нистерската конференция ше 

но посвети особено внимание.
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‘регион Сп~АДЛ,чирич' председател 
РЕГИОН по ПОДГОТОВКА НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ В НИШКИ 

НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА СА МОУПРАВИТЕЛИТЕ

/гоши от
РЕВ0АЮЦИЯ1Я

И ишш шитоВ Нишки 
Р. Чирич 
е създаден комитет с 
ставители от

ни общности 
делегатската 
основа на 
тическата система,

регион, изтъкна 
всамото

на интересите, 
система става 

обгцествено-поли 
въвежда

говорното отношение към 
труда и средствата на труда.

Р-азбира се, в предконгрес 
ната дейност всестранно тряб 
ва да се разгледат и афир- 
мират положителните опити, 
решения. В анализите тряб 
ва критически да се оцени 
собствената роля, права и 
задължения, да се анализи
ра работата на отделни ин-

начало,
пред-

всички самоуп
равителни устройства, Пора
ди обемността и 
теми

бройните 
са и три 

за три тематич ДЕЛОсъздадени 1 А'-г ')I /1’$ Дйподкомитета 
области:

-•

Аз»цу

ни създаване и
рзапределение на дохода 
доходните отношения, 
жаването и

и
сдру-

За победоностиия Х°Д на на
шата революция, 1981 годи
на е червен юбилей. Делово 
и творчески, със 
към нови постижения, ще 
ознаменуваме 40-годишнина

та на въстанието и социал-

ки среди се чувствува стре 
меж към делов характер на 
честауването. Надделява съз 
нанието, че този начин на 
чествуване не

споразумяването 
и делегатската система. 

Координационният

ституции, да се анализира ме 
ханизмът и инструментарият 
на общественсьикономичес- 
ката и политическата система.

Всичко това — подчерта Р, 
Чирич — изисква една широ
ка обществено-политическа 

дейност,

комитет
е съчинил програма за дей 
ност, а подобни 
създадени
Щини на региона. Те 
приели свои програми за дей 
ност.

стремеж

/ Iкомитети са 
във всички об- 

също са

представлява
негово опростяване, но нал 
ротив, свързването с•истическата революция на 

народите и народностите на 
33 Югославия. Безопорно това 

с удобед момент с гордост 
да се направи равносметка 
на постигнатото' в революЦи 

на тру- ята и социалистическото ст 
народ, и Съюзът на роителство, постиженията 

да бъдат по-известни не са- 
■ мо на нашата но и на све 

товната общественост, да се 
каже какво представлява тв 
орчесткият принос на доуга 

да ,ря Тито и нашата Партия в 
менянето на обществените

най-
актуалните обществени и ик 
ономически проблеми ще из 
рази цялото богатство на 
нашата революция. Впрочем, 
ние никога не славихме мин 
алото заради него самото, за 
щото революцията продъл
жава; та е нашето настоя
ще и бъдеще.

ВКОЯТО МЯСТО 
всички.изява имат

за дейност има. И Съю
зът на комунистите, и Соци

ПрогрЧирич изтъкна, че Нишки 
регион на Третия конгрес 
ще поднесе девет съобще
ния, като при това спектърът 
на темите е доста широк и 
обхваща почти всички облас 
ти на самоуправителната ни 
практика. Разбира се, че с 
това няма да се изчерпва це 
локупната дейност. Напро-

ми

алистическият съюз
ДОВИЯ

синдикатите, и Съюзът на со
циалистическата младеж/ сдру 
женията и дружествата, 
облици на

Р. Чирич
като

самоуправителното 
устройство, също могат 
дадат значителен принос, ка 
то анализират

се едногодишен мандат 
колективна работа и 
ност,

и
отговор-

установяват се нови 
обществено-иконоически от-

Стремежът към делов ха
рактер на чествуването не 
значи, че няма да има тър 
жествени академии, събрани 
я, симпозиуми и пр. Ще ги 
има и те са необходими, но 
само толково колкото позво
ляват нашите икономически 
възможности, колкото тези 

В ознаменуването на юби манифестации дават принос 
ле* ще бъде въллътена ист
ината, че Тито'не е сред нас. редвид широкия характер 
Няма ни го -човекът, с кого т-тт!!!!!?6 на юбилейната 
то живеехме над четири де- активности Раг?1„<??оразнш'е 

На регионално равнище сь тм^о/гоГи^е^ре1^^ посветени на събития и лич 
ществува общност на клубо- вод^ме съдбовни НОсти С*®»* Да свръзваме с
вете на самоуправителите. Във войната, извоювахме «е коит° и 1мак всяка

Клубовете на самоуправнте зависимост станахме свои година ознаменуваме: дните 
лите са съставили свои про на свое н0 познанието, че въстанията в републики
грами и. те ще анализират от останахме без Тито прерас- д осл°1 ма'Рт' Първи май, 
делни теми 'от обществено- тна в съзнание на всеки победят3 м^досста- Деня на 
икономическите и самоуправи наш човек, че и сега сме и ^ а' ноември. Търж
телни отношения- винаги ще бъдем с Тито и тп аТа 13? пов°Д тези праз

В заключение Раде Чирич неговото дело. Гордостта ни, рат в ПШ^
изтъкна, че набелязаната пред че имахме Тито укрепва съз ън работното вг)е Нп„=_-Г
конгресна програма, в много ! исто ни за великите дела сметкя , 1_
____  конто ни остави Тито: само сметка за иконолштгге,
р и се реализира и трудо управлението, силната работ като императив на настоиш 

ВИ организации и други само ническа класа, рсволюцисяш и* момент яш
управител^! устройства ана пя Съюз на ко.чущютнтс. ’ ,В годината на юбилея ни 
лизират собствената самоуп братството и единството-; раз оч.кват и други задачи и ак 
равителна практика, стреме,, гд.рпатата сотстема-навсеиаро Шт „
ки се ТЯ да послужи за още дната отбрана... ШП1,.толто са от значение за
по-добра стопанска 
дейност. Същевременно то
ва ще бъде най-конкретен 
принос за реализацията на 

стабилиза-

тив, всяка трудова органи
зация или общност, 
да анализира собствената пра 
ктика. Основна характеристи
ка, според думите на Чирич, 
е да се избегне теоретизи- 
рането и историческото ра 

(научно тълкува-

своята дей- отношения, в протижтоставя
и своята самоуправител нето срещу експлоататорите

на практика. и чуждестранните завоевате
А облиците могат , да бъ- ли, в изоюването на нашата 

дат н най-разнообразни: от свобода и независимост, 
конференции на самоуправи изграждането на социализма 

■ тру- и самоуправлението,
до разгово

ри около кръгла маса 
ги срещи и разговори с не-

трябва ност
ношения, все повече се 
вори за истински доходни от 
ношения между ООСТ и пр.

— Изправени сме пред ре 
лага се да съгласуваме инте 
ресите.
та критически да се разгле 
дат причините за такова съ-

го

в

телите в по-големите
зглеждане 
не) на собствената дейност. 

Между И и Ш конгрес на

дови организацииОттук необходимост
Имайки ви дру

самоуправнтелите са създаде посредствените
тели.

производи-стояние.
Работниците

ни нови институти 
нова на Конституцията и За-

въз ос-
непосредстве- 

но трябва да решават 
всички жизненотрептяЩи про 
блеми, за да се извиси от-

година
по

кона за сдружени* труд. 
Провежда се преобразова-

№ ПРЕД III КОНГРЕС НА 

САМОУПРАВИТЕЛИТЕ II ИЗВ

Тези дни редакцията на в. „Братство" посети Раде Чи 
председател на Координационни* комитет по подрич,

готовка на Третия конгрес на самоуправителите в Нишки 
регион. Изоплзвахме случая да беседваме с Р. Чирич за 
активностите в региона, които предшествуват Третия 
грес на самоуправителите.

кон
активността на всички 
дещи се->

тру
граждани и всич

и друга Затова юбилеят е удобен 
момент още повече да се по 
твърди Тптовото и наше де 
ло. Следва, да настояваме це .. 
лакуннату активност да полу 40-годишнината ч 
411 'Йх^шествои характер, то и сощгалнсгнчЙ 
да трайно доближава лющвд. Таан
Пе .У^еГитовнте мисли и де 
ла, пй-.този автентичен 
на, познания за нашата 
люцпя н социалистическо са 
моуатравление, до трудещи
те се, а и педи всичко до 
дите, да ги насърчава към 
непрекъснато творчество. В

ки субектй 
СТВОТО В ОЗНс.

I сили в обще 
нуването на 

въсташ!е
на предприятията в дица слабости, произтичащи

от множеството различни 
интереси. Има явлени* на 

създаване на самоуправител- бавност и неефикасност. На

ние
трудови организации. Сво
бодната • размяна на труда,

икономическата
лехата рево 

година^ ще се 
състои Трети конгрес 
моуправителите, ще запечне 
подготовката на 12

ция.
Ст. Н.

на саизвор
рево

конгрес 
на СЮК, ше се ознаменува 
годишнината от смъртта на 
президента Тито.Морава II“ - амбициозен план мла

33
координирането иа цялата 
тази активност най-голяма 

съюз роля играе Соцналнсшческ 
и* С1оз Платформата за оана 
менулане ма 40-годишшшата
на въстанието и социалис-

Това е голям и амбициш 
си проект, който изисква а/п 
гажиранс на всички субект 
ивни сили за навременна но 
дготовка и реализация /на съ 
цщяу. Това с фактически и 
съставна част иа , средиосро- 
чнаха развойна програма но 
развитие .на агронромишлен 
ия комплекс в IОжноморавс 
ки регион. Членовете на Прс 
дседателстоото на Междуоб- 
вдиската конференция 
Социалистическия съюз 
заседанието си от 20 февру 
ари най-щателно разглеждай

От 1 -ва стр.) к/и проекта, приеха и задача 
та Социалистичес кшщт 
вгю всички общини в репио 
на иа бъде носител всред 
селскостопанските произведи;
тели и засега дребните селс тическата роволющгд на на 
кстопански трудови органи родите и народностите иа 
зации за реализация на про Югославия, която црие Пред 
ектл. Сигурно с. че и Същ оедателство то на Същината 
зш на камуниститс и остана конференция иа ССТШО бе 
лите субетстнвпи сили щс се зопорио е добра осиючза за 
ангажират в реализирането това. На основата на тош До 
на предстоящата задача за кумепт вече приеха свои про

грами за чествуване на то 
зи виден юбилей всички об 
ществсполюлитческл и об 
ществени органигзацнн. Пра* 
шг впочатлюиие. че във всич

да се и строеж на атроиро 
мишлоли мощности. Общите 
капиталовложения за. реали
зация на програмата, според 
цепите от 1980 година,

бъДе 5.403^34,000 динара, 
от която сума почти полови 
ната ще бъде вложена в г/7р 
личното производство, а ДРУ 
гага тюлоттна — в изгражда 
пето на прерабогватсли/и 
цргости. Програмата обхваща 
капиталотюложеиия «ъ® 1КГИ 
чки общини, в това число и 
Босилеград и Сурдуяица.

ще

мо на
па раааитие и подобрешю на сс 

лекото стопансктво пс рспю .г-г::.
на.

Б, К.
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СИГНАЛИ

ТАКА, ТРЯБВА
чии, но всички те имат общ 
знаменател. При това 
още нс сме готови да се от 
кажем от старите отношен
ия, и поведения понеже ста 
ритс навици са все пак по- 
удобни.

Нерядко отделни лица, до 
ри и тези на отговорни длъ 
ж пости в организациите 
сдружения труд, когато аргу 
ментирано се разисква

тези въпроси, тихомълком от 
минават проблемите. Даже 
„тихото мълчание'4 не прест 
ава и когато става дума за 
необходимостта от по-рацио
налното общо и инвестици 
ошю потребление.

Своите становща и мнения 
не винаги изнасят #сно и от 
кровено, даже и там къде 
то трябва да напрвят това. 
Или ако ги изнасят на разл 
ичните разговори и заседан 
ия, които готовят обществе 
нопблитическите организац 
ии с цел да се върви с по- 
ускорен темп, не винаги вър 
ви леко.

Заседанията и разговорите 
за тях са едно, реализиране 
то на становищата и дого
ворите в практика, друго. 
Вре още се чувства, че мно 
го по-леко е да се слуша и 
да се правят отстъпки, кои
то са от вреда за реализира 
не на общите становща. До 
къде и докога?

Нерядко 
че сме се договорили за не 
що и че договореното тряб 
ва да се проведе в дело. За 
СъжалеШ1е същото често ост 
ава на хартия- И взетите ре 
шепи# и становища за осъ
ществяването на икономиче
ската - люлитнка не рядко им 
ат подобна съдба.

Когото става въпрос 
това н причините са разне

се констатира,
все

ЗА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА
...Мисля, чс всагчки сме съгласим с това че 

капиталовложения, са прекомерни, чс ненашите
са в съзвучие с материалната база на нашата стр 
ана, с темпото на създаването и с необходимото 
постепенно повишаване на жизненото равнище. 
Това оказва влияние не само върху забавянето на 
ръ.ста на жизненото равнище, но дори предизвиква 
негова стагнация- Следователно, за да може жмз 
неното равнище непрекъснато Да расте и да се по 
добрява, е необходимо между другото да се промс 
ни и политиката на капиталовложенията.

Построяването на разни нови нестопански обе 
кти и нови недоходни фабрики, изграждането на 
нови еднородни фабрики вместо, да се разширя
ват съществуващите и кооперацията, за което са 
необходими много по-незначителни средства), тря 
бва да се изостави, защото всичко това наглед има 
тенденция на стопанска автаркпя, и представлява 
за нашето общество и голяма вреда, а понякога 
се превръща и в политически проблем. Нашата 
бъдеща политика в капиталовложенията трябва да 

* бъде насочена така. че да обезпечава доходност на 
влаганията на инвестиционните средства в полза 
на цялото ни общество, в полза на повишаването 
на жизненото равнище, като за това кажат думата 
си производителите в нашето социалистическо об 
щество. За разни смущения, които се праят на по
нататъшното усъвършенствуване на стопанската си 
стема. която беше приета и \пгвърдена в Съюзната 
скупщина, не могат да се обвиняват трудовите ко 
лективи, но отделни политически фактори.
(Из доклада пред Оамия конгрес на СЮК, Белг 
рад, 7 декември 1964 година)

на
за

по

ДИМИТРОВЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ВИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ГРАДСКА ОБЩИНА

ДО*”?

Добри успехи, но има и 

недоразумения
ществената самозащита, в7,в 
възпитанието на младите и 
в разяснителната работа по 
зачленяване на нови кръво
дарители.

Както неотдавна заяви Си 
меон Костов, секретар на 
основната организация 
,,Червения кръст'' в Димит
ровград, в общината 
8 620 членове, или 
населението. На завидна ви-

Организацията на „Черве
ния кръст" в Димитровград
ска община е всред най-ак
тивните в Социалистическа ре 
публика Сърбия-

През последните две 
дини техният броят на кръ- 
водарителите надминават дву 
кратно заплануваният брой- 
Всред най-отзивчивите кръ
водарители са младежта 
пионерите. През

Имайки предвид сериозно 
стта на проблема, ако ще
те и идейно-политическия, 
то той не може да търпи 
отлагане. Пред всички обще 
ствено-политически структу
ри в общините и основните 
организации на сдружения 
труд стои открит въпрос за 
разрешаване. Първичните па 
ртийни организации в това 
отношение имат най-отговор
на задача.

то

на

има 
50%> оти

изтеклата

штщ*
ИНТЕРЕСЪТ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА

Нашата политическа и икономическа система 
ние сега усъвършенствуваме така че в нея да на
мерят пълна изява самоуправителните интереси на 
работническата класа и всички трудещи се и едно 
временно напълно Да се афирмират правата и инте 
ресите на всички наши народи и народности, на 
всички наши републики и покрайнини. За социали 
етическа Югославия не съществува дилема по отно 
шение предимството на националното над класово 
то, или обратно. Пренебрежението на едното или 
на другото, за нашата многонационална общност 
би било от вреда и неприемливо. Защото без огл
ед на националните специфичности, основните ии 
тереси на работническата класа са тъждествени в 
Цялата страна и затова и тя представлява цимент, 
главен кохезионен фактор на нашата самоуправи 
телна социалистическа Югославия. Несъмнено, тя 
ще остане • такава и занапред.
(Из речта, произнесена на Втори., конгрес на са 
моуправителите на Юголсавия, Сараево, 5 май 
1971 год.)

к. м.

Кратки
новини

ДИМИТРОВГРАД, 
януари в Диимтровград 
проведе съвещание 
ма: 
чески

На 14
се

на те-
Актуални идейно-полити 
) въпроси, свързани с 

развитието на селското сто- 
което взеха учас 

секци- 
стопанство

панство, в
тие представители на 
ите по
към Общинската конферен 
ция на Социалистическия съ 
Ю3» представители 
нар", представители 
ществено-политическите орга 
низации и др. Разработено бе 
ше между другото и уводно 
то изложение на д-р Слобо- 
дан Миливоевич, изнесено на 
неотдавнашното заседание на 
председателството на ЦК на

Кръводарители от „СвободаСАМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Работническата класа е тази. която на първо 
място трябва да вдъхне живот на нашите .самоуп 
равителни отношения'и тази нейна роля никой не 
може да замести...’ у, ‘
(Из речта, произнесена на митинг в Титово Ужицс 
на 8 май 1972 година)

селско

те също са събра-година сота, според него отзив-
на „Сто 

на об
ли 12 000 кг стара 
над 4 000 кг текстил и други

хартия, чивостта 
на сдружения 
кто изтъкна, 
заслужава

на организациите 
труд. Но, ка- 

Костов упрек 
неотзивчивостта 

общ- 
ПРЯ

суровини. Голямовторични 
е ангажирането на членовете 
на „Червения кръст" и във 
всенародната

на самоуправителната 
ност на интересите по 

детска защита и самоуп 
общност 

здравна защита. Тези 
ности би трябвало 
да сътрудничат с организаци 
Ята на „Червени* кръст”, за
ЩОТО

отбрана й об ка
равителната по

БОСИЛЕГРАД ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА ДЕЙНО РАБОТИ общ
по-тясно.

ЯуГчне напред в ндейно-пошическото издигане 
на комунистите _ „Милентие 

Попович- В Сурдулица 
Диспансер за трудова 
цина в местността Бело 

Стойността на

имат много допирни 
в своята активност. 

Затова е необходимо 
те в своите 
белязат 
стно

точки строи
Медиен Ъщ и -

програми да на- 
задачи, които съвме 

трябва да 
с организацията 
нист. кръст".

по- 
обекта

ще възлезе на над 6 мили- 
динара. Обектът трябва 

да бъде завършен

За работата и дейността 
на Политическата школа 
П~и Общинския комитет -в 
Босилеград, ни осведоми Вл 
ад и.мир Стоичков; председа
тел на Съвета на Школата:

— Напълно може да бъД- 
доволни от работата на 

школата. Курсантите макар, 
че ги има и от районните це 
нтрове на селата.*Д. Любата, 
и Лисииа редовно посещават 
школата. Дисциплината е до 
бра. Лекторите, изтъкнати 
обществено-политически де 
йци и специалисти за всяка 
тематична област за всеки 
час сериозно се готвят. Слг 
ед всяка изучена област с 
курсантите се водят разис
квания, каза Стоичков.

ле.Комунистите чрез ежедневни акции в процеса 
на работа трябва да се приспособяват към сегаш
ните условия на общественото самоуправление и 
по-успешно Да изпълняват задачите, които стоят 
пред тях.

изпълняват 
на „Черве-

Т. П.
она

до среда 
та на настоящата година.

В ДИМИТРОВ СЕКРЕТАР 
НА СИО ПО ЕЛЕКТРОСТО- 
ПАНСТВО

Делегатите на Скупщината 
на Самоуправителната общи 
оет по електростопанство 
Ниш на заседанието си от 
14 януари т.г. избра за сек 
ретар Венко Димитров.

Досега В. Димитров беше 
секретар на Общинския ко 
митет на Сък>за на комуни 
с^ите в Димитровград. Член 
е на ЦК на СКС и на Пред 
седателството на Междуоб

СКССван,шГНфеРеН1Щ^ Н3

НИШ. — Колективът на из
дателство „Братство" посети 
„Цветния дом" в Белград и 
мУзея „25-тн май”.

ДИМИТРОВГРАД. ■ Наскоро 
тре се подеме акци* 
чистване на града, 
лючение е 
давна 
местно

В процеса към по-нататъ
шното укрепване на нашата 
самоуправителна социалисти 
ческа общност и укрепване 
на обществено-икономически 
те отношения в процеса на 
динамичното развитие 
производството й междуна
родните • отношения,' 
наш трудов човек производ
ител и самоуправител, а осо
бено членовете на Съюза на* 
комунистите, трябва да бъд
ат не само идейно-пЬлитичес 
ки издигнати, но и акцион 
но единни.

Борбата за все по-качестве 
«ото идейно-политическо из
дигане заема едно <->т най- 
значителните место -във вси 
чки партийни документи и 
всекидневно се правя!' уси- 
лия същото да се 
на по-високо равнище 
всички среди.

Изхождайки от заключени 
я'га на ЦК, че идейно-полити 
ческото издигане е лична не 
обходимост и обществено за 
дължение за всеки

ем

за по- 
Това заквна издигне 

във прието на неот 
състоялото се съв- 
заседание

всеки
на Пред

седателствата на ОК на ССТН 
и ОК на ССЮМ.

БАБУШНИЦА. _ Неотдавна 
нови* брой на мно 

готиражката „Поглед", която 
издават учениците от обра
зователния център „Вук Ка 
радя^ич'. '

член,
■при Общинските комитети 
дейно работят Политически

те школи.

излезе

М. Янев
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СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В СУРДУЛИШКАОБШИНД 
ПРЕЗ НАСТОЯЩИЯ СРЕДНОСРОЧЕН ПЕИЮДБЕСЕДА С МИРНА СТОЯНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА О* НА ССТН В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Внедрява се делегатската 

система
със съшшна ушни
ЗА 1Ш-6Ш0 ГМШШ

ТЕЗИ ДНИ в Боаилегрздс 
ка община започна публичн 
ото обсъждане върху проек
топрограмата на Междуобщ 
инска скупщина в Лесковад, 
по обществено-икономическо 
то развитие на Южноморавс 
ки регион, за период от 
1981 до 1985 година. Разиск 
ваяията върху този важен 
документ.

Трудещите се и гражда
ните трябва да дадат оцен
ка на предложенията и насо 

• ките в проектопрограмата, а 
. същевременно и да даатсв 

еи предложения и сюгжест 
ии, така че програмата да 
бъде по_съДърлсателна и 
реална и цялостно да обх 
вале обществеио-икюяомичес 
кого развитие на региона, а 
ведно и на Бооилеградска об 
щина.

На същото заседание, чле 
новите на съвета разгледаха 
и пуснаха на публично обс
ъждане и проектопрограмата 
на Основната общност на 
у ката и проектопрограмата 
на СОИ по физическа кул
тура за период од 1981 до 
1985 година, както и програ
мата на СОИ 
защита.

Изпълнителният съвет при 
Общинската скупщина в Бо
силеград прие предложение
то на Междуобщинската ску 
пщина в Лесковац да фина 
ноиране на Сдружението на 
дистрзфиците, форлптрано 
през. 1979 година, но ведедет 
вие на недостиг на средства, 
същото досега не е действу 
вало. За тази цел Общинска
та скупщина в Босилеград 
ще отдели, според обществе
ни,^ договор' 5000 динара, а 
СОИ за образовашге 3000 ди 
нара.

Членовете на Изпълнител
ни* съвет, още веднаж

констатираха, че пътната мр 
ежа в общината е в лоше 
състояние, а особено сега в 
зимни# период, когато дви
жението вследствие на сняг 
и лед, към Любата и Тлъм- 
ино е пбд въпрос. Трудовата 
организация за пътища от Вр 
ай# и СОИ за пътища безо
тговорно се отнасят към за
дълженията си. Макар че от 
говорните лица от община
та и Автотранспорта в Боси
леград, повече пъти са пре
дупреждавали отговорните 
за поддържане на пътищата, 
те като че ли са изпуснали 
от плановете си пътищата в 
Босилеградска община. Въп- 
Ро<>ь става още по-болезен, 
като се има предвид че за 
разрешаването им в новата 
програма няма конкретни' пр 
едложения.

Имайки в превид, че ико 
номическото развитие на об 
щината е в зависимост и от 
пътната мрежа, членовете 
на Изпълнителни# съвет на 
заседанието приеха решение 
за изготвяне на ло-обстойна 
информация за състоянието 
на пътищата в Босилеград
ска община с която да 
домдт най-отговорните лица 
в републиката и Изпълни
телния съвет.

На заседанието бе изтък
нато, че снабдяването на жи 
телите в общината, в изми
налата година и сега е на не 
задоволяващо равнище. И 
тук отговорните лица. в ОО 
СТ „Слога" трябва да дадат 
отчет пред потребителите. 
Изпълнителният съвет взе 
решение на изготви отделна 
информация във връзка със 
снабдяването и да потърси 
отговорност от отговорните 
лица по снабдвяането в общ 
ината.

Постигнатите 
Щината съвсем

резултати в досегашното развитие на делегатските 
може да има стихийно развитие на тези отно 

им не може да се очаква успех без организирана дей 
най-широка политическа основа на делегатската система.

отношения в обясно показват, че не 
шения и че във внедряването 
ност от страна на ССТН, като

ВНЕДРЯВАНЕТО на делегат 
Сурдулишка 

като

те конференции.
Затова в нашата по-нататъш 

иа дейност е необходимо по 
вече 
веткото

условия — каза председателят
на ОК на ССТН. 

По-нататъшното

ската система 
община

в
показва, че тя 

съставна част на укрепване
отношения

самоуправи- 
решаване и договар 

масово уча 
на трудещите се и гра.

да се обърнем към съот на делегатските 
в общината и самоуправител 
ната в тях отговорност тряб 
ва да дадат възможност за

телното 
Яне в активното и 
стие 
жданите 
нац-различни 
повече укрепва 
б обществено-поли 
икономически 
ната.

изграждане на орга 
низационни# впрос в мест-

в уреждането на
по-ефикасно 
на задачите в обществено-ико 
номическото и 
развитие ~на общината.

осъществяване ПО-въпроси, все 
мястото си 
тически# и

живот в кому

стопанското 
Това ,

е още по-важно ако се има 
в предвид, че от тях зааиси 
и по-нататъшната перспекти
ва на обществено-икономи
ческото развитие на общи
ната през настоящи# сред- 
носрочен период. Пред ССТН; 
разбира: ;се, начело със Съ
юза на комунистите, който 
дава, особен принос, това .ще 
бъде значителен въпрос.

— Искам да подчертая. че 
все повече се чувствува съз 
нанието, че борбата за по
нататъшно внедряване на де 
легатските дтношени# не мо 
же да се води отделно от 
борбата за последователно 
осъществяване на самоупра 
вителните социалистически от 
ношения в организациите на 
сдружения 
самоуправителните

Делегатите и делегациите,
излъчени от делегатската ба
за все 'по-конкретно и по-
демократично раздвижват и 
разрешават

на
въпроси

кидневния живот. При 
все повече се търсят и из- 
намират нови 
чина на работата

из все
това

методи в на- 
им. по здравна осве

— От работата на деле
гатите и делегациите, макар 
м чувствуващите се слабос
ти, можем да бъдем доволни. 
Но не и изцяло. С цел по-ус 
пешно да се преодоляват из
вестните недостатъци, какви-
то са недостатъчните въз
вратни информации от деле
гатските скупщини до деле
гатската база, честата липса 
на програми за работа при 
отделни делегации и т.н. ечи 
там че е нужно по-ефикас
но да се осъществява об
ществената роля на Социали 
етическия съюз. Именно, не 
обходима е известна промяна 
в метода на работата ни и 
съответно и организационно 

Разбира 
трябва

М. Стоянов труд» местните и 
общностините общности. Досегашните 

резултати и покрай постигна 
тите положителни ефекти не 
са достатъчни и търсят нови

на интересите тоест във
всички среди и на всички ра 

внища.
В. Божилов М. Яне®,

Обществена хронина

ИЗЧЕЗВА ЛИ ЕДНА МАНИФЕСТАЦИЯ?усъвършенствуване. 
се тези промени не 
и не могат да бъдат цел 
себе си, но трябва да бъдат

за
оводи — най-светлите дати от нашата най-нова исто
рия относно държавните празници. Голямо идейно, 
политическо и кулутрно значение за живота на село. 

Традиции — Дълги над три и половина десетилетия- Ма
нифестация, изключително популярна сред селското насе
ление!

п такива манифестации, че нашите хора ползуват предим
ствата на радиото и телевизията.

Те обаче не искат ■* се попитат може ли да бъде 
„на мода" вечеринка чия. програма не е под крак с 
времето! Никой изглежда ну. съобразява с факта, че 
вкусът на публиката на село е

във функция на развитието на 
делегатските отношения 
общината. — подчерта Мир
на Стоянов, председател 
ОК на ССТН.

в

на
много по-високо равни

ще от преди и изисква по-богат* '-временни съдържа
ния- Това подразбира видно по-ви >звойно равнище
на културата и Щирока активност, . Ястие на всички
субекти, в подготвянето на културно Оите програми. 
Не може да се приеме ни твърдение* празничните
програми по радиото и телевизията изтла^ ' \ тържестве
ните събрания. Впрочем, неведнаж е

Въпреки всичко това, тържествените събрани# по по
вод държавните празници 
риики" — в Босилеградска община през последните годи
ни ие са онова, което някога бяха, а още по-малко са оно
ва, което трябва да бъдат. Фактите даже сочат на 
ключеиие, че тази манифестация е пред изчезване. От 36 
села в общината тържествени събрани# со устрояват сдин-

Според Стоянов, 
ния етап
делегатска система, 
политическото издигане

в сегаш- популярно наречените „вече-
на развиващата се 

идейно-
на за-

членовете и ръководствата на 
делегатите и делега

циите заема особено 
място. Тъкмо и затова през 
настоящата 
злични

ССТН,
че

вият контакт с нищо не може да се замени, ощоате^-малко 
Босилеградска община, в които все ечн. няма 

ток. А ако в селата е намалял броят на жителите^ обра 
вечеринка, организирана за две-три съседни 
ще има пристойно число посетители.

Причината за нерадващата „съдба" на тържествен 1* 
те събрания на село безспорно трябва да се търси в стаг! 
нацията на културната дейност в общината н недостатъч- 

ангажиране на обществено-политическите субекти в 
местните общности и в общината като цяло в чествуване- 

държавните празници. Как иначе да се об#сни фак
тът, че тази работа е предоставена на учителските 
тиви. А учителите сякаш са забравили онова време, 
гато

посо жи-важно ствено в селата,в които се намират осемкласооитс учили
ща. Но и там ие винаги. Дори нито в Босилеград, където 
съществуват видно по-добри услоои51 за това. По повод 
Деня на Републиката и Нова година, напримор, „вечорники" 
имаше само в Бистър и Долна Любата.

Без съмнение,

в селата в
година, чрез ра 

форми на работа, ко 
организира села 'ГИОбщин-

ССТН
ито ще
ската конференци# на 
тази задача ще бъДа реали-

центровето, в които не бешо орга
низирано тържествено събрание по повод посочонито пра
зници не може да се говори за успешна културна и об
ществена дейност на основните училища и останалито су
бекти в тези местни общности. Но, без да подцоняваме 
труда на учениците и преподавателите, следва

зирана.

С цел ло-качествено да 
отно-

ното
внедрява делегатските

Социалистическият съ то наоткровено
да се посочи, че и програмите на устроените „вечорники" 
ие плендват с качеството си, а още по-малко изпълняват 
рол#та си .Подготвени, за няколко дни и без ентусиазъм, 
по системата: две-три стрихотворения (обикновено одни 
и същи), две-три песни (без съответен подбор), дво-три 
едноактовки, без думичка за светлото минало на празни
ка, актуалнито обществено-политически акции в страната 
или за събитията
ти нищо, не предлагат на зрителите. Затова редовно 
съпътствуват невнимание и глъч. Към края всички 
търпение чакат „да духне музиката”.

Защо всичко това о така!
Мнозина, особено отговорните за културно-забавната 

дейност! и чествуванието на празниците в общината твър
дят, че „вечеринките" не са вече „на мода", че в разре
дените от миграцията села н#ма условия да се подготвят

шения
най-напред във вътреш
ен структура ще застъ- 

— значи вътре във

юз колен
ната 
ли за т#х

ко-
същите те подготвяха богати програми с драми, в 

които изпълняваха роли, когато благодарение 
ангажиране и сплотеността на всички в селата празничните 
тържества продължаваха и по две денонощия, когато уве
селението не стихваше, когато животът на село дишаше с 
безспирно върв#щия напред социализъм ...

И сега селяните в нашите села обичат да отидат на 
„вечеринки”, защото те отдавна са им при сърце. За съ
жаление за това имат все по-малки възможности. А ко
гато такава възможност им со удаде, отиват и в къщи 
се връщат с въздишка „ех, какви вечеринки имаше едно 
вроме..

фронта и то от лодружници- 
те си
реиции (а има ги 
иа ССТН. При трва секциите, 

повече се афирми- 
система

на тяхното
през местните конфе- 

20) до ОК

света, тези програми, малко или поч-които все
рат в делегатската 
и в демократизирането
методите на работа ще

ги
на с не-

изи-

граят ролята си.
— Секционният 

работа се внедрява, 
щият трябва много повече да 
се чувствува още

начин иа 
но съ-

Въздишка, която предупреждава и подканава на ак-
Кирил ГЕОРГИЕВ

в местии- цня.

БРАТСТВО * 23 ЯНУАРИ 1981 СТРАНИЦА 5



ПРИНОС КЪМ ОБЩИЯ ПРОГРЕСИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕ 
НИД ТРУД <

„Лисца": По възходи 

ща линия на 

развитие

за преработка пабритсата
лечебни билки и горски пло- 
дове ще ее изразходват 17 
310 хиляди динара* Вече в 
яриключителен етап са под
готовките и през иастояша- 
та тодина ще започне изгра
ждането й.

__ Особено много сме заи
интересовани за реализиране 

1 „Морава II , от
зависи понататъш

ен Сурдулишка община за реализиране на про 
екта „Морава II" ще бъдат изразходвани 78 234 
хиляди динара е Износът на храна през 1983 год 
ще достигне стойност от 2,7 милиарди долара 
В ООСТ „Масурца", която е носител на селското 

дейност, общият доход годишно ще се 
увеличава с около 16 на сто и същия през послед 
пата година от настоящия средносрочеи период 
ще възлезне па 216 222 хиляди динара 

Раашгпието иа селското сто 
лапетво в Сурдулинжа об в 
щипа през настоящия сред- 
II юсрОчсн ггернод с още една та и 
от многобройнитс перелектл казва
ли за всеобщия обществено- директор 
икономически подем па все укт".Овцефермата на Власина 

ще бъде завършена през 
юни т.г. За същата щс бъдат

папската

нова хлебопекарница на проекта 
което и 
стопанство. Именно/ до края 
на 1985 год. ще създадем 
400 ха под овщия на индиви 
дуалния сектор, а за таз** 
цел са ни необходими 36 
314 хиляди динара Отделно 
значение има изграждането 
на 130 миниферми за овце, 
в стойност от 37 798 хиляди 
динара, както и ЗЧ> минифар 
ми за овце и крави в сто 
йност от 4,1 милион динара. 
Изграждането на миниферм- 
ите, съшое в частния сектор 
и главно в полупланинските 
предели — Власина, Божи
ца, Клисура и прочие. Счи
таме, че реализирането 
проекта, което ще 
през настоящата година, ще 
допринесе Към развитието 
на селското стопанство, кое

в СурД'улица, реконструкция 
и модернизиране на млекара 

кланицата и прочие. 
Вгсдоспв Димитриевич, 

па „ В л а сит а -прод
* ООСТ ..ЛИСЦА" В БАБУШНИЦА ЕЖЕГОД 

НО ПОСТИГА ДОБРИ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦ 
ЦИЯ НА ТРУДА И ДОБРА ОТЧЕТНОСТ

още недостатъчно развитата 
община. Борбата за погголим 
доход, който ще се осъщес
тви чрез ПОПИ .мощности, ло- 
гол!яма производители юст па 
труда, увеличаваие па обра
ботваем пгге площи в общест
вени^ и частния
доходното свързване на ссле

иооперамти,
воичкш

околоизразходвани

ДО КОЯ СТБПБН е полза по майчинство с 60 на сто. 
та от сдружаването между Има явлеш1я и па неуплът 
развитите и неразвитите кра я»аие на работното време, 
сноречиво показва пример-
ъв на „ Лиоца“ от Севешща, та година съвкупният прих- 
СР Словения, открила цех од възлиза на над 40 мшпг- 
през 1978 година в изостана- оиа и е изпълнен със 78 на
лата Бабушнишка община, сто и чистият доход
„Лисца" има осем ооновнн нния план, доходът с 
организации на сдружения сто и чистият доход с 86
трду; оедем от които са на на сто. Ненаплатената реали
територията на СР Словения заци« в размер от 8,5 милм- 
а осма е ООСТ в Бабушница она динара значително ще

подобри тези показатели и

исектор
За И .месеца на изтекла

костопанските 
ще бъде грижа на 
обществен о-полл ггпчсок и стр 
уктурн, отделно на ООСТ 
в рамките на производство 
но-оборотна/га трудова орга- 
I иЕзац! „Влаел шачп родукт ".

— Нашата основна органи

86 на
88 на започне

трудзацня на сдружения 
„Масурица" в съзвучие с об
ществените определения па 
собствеш1те възможности с 
заплашграла изграждане на 
повече инвестиционни обек
ти, конто са и едно от усло
вията за по-ускорено разви 
тие на селскостопанската де 
йност. Освен реализирането 
на проекта ,, Морава 
запланирали сме: доизграж
дане на овце-фер.мата на Вла 
сина, изграждане на фабри
ката за преработка на 7орф 
на Властта, изграждане на 
фабриката за преработка на 
лечебни билки и горски пло
дове на Властта, нзгражда-

та е един от главните носи
тели в средносрочното разв 
итие на общината — изтък
ва Димитриевич.

Вече през настоящата годи 
на щс бъдат създадени 105 
ха площи под овшия и 30 
миниферми, а реализирането 

петгодишния план ше да 
де възможност износът 
храна в общината през 1985 
год. да достигне стойност од 
2,7 милиарди долара. Реали
зирането на плана ще бъде 
и удобен момент за принос 
към бобрата за стабилизац
ия и голям принос към увели 
чене производството на хра-

Всъщност, цехът на „Ли 
еца" се формира след като 
96 работника от „Текстилхо 
яор“ формират цех за произ 
водство на (мидерни изделия. 
За интеграцията с „Лисцаи 
голям принос дават оощест 
вено-политическите дейци и 
трудещите се, които корешю 
преустройват производство- 
то си. Приемат се на работа 
нови 117 работника.

В Димитриевич
лиона динара, които около 
6500 хиляди ще се обезпе
чат из собствени средства, 
а останалите чрез кредити и 
от фонда за подтик развити
ето на недостатъчно разви
лите краища В нея щс се 
отглеждат около 4 хиляди 
овце и 1000 кози. За изгра
ждане на фабриката за пре 
работка ата тресет, конто 
ще започне през настоящата 
година ще бъдат изразходва 
ни около 35 480 хиляди ди
нара. За изграждане на фа-

наII"

ПРОИЗВОДСТВО ВРЪХУ 
СЪВРЕМЕННИ НАЧАЛА

за наба на.При сдружаването 
вката на нови машини са да 
дани 20 милиона динара. Но 
воприетите работници са оо 
учавани пет месеца, а 
души са прекарали два ц 
ца в цеховете на „Лисица 
в Словения. Повече специали 

Словения

В. Божилов

20 СРЕЩИ И РАЗГОВОРИмесе

сти-технолози от 
прекарват няколко месеца в 
Бабушница, където помагат 
на новоприетите работници _ 
да овладеят производството.

Общите, усилия дават твър 
де добри резултати: ООСТ ..се очаква 1980 
„Лисца" в Бабушница не 
само, че печели високо рено 
ме на домашния пазар, 'но 
нейните изделия са търсена 
стока и на чуждестранните 
пазари. Досега са изнасяни 
различни мидерни ■ изделия в 
Съветския съюз,. Германска
та федерална република, Ит 
алия Чехословакия. Само пр 
ез първото тримесечие на на 
ртоящата година трябва да 
бъдат произведени и изнесе
ни в Холандия около 350 хи 
Ляди мидерсни изделия.

РОДНОТО ОГНИЩЕЕ цеха на „Лисца"

година също 
да бъде успешна. Още по
радващо е, че разходите на 
основния материал е нама
лен с 48 на сто. За разши
ряване на материалните ос
нови на труда са отделяни 
7,34 милиона динара.

Какви възможности предлага дребно 
то стопанство в Сурдулишка община 
завръщащите се наши работници от вре 
метена работа в чужбина говори и слу 
чаят с 33-годишния Душан Йованович 
вулканизатор от Сурдулнца. Завръща 
йки се преди известно. време от време
нна работа в чужбина, а изъождайки от 
материалното си положение и възмож 
постите, които дава. дребното стопапс 
тво той открива собствена вулканпзато 
раса работилница. Понастоящем 
услуги на клиенти п обезпечава матери 
ални условия за бъдещето на себе 
мсйствотю си.

И е доволен.

на

ОБЕМИСТИ ИНВЕСТИЦЦИ

Към края на миналата год 
ина чрез референдум е при
ет средносрочният план по 
развитие за период 1981— 
1985 година. Предвижда се 
доизграждане на цеха с още 
едно хале с над 1300 квадра 
тни метра производствена 
площ. Също така се предви 
жда модернизация на съще 
ствуватцй* цех.

оказва

и се

Преди да замита е 
чужбина работех като работник за из 
работка на‘ алати в „Масурица". Мал 
ката заплата, недостигът на финансови 
те средства в четиричленното семейст 
во„ и желанието ми да се опитам в чу 

Инвестициите ще започнат жбина бяха главните причини, поради • 
да се реализират през 1983 КОИто отиДох в Швеция. След четири 
година. Предвижда се (спо- меоеца дойде и жената ми и макар и 
ред сегашни цени) общите неплашфало, останахме цели 10 

Физическият обем на прои капиталовложения да достиг ни* Зароотих1ме около 3 милиона дина-
зводството за 11 месеца на над сума от 30 милиона ди Не вшта™ «и беше
изтеклата година е лреизп-ь ,, „ леко — чужоината, 0т една и певъзра,-
лнвн с 8 на сто. Въпреки че на1м' След построяването на ните ни деца, които останаха в Сурду 
заключителният баланс ие е новите поме1щетшя ще бъдат ™ца и носталгията за родината, от дру
готов, известно е, че делови- приети на работа нови 130 Га с1'РДНа бяха пак причини да се-завт о
те резултат са добри. За 11 работника предимно жено- Сега е вече миого по-другояче. Но
те месеца някои показатели к А стаягията изчезна, децата ни са п нас

налагат занапред още по-се 113 Рабо™а Ръка. ние сме със своите и близките ° аз е
рио®ю и поютговорно отно- Досегашните резултати га клие1|1ите • • ■ — казва Д. Йовановичшение към производството. «цосегашшгге резултати га-
Защото отсъствията от рабо Рентират, че набелязваното в заРвоотеците средства той е наш
та (по „болест") до 30 дни средносрочната програма ще ютючитещц^^внес^л1 от чи™"К°яТО из са надаишили предвижлаин- рто„о „ - ключително е внесъл от чужбина с за
ята 10 «а сп>, Действителност платил и машините, е заплати над 420

^а Ст. н. хиляди динара. Казва, че работата му

/ Интересно е да се отбеле 
- же, че в „Лисца" не знаят 

За залежали стоки, тъй като 
цялата продукция предвари
телно се договаря, т.е. потре 
бителяг е познат. Душан Йованович

,Д°°Ре. ио че много по-благопо 
лучно ои оило и на него и за дребното 
?™п1‘ш5пво в общината, което голе
ши Прабопп1цнТ1п На завРъш&шите се на ™ раоотници от чужбтша, ако нокол
“рнятК"™П СДР-УЖаТ “Радева Гот
че Д -?1'рвга' А ТО|^ лично е убеден 1е за това съществуват всички

Когато изтъквам този 
ва Йованович

ДОБРИ СТОПАНСКИ РЕЗУ 
ЛТАТИ

ГОДИ

УСЛОВИЯ.
въпрос- — каз 

— имам предвид преди 
®°™ко изчезването на занаятите в общ 

И Усилията, които прави общест 
сР“И™ЧеОК»те си™ и общинската
разчттача 33 Х1<репванет<> им. И съвсе.м разчитам, разбиа», се за тези които се 
завръщат от чужбина и имат измерение -
стш ЧИ Къ1М ДРеоното стопан
облекчДги г Да ”зостаяе помоигта ии ЛГЛГ^,01' °6ществото- МолтБ ОП

СТРАНИЦА 6 т
братство * ТЗ ЯНУАРИ 1981
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' Врой 1245 
Година ХХХУШ 

23 януари 1981 
Белград

В този брой:

КАКВА АКЦИЯ И В КОЯ НАСОКА

. ^ ЛОЗУНГИ НЕ СЕ ПРОМЕНЯ-
НИТО СВЕТЪТ НИТО СЪЗНАНИЕТОЯ

(На 2-ра стр.|

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК
ите^о*тношения^ЖДУНАЦИОНАЛН

В ПОСТОЯНЕН ВЪЗХОД

(На 3-та стр.|

В подготовката на конгреса тряб 
ва да се ангажират всички членове 

на -СЮ^. (На снимката: приемане 
на млади комунисти в Автомобил 

ния учебен център в Земун)

Снимил: Н. Янчич

НОНТИНУИТЕТЪТ НА 

РЕВОЛЮЦИЯТА 41

%/'\ш
опит. В страте-туални обществено-икономически 

ото бе изготвило Председателството 
ЦК на СЮК.

Главната ориентация □ подготовката и 
определя всъщност континуи- 

момент
Съюза на югослад-

въпроси и афирмира положителния
на гическите задачи се нареди и определени

ето, че върху подготовката на конгреса да 
се ангажират всичките членове на СК)К-
С ангажирането на всички членове всъщ
ност се получава качество, необходимо на 
сегашни^ етап на революцията. В самия
гози процес обезателно се стига до узрд- 

укрепване на първичните органи
зации на СК, а когато решенията на конгре
са бъдат нзраз на съвместните желания, ис
кания и определения, сигурно ще бъде

на та- по-лесйо и осъществяването им.

На познатото трасе на югославската ре- 
Дванадесетият 

като логична,
конгрес на 

дванадесета стан-
волюция 

СК)К *Двация ОТ която ще се разгледа изминатия път, 
пък с отворени очи и ясии мисли ще се пог
ледне и продължи пътя към бъдещето. Ро

ка сегашната си отсечка 
иая-велик син и иай-зас- 

неговато
Титовид курс — 

за Дванаде-

ка конгроса
тетът на революцията и сегашният 
на развитието. Пред
ските комунисти ндме по-важна задача от 
борбата за по-нататъшното обществоно-по- ване и 
литическо и икономическо развитие на стра-

волюцията, именно, 
остана без своя 
лужил строител. Върху 
неоценима роля

огромна и
—върху

ще се основава и подготовката 
сетия конгрес иа СК)К*

На предстояшата сР®Ша иа
те комунисти този 
главните
досега, всестранен 
резултатите 
основава

укрепване на решава 
Осно

ната и по-натат/,шното 
щата 
вната
зи задача о 
единството на СК 
мократическия централизъм, 
ната свързаност 
осъществяването на 
хезионна рол# в обществото.

роля на работническата к ласа. 
предпоставка за , изпълнението

укрепваното и заздравянето на 
върху принципите на 1

именно
ще бъдат — ако може така да се каже, и

че в пе- 
внимание

югославски-
определя 

винаги 
анализ на

контииуитет и 
Първата е, като 
и критически 
Върху тази база ще се 

осмис»

де- повече задължителни. Това значи, 
непосредстве- риода до 

с работническата класа и 
неговата водеща и ко-

задачи. конгреса
посвети на укрепването

на първичните ор- 
за самостоятелно и активно

отделно
трябва да се 
ролята и оспособеността 
ганизации на СК 
дейстоуване и в своята среда и по-широко. 

Може, следователно, още сега да се

наи опита.
идейното и теоретическо 

ляваие и доизграждане иа социалистичес
кия самоуправителеи път иа общественото 
ра»итие и изграждането иа платформата
за акция иа СК, а която постоянно се прид
вижваме към крйиита цепи иа революцията.

■ -

Това е причина че в хода на подготов
ка конгреса най*напред трябва да се каже, че на Дванадесетия конгрес историята

о определила ролята, да бъде конгрес на 
върху тази ос-

ката
състоянието в самия Съю3 на

да се оцени неговата 
да осъществява водещата

роля в афирмацид на

анализира
комунистите, правилно 
оспособеност 
идейно-политическа
интересите на работническата класа. За то
ва във всеки случай ш° допринесе и Трети- можност за последователна

на самоуправителите, на който тактиката на борбата за осъше«т«явам* нв
гласните цели на революцията.

континуитета и акцията м 
нова — на единството на Съюз* на югослав 
ските комунисти. Така ясната ^тратегмя 
подготовката и на сами# Уонгрес дава въ3 

разработка

СЮК ка за-комитет на 
22 януари разгледа „основ

на концепго

Централният 
седанието си от 
нита елементи за

р

наизготвянето 
съдържание и

подготовката на Дванадесетия

начина на 
конгрес", но-

ят конгрес 
неминуемо ще се разяснят множество акна политическото



2 Комунист
.1 Погледи и мнения

ническа психология, от к°Ято 
пак неудъ Ржимо
ко отколкото се 
здава еснафският
с всичките присъЩи 

и логики.

КАКВА АКЦИЯ И В КОЯ НА-СОКА (2) и по-широ- 
мисли се съ 

манталштит 
на него

Д-р РАД0ВАН РАДОНИЧ

С ЛОЗУНГИ НЕ СЕ ПРОМЕНЯ 

НИТО СВЕТЪТ ННТО СЪЗНАНИЕТО
САМОУПРАВИТЕЛНОТО 

циалиЪтическо общество тря
бва да се изгражда 
вото залагане и работа на дне 
шните поколения на хората,

со

с масо- свойств а
Всичко това води кт>м

че ориентацията
за-

клюцението'
на Същза на комунистите, що 
то в борбата за икономичес
ка стабилизация и инак дей"

които имат щастието да жи- 
революционно 

значи,
това

Това никак не
без каквато да би- 

в зависимост от 
изграждането,

. веят в 
време, 
че всички 
ло селекция, 1 
всеки етап на

от позициите на класа 
никак

ствуват 
та, чийто авангард е, 
не бива да основава върху

от материалното произ-могат еднакво успешно да 
на задачите и по- 

на социалистическото

съответна 
ска и

идейно-теоретиче- 
политическа дейност 

на комунистите, 
някои сегменти на работниче
ската класа обективно не са 
могли да достигнат, нито са 
достигнали онова- равнище в 
развитието на своето класово 
съзнание, което обикновено 
означаваме като безрезервно 
определение за самоуправи- 
телни социалистически само-

сили
водство в администрацията и 
управлението, 
посредствена 
наличните отношения в про
изводството и разпределение
то — причинява не само но
во обременяване на дохода, 
но се заканва с опасността, 
че в ерата на техническо-те
хнологическата революция и 
световнатата битка за продук 
тивност на труда сферата на 
нашето материално производ
ство да стане кадрово толко
ва отслабена, че това може да 
има несъгледаеми последици. 
Така кадрово обединени 
твърде зависи и от държавни 
те и другите административ- 
но-управленчески органи, кои 
то със своите законопредпи- 
сания им утвърждават „усло
вията на стопанисването", оне
зи които остават в сферата на 
материалното 
трудно ще могат да представ 
ляват сила, способна да из
върши някои по-значителни 
промени в . обществените от
ношения-

премисите: че революцн°мна 
та роля на рабо%<ическата кла 
са е дадена априорно, с ней 

и независимо

в 1950 госанкционирана още 
дина, че работническата кла
са трябва да бъде решава
щият субект на югославската 
социалистическа революция, 
който освобождавайки себе 
си ще освободи труда и 
века изобщо, основата 
шата работническа класа (под 
това подразбираме работници

отговорят 
требите
развитие. Напротив, историче- 

опит показва, че новото

— което е не- 
последица наСъюзана

ното явЯване 
от действието на различните 

които могат да я по 
обезце-

ският
общество е могло да се из- 

само с онези хора и 
исто-

фактори,
гражда
кадри, които ситото на 
рическите обстоятелства въз 
основа на схващанията 
възможностите и 
ги е направило 
бъдат строители на 
общество.

чо- тенцират или съвсем 
нят, и че процесът на израст 

нашата работничес- 
себе' е

на на-

ването на
ка класа в „класа за 
завършен. Напротив, той ТРЯ" 
бва да съзнава и позицията

им, 
интересите 

способни да 
новото

организациите в основните 
на сдружения труд в сфера
та на материалното производ- управителни отношения

практика. Изтласкани на пе
риферията на борбата за но
ви продукционни 
и в известна степен занема
рени от Съюза на комунис
тите (и днес в различните об 
лици на организираната рабо 

оспо- 
свои

изложени на 
негативните

и по отношение на 
сили.

на класата
останалите обществени

включително и онези, 
е сама съ.здала Ь' състояние
то в нея- Това е условие за: 
а) че в своето 
към класата да не се задово
лява и не изчерпава с обяс- 
няването на нейната истори-

ство) все още в голяма сте
пен е спъвана в нейната об
ществена акция от твърдите 
административно 
ни бариери. Високата продук 

по-

които
Аналогно на това, за Съю

за на комунистите в настоя
щия момент не е достатъч
но само това, да 
стратегически завой към со
циално-икономическия, идей 
но-политическия и
контекст на глобално взетата 
работническа класа. Още 
малко е правилно щото 
оценяването на нейната спо
собност за осъществяване на 
историческата функция в да
дените условия да се задър
жи върху ■■несъмнително 
ните или крайно 
те оЦенки,” каквито често сре
щаме в изказванията, че има
ме мощна, идейно и полити
чески узряла работническа 
класа, обаче когато говорим 
за различните отрицателни 
ления и тенденции „не тряб
ва нито базата да се идеали
зира". Понеже, ако желае 
простите тълкув^ния на Съще 
ствуващото състояние да тран 
сформира в /процес на него
вото дейст^М! 
чрез ре^в'олюиионната 
деятелност на работническата 
класа, Оью'зът на комунисти
те трябва да знае, първо, в 
каква реална позиция се на
мира работническата класа и, 
чторо, да ли всички нейни 
социални сегменти са заин-. 
тересовани и готови за акция
та, която той раздвижва.

отношения
управител-

и
отношениенаправи ция на теоретическите и 

литическите застановища
та по идеологическото 
собяване те делегират 
представители), 
изкушенията на

фундаменталната роля на ра
ботническата класа през по
следните три десетилетия не 
е била в потребна степен съ~

8 пътствувана от действително- влияния на пазарното стопан 
то укрепване на нейната об- ство и взаимно конфронтира- 
ществена позиция- Че не е ни било от обективно даде- 
така, нима на пример, би би- ните частични интереси, било 
ло възможно сега да конста- от онези, които „за тяхно до- 
тираме как „работниците в бро" изкуствено са изконстру 
основните организации на ирали различните управление 
сдружения труд още не осъ* ски 
ществяват своята с Конститу
цията утвърдена обществено- 
икономическа позиция, да уп-

морал.ния
ческа мисия, но и решително 
да се ангажира върху нейно
то засилване във . вътрешната 
консолидация, а сетне и вър- 

практично-политическата 
афирмация на нейната рево- 
люцнонна роля,' б) че в сво
ите редове да подсили убеж
денията, че с лозунги не мо
же да се мени нито светът 
нито съзнанието, нито пък ра
ботническата класа, но че за 
това е нужна революционна ак 
ция и че комунистите своите 
опорни точки в 
промяна на положението на 
работническата класа и ней
ното вътрешно състояние мо-

производство
ху

точ- 
обобщени-

структури,. отделни части 
на работническата класа, бя
ха, а и днес са, подложни на 
различни идейни влияния, ка 
то се почне от онези, които 
се отнасят до пауперистичес- 
ките концепции за сега реал-

ОПОРА ЗА ПРОМЕНИТЕ ТРЯБ 
ВА ДА СЕ ТЪРСИ В РАБОТ
НИЧЕСКАТА КЛАСА

4. Възможността наравляват с условията, сред
ствата и резултатите на своя 
труд", или пъ«, че е „и в 
тази (1980) година . изостана 
изяснаването на работниците 
за сумата на средствата от
деляни от дохода и лични
те доходи за финансиране на 
съвкупните обществени и съ 
вместни потреби в унисон с 
разпоредбите на Закона за 
сдружения труд" и т. н. А ко
гато „решаващо влияние вър 
ху употребата на дохда все 
още имат работоводителните 
когато с по-голямата част на 
средствата на акумулацията и 
и политическите структури", 
разширеното възпроизводство 
разполагат 
литическите общности, банки- . 
те, самоуправителните общно 
сти на интересите, следовател 
но онези, които непосред
ствено не създават дохода", 
наистина трудно може да се 
говори за някакво решаващо 
влияние на ядрото на работ

ническата класа върху проце

сите и отношенията в нашето 
общество.

основ-
борбата заната производствена структу

ра да стане решаващ фактор 
на обществените процеси на
малява и с това, че и в ней
ните рамки, като реакция на 
позицията, в която е доведе-

н° осъществимия комунизъм 
(върху принципа на едн/хви 
стомаси) до различните мода 
литети на статистическата ори 
ентация, които винаги посту
лират с подозрение в способ- 
настта на системата на социа
листическото

гат да търсят и намерят един 
ствено в самта класа.

Само с измененото собстве 
но отношение към 
както и с акциите 
към положителните 
в самата класа — та същата 

стане сила, 
променя този 

унисон със свойте ин-• 
т на

на се развиват някои процеси 
противни на изискванията за 
по-нататъшната

телно измемение 
само- класата,

насочени
промени

социализация, 
и самоуправителна трансфор- 
мация на битието на I 
тРУДов човек. Изправени 
факта, че от

самоуправление 
да разрешава противоречията 
и проблемите на нашето об- 
щественог-икономическо 
витие.

нашия
пред

редовния[ личен 
доход не могат да задоволят

действително да 
способна да' 
свят в

раз-

тереси и цели — СЪЮ3Ъ
комунистите може да се пот
върди като революционен 
авангард в . настоящи^ етап 
на борбата и да осъществи 
задачите, които е поставил 
пред себе си и об

нито някои основни свой жи
знени потреби, мнозина

3. Системата на разпреде
лението, кЪдето производител 
ният труд не е съответно 
нен създаде и все 
дълбочава

се оп
ределят за това,- по различни 
начинице- 

повече за-
да дойдат до Други

там
„обществено-по- източници на приход. От 

идва такамножеството пук- 
социалната кохезияЗАЩО СПЕЦИАЛИСТИТЕ БЯ

ГАТ ОТ МАТЕРИАЛНОТО ПРО
ИЗВОДСТВО

нареченото 
танство, за което се

полу- 
вярваше, 

че ще представлява ефемер- 
но явление в процеса

натини в 
на масовата основа ществото.на наша
та революция. Тук вече не 
се касае само

В следващия бро#: >
НА КОГО НЕ ^ ТРЯБВА ДА 
СЕ РАЗЧИТА

на со-за моралния 
момент (макар че наистина не 
може да

Дори и повърхностен по
глед върху тази проблемати
ка би

циално-икономическата 
сформация на нашето обще
ство, вместо да секва

същински ренесанс. 
върху тази основа трябва да 
се търси и обяснението

. . тран-

се разбере, . че 
страната на работническо са
моуправление

вразоткрил някои мо
менти. над които . Съюзът на 
комунистите би трябвало да 
се замисли, а след това и да 
се запита дали по правия 
чин осъществява авангардна
та си роля в процеса на ре
волюционната трансформация 
на „своята" класа. Когато ка-

— по
лучава

творците на до 
послехода не рядко между 

дните решават някои засвои
въпроси, ползвайки 

' и с така

на- прекалените неоправдани 
съствия от работа 
нието броя на 
отиват на

жизнени от-
се при това и увеличе- 

онези, които
нарече-

фондове на солидарност 
намира- та)- Касае се за някои

иОВИ

2. До голяма степен пора
ди това, че не са се 
ли във фокуса на обществе

ните процеси и че в процеса 
на своето развитие не са би

ли направлявани и подпома- 
от благовремената и

ните
различни 

по болест. Това 
дребната

отпускиклю
на наше- бягство впредпоставкизваме това ние имаме пред

вид следното: допълнителна рабо 
та, покрай недостатъчната за-то по-нататъшно обществено- 

икономическо1. Въпреки теоретически яс 
ното становище и политичес
ката прокламация, законно

развитие изоб
що. Бягането на най-профе- 
сионешните и най-способните

интересованост за резултати- 
,.постоянното" работноте на

гани
място, ражда дребно-собстве-



Комунист 3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК 
МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

НА СЪРБИЯ ЗА

В ПОСТОЯНЕН 

ВЪЗХОД
Равноправието е осъществено в такава степен в която са раз- 
самоуправителните и демократични отношения в определена сре

да и в обществото като цяло. — Укрепването на позициите на ра 
ра отническата класа в решаването за дохда и за цялото обществено 
възпроизводство е основна предпоставка на социалистическото и де

на междунационалните отношения

вити

мократично съдържание

МИРКО АРСИЧ
Икономическото равноправие е

основа на всяко, следователно и на
Най-

стабилно- 
об-

НЯМА НИЩО по-логично 
ва Съю3Ът на комунистите редов
но да разисква по осъществяване 
политиката

от то- равноправие.националното 
значителният източник на

на нашата социалистическастта
на националното равно

правие в повеченационалното обще 
ство, каквото е нашето. Това е в

щност е самоуправлението и, въ.р- 
, чувство 

нашите наро-
ху тази основа формирано, 
то на убедеността на

народности, чрез уставната си 
са запазени

ство е първа предпоставка за съ
щинско равноправие на нашите на
роди и народности. Автаркичните и 
локалистични поведения на поотдел 
ни организации на сдружения труд 
и общини не са нищо 'друго, но 
атак срещу принципите, за които 
става дума.

Заслужава внимание и констата
цията, че за осъществяване на рав
ноправието на нашите народи и на
родности е от голямо значение ус
коряването процеса на самоупра- 
вителното сдружаване на труда й" 
средствата. Едно число организации 
на сдружения труд из развитите 
среди осъществяват част от свои
те разводни програми в недостатъ
чно развитите среди. Такава прак
тика, във всеки случай, е дала зна
чителни резултати. Но, самоуправи- 
телното сдружаване на труда и сре
дствата все още не е станала до
минантна форма в съврзването на 
трудещите се в сдружения труд и 
съществен елемент в осъществя
ването на политиката на икономиче 
ското равноправие. Оттам и стано
вището чрез по-ускорено сдружа
ване на труда и средствата, което 
ще прилага доходната логика, мо
гат да се постигнат много по-голе- 
ми ефекти в стопанското развитие 
— и не само в стопанското — на 
неразвитите краища. С това ще се 
обезпечи владещата позиция на 
сдружения труд и ще се с^здадат 
още по-благоприятни предпоставки 
за осъществяване политиката на на 
ционалното равноправие, с което бе 
казано, се осъществяват и стабили
зационните цели.

„Тъкмо за това, че Съюзът 
на комунистите винаги е анга
жирано и творчески подхо
ждал към въпросите на меж
дунационалните отношения и 
националното равноправие, че 
във всеки период е крачил 
смело и откровено към всич
ки въпроси и противоречия, 
ние и можем да констати
раме крупни резултати в осъ
ществяването на тази полити
ка. Тези резултати, както и це 
покупните наши постижения, 
недвусмислено потвърждават 
величието на Титовото дело, 
силата на политиката за брат
ството и единството и за на
шата сплотеност, за който 
другарят Тито никога не про
пускаше удобен момент да 
каже своята дума и да при
зове комунистите и трудови
те хора братството и единс
твото да им бъде при сърце 
и да го пазят като най-голе- 
ми придобивки от нашата ре
волюция и социалистическото

съзвучие с историческата му отго
ворност за социалистическото, само

ди и
стема, бе подчертано,

управително и независимо развитие 
на страната ни. 
телно дейността на Съюза на ко
мунистите да бъде насочена

национални права, 
самоуправителните

техните пълни 
С други думи,
отношения все

Отделно е значи-
повече стават само- 

всички други, следо-кЪм регулатор на 
вателно и на междунационалните отсъществените въпроси на .национал 

ните отношения и той на всеки нов
феномен, който се явява 
план да дава съдържателни

ношения. От отношението на сили- 
както ена този 

отгово-
те в определена среда,

известно, зависи кой Щ® Ф°Р 
Зато-

вече
мулира националния интерес, 
ва не бива да се губи от предвид

ри.
наТака и последното заседание 

Председателството на ЦК на 
Сърбия (8-ми януари) бе посветено 

на политиката

СК на класовата същина на националното 
равноправие на народите и народ
ностите.на осъЩествЯването 

на националното наравноправие
Известно е, че нито една област 

от обществения 
се наблюдава като 
повече значителна, когато става ду
ма за осъществяването на нацио- 

Ни борбата 
против национализма не може ус
пешно -да се води ако тя е изоли- 

цялостта на обществения 
Съзнанието за братството и 

живот се

и задачи-народите и народностите
Съюза на комунистите. Ме- 

отношения всеки- 
както бе 

стабилни. Доверието и

живот не може да 
по-малко илите на

ждунационалните 
дневно укрепват и те са,
изтъкнато, 
сплотеността укрепват

налното равноправие.като израз 
които в нашето 

постигнати чрез съвмест- 
и социалис-

об-от резултатите, 
щество са
ните, самоуправителни 
тически — цели на развитието.

рана от 
живот.
единството и съвместня 
развива паралелно с развитието на 
икономическата и политическата си

стема на

изграждане, к като гаранция 
за нашето бъдеще".СЪЩЕСТВЕНА ПРЕДПОСТАВКА социалистическото само

управление. Борбата на Съюза на 
комунистите за развнфмерно,

и за по-ускорено раз- 
икономически недостатъч-

Лазар Вуйович 
Стабилността на междунаци

оналните отношения дойде

На заседанието е изтъкнато, че 
за междунационални-

в об

кое-
разискванията 
те отношения 
щинските ръководства, в първични 
те организации на СК, в секциите 
на Социалистически^ съю3 и

то ще рече 
витие на 
но развитите 
С-|,рбия и САП Косово е от отдел-

са все по-чести до пълена и права изява по 
време болестта и смъртта на 
другаря Тито, основоположни
ка и строителя на политиката 
на националното равноправие, 
съвместността и братството и 
единството на югославските 
народи и народности. Тогава 
в пъпен смисъл на думата 
дойде до изява нашето един
ство и съвместно^*, която не- 
оповергаемо потвърди исто
рическото значение на поли
тиката на националното рав
ноправие и на братството и 
единството.

Равноправието не е някък-

общини в централна

в са- 
а това зна но значение.

моулравителните органи, 
чително допринася 
ване политиката на

за осъщ©ствя" Новите опити упътват към това, 
ме «7,3 основа на дефинирането и 
осъществяването 
интереси, трябва да се търсят още 
по-благополучни решения, 
както Тито говореше, мождунацио- 
налните отношения 

които

националното

на народите и народ- 
за демократизиране и

равноправие но съвместните
ностите и
самоуправително преобразование на 
нашето общество.

че това не

Зощото, Равноправието, както бе изтък
нато в дискусиите, никога не е 
много. Днес положението е съвсем 
по друго но вчера, отколкото на
пример, преди десетина години. 
Това и задължава СъЮ3Ът на кому 
нистите и останалите организирани 
социалистически сили и занапред да 
изострявот критериите и да водят 
идейна борба срещу носителите на 
антисоциолистическите и антисамо- 
управителните тенденции, които в 
последно време показват нещо 
голема активност, считайки най-ве
роятно, че сега с оглед на стопан
ските трудности е удобен момент за 
техните „пет минути". Проявите на 
тези групици, пет-шест месеци след 
Титова смърт и във времето кога
то се води борба за преодолеява- 
не на икономическите трудности, 
най-добре говорят за техния морал 
и за техните цели.

Важно е да се
са разисква- 

от ек
не са отноше- 

могат завинаги до се
изтъкне,
ния,. 
цеси или от

които са предизвикани
отделни трудности

на политиката на 
Става

ния,
решат; те 
се доизграждат и развиват. СъЮ3Ът 
на комунистите трябва да 
своята си дейност към съществе
ни въпроси и поради това, че не
говите задачи в рамките на това са 

по-сложни. Не е ни малко не
значително да се каже, че обще

ството е изострило своето отноше
ние към всички прояви, които пред 
стовляват отклоняване от приетата 
политика на Съюза на комунистите.

в трябва всекидневно да
осъЩествЯването
националното [ 
дума за регулиран 
ни ята и постиженията в осъществя 

„сегменти" на 
каквито са: равномер

равноправие.
анализ за тече-

насочва

во състояние, което един път 
се постигне, а след това про
блемът да е завършен. Об
ществото непрекъснато се ра
звива, явяват се нови елемен
ти. нови условия на живота. 
Обществото става

на поотделниването
тази политика,

икономическо развитие, езика 
заемането

все
ното
и писмото, школуването,

поза масова ин-на работа, средствата 
формация- по-богато

в материалния и икономичес
ки смисъл, па 
става и по-способно някои въ

ОСЪЩ©СТВвНО в 
такова степен в която са развити 
самоуправителните к демократични
те отношения в определение среда 
и в обществото като цяло. Укреп

на позициите иа рабогииче- 
за дохо- 

въ3'

следователноеРавноправието

! проси из областта на равно
правието на нашите 
и народности да решава 
по-добър, по-съответен и по- 
ускорен начин, но що 
успяваше в 
бе по-малко богато, когато 
бе по-бедно и т.н.

Д-р Тихомир Влашкалнч

РАВНОПРАВИЕТО НИКОГА НЕ Е 
МНОГО

народи
иа

ването
ската класа в решаването 
да и за цялото обществено 
прои.водство е основна предпостав
ка иа социалистическо*, и демокра

тичио (?ЬА'ЬР««НИ® на междунацио- 
налните отношения-

това
Разбираемо е оттам, че инсисти- 

рането върху тезиса, според кой
то развитието но самоуправителни- 
те и демократическите отношения 
в нашето повеченационално обще-

миналото когато

Новите съзнания Щ® водят, раз
бира се и към нови самоуправителни 
и, демократични решения.



41 Комунист
ВЪРХУ ПРОЕКТО ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН НА ЮГОСЛАВИЯОБЗОР

По пътя на съвместните интереси и възмножности
ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПЕТГОДИШЕН 

ПЕРИОД ЩЕ СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ ГОДИШНОТО РЕАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕ
НИЯ ПРОДУКТ ДО 4,5 НА СТО, НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 5, А СЕЛ
СКОСТОПАНСКОТО 4,5 НА СТО

СЛОБОДАН ИГНЯТОВИЧ

на въглища тряб- 
тона, иа домашен 

(вносът би бил 
възможности на 

1985 година 
тона; иа 

(новите 
7 805 мета- 

80 на сто

В 1981 година производството 
около 82 милионаоа да достигне

нофт — пет милиона тона
с платежно-балансните

граница през

суров
ло 2,2 на сто). Високият годи
шен размер на ' инфлацията 
(средно около 20 на сто) до 
голяма степен девалвира уси 
лията на основните организа
ции на сдружения труд да ди
постигнат по-висока произво- димства, върху които почи-
дителност и намалят произ- ва самоуправителната
водствените разходи, а „соци- тема на общественото въз 
ализацията" на загубите фсла производство. Опитът посоч

ва върху какво в настоящия 
планов период трябва осо 
бено да съсредоточим си- 

в лите.
В проектоплана отделно 

внимание привлича, покрай Яс 
ното определение за по-на
татъшно развитие на самоу
правлението, областта на съ
гласуването и направлява
нето на процесите на общес 

възпроизводство, 
структурните промени и ра
звитието
ките отношения с чужбина.

Разбира се, че и останали 
те области (развитието на не 
достатъчно 
родната

са вената самозащита, 
дейности, 

ката на социалното 
тие и т.н. 
ние.

не, че изтеклите пет 
ни ни оставиха в наследство 
множество задачи, чието из
пълнение е предпоставка за 
да навлозне в по-мирни во 

и покаже всички пре-

годи- съгласуван
страната, а горната му
не би трябвало да надмине 14 милиона 
електрическата енергия И *°° мегавата 
електроенергийни мощности би давали 
вата]. В края на ередносрочни* период 
от потребите за стоманени произведени,, где зад 

от домашните мощности, а участието
произ-

Динамичните проценти на 
увеличение, смекчаването пък 

на резките 
стопанската 

подобрението на 
стената

икономическите отношения с

и премахването 
диспропорции в 
структура, 
положението на сис- воляваме 

на базиите произведения
в

ВЪВ съвкупното 
би се увели-индустрия 

сто на 60 на сто през 1985.
водство на химическата 
чило от

чужбина, ло-ускореният на
предък На недостатъчно раз- бваше заинтересоваността, от-
витие (специално на Косово) делно на онези, които с го-

всичко това бяха лям труд настояваха да пости
гнат по-добри резултати 
стопастването. Стопанството в 

на недостатъчно равзитие репуб
лики (в периода 1976—1979) 
отбелязва по-бързо увеличе-

сегашиите 45 на

истокидина с износа на
трябвало би да „

на сто нашия

с около 2,7и т.н.
ключовите определения през 
изтеклия петгодишен план.

Заплануваните задачи 
изтеклия средносрочен пери
од бяха изпълнявани в дей
ствително сложни и добре по 
знати обстоятества, които бя
ха в резултат — 
последните години 
благопритяните международ
ни, но и домашни обстоятел
ства.

Следствие на недостатъч-

знон стандарт 
но сто средно годишно

пок-услуги 
риваме" 70

и
на увене е висок процент

толкова повече що- а съвкупният платеженвнос, 
дефицит през

личение,
се „заклевахме" 
да увеличим и в двойно по- 

в това 
Обаче,

обстоятел-

следващите 
би трябвало

стандарта
пет години не 
да надмине 6 милиарда до 
лара. Запланувано е 
корено увеличение на 
са на стоки от увеличението 
на обществения продукт на 
съвкупното 
малко

увеличениение от средното 
на страната с 2—5 на сто, 
докато в Косово изоставаше 
с около 47 на сто. И в сфе-

до-
ако

висок размер и 
ри и успяхме, 
имаме пред вид 
ствата, в които 
осъществяването 
план, особено

ло-ус-
особено в изно-

твенотона не- започваме
рата на икономическите от
ношения с чужбина, въпре 
ки смекчаването на неблаго 
приятните тенденции през 
1980, не са изпълнени запла
нуваните очаквания.

Но и покрай всичко това, 
през изтеклия период 
отчетени значителни резул
тати. Общественият продукт, 
според сегашните преценки, е 
увеличаван годишно с около

новия 
задължения- 

ни „настигнаха" и 
че преоблада 

че дължината на 
кол

на
стопанство (нац- 

с 8 на сто годишно).

на икономичес-

та, които 
не е чудно, 
съзнанието, 
губера е нашата мярка

Общественият продукт на 
развитите (Бос-ната свързаност и несъгласу

ваност на възпроизводствено 
зависимите групации изостана 
очакваното сдружаване на 
средствата за развитие на 
дейностите със специално зна 
чение. Капиталовложенията за 
тези потреби в съвкупните ин

недостатъчно 
на и Херцеговина, Черна го 
ра, Македония, Косово) тряб 
вало би да се увеличава с 
около 15 до 20 на сто по-ус

развитите, всена- 
отбрана, общест- 

общес- 
полити- 
разви- 

имат голямо значе

ко можем да се оптегнем. 
От там идва и определениетвените

годишнопо-ниско
увеличение на реалния 
ществен продукт с най-мно 
го 4,5 на сто и на промиш
леното производство с око

то за
об корено от средния растеж 

на този показател за страна, 
а за Косово, което се ечи 
та като изключително недос 
татъчно развита, неговият 
растеж би трябвало да бъде 
дори 60 на сто по-висок от 
средното за страната.

Ако се съди по последна
та, третата част на този Про 
ект, в който се утвържда
ват отделните задължения и 
задачи на федерацията, ре-

РАЗМЕРИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ

План 
1976—80

ло 5 на сто.
1981—85Осъществено

1976—80
(преценка)

Затова може да се разбе
ре защо в Проекта се наб
ляга на това разширяването 
и изграждането на преработ
вателни мощности да се 
извърши съгласно с възмож 
ностите на обезпечаване на

4,5Обществен продукт 
Промишлено производство 
Селско стопанство 

• Продуктивност 
Износ на стоки и услуги 
Жизнен стандарт 
Стопански инвестиции в 
основни средства 
Нестопански инвестиции

6,9 5,7
56,98,
4,51,94 -
22,23,9
82,97,8
2,75,36,3 С пълното и ефикасно използване на нали

чните производствени мощности и съвкупните ре 
сурси в стопанството и в обществените дейнос
ти, с издигането на равнището на знанията на 
кадрите и по-добрата организация на процеса на 
труда, ще се създадат условия, че в обществения 
на труда годишно да се увеличава в размер от 
2 на сто, в промишлеността средно с 3 на сто, а в 
селскостопанство с 4,4 на сто.

2—2,57,18,5
0,16,97,5

Впрочем, оптималното ра 
издигане на 

области е във фун- 
основната цел

подобрението 
жизнените 

осъ-

5,7 на сто( запланувано 6,9), 
което е двойно повече 
процента на увеличението 
този показател в

вестици възлизаше, както се 
преценява, нещо по-малко от 
6С на сто, което е с пет ин
дексни точки по-малко от за
плануваното. Вместо ориента
цията към изграждане на до
говорените мощности, инвес
тиционният фронт се е разши 
рил вън от утвърдените прио
ритетни рамки. При това, про 
изводителността на труда по

чти с една трета част е по- 
ниска от заплануваната (го
дишно се увеличаваше с око-

всичзвитие за 
ки тези ' 
кция на 
обществото:

от
на

наразвитите 
страни на Запад и с около 
20 на сто надминава същите 
в страните на Източна 
ропа. Заетостта се увелича-

ласти, 1981 година ще бъ
де година на изключителна 
активност. Необходимо е да 
се утвърдят отделни програ 
ми за работа във връзка 
с осъществяването на обоб-

енергия, суровини и възпро 
изводствен материал и 
предимно чрез сдружаване 
на труда и средствата.

На осъществяването на въз 
ложените задачи е 
на и политиката 
ното възпроизводство.

на стандарта и тоЕв- условия в рамките на 
ществяването на фундамен
талните 
зани

определения, свърваше средно 
около 4,3 на сто. И жизнени
ят стандарт е във възход.

взето, при относи 
телно задоволство с постиг
натото, трябва да се изтък-

годишно с
с развитието на самоу 

правителните отношения 
разширени размери.

Може да изглежда че уве

подчине
на разшире 

чия-
най-важна цел е — бла

в
ществяването на обществе
ния план; да се съчини 
енергиен баланс, да се пос
тигне

Общо
то

личението на съвкупния жи гоприятна хармоння 8 
риалната структура на

мате договор за концепция 
та по дългосрочното разви

на енергетиката, дого
вор за стратегия на тех-

сто-
панството и по-успешно включ 
ванеКомунист тие

в международното раз 
на труда. (Ще 

средства с прои 
предназначение, 

по-голямо 
дохода, увели 

намаляват

деление нологическото развитие, дасе налагат 
зводствено 
които ще дават 
увеличение на

се изнамерят решения 
осигуряване на валутни сред 
ства за внос

за
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мунист е отличен с Орден народно ос
вобождение, а с указ от 22 декември 
1974 с Орден братство и единство със 
златен венец.

Председател на Издателския съ^‘ 
на НИРО „Комунист”: Доброслав Чула- 
фич.

на нефт и кок 
сиранн въглища, да 
върдят баланените

БЕЛГРАД, се ут- 
потреби

селскостопанско-хранител 
произведения, да 

определят единствени 
терии за

чават прилива и 
отлива наНа Издателския съвет (редакцион

ни* отбор) на всички издания на вест
ник „Комунист”: д-р Антон Вра туш а. 

Директор и главен и отговорен ре- 
.ДСому-

валутните сред- от
ства.

Стопанските в
ните сесъвкупни- 

основните 
да се

кригте инвестиции 
средства би трябвало 
увеличат от

вдактор на всички издания 
ниег”: Велко Мнладкнович.

Редакция на изданието на „Кому
нист” за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо- 
РЗД Джорджевич (заместник главен и 
отговорен редактор), Бояна Ангунович, 
Велимир Фшхкпович, Растко Йоветич 
Свободен Кл*жяч, Михакло К 
РДД Кович, Йово Маркович, Зорица 
Ствнимирович и Милеягиа Вуксанович.

Председател на Издателския 
на Идданията на „Комунист” за СР 
Сърби* Марля Тодорович.

получаване 
права за купуване на 
ни средства и 

Договорите за

на
валут-

сегашните 62,8 
около 65,2 през 

1985, обаче при същевремен
НОТО

т.н.на сто на
основите на 
като цяло 

насоката на осъ

плана
указват ' на 
Ществяване на 
интереси в унисон с 
възможности. А

и планът
намаление на тяхното 

обще.ствения про 
сто (1980) 

СТО (1985). При 
инвестициите в 

ланските дейности

участие в 
дукт от 34 на 
на 29,9 на 
това

съвместните 
нашите 

ако на ня-
ч, 06-

несто- кого изглежда, не 
не е толкова 
трябва да си
обстоятелствата, 
почва

планът ни 
амбициозен, 

спомним

годишно 
ще намаляват (с изключение 

жилищното зана строител- 
ство) с 10 на сто. В 1985 го- 
публики и

в които за 
осъществява-неговото

автономните об- не.



ПО-УСКОРЕНО
ТОВИТЕ -----
СКА ОБЩИНА

проблеТиЕТсе^аНнаКОбо™г0рад НАШИ СЕЛА: МУСУЛ

КОГА ЩЕ СТИГНЕ ТОКЪТ?ПО-ГОЛЯМА АКТИВ
НОСТ НА МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ
На около 25 километра се- 

аерно от Босилеград, в под
ножието на пл.анйна Бесна ко 
била се намира село Мусул.
Пръснато по източните скло- панска 
нове на планината, Му'$ул зае „Напредък" от ч 
ма около 2500 хектара площ: Тя вместо да поддържа и 
ниви, ливади, гори и пасища подпомагй ■ 
и принадлежи към. средните 
по големина села в Босилегра, 
дека община. То е .типично 
планинско село', където зимно 
време, в следствие на снегова
лежите едва се пристига от ма 
хала да 'махала а през лятото 
зелените столетни букови гори, 
му дават красива гледка.
С селото има над 80 домакин 
ства пръснати в махалите:
„Кекеринци", „Припор", „Меч 
ка”, „Вунс и „Клечовци",
„Орниче" и „Соровски дол".
И тук, как о с повечето села 
в Босилеградска община, ми
грацията се чувствува, остават 
къщи с по един или двама . $ 
възрастни хора, а има и таки | 
ва които вече са навлезли в 
дълбока старост, които не са 
в състояние сами да се пре
питават и търсят помощ от 
общината и СОИ по социал
на защита.

Главният поминък на насе
лението е животновъдството 
и земеделието. Пространните 
и хубави пасища със студе
ните води, дават големи въДт».

.разрешаване на можности за развитие
тон прооле.м синдикалните ■ животновъдството. Но живот- 
иЙо^о3а11ИИ ^трябва Да се | новъдният фонд от година на 

т а ООвДИКяВане на I година намалява. Младите на 
Дствата предназначени а пускат селото отиват на рабо •*а тази цел ’ гВ Н9п*л« * - та въз вътрешността на стра-

пред виждГ^ежЙ КаТ° “аЙстори-строитеаи
или след школуването отиват

край потока ц
към пазарище- на ра6ота в 0Р™низациите на 

зеления сДРУжем”и ТРУД-
на ПОЛ10- — 8 селото' в последно вре 

ме рязко .намалява овцевъд
ството, има домакинства, ко
ито вече не отглеждат овце,

а също така и едрия рогат волен 
добитък. 1
производители нямат доверие също* така-щ.с*храна' на 
в ррганизацията за . селскрсто ботници от Електроразпредег 

дейност и/изКуЛуванва: лителното предприятие,
от Босилеград;;, започат прекъсват работата и 

така' вече две .години'

ТРУД , разкара стълбове- 
Селскостопанските .те, дава работна: рЪка, а 
ей ндмат доверие също' така.'и,‘ .с “хлана на ра-

но ге
''А

ЧИЯТО .
неажурност и поскъпва рабо-развитието

вотновъДствот°/ Тя като че ли' ..тата,.. каза Станчев, 
не е заинтересована за този

Тозр проблем мусулчани по 
чти на всяко заседание обсъ’- 

и. покрай всички 
усилия на най-отговорните в 
общината остава още нераз
решен.

на жи

<
За реализиране на програмата по комунално-битова 

Дейност в настоящата година ще се изразходват над 
5» милиона динара. За осъществяване на програмата 

се очаква по-голяма помощ от населението в местните 
общности в общината.
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ

важен отрасъл; —»• каза Дра
ган Станчев/ член на местна
та общност и делегат в Съ- ждат, но

трябва да отпочне 
акция по електрифициране 
г.1а селата: Ресен, Буцалево, 
Млекоминци и Рибарци, да 
лекопровода за Брестница и 
изграждане на инскотокова 
мрежа Д с. Барйе и Г. Ръ- 
жана. За реализиране 
тази програма са необходи 
-Ми над 45 милиона

година
НА.
пътища, от които само 30 
км са асвалтирани, със сла 
боразвито стопанство. се 
числи към най-неразвитите 
общини в Южноморавскн 
регион. В последните ня
колко години с помощта на 
републиката, региона 
обществено - политическите 
сили в общината се правят 
сериозни крачки . напред 
към развитие. Разрешаване 
то на най-актуалните ггроб 
леми в селата е изгражда 
нето на селски и между- 
селски пътища. Ето зацУ> 
за изграждането на селски 
ттъ.тища се придаваше гол 
яМо значение.

Според приетата програ
ма за текущата година, в 
преден план е изграждане 
то на пътища до най-от- 
далечените села в община 
та. През 1981 година е за 
планувано изграждането ка 
пъ.тща към с Доганица в 
дължина от 5 км, на пътя 
са Серафимова воденица 
до Баратаоии. от Горна Лю 
бата до Колчина Гарина, и 
изграждането на пъта от 
Груинци до с. Милевни. ка 
кто и разширяване на пд.тя 
От Бистър към Доганица 
през с- Наздрица.

Освен изграждането 
разширяването на спомена
тите пътиига през настояща 
та година голямо внима- 
ние пте се обърне и на под 
държането на вече годните 
пътища в селата. За тази 
цел Общинската скупщина 
в Босилеград ще отдели 
над шест милиона динара.

125 км регионалнисъс V 1
РАЗРЕШАВАТ СЕ И ОСТАНА
ЛИТЕ КОМУНАЛНО-БИТОВИ 
ПРОБЛЕМИШЖ

на ■ V

• - Местната общност подпомо 
останалите обще

ствено-политически организа 
ции в местната общност и об 

. щината постепенно разреша

ва и останалите комунално-би 
) тови проблеми. Тази година с

& общинския булдозер разши

ри пъ,тя от селото към Бари- 
Йе и с. Плоча, -така

динара.

През настоящия планов 
период по-гол ям0 внимание 
отколкото Досега трябва 
Да се -ооърне на разрешава 
нет° на жилищния проблем 
в оощината. През настояща 
та година СОИ

!Щ*. , 4 гната - от;!

I

по ЖИЛИЩ.
1.о строителство ще построи 
10 апартамента в обществе 
пия сектор „а стойност от 
/милиона динара и около 
-з жилищни сгради в част
ефГ,к^оТОР- За П°'бъРЗ° "

че сега
могат да вървят и товарни 
камиони. Почистват и раз- 

ряват се махленските пъти 
ща. Почти всяко домакинство 
има дрбра питейна вода.

Драган Станчев
вета на местните общности 
при Общинската скупщина в 
Босилеград. ши

ПЪРВА* ЗАДАЧА- ЕЛЕКТРИФИ
КАЦИЯТА НА СЕЛОТО

—‘С ’помощта на общ 
та и другите обществени • си
ли, от 1978 година започна 
акцията по електрификация 
на селото. Солидарно почти 
всяко домакинство сърба по 
10 000

на

ина-
В момента е в разгар 

готвянето на 
програма в местната общност 

1985 година,

из

средносрочната

за период од 
според която- по думите на 
Станчев, Мусул трябва да пре 
махне и разреши много про-

Ш о се -
не улицата
Добри Дол. 
то. уреждане 
пазар изграждане 
и ген резервоар за вода, уре 
ждане и поправка на трото 
арите в града и друго.

динара, с които купи
хме материала за нискотоков 
ната мрежа, но Електрораз
пределителното от .Лесковац блемй. 
не успя да довърши работа
та’. Населението, чрез добро

ил

и
М. Янев

СЪВЕТИ

Съхраняване на ябълковите плодове ГОРШРИВОР- 

ЧШ ЩЕ 

СТРОЯТ ПЪТ
ДИШАНЕ. Дишалото е един от най- МУМ. ^лед това анттгоцостта на диша

пето се засилва— период на климак- 
терично поначване, клпматернчна криза 
или клтшаторичен период, и достига 
определен максимум, наречен климай
те рпчеп максимум, следван от поете 
нейно иди скокообразно намаляване на 
активността па дишането

важните процеси, които протичат в пло 
доведе тю време на съхраняването им. 
При недостатъчно по гългпаие на кис
лород от плодовете и отделяне и въг- 
лороден диокхис. Изобщо дишането се 
свежда до бавно ензимно окисляване на

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА, 
ПРОБЛЕМ НА ВСИЧКИ

Макар чс през изтеклия 
планов период са електри
фицирани няколко села. а 
в някои акцията е в раз
гар, електрификацията 
Босилелрадска община все 

е един от възловите 
провежда не 

на същата е нужно анга
жиране на всички: гражда- 

общности, 
обществст ю-по-

постклнма
Поради лошото състояние 

па пътя от Долни Криво
дол до Горни Криводол ме 
стната общност ка село гор 
ни Криводол взе решение 
да го поправи и по този на 
чии обезпечи пътуване 
автобуси и през зимните ме 
сеци.

сложените органични вей тества, разпа
дащи се на по-прости, като се идемтп 
фицира преди всичко с окисляване па

тттчпю спа^тане. което е начало па ста
реенето па плодовете. В зависимост от 
ра.злпчните стадни па активността

захари, а съшо и на тсиселтшит, яо-ряд? Дишането цлрдоиете се означават като 
ко ма мазници до вода и въглероден 
диокис и опделянс тт топлила. В проце
са на дишането при окисляването па. сорта, температурата н състава иа • га- 
едиа грам молекула гликоза например < зопата среда, 
се отделят 674 кпсал.

в ка
още 
проблеми. За 1Тред)КЛ1шатпчпи. чолшатичнн и пост- 

климатични. Тези стадни зависят от
на

ните местн-Ите 
общината, 
литичеоките организации, а 
преди нсичко Елек^грораз 
предел итедното пре; трия- 
тис от Лесковац. През 1981 
година з това отношение 
актдга по електрификация 
трябва да се ускори осо
бено з селата: » -които е 

Гдожие, Д. Лю'

По време па съхраняването се«да- . ■ Летните ябълки сортове имат по- 
силва алаероботиото или лптерамоле- 1 ряз^тр «иг.тразегт клнмактернчеи максимум 
кулярното /гишане (дишаме при псдос- на дишане, отколкото есенните и знм- 
тиг на кислород), съпровождане с по- пите. Клпмаитернчният подем, от ДРУ 
лучаване натн едоокис;;ени продукти. То га страна протича с толкова по-голяма 
с аиалогичша ка спиртната фермента- ттюизивност и по-малка продължител 
ция с образуване не само на въглоро- 
лен диокис, но и на алкохол и ацегал- 
дехид. При това дишацр плодовете ста 

по^гюдатлтттг на заболя'ване.

Акцията около поправка
та на пътя ще запоеше след 
като времето това позволи, 
а очаква се и помощ на 

контогоои юкрн водолчанн, 
работят в Димитровград, 
Пирот и други места на 
СР Сърбия. През зимните 
месеци
та общност ще 
всичка! орпигизационтг 
готовкп и открият текуща 
сметка на която ще ,пюсят 
помощите.

|1юет, нодкото по-висока е температура 
та иа сз^храшгиането. При температу
ра по-висока от 35—40°С дпшапето 
намалява,, а.' при ойтс почлиоокд поради 

Интензивността на дшнането през разрушаването на ецзимнте спира. Прп
тюриода иа съхрапчивакето варира. Тя резки , колебаййя на температурата о
с шюго слаба при беритбата, често ма- плодовете интензивността иа дишането 
маллва още повече само за няколко 

след беритбата. Този период се 
КЛИМАТЕРИЧЕН МИНИ-

затгочттата: гт .
бата (маxа^/а Широки 
изграждането на дштекопро 

Г. Лиоина (махала 
и Го

хората от местна 
направят 

под

ват

вод за
Колище). Добри Дои
леш. как то и изграждането 
па тлискотоковата мрежа 
в селата: Иггвор, Райчилов 
пи. Мусул. Плоча и Жера- 
вино. Ст,пто така през • ло I

им ьс увеличава. Тя о по-галпма ,и при 
заболели н с механични попреди \шо- 
довс.

НИШ
нарича

Т. П.
I
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ДИМИТРОВГРАД

Завърши първого полугодие на настоящата учебна година

Най-много слаби по 

математика и физика■■■

В течение на дишалата седмица в основното уч четвърти слаеон, но тс па
н цезначетелтрн.

Затрнжващ е факт. чс и 
през то®а полугодие най-сл 
аб уопех бс постигнат по ир 
едметмте, по които и минала 
та година той бе най-слаб. 
По математика, биология- 
химия и физика.

ОтСътвилта също така нре 
дставляват проблем, защото 

шги надминават цифрата от 6,440 
часа, а тях, ги правят онези 
ученици конто имат и най- 
слаб успех ;— от първите и 

тази вторите класове. Е^рвоклас 
циците.са направили 2933, а 
второклаапщите 2145 часа.

'•По думите на другиря Ценк 
ов, през второто полугодие 
успехът сигурно ше бъде 
значително подобрен. В това 
са убодени всички: учители 
те, и учениците, и родители

елище и средното училище — „Моша Пияде ' 
мЙосип Броз Тито" в Димитровград се проведоха 
заседания на класовите и учителските съвети, ]ш 
които бе обсъден и сумиран успехът и дисципли
ната на учениците, осъществяването на плановете 
и програмите за работа и други въпроси, свърза
ни с работата на двете споменат училища през 
първото полугодие.

за Ценков, че успехът от
— Какъв е успехът на кра миналогодишния с по-добъР. 

я на първото полугодие, в 
димитровградското основно 
училище „Моша Пияде"?
Отговор на въпроса потърси 
хме от директора на, учш- 
щето, другаря Васил Николов

— Мога да кажа, че прие 
тата в началото на годината, 
учебна- програма напълно е 
реализирана. Успехът е по- 
добър отколкото миналого
дишния, което ни дава наде 
жди, че краят на учебната го 
дина ще бъде още по-добъР -

От 1190 ученика от първи 
до осоли- клас с успех пъР“
'вото полугодие злвршиха.
981 ученика или 82,44о/0; или 
с други думи казано, със 
слаб успех само са 17,58<>/0, 
което се счита за добро рав 
ннцте имайки в предвид ус 
лехите в останалите основни 
училища в региона. По „тра 
циция" и тази година най- 
слаб успех в основното учи 
лище е постигнат по предме 
тите: математика, хшшя и 
физика.

Средната бележка на края 
на първото полугодие е 3,41.

Най-слаб успех са показа 
ли учениците от седми, 
най-добър 
четвъртите класове.

По-добър е за Ш»/0
с слаби бележки 
от обшия брой,

по-точно съ 
има 46,79о/о 
а миналата година този про
цент бе за 10<уо по-висок.

Най-добъ.р успех и 
година е постигнат в третите 
класове, а най-слаб в първи 
те. което се повтаря 
години наред. Средната беле 
жка, която учениците от пъ

вече

рви до четвърти клас пости 
гнаха тази година е 3,20.

Числото на слабите беле
жки възлиза на 988, от кон 
то 585 в първи и 347 във вто 
рите класове. От посочените 
цифри се вижда, че слаби 
бележки има и в трети и

те.

Антун Аугустинчич: Пренасяне на ранени (бронз)Т. Петров
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Преглед на списание „Мост“ книжка
В рубриката „Отзиви" Бог 

олюб Илиев дава преглед на 
сборника от статии на изтъ 
кнати македонски учени под 
заглавие „Илинденска епопе 
я". По повод неотдавнашна
та изложба на Богдан Нико 
лов в нишката ,галерия 77" 
Воислав Девич пише за аква 
релите на художника. По съ 
щия повод този брой на „Мо 
ст" е илюстрован с 
ко по-нови акварели на Бог 

ни разкази за прекрасното дан Николов. Драгомир Вре
У човека" д-р Марин Младе чич прави критически ана-
нов говори за „един отголе- лиз на буквара „Прозорче
мите майстори на българско към света" от Кирил Тодо

то на учебната година бяха то прозаично слово" — Йор ров, издаден * през 1979 годи
предприети мерки за нормал дан Йовков, художника на ти. По този начин „Мост"
но провеждане на обучение Добруджа, добруджанския Разширява рубриката „Обзо-
то: необходими кабинети с селянин, човешкото в човека ри" като започва да предегг
нужните помагала, помеще- изобщо. Миле Ни кол :в.Прн авет и оригинални учебници
ния за работа в една амяна, сойски прави обзор въ.рху и наръчници. Под заглавие
бяха подготвени и специал- революционната дейност и „Душаи М[атич-поет
ни учебни стаи за провежда творчеството на Йован Попо

вич, псет, писател и боец, 
автор на „Истински легенди 
когото още в периода между 
двете световни войни е изтъ 
кнат поет и писател и челен 
привърженик на ангажирана 

„ _ та литература; „един от оне
Програмата за раоота на зи наши писатели 

училището през първото по които в редиците на Титова 
лугодие е реализирана. Воич- та партизанска войска ге бо 
ки. предмети се преподаваха ря,т с пушка и перо срещи 
от специалист^ което ще окупатора и домашните пре- 
рече, че квалификационната дагели. за освобождение и 
структура на преподавател- нов обществен строй". 
ския кадър напълно е задо-

_ По повод годиш ига-гата от
Условията за работа са ме рождението на Йован Попо- • ството н-а 

жду наи-доорите в региона, вич в този брой на „Мост"
■ но успехът е незадоволяваш е публикувана и поемата 

Защо е това така и какъв „Лагерни огнъовс". 
е успехват, на края напърво Рангелов бе обажда 
та полугодието, отговор пот проза. Този 
ъроихме от Милчо Ценков, телите е новелата Нтм-У\г7Ь 
директор на образователно. вата музика". Под” общо за. 
възпитателната организация главие „Млади авотри" са 
за средно насочено ооразова новите стихотворения ,3 д„ °
*е^ДЖ,ИТрОВГраД- с° Тодоро». Деница И™евт

Мога да ви осведомя, ка и Радко Стоянчов.

В последния брой на спис 
ание ,,Мост" са п убли кувани 
редица художествени твор
би, публицистични и научни

астта на финансите — от 
научна гледна точка.

В „Мост" — 66 са помест 
ени и две публицистични тво 
рюи: „Колективната работа, 
решаване и отговорност в 
по-нататъшната демократиза 
ция на обществено-политиче 
ските отношения" от Васил 
Тодоров и „Идейно-педагога 
чески аспекти на професио-н 
алната ориентировка на .мла * 
Дите" от Асен Стоев.

сене смисъла на поезията 
Радослав Савич пише по по 
вод смъртта на поета.

В отдела „Наука" са актуа 
лни и интересни статии на 
Д-р СлобоДан Василев, кой 
то научно изследва' самоупр 
авлението на младежките тр 
удови акщш: („Самоуправле 
нието на младежките трудо 
ви акции"), д-р Любиша Ми 
трович. „Облици на ревизия 
на Марксовата 'мисъл за дър 
жавата и диктатурата на пр 
олетариата и социалистичес
ката демокрация" и на Апо 
стол Тодоров , .Причините за 
инфлация в СФРЮ".

Интересно е да се отбеле 
жи. че за пръв път в слиса 
нието се обажда автор от бъ 
лгарската народност (Алост
ОЛ ТДРОВ), 1СОЙТО 
'ваи.пмше за вълроои от обл

статии, които привличат вни 
а мание. По повод две значи- 

учениците от телни годишнини; (100 годи
ни от рождението на Йорд 
ан Йовков и 75 години от 

Дисциплината е подобрена рождението на Йован Попо 
От около 1200 ученика само вич) пишат д-р Марин Млад 
14 са наказани с мъмрене; енов и Миле Николов-Присо 
отсъствията от часовете са йски. Под заглавие „Поетич 
намалени, а от там идва и 
този успех.

някол

М. Тодоров

Въпреки че още в начало ДИМИТРОВГРАД

Клуб иа любите
лите на книгатасе занима-

на тър

не на редица опита по отдел 
ни предмети, с една дума ка 
зано — бе направено всичко 
възможно с цел успехът, да 
се подобри, но той не пое 
тигна цел ата си.

ДИМИТРОВГРАД: ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСС През изминалата 
бригадирски^ 

Умчари * -

седмица 
комплекс 

Умчари край 
лград, се проведе тридне- 

на Организа-

в

Ще се закрие ли центърът 

за предучилищно и 

основно образование

з
Бе
вен семинар
цията на литературната 
деж от СР Сърбия, на кой
то участвуваха 
ли от 
ката.

мла-

и поети. . представите- 
36 общини в Републи-

Димитровградската литера- 
както и оста-турна младеж, 

налите млади 
републиката, 
делегат. Именно Велча

През изминалата 
Димитровград 
седание

литератори от 
изпрати

седмица в нето на подготовката за 
предстоящия Трети конгрес 

самоуправителите

свой 
Вел

чев, студент по изобразител- 
обществено-

се проведе за 
на Председател- 
Общинския

на на
Югославия.

На съшото заседание
разгледано и предло- 

пери- женето на основното 
дзани основни на ще в Димитровград, 

на синли ^еиност на сЪ.Юза то се предлага закриване н.а
отиасшпи сеТелоН‘п б СърбиЯ' Чентъра за предучилищно и отнасящи се до публичните основно о бразование

С|«жспГтуционн ите °^1мандма- ^иего"^”0*6“”6 НЕ БЕШЕ

син- но изкуство Идикален съвет.
Беше 

бота в
бе културен

Димитровград. 
Както ни 

ят Велчев, 
нето си

деецприет плана представя-за ра- шему шепредстоЯщияДешсо учили- 
в кое-

ОД и нобел осведоми другар 
след

от Умчари,
от семинара ще бЪде 
яма, защото в найскоро вре 
ме в Димитровград ще бъ
де оформен Клуб на люби- 
телите на книгата.

пак с 
път ппед чигга СОКИ завЪРШа~ 

ползата 
гол-

Съ-

от страна на Пред
седателството на Общинския 
синдикален съвет.Председателството бе ин 

формирано и, за провежда-
Т. Петров Т. Петров

СТРАНИЦА 8
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
°11?1С55^,НИЕТО НА ПРЕДсеДАТЕЛСТВОТО '•'•М В НИШ НА МОК НА

С изискванията на 

актуалния политически 

момент
ф Основна на изборите: всички първични 

младежки организации и общински конференци 
са организирали и провели изборната си дейност в съзву
чие с принципите на нашето 
ческо

оценка

на ССМ

самоуправително социалисти- 
общество и изискванията на колективната работа, 

решаване и отговорност.
® Видно подмладяване на младежките ръковод- 

ства — от 32 носитела на изпълнително-политически функ
ции, 31 са избрани за пръв път.

ф И тази година младежките организации в Ни
шки регион организирано и дейно ще участвуват в акциота 
„Нищо не бива да ни изненада".

На състоялото се през ми- 
седмица заседание,

ри, че в младежката органи
зации в повече среди е пра
вилно схваната задачата на 
младежите и девойките в 
изборите: реално да се оце
нят постигнатите резултати и 
въз основа на конкретната об 
ществено-политическа акция 
и практика в своите среди да 
определят задачите на ССМ 
в по-нататъшното изграждане 
на обществено-икономически 
те отношения. Наблюдавани 
от този аспект, изборите се 
оценяват като твърде положи
телни.

В организацията на млади
те в Нишки регион, бе изтък 
нато на заседанието, не съще 
ствува схващане за незамес- 
тимост на кадрите. В резул-

налата
Председателството на Между- 
общинската конференция на

Съюза на
младеж в Нишки регион оце-

на това 31 от всичко 32 От едно учениетат
носители на изпълнително-по
литическите функции са избра 
ни за пръв път. Очеквидно е, 
че младите последователно 
изпълняват задачите си от Ти- 
товата инициатива за колектив 
на работа, демократизация на 
решаването и увеличена от
говорност като реалност в 
развитието на социалистичес
ките самоуправителни отноше 
ния в нашето общество.

— Всеки младеж и девойка 
трябва да знаят, каза между 
другото Любиша Игич, пред
седател на Скупщината на 
Междуобщинската регионал
на общност, който участвува 
в работата на заседанието, че 
колективната работа не е са-

социалистическата

ни изборната дейност в мла
дежката организация и прие 
плановете за работа на коМи- 

към МОК на ССМ.

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ '81

Седем по седемсиите
Основна характеристика на 

изборите в младежката орга-
Седем черти с химикал 
и Твоето име.
Седем сребърни птички 
и Твоите ръце.
Седем червени карамфила 
и Твоите устни.
Седем капки роса 
и Твоите очи.
Седем шарени пеперудки 
и Твоите идеи.
Седем най-хубави песни 
и Твоята усмивка.
Седем вити елици 
и Твойта тънка снага.

низация, от първичните орга
низации до Междуобщинската 
конференция е фактът, че те 
бяха проведени в делов дух 
и без шумни тържества, на 
които липсват обществено-оп
равдателни съдържания, как- 
то и без други облици на ма- 
нифестационизъм. Това гово-

ШизичесИа култура ^Б/п>й/р>1 мо формално меняне на пред 
седателствуващ и съкращава
не на мандата. Това

Ванче Бойков
преди 

акция за демократи- 
на обЩествено-полити-

БЕЛЕЖКА всичко е

ДИМИТРОВГРАД: ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА ЧЕСТВУ
ВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

зация
ческите отношения и изменя-Защо отагнира спортът в 

Димитровград?
не на поведенията, които за
бавят прогреса на нашето об
щество. В разискванията вър
ху конституционните промени, 
младите трябва да 
стъпват тъкмо за тези придо
бивки.

Видно подмладяване на

Широка акция за достойно 
чествуванесе за-

всеки любител 
случайно, често

на спорта в 
пъти си за-

Налоследък 
Димитровград, ие 
дава въпроса: защо стагнира спортът в нашия 
град! Защо- иапвимер, футболният отбор „Асен 
Балкански", който разполага с един от най- 
хубавите спортни терени в Югосп*“ия. се съ'- 
тезава в най-нисший ранг иа състезание 
ротска лига! И защо, в края иа краищата, то
ва се случва в град, в който живеят много 
младежи и девойки, в град с дъпги и хубави 
спортни традиции!

Причините за 
субективни, едва 
за спорта трудно 
повдигнатите въпроси.

В търсенето иа почините за незадоволите- 
обезателио се стига до факта: 

Димитровград не е прове- 
иа скулщииите иа 

а отборите са без тро- 
Това ясно показва

включат всички обществено- 
политически организации в 
общината, 
към ЮНА 

масова 
българската народност.

Членовете на двете предсе
дателства единодушно прие
ха заключението за започва
не на подготовката за дос- 

’ тойно чествуване на годи
шнината от смъртта на дру
гаря Тито.

На заседанието бе избран 
Комитет по чествуване от 21 
члена.

В края на миналата сед
мица в Димитровград се съ
стоя съвместно заседание на 
председателствата на ОК на 
ССТН и ОК на ССМ, на ко
ето бе • разисквано 
подготовките за 
Деня на младостта.

На заседанието бе изтък
нато, че 

„Майски срещи 
се организират, ..освен в 
Димитровград, и в някои се 
ла в общината. В подготов
ката на
таналите акции, 
со проведат в 
чествуоането,

числящите се 
и средствата за 

информация на

постигнато и във 
облици на 
действуване

кадрите е 
всички останали
организиране и 
на ССМ. В конференцияте саПи върху 

чествуване
избрани 1 125 нови делегата, 
226 от които са избрани в 
председателствата. ОсъЩвстве- 

работническо трдаиционните 
—1Н следва да

мнозин-обективии или 
отговорните 

отговорят иа горе

стагнацията, 
ли някой знае, а 

могат да

но о
ство в конференциите и пред
седателствата.

И покрай положителните ре 
изтъкнато бе 'на засо- 

този път се зо- 
известни слабости. 

явления на 
както и бав-

програмите и ос- 
които

зултати, 
данието, и 
белязват

Щв
рамките на 

трябва да се

лиото състояние 
цели пет години в 

иито едно Т. Петровзаседаниедеио
спортните 
ньори и без 
иаиви са връзките 
и базата и каиви

Това са главно 
стари поведения 
ни промени в метода на ра
ботата но организациите 
ССМ. На лице е обаче и стре
межът ускорено да се превъ- 

слабостите,

дружества,
ръководства.

межжду спортните 
грижи се полагат

ДИМИТРОВГРАДдружества 
за самоу- 

и спортната дейност в дружествата.
иа футболния отбор,

на Заседание на Председателството 

на ОК на ССМ
правлението

освенИ условията,
ие са на особено равнище, но- това едва лн мо
же да се приеме за причина, тъй като много от
бори и дружества в региона имат и по-лоши ус
ловия а постигат много по-забележителии резул

тати.

седазмогват
усъвършенствува методът на 
работа и изокреняват формал- 

и форумната работа.
И тази година, както и ми

налата, всички организации и 
ръковдства на ССМ в Нй'шки 
регион дейно ще 
в акцията „Нищо не бива да 
ни изненада". Продседател-

На 15 януари в Димитров-^ те 
град се състоя , заседание' акцията „Срещи 
на Председателството на Об-' която започва 
щинската конференция 
Съюза на 
младеж, на 
та програма 
предстоящия период.

въпроси във връзка с 
на селата", 

на 24 януа-
ната

че Димитровград 
Качеството

се каже,Не може да ри т. г.на
паспортисти. Напротив.

футболисти, баскетболисти, 
еитусиясти обе-

мяма талантливи
иа димитровградските
хаидбалисти и останали спортни

Д хубави перспективия Впрочем, за това доста- 
фактът, че мнозина спор-

социалистическата 
което бе прие- 

за работа в

По решение на Председа- 
ОК на ССМ, Ка

се включат
телството на

вученичкаТя Каменова, 
средното профилирано учи
лище ще пребивава 15 дни 
на традиционния младежки 

в Умчари, край

щава
тъкмо 
тисти от 
отбори, както в 
ма те ие са могли или 
спортуват в родиия си град

‘д2миетроТ.‘гУр«Я ^играят ‘и И’™*“ИТ*в,о Ни-

региона ^ ^ имали условия да

ството прие документ за про
грамните задачи и напътствие 
за организиране и участие на 
младежките организации в та
зи. акция.

нас На заседанието бе разис
квано и .върху подготовката 
за провеждано . на трудови 
активности

семинар
през 1981 годи- Берград. 

на, както и върху актуални- Т. П.к. г.Димитър СТАВРОВ
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Поводи и разговори

Още един доктор по медицинските науки
На въпрос, колко години 

е готвил дисертацията, Дой
чинов казва:

това пешо ндма. Мога

бнитс, бъбрежни, стомашни 
и други болести е достигна
ла огромни размери. Това е 
и п-ьрв институт в страната, 
в който е създадена лабора
тория за диагностика на на 
следствените болести. В не 
говите рамки се иаМира и 
най-добре оборудената в стр 
а на •/ а лаборатории по слект 
ронна микроскопия. Кадрово 
то състояние съш° с на ви 
соко равнище 
леп от работата Дойчинов.

Сегашният НО© ДОКТОР ПО 
медицинските науки още от 
давиа е дал огромен принос 
в науката — пма над 100 на
•учии публикации, публикува 
ни в наши и чуждестранни 
описания в областта иа експ 
еримеиташ 1ата и 
патология- Поне чето пъ,к от 
публикациите му се отнасят 
към болестите на чегхния ДР 
об и бъбрец итс. Особено ор 
игииален принос има в раз
решаването на въпроса и пр 
ичиагитс на ендемичната не* 
фроиатид (болест на бъбре
ците), от която боледува ед
на част от населението на 
Южна Сърбия- Не малко 
пъти е докладвал на между
народни конгреси, а член е 
на Международното сдруже 
ние на клиничните изследова 
тели и е поеми различни дл 
ъжностм в научни сдруже
ния в републиката и страна-

кои химически съединения, 
съдържащи се в различиш 
инсектицащи, дезодорати и 
лакове върху черния дроб. 
Защо черният дроб е обект?

— Той най-често е под уда 
рнте па отрови, а всъщност 
трябва да ги метаболизпра и 
да защити организма от те 
хното вредно влияние. Аз съм 
щастлив, че отких досега нс 
познатите пъ'гища в наруша

ги я иа Медицинския млети 
тут в Ниш.

— Спомням си за идването 
ми в патологични# институт.

С проф. д-р Дойчин Дойни 
нов, един от най-известтти" 
те патолози в страната .и св 

■ ета, Университетът и Мед ици 
нският факултет в Ниш полу 
чиха още един доктор по 
медицинските науки. Човек
ът, който с години роазеше 
и рови по тайните иа латолгия 
та на 14 т.м. в амфитеатъра 
на Медицинския институт в 
Напи, който има над 260 ме
ста е бил малък да поеме 
всички които са били заин
тересовани да изслушат дис 
ертацията, пред двамата ака
демици на Сръбската академ
ия на науките — проф. д-р 
Владимир Пантич и ггроф. 
Владимир Канюх и проф. 
д-р Радослав Шливнч от 
Ниш твърде успешно защи
ти 'дисертацията си: „Пато- 
хистологично, ОПЗИДЮЛОГПЧ- 
но и електронно- микроско 
пнчно проучаване на експе
риментална некроза на че
рния дроб".

Мерна едшш
ца за
да кажа, че основните проу
чвания извърших от 1971 Д° 
1975 година в института в 
Ниш, а една част (през 1977 
Института по патология 
Райбург (ТФР). Доволен съм 
от собствения си труд. а по 
предложение на комисията 
дисертацията ще бъде пуб- 

изданията на Ме

в

казва дововането иа състоянието на че 
рнодробшггс клетки, което 
откривие дава възможност, 
занапред да се въведат нови 
методи в лекуването на чор 
ння дроб от химически пов 
реди

ликувала в 
ждунароната ревия по цито- 
логия.

За своята си досегашна ра 
бота Дойчинов е пол^-чазал 
различна общсствеим призн
ания. Дисертацията му, коя 
то има около 400 страници е 
сигурно повод за нови. Но 
той има ,от'*е планове, чуетв 
ува още дългове към меди
цината.

— В момента с петима на 
ши изтъканти патолози гот 
ви учебник по патология- Ръ 
ководя един проект, който 
има за цел да открие най-ра 
нните прояви на рака в сто 
мака, а намерението ми е да 
завърша и проучванията в 
областта на ендиемичната не 
фропатия- Разбира се и да 
обърна о»че по-голямо вни
мание на студентите и мла
дите лекари, с които работя 
— изтъква проф. д-р Дойчи 
нов.

казва усърдният
доктор.

Излишно е може би да се 
говори за неговия път в иау 
ката — той вече е известен.
Дойчинов е роден е през 1927 
тод. в Босилеград. На само 
21-годишна възраст е завъР 
шил медицински институт в 
София. От 1962 год. работи 
въй втората хирургична кли 
пика при Медицинския шгст 
итут в Белград, а от 1965 год. 
след защита на 
ционна работа е избран за 
доцент на Медицинския фа
култет в Ниш. През 1969 год
ина е йзбран за редовен про когато, така да кажа, се по 
фесор. Едно време е бил ди лагаха • основите му. 
ректор на 'Института по па- гой е един от най-известни 
тология. Понастоящем е пе- те в страната. Диагностична- 
довен професор и ръководи 
тел на катедрата по патоло-

клиничиа

1
С дисертацията на Дойчи 

нов, медицинските науки по 
лучнха още една крачка на
пред п още едно чевръсто 
доказателство за ранното от 
криване на промените в чер
нодробните клетки под вли
яние на химически съедине
ния и отрови, намиращи се 
в човешката жизнена среда. 
По-точнос проучването си той 
е доказал вилянпето на ня

Професор д-р 
ин Дойчинов на Втори# кои 
грес на паголозитс на Юго 
славия (Блед 1980 год.)

Дойч-
хабилита

Днес

та пък работа в института в 
областта на рака, чернодро Васко Божиловта.

БОГДАН НИКОЛОВ 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА кОШД ПИЯДЕ

Моша Пияде — журналист (3)
Както вече споменахме 

Моша Пияде напуска худо
жествената палета и става 
журналист защото счита, че

март 1919 година Моша Пи- в. „ДЪРВЕНИ СМЕХ". Изд
ател на вестника е Социали 

вник „СЛОБОДНА РЕЧ". По етическата работническа пар 
това време своите статии по тия на Югославия (к). Пня- 
дпиова с М.С.П. и Ш (ики).
Неговите статии са ангажира 
ни. Чрез словото той се бо 
ри за правата иа работнице 
ската класа. При това бич у 
ва режима и бурЖоазнате 
партии. Затова на 26 май 1919

М. Пияде птпе в„РАДНИК" 
и списанието „БОРБА" две 
статии „Революция и контра 
революция в България" • и 
„Гражданска война в Бълта 
рия". Той се застъпва за по 
бедата на въстанието органи 
зирано от Комунистическата 
партия на Бълтария на чело 
с Георги Димитров, разобли журналистическа дейност в

затвора. В Сремска Митрови 
Да урежда „УДАРНИК" И 
ПРЕГЛЕД". Основател 
ТАНЮГ - Телеграфна агенция 
па нова Югославия на 5 ное 
лгври 1943 година, която има . 
огромен принос за разпрост
ранение истината за НОБ в 
страната и в чужбина.

легален вестник на ЦК 
ЮКП. който започва да изли 
за на 1 декември 1925 годи

наяде издава политически дне

като такъв .може повече да 
допринесе за революционна 
та борба на народите на Юг 
ославия. Затова през есента 
на 1910 година като двадесе
тгодишен младеж той става 
журналист — сътрудник на 
вестник МАЛИ ЖУРНАЛ". 
В този вестник пише фейле
тони и рисува карикатури. 
След това минава в НОВО 
ВРЕМЕ. От сътрудник на мн 
опо вестници и 
Пияде става 
редактор на някои вестници 
и описания на ЮКП. През 
средата на 1911 година той 
започва да печата „ПИЕМО. 
НТ". По това време забеле
жителни са неговите

Де е един от редакторите и 
активен сътрудник. Той‘е ав 
тор на уводната статия „На
шата първа дума".

През август 1921 година от 
ново е в затвора зарад кри
тика отправена към режима.

Моша Пияде е и редактор 
на „ОРГАНИЗИРАНИ РАДН

на.

А когато бива арестуван и 
осъден на дългогодишен за
твор той продължава своята

година е осъден на петдне
вен затвор зарад писането 
на критическа статия ..ЗВЕР 

"" на адрес из Брана 
Йованович, печатана з ПРА 
В ДА на 16 декември 1918 
година.

чавайки кървавия режим 
1 Цанков.

на

ОВЕ е на
списания 

организатор и

Голям е приноса на 
Пияде за създадване на жур
налистическата организация 
на Югославия. Учуствува в 
работата на конференцията 
на югославските журналисти 
в Загреб на 15 и 16 ноемв
ри 1919, -където остро е кри
тикувал бай Иван Палеча.к, 
Като казал „че на обществг 
+0 е нужна свобода на пе
чата". По-Късно през 1921 го 
Дина е делегат на конферен
цията на югославските жур 
налисти в Сараево; к^дето е 
формирано Сдружението на 
югославските журналисти.

М.

статии
за изкуствето. В „МАЛИ ЖУ 
РНАЛ" през май и юни 1911 
година в продължение пише 
за четвъртата югославска ху 
дожествена изложба.

След освобождението сът
рудничи въ© всички вестни
ци и списания на социалис
тическа Югославия. Като чл 
си на Централния комитет 
на ЮКП чрез печата полудя 
ризиоа новите

Зарад стълкновение с реда 
ктора на „МАЛИ ЖУРНАЛ" 
напуска редакцията и мина
ва в редакцията на „ПРАВ
ДА". Там остава до окупа
цията на Ообия. На 19 
омври 1918 година 
още се водят боеве на Кале- 
мегдан, по улиците 
лград се' разпространява ве
стник „ПРАВДА". Моша, Пи 
яде този път е издател и от 
говорен редактор на вестни
ка. Забележителна. е стати
ята му в този брой „Между 
Двата броя". По-късно през

Моша
и?веденията на Маркс

т в Дясно) в изгнание превеждал про мироприятия
политикатана Партията и 

на ЮКП във вътрешната и 
външна политика. -Неговите 
статии са ясни и непосредс-

ИК" вестник на незави 
оимите синдикати ,на. Югос

лавия. въпреки това, че офи 
циално редактор е бил Йован 
Вуассвич.^Открито в ;,СЛОБО

Моша Пияде е главен орга 
нтгзатор на работнически 
комунистически печат у нас. 
Редактор е на „ОКОВАНИ 

пише за-срамна- РАДН-ИК" Кл,>л м 
та годишнина на ОБЗНАНА ' °г започва да
на 8 януари 1922 година. А тализа 113 24 авгуйг 1.924 го-' 

-журнали кагат° през септември на 1923 дина- а забРаиен на 13 деке-
ст. Той в Белград оргаиизи- година избухва Септемврий МВРИ 1924 година Печата „
ра в хумористичен вестник ското въстани;'

окт
докато я иВ годините когато в Югос

лавия започва най-черния те 
рор на буржоазията, когато 
Ю госл зе ск а та комуни сти ч е с - 
ка партия е извън законите, 
Моша Пияде проявява гол
яма хра.боост като

твени, разбираеми от всичкина Бе
хора, за които 
начени.

са предназ-

в следващия брой: 
За хумора и 
сатиратаБългария урежда .ДОМУНИСТ",В не-
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Тонът никак да пристигне ' ;*—■ГОРНА ЛИСИНА, 
стни общности в 
проблем от г 
проблемът във

се нарежда сред най-развитите ме- 
Босилеградска община, 

по-дълго време
но все пак един 

остава неразрешен. Това е 
вРЪЗка с електрификацията на три махали 

селото: Колище, Гложка планина и Разцепеница. Именно, 
по-голямата част от селото относно центърът, на селото 
и махалите от левия бряг на Лйсинска река отдавна вече 
имат електрически ток, а посочените махали и до днес

I

в

останаха неелектрифици0ани. 
За разрешаването на 

се говореше преди
този жизнен проблем много 

няколко години, 
изграждането на акумулационното езеро край Лисина. Тъй 
като и до днес 
хали започват да

когато започна

не получиха ток,
губят надеждите, свързани с 

А организираност, доброволен

жителите от тези ма- 
този

труд и пари, 
махала Колище, не липсват.

селото и е най-близо до 
може да се каже, че това е 

Горна Лисина, за което 
всички 30 домакинства 

изградиха два водопровода и 
въведоха хубава и чиста, планинска,

договор.
поне когато се касае за 
Тези махала е най-голямата в 
селския център. Свободно 
и най-орган изпраната махала 
достатъчно говори фактът, че 
още през 1968 година 
в домовете си 
питейна вода.

Акцията

в

по електрификация обаче не върви и то 
на колищани. Тене по вина никак не могат да на

мерят отговор на въпроса: защо трафопостът и стълбо
вете

ЗВОНСКА БАНЯ
цяла година стоят в центъра на 

не предприема никакви
селото и никой 

мерки? Защо тяхната готов- 
сторят всичко възможно,, та в 

да заблестят електрически 
разрешаване на проблема? Колищани 
прокарат

ност да домовете им 
крушки, не е достатъчна за тазгодишния 

сезон-нов хотел
са запланували да 

който ще 
коли и други транспортни 

няма да търсят никаква помощ— 
сили. Но пътят ще почака, ка- 

колищани, защото електрификацията

до центъра на селото път, по 
могат да минават леки
средства и за това 
стигат им собствените 
зват
пс-важна.

е много

Жителите от Гложка планина и Разцепеница съ
що така имат голямо желание да разрешат този жиз- 

Те обаче са изправени и пред обектив-
домакин-

За тазгодишния сезон Зво
нска баня трябва да получи 
нов хотел. Ако не изникнат 
някои непредвидени затруд
нения. „Градня" трябва да- 
предаде обекта на ползуваше 
Този хотел, по своята обзаве 
деност и условия, пге бъде 
един от най-хубавите в Го 
рно Поийшавие. Освен 154- 
те легла, хотелът ще разпола

га с покрит басейн, рестора 
нт със 700 места, реабилита 
ционсл център за електро и 
физикална терапия и др. от 
дели по възстановителна ме 
дшцгна. Естествено, в този 
център ще бъдат ангажира
ни и необходимите мидици 
нски специалисти.

За построяването на хоте
ла досега са изразходвани 
над 300 .милиона динара.

Но това не е всичко, с ко 
ето гост ил чина рс кото предп 
рнятие „Църни връх" в Бабу 
шпица иска да зарадва свои 
те гости и клиенти.

— Имаме намерение до за 
почването иа сезона на изв 
ършим адаптация и на същ 
сствуващите вили в Звонска 
баня, като въведем 
да и обезпечим до. комллнал 
по-битови потреби — казва 
директо/рът на „Църни воъх 
Драголюб Тодорович. Плани 
Р‘Тме, също така, в скоро вр

еме в Звонска баня да създа 
дем подходящи условия за 
прекарване на зимната вака 
нция за ученици и студенти, 
така че сезонът да продължи 
почти през цялата година. В 
това начинание 
Тодорович — 
ни е
отвие преди всичко иа само- 
управителната общност по 
здравна защита като в Бабу 
шн-ица, така и в региона и 
на другите заинтересовани 
субекти.

До започването на туристи 
ческия сезон в Звонска баня 
не остава много време ако 
се има в предвид колко въп 
роси трябва да се разрешат, 
но е сиптмю, че с построя 
нането на хотела и с доуре 
ждането на другите бански 
обекти, този 
турестичсски ооект ще ста
не по-достъпеп на туристите 
от страната и от чужбина.

нен въпрос.
ни трудности. В Гложка планина има малко 
ства, доста отдалечени помежду си. Разцепеница е по- 
гъсто населена, има повече домакинства, но тази
махала, както и Гложка планина, е доста отдалечена 
от селото. Все пак тези обективни трудности не могат 
да бъдат пречка, защото хуманизмът и солидарността 
в нашето общество са много по-силни от тях.

А. Антимов 
с. Г. Лисина

— подчерта 
сигурно ще 

необходимо съдей

|||!
| | ЛЕГЕНДА

I!Изграждане иа Поганшн 

манастир
в ТЯХ во

привлекателен

т
На 24 февруари тази година се навършва една 

година откак завинаги затвори очи нашата мила 
майка, баба, тъща и свекърва

,,До век и памтивек"
Тамо дека су се сретли Елена и бра 

тат вой,. йоще стои прекърстеного дрво 
и место/о се ока „Крстато дърво" Това 
е едно големо дрво, с две укърстене

ОДАВНА, ПРЕДИ турчите да ни за 
владею, ама су требе били наблизили, 
некоя си царица Елена започела У Дра 
говигу да прави манастир. Това место 
се ока Селище, тамо може да ни е било 
селото. Довела майсторе и они почели 

Кига озидали темел ьеге Еле 
поткачи на сдну буку, 

близко до църквището и ви-

струке.
Црквуту Елена била планирала да но 

крие с оловън плек. Кига докарали пле 
кат, дошли и у това врбме и турците. 
Елена накара рабаджиете та откарали 
оловото у Влашку нланилу н там га за
копали. А она избега на другу страну, 
съш« V Влашку плашпду, ама ньУ стнг- 
ли турците и дека ю стигли там >п С|,се 
кли. Това место се съга зове Елсшш 
гроб. Гробат доскоро стоеше. Голем кър 
ст направен од благуи или горун.

Минуло се нсколко време, шшш ста 
ри расправляю дека едън век, и Одоро 
вски;/т манастир спуше и заналс турци 
тс, а Погановският и дън деньска стои. 
Распранля се дека три пути остаиувал 
пуст та се мече у иьсга извидиле. Значи 
све около ньега запустед) села, а он ура 
сте у гору, па дойде време та се обнови 
и оправи.

Тешка и опака времена су топа била, 
народ се требил оди чуму и оди турци. 
Затова свака фамилия V село знае одска 
у ньим дошли стари.

да зида;о-
на се сети та се
що расла 
ди Софию-

,Бре — рекла — щом се види 
тука София, че се види и манастира г 
из Софию и че дойд у турците да га ун 
ише."

от

Прибере си она майсторете и отиду 
лри ждрелото на Иерм*' иу погановско

лочи у да граде манастир, а тупа У 
оставе све що су напра

хам
драговитското 
вили, та дън денъска си ст'ои заправен.

зовемо Църквище. РИСТЕНА ПЕТРОВАата црква, що ю
Кига й« она нравила црквуту у нога 

новско, нъойно брат па правил д^угу 
дркву у Одоровско. Зайедио су завър- 
шили иъркввте и се срещу на Влашку 
планину, е що путат за Одоровци миИ- 

лреко плаиииуту. Прекреге 
знак дека г~ се тука сретли и

от с. Височкн Одорвцн, Днмнтровргадска общи 
на Скъпа майко.

Измина една година откак вече не си сред нас. 
Но ти В1шагн си в нашите мисли.

Поклон пред вечната ти памет.
Тъжният помен ще дадем на 25 януари т.г.

Омчаленн;

увал тамо, 
дрво за 
сестрата пита брататога;

До кига направи, бралс църквуту?"
;,До века" — рекъл братат. — А ги, 

сестро?"
Записал: 

Борис Тодоров Сшюве: Дойча И Среген, дъщери: Милованка и 
Дафннка, снахи: Нелка и Роса, зетьове: Мита п 
Ннкпфор, внуци и внучки и правнуци и останали 
роднини.
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Ш беа аоклчоннс 

Сдружаване
Жое среща споя стар прия 
тел Били: 74
— Заеми ми две лири до 
заплатата.

— Кога с плащането, Жое?

— Ти ио-добре знаеш защото 
тл работиш?

наГодина наред анцядта по сдружаване
в Бабушнишиа оощипл 

стопанство. А обеземеделските кооперации 
е „тема номер едно" в селското 
диш/ването все се протака...

Злиге езици казват че предимствата са на
лице, а кооперациите отдавна биха се обединили, 
но още не е намерен начин нак креслата на ди
ректорите да се преправят в едно.

— Защо си обля кла роклята 
с диколтето? Нали ти забра 
мих? — кара сс контрабан
дистът на жена си.

— Заради тебе, мили. Ако 
митничарите поискат да пре 
гледат куфарите ти. ще зало 
чна да дишам тежко...

Дядо и внукДървена ваканция село ВлаВ тези студени зимни дни в
къщичка живее един ста-Пърппят учебен дом. Едно 

дете пристига в забдвачни 
мата от.с следната бележка, 
прщсрсаюпа към жилетката

си в една малка 
рец. Зимна ваканция и при дядото прие 
тигнал неговия внук — ученик.

— Дядо — казало детето — разкажи 
ми сега нещо от нашето далечно минало...

— Имало едно време — започнал ая 
дото — много, много отдавна, когато 
устието па Ерма в Нишава пристигнали 
какви хора със строителни машини и запо 
чнали да изграждат пътя от Суково за Ра-

Да бео умрел онуя недел>у кавга ме стсгпушс
идеи мебубрезите, немаше да видим това чудо

сец ваканция на училищата?!
Знам йедну годину ка я бе° ученик, а ншъл 

сал! и я У школ>у. Беше навеял снег два метра, у 
наше село училището беше затрулено, видеше сс 
само коминат. И тегая даскал Минда, бог да га 
прости, беше казал два дъна да не ндемо на учи 
ли ще додека разрину училището и докарам Д7>Р 
ва.... Те това ми й© била само ваканция снег и за 
рад това дека училището нейе нмале Дърва. И 
нийе нарекомо туя ваканцию — дървена ваканция-

му.

„Мненията, изказвани от 
топа дете, не произлизат не 

семейството
при

премел шо ня

кита...
— О дядо — казало детето — това е 

много далечно минало... Искам нещо по-ско 
ратно.

А са преди два Дъна напълните унуцн при 
мене. Кажу лущнли Би йедън месец. Най-младият 
мн унук си донел и кшъге, а други дошли без 
кнпге.

I

Електрификация 

и журналистика
— Ама що бре деде, да носнме книге, за цедън 

месец и учител>ете све че забораве кикво сме учи ! 
ли, та нийе ли да не заборавиме...

И права су децата куде може йедън месец | 
йедну работу да не работиш и после све добре да цц 
иде...

Двама шотландци се сре 
хцат на гарата.

— Здравей, Джеймс, же
на си ли чакаш?

— Ами чакам я-. • Приет

.
Онядан вндо и даскалатога. Седи човек у аадРУ 

гуту и се чуди кво да лраяи. Каже дека лете иде 
га коси, оре. бере моруз и тека му мине летната 
ваканция, са се човек учудил кикво че прайе ие 
дън месец. У школуту неможе да улази, не смейе

Преди две десетидтетия в Босилеград 
ска община започна електрификация на 
селата. Печатът беше пръв и в тази акция. 
Писаха много журналисти за тази важна 
акция и си заминаха.

Тези дни новият кореспондент на „Брат 
ство" Янев отива при един комитет по 
електрификация, за да събира материали.

— Другари — пита ги той. — Защо 
така бавно върви електрификацията 
шата община?

— Е, момче —- казали му членовете 
на комитета, ако се електрифицираме, ще 
останеш без хляб...

ига. ........

Девойка сс изповядва на 
пастора. Той удивително въз 
кликва:

г
да кладе, че поарчи дърва.. .

Идо у град преди некой Дън й гледам по учре
жденията и канцеларийете — йедна чиновничка — 
кавтор на сгрую и греялица и решо за каве. На 
друго место два чиновника и кавтор на въглища. 
А у школуту четтгресе деца с йедън кавтор и нийе 
Ш распущамо. По добре опщината да йе позбрала 
чиновницити у йедну собу и гея паре що йе поарч 
ила за дърва да гийе дала на школеге та да си уче 
даскалйете, а децата да не зйаю по пързалгете...

Те зарад туя дървену ваканцию ще гу изми 
елшне при нас зарад пестене на огрев, че буде по 
скула дара оди масло. Я унуците че гледам йеД 
ън месец, ама бащевете, толко си арче за учен»ето 
ним...

— Дъще моя, ти губиш пр 
еклено много за изповеди. 
Кога успяваш да грешиш?

в на-

V Ни«Г- Т
— Колко ще ми струва из 

важдалето иа тези два бол 
ни зъба?

— 10 песо единия и 5 
песо за втория-

— Хм, понеже днес съм 
нещо зле с парите може ли 
да ми извадите само пръВ' 
ия- • •

Афоризми
Силната любов не може да 
живее съвместно с черни по 
дозрения.

Ревността е порок на ограни 
ченпя ум, доверието — доб 
родетел на развития човек. 
Любовта честоП. АБЕЛАР

Жена, ч която никога не обич 
а, у никого не може да пре 
дизвика ревност.

запалва своя 
загаснал факел от пламъка 
на рев-ността.

П. БЛЕСИНЛТЪН 
НА РЕВНОСТТА ВСИЧКО 
Е ЯСНО — САМО ДОКАЗА 
ТЕЛСТВА НЯМА =

Ф.М.ЛЕРМОНТОВ 
- -УМНА ЖЕНА И РЕВНОС 
ТНА ЖЕНА

БрятстНо
-*■

СЕРВАНТЕС 
та няма ло-близ-ьк пр 

иятел от ревността, но 
по -голям враг от нея.

ДЖОРДАНО БРУНО 
Любовта

ЛюбовОтговорите изпращайте 
НИРО „Братство", 18000 Ниш, Кей 29 декември 8.

(За наградната карикатура)

на следния адрес:
няма

има секретен ключ 
към вратата на ревността. 
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