
ШтстВо 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.

^_№ССТНИК и» българската

ГОДИНА XXII * БРОЙ 991 * 30 ЯНУАРИ 1981 * ЦЕНА 3 ДИН.

От 16-то Заседание на Централния комитет на ОЮК оцени значението и всеобщи
те резултати, постигнати след 
Единадесети^ конгрес.
•Ако се върнем малко по- 

назад, тогава можем да ка-ДЪЛБОКА ВЯРА В ТИТОВИЯ ПЪТ жем, че този период наисти 
на беше изпълнен с творчески 
усилия и решителна борба на 
Съюза на комунистите начело 
с Тито — въз основа на Про
грамата на Съюза на югослав 

идейно-ствено-политическо и иконо
мическо развитие на страна-

ските комунисти 
политически и теоретично да 

разясни, правно разрабо
ти, закръгли и укрепи соци-

подготовката и в работата на 12-тия конгрес трябва да дой
де до пълен израз континуитетът и автентичният — Титовски ха
рактер на нашето революционно развитие.

Конгресът трябва да се проведе към средата на 1982 година

та. се
На 12-тия конгрес ще бъде 

необходимо по-задълбочено 
да се анализрат и оценят осъ 
ществяването на ролята на 
Съюза на комунистите в по
литическата система на соци- 

самоуправле- 
ние въз основа на станови
щата и Решенията на Десе
тия и Единадесетия конгрес. 
Както е известно, тази роля 
и начин на нейното осъщест
вяване особено са подчерта
ни и разработени в докумен
тите на Единадесетия конгрес, 
отделно в доклада на дру
гаря Тито, както и в труда 
на др. Кардел „Насоки в раз
витието на политическата си
стема на социалистическото 
самоуправление".

алистическото самоуправител 
но развитие на нашето обще
ство, основано върху сдруже
ния труд, ръководната роля 
на работническата класа и 
водещата идейно-политичес
ка роля на Съюза на кому
нистите. С новата Конститу
ция, Закона за сдружения 
труд и с другите системни 
закони, се изгражда един ис
торически нов концепт на 
обществено-икономически

е Конгрсите на СК по републиките, локрайнинските конференции 
^Конференцията в ЮНА ще се проведат преди Дванадесетия алистическото

Титовата инициатива за^ колективната работа и отговорност
израз на потребите на момента, но перспектива на по-нататъш
ното демократично развитие на нашето социалистическо 
управително общество

не е

само-

И

политически отношения в об
ществото и неговата полити
ческа

ИЗ ДОКЛАДА НА ЛАЗАР 
ТА НА 12-ИЯ КОНГРЕС НА СЮК

МОЙСОВ ЗА ПОДГОТОВКА- ни, равноправни, и сбратиме-
народи и народности.

• Тежището на нашата ак
тивност трябва да бъде към 
по-нататъшното

и самоуправителна ор
ганизация. Тази система наКато най-висш КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗфорум и 

демократичен договор на ко
мунистите в Югославия Два
надесетият конгрес на СЮК 
ще обсъди и ще оцени ак
тивността и развитието на 
Съюза на комунистите меж
ду двата конгреса 
до 1982 година. Ще обсъди 
осъществяването на програм
ната насока на Съюза на юго
славските комунисти з този 
исторически период и ще ут 
върди за предстоящите годи
ни съществените идейно-по
литически становища и поли
тика на Съюза на югославски-

отношения, които осъществя
ваме е дълбоко 
представлява 
.класичната 

стема, било да 
системата 

или

изграждане, 
усъвършенствуване и укреп
ване на цялата нашата систе

ма на обществено-политичес-

хуманна и 
отричане 

парламентарна си- 
се касае за

Конгресите нашата пар
тия, относно Съюза на кому- ' 
нистите имаха, подчерта Мой- 
сов, изключително значение 
за развитието на нашето ре
волюционно движение и за

на

МОЩНО РАЗВИТИЕ

на многопратийна- 
еднопартийната

ките и икономическите отно

шения въз основа на само-
Времето от две години и Та 

половина, изминало от про-
пред-

ставителска политическа демо
от 1978

крация на 
щество, или

гражданското об- 
еднопартийната 

статистическа система в усло

вията на държавна 
ност.

собстве-

Така е открит процес на 
крупни преобразования в -об

ществените отнршения по по

сока на изграждане на обще

ство на самоуправително сдру 
жени производители

те комунисти по основните 
въпроси на социалистическото 
самоуправително развитие на 
нашата страна и основните 
насоки на нейното дей- 
ствуеане ’ на международното 
поле. (На 3-та стр. )

Ще се анализира цялостта 
на обществено-икономически
те, политическите и идейни
те процеси в нашата страна 
както и актуалните въ проси 
от работата и развитието на 
Съюза на комунистите. В'/,з 

ана-
В този брой

основа на критическия 
лиз на , опита, резултатите и 
затрудненията, с 
срещаме в 
то самоуправително развитие 
на нашето общество, конгре-

които се 
социалистическо- • КОЛЕКТИВНО, ОЩЕ 

ПО-ОТГОВОРНОна заседанието на ЦК наЛазар Мойсов говори

Единадесетияуправитолно сдружения труд, 
върху укрепването на роша
вата роля на работническата 
класа във всеобщото обще
ствено възпроизводство и це
локупното развитие на наше
то общество, както в постоян
ните усилия за адекватно осъ
ществяване на водещата идо- 
Йно-политическа роля на Съ
юза на ' комунистие в полити
ческата система и в обще
ството изобщо. За тази цел 
е необходимо критически, вео 
странно и основно да се изу 
чат, обсъдят и разработят 
задачите на Сък)за на кому
нистите в Югослови» в бор
бата за по-нататъшно обл за

веждането 
конгрес, е твърде късо за да 
можем и сега и в настоящия

на • ЖИКА РАДОЙЛОВИЧна целитеосъществяването
на определен етап от рево
люцията. И в подготовката и 
в работата на

с-ьт ще утвърди задачите за 
творческа ак- 

С/,юза на комунисти-

НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ССТН Стр. 5ло-иататъшна 

ция на 
те в
нето иа социализма, и в

момент, да можем да дадем 
по-пълна оценка как тези ста
новища и задачи се осъщес
твяват на практика. Наш дълг 
е да направим това в полити
ческия доклад, който ще бъ
де изнесен на 12-тия конгрес. 
Въз основа на открит диалог 
с членовете на Съюза на ко-

Даанадесетия 
трябва да дойде доконгрес

пълен израз континуитетът и 
Титовски ха-

• ПРЕД ТРЕТИЯ КОНГ-Югославия в изгражда- 
обез- РЕС НА САМОУПРА-, 

ВИТЕЛИТЕ
автентичният 
рактер на нашето революцио
нно развитие, континуитетът

Стр. 6по-дина-на още 
всестранно развитие 

— каза ме- 
Лазар Мойсов, 

на Председател-

лечаването 
минно и 
на нашата страна 
жду другото 
председател 
ството на 
мата си реч на 
ние, на 
дено иа 
дина.

• С. СОТИРОВ: ЗА 
УНИКАЛНО НОВО 
УЧИЛИЩЕ

на творческата и решаваща 
борба на работническата кла
са и трудовите хора начело 
със Съюза на комунистите 
за по-нататъшното изгражда

не на социалистическото само

Стр. 8
мунистите и с всички трудо
ви хора, критическото анали
зиране на нашта практика и 
обсъждането на всички акту- 
ални теми от нашето разви
тие

ф ДА НЕ СЕ ЧАКА 
ПРОЛЕТТА

ЦК на СЮК в увод 
16-то заседа- 

ЦК на СЮК, проае- 
тази го-

Стр. 7
управление и всестраннен про 
грес на социалистическа Юго

славия — общност на свобод-
предконгресните ра

зисквания всестранно ще се
22 януари



с~1И У НА| ПО СВЕТА
БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ЮГОСЛАВСКИТЕ 
ИСТОРИЦИНакратко Далеч от „академичния тон“

На „Исторически преглед” му пречи това, че юго
славските историци цитират думи иа Г. Димитров и 
други български личности и че са публикували 
документи за македонската нация

ОДЕЛХИ: На 26 януари Ин
дия ознаменувала 32-ия Ден на 
републиката. Чсстоувансто на 
празника се характеризирало 
с изтъкване на резултатите, 
постигнати през миналата го
дина, но и с подчертаване на 
потребата от по-голоми и 
сплотени усилия за осъщест
вяване на актуалните и стра
тегически цели на индийския 
народ.

„надминали всяка граница на 
научното с'ьзнание”, че съби
тията и фактите тълкуват „тен 
денциозно”, че грубо фалши-

ИнститутаСписанието на
за история при Българската 

„Исто-акадомия на науките 
рически преглед” направи 
най-новия си брой още един 

„научно” да докаже бъл

в
фицират историческата прав- 
дина”. Приложението на юго- 

Божинова
опит
гарския характер 
донската нация, 
тория и култура, 
средствен повод за този стре- 

на софийските „истори

ци” послужи сборникът от ма 
териали от научното събрание 
„Мястото на Илинденското въ 
стание и Крушевската репуб
лика в борбата на македон
ския народ за национално и 
социално освобождение”. То
зи сборник неотдавна изле
зе . от печат в Скопие, а съ
бранието е проведено през 
август на 1978 година в Кру- 
шево, по повод 75-годишни- 
ната от Илинденското въста
ние.

РАЗГОВОР В СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ славските историци 
оценява дори и като „необи
кновена а нтиб7,лгарска 
реност”.

Служейки си с такъв „ака
демичен тон” на

на маке- 
нейната ис- 

Като непо-За данъчните промени 

новите цени
и разя-

РИ М: Италиянската комуни
стическа партия тези - дни чс- 
ствувала виден юбилей — 60 
години революционна дей
ност. На главното тържество, 
състояло се в преизпълнената 
Зала на спортовете в Рим го
ворил генералният секретар 
на ИКП Енрико Берлингуер. 
Най-виден успех на партия
та, според Берлигнуер, е ней 
ната афирмация като най-ви
ден представител на италиан
ската работническа класа.

Божиновамеж

отделно и пречи това, че юго 
славските историци 
к а цитират думи 
митров, В. Коларов, Д. Ха- 
джидимов, Т. Павлов и Дру
ги български личности, че са 
публикували документи на 
българското правителство и 
българската КП и Министер
ството на народното просве
щение за македонската на
ция, нейната история, и от
делно за съществуването на 
македонското национално мая 
цинство в България- По ней
но мнение, всички тези доку
менти „са събрани и подре
дени тенденциозно". Позо-

в сборни- 
на Г. Ди-

На прес-конференцията, съ
стояла се на 22 ,януари в Па 
патката на Федерацията, под 
председателят на 
изпълнителен
Убипарип и членовете Стоян 
Маткалиев и Метод Ротар, ка 
кто и представители на Сто
панската
лавия и на Съюзната 
ност за цени говориха за из 
мененията в Закона за данъ
чни облагания върху произ
ведения и услуги в оборота, тните деривати е на 
за последствията, които мо
гат да настанат вследствие 
увеличението на цените и за 
стопанските процеси. Журна 
листите най-напред бяха уве
домени, че с предписанията 
не се меня цената на кафето 
в продажбата на дребно. На 
прес-конференцията бе съоб

щено, че увеличението 
цените на нефтните дерива
ти е настанало в резултат уве 
личението на световните це 
ни, разходите в транспорта 
на нефтата, разликата в кур 
совете и фискалните потреби. 
Това увеличение е било нуж 

камара на Югос- но и поради нашите стреме 
общ- жи към домашните източни

ци на енергия, след това зара 
ди икономиите на мазут, кой 
то в изразходването на неф- 

първо
място с 50 на сто. След най- 
новото увеличение на цените 
на течните горива, в Съюзния 
изпълнителен съвет ще се 
преразгледа Законът за огра
ничение на движението на ав 
томобилите (популярно наре
чен „чивт—тек”), 
оарнгдмдмдм

на

Съюзния 
съвет Гойко

ТЕХЕРАН: До-БАГДАД 
бре осведомените за обста
новката
фронт твърдят, че иранската 
коктраофанзива не е постиг

на иранско-иракския Авторката на текста 6 „Ис
торически преглед" Р. Божи
нова в своята научна студия 
преди всичко отправя остри 
забележки към югославските 
критици на събранието в 
Крушево само зарад това, че 
са констатирали, че Илинден 
и Крушевска република са 
македонски. Още повече, Бо
жинова за тях казва, че са

да изгони ира-нала целта 
кските войски от окупирани- ваването на тях „само илю

стрира субективният метод на 
работа на историците от СР 
Македония”, дори и „тяхна
та” неспособност да се 
^г1гнат на „научна висота”, ка- 
зъа Божинова.

те територии, но и иракските 
сили са загубили спечелената 
в началото на въоръжения 
конфликт инициатива. из-

ПЕКИН: Китайският преми
ер Джао Цеянг отпътувал на 
официално приятелско посе
щение в Бирма и Тайланд. 
„Застрашавнето на мира и 
стабилността в Югоизточна

зБИТИЕ НА С Е АМ И ЩАТА Сто годяни от рождението 

на д-р Иван РибарЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП В РАБОТАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯ
ТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ И 
СТВО

СЪТРУДНИЧЕ- Азия налага взаимни консул
тации”
лят на китайското правител- 

турне е

казал председате-

Ще се разисква върху 

83 предложения
ство, на когото това 
първият „дипломатичен из
лет".

ПРАГА: Цг^ата вина за не
благоприятната обстановка 
Полша „Пресата в Чехослова
кия приписва на синдикатите 
„Солидарност", техните вож- 
ди и „неприятелите на социа
лизма”.

в

Техеран и смяната на прези
дентите във Вашингтон.

Основно предложение, ко-

В Мадрид във вторник за
почна заключителният етап на 
Конференцията за европей
ската сигурност и сътрудниче
ство. Делегациите на 35 стра
ни ще разгледат 83 предло- 
жения за обогатяване на про
цеса за европейската сигур
ност и сътрудничество, изне
сени в първата част от рабо
тата на Мадридската среща. 
Съгласно договора, в този 
етап на работа ще бъде из
готвен заключителен доку
мент, в който ясно ще се 
определят заключенията на 
Конференцията.

Пред започването на зак- 
лючителния етап в работата 
на Конференцията направени 
са всестранни допитвания с 
правителствата на 35-те стра
ни. Правени са допитвания и 
на релацията Изток — Запад.

Последният етап на Мадри
дската среща започва в твър
де сложни международни об
стоятелства, въпреки че об
становката до известна степен 
е по-ясна след разрешаване
то на кризата във връзка с 
американските заложници в

ето ще се разглежда е ис
кът за свикване на конфе
ренция по разоръжаването в 
Европа. САЩ поставят твърде 
остри условия за 
на това предложение, а СССР

ТАИФА: Тук се състояло 
трето заседание на Ислям
ската конференция, което за-приемане
почнало с призив към Иран 
и Ирак да прекъснат въоръ
жения конфликт. От 42 исля-

решително иска да се открие 
„военният детант” в 
като необходим спътник 
политиката за

Европа'
на меки страни на срещата не са 

поканени Египетразведряване
и Афгани

стан, докато Иран и Либия 
я бойкотирали.

■ ези дни в цялата наша 
страна с различни манифес
тации и тържества бе ознаме
нувана 100-годишнината 
рождението на д-р Иван Ри
бар, герой и хуманист.

В Карловац се състоя тър 
събрание, посеете

Танюг). Предговора 
на книгата, която 
спомени

налист нав света.

съдържи 
над 80 сътрудници и

В Мадрид се 
двете велики 
военни блока

оценява, че 
сили и двата 
имат

от приятели на д-р 
написал Лео Матос. 

Стогодишнината от

Рибар етвърде
различни становища по реди
ца важни предложения. Зато
ва тук се очаква остро бло
ково стълкновяване, което пра 
ви неизвестен крайния баланс 
на Мадридската

рожде
д-р Иван Рибар бе 
издателя да завър- 

книгата, в която Йозо Пе

нието на 
повод нажествено

но на негови^ живот и де
ло, в Загреб изтъкнати обще 
ствено-политически дейци на 
Югославия и СР Хърватско по 
ложиха венци на гроба 
великия |- 
Белград бе 
гата „Д-р Иван Рибар 
сите на

ши

тричевич, чрез биографията 
на първия президент на засе
дание на

среща.

Според вече постигнатото
АВНОЮ исъгласие, в 

да се определи датата 
стото на

Мадрид трябва прези-
президиума на Наро 

дната скупщина на
НА СНИМКАТА: От

на дент наи мя-
следващата конфе

ренция за европейската си
гурност и сътрудничество. Бу- 
курещ, Брюксел и Виена са 
предложили да бъдат 
кини на тази

революционер, а в 
представена кни

ФНРЮ,
предста

вянето на книгата „Д-р Иван 
Рибар в записките на съвре 

менниците си” в Международ 
ния прес център в Белград. 

Фото — Танюг)

в запис
съвременниците си”, 
печатакоято издателство 

Загреб (подгот- 
Иозо Петричевич,

дома- „Глобус" от 
вил

среща.
жур
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ДЪЛБОКА ВЯРА В ТИТОВИЯ ПЪТ обществото, пък и в СК. Ние 
още не сме 
това

премахнали, а
не ще можем да на

правим лесно, бюрократичес- 
ко-технократическата опасност 
и да й попречим 
явява в нашето 
Тази опасност

(От 1-ва стр.) да се из- 
общество, 

потенциално 
все докато непосред- 

производители

Председателството 
че по такъв начин по-ускоре- 
но и по-ефикасно ще 
върши подготовка на проек- 
тодокументите 
обсъждане и 
«а се даде възможност 
членовете

считаше, ни и стоково-парични отноше ВИНАГИ С КЛАСАТА 
ния, още по-нашироко идва 
до изява политизацията на 
частичните интереси.

Бавно се афирмират обще-

остава 
ствените 
сдружените трудови хора не 
станат носители на

се из-ДЕМОКРАТИЧНО
разискване

Развитието на самоуправле
нието, в което масово са и

публичноза
включени трудовите хора ка
то в цялостна система на об обще

ственото възпроизводство, вк
лючвайки и разширеното въз- 

, производство и докато соци
ализмът не победи 
чето страни.

по такъв начинБорбата на 
класа и на 
чело със Съюза

стаеният характер на 
сгвата за

сред-работническата
на производство и до- _ Ществено-икономическите 

ход, свободната размяна
тРУДещите се на- 

на комунис-'
на Съюза на кому

нистите, на първичните 
низации и на органите на СК 

непосредствено и конкрет
но да участвуват вЪв форму
лирането на партийната поли
тика.

на политическите отношения, 
раз- основа на успешното премах- 

несто- ване на натиска на 
сектори в Югославия но-собственическите 

и оптималното включване на

е
орга- тРУДа. свързаността на 

личните стопански и
тнте към по-нататъшно 
ждане на

изгра-
социалистическите 

самоуправителни отношения и 
делегатската система 
делна I 
ни идейни

в пове-държав- 
тенден-

ции и надминаването на пер
соналната уния между Пар
тията и държавния апарат, а 
с това и по-успешна борба 
против бюрократизацията

пс- пански

е нераз- Подобна опасност 
ва и за Съюза 
тите, ако действуа извън 
стемата, ако в него 
вие лидерство и фракционер- 
ство. Поради това от съдбов

но значение е СК винаги 
бъде най-здраво свързан със 
своята работническа класа и 
изобщо с трудовата база, със 
сдружения труд и делегатска

та система. Съюзът на кому

нистите не може да бъде ни

каква извънсистемна власт.'

се явя-нашето стопанство вот борбата против между
народното разделение на тру
да. При такова материално 
състояние по-силно идват до

раз-
и други извраще

ния, против либерализма и 
национализма, етатистичните и 
догматични стремежи да се 
попречи и отклони 
онният курс на нашето 
алистическо

г на комунис- 
си- .

;
Политическият доклад за 

Централния коми-работата на се раз-в
тет и основните 
тики на дейността на Съюза 
на Югославските

характерис-

революци- 
соци-

самоуправително 
развитие и на политиката на 
необвързаността.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА дакомунисти 
кактомежду двата конгреса, 

е предложено, би Сериозна задача, която стои пред нас в 
периода до конгреса, и на самия Конгрес, е под
готовката на съответните изменения и допълнения 
на Устава на Съюза на югославските комунисти — 
каза Мойсов. Тези промени имат голямо политиче
ско значение, с оглед на тежката загуба, която спо
летя Съюза на югославските комунисти и всички 
каши народи и народности със смъртта на др. Тито, 
председателя на Съюза на югославските комунисти. 
Необходимо е уставно да се регулира неговата ини
циатива за подобрение на колективната работа, ре
шаване и отговорност и във връзка с това да се 
създават условия за по-нататъшно развитие на демо
кратичните отношения и обогатяване на принципа 
на демократическия централизъм, а също така да 
се разработят и актуалми въпроси в областта на осъ 
ществявакето на водещата роля на Съюза на кому
нистите в обществото и неговото Действуваме в по
литическата система.

имал до
известна степен променен ха 
рактер. Именно, той би тряб- 
вало да бъде [ 
идейно-политческа

Предлагайки на Централния 
комитет този път в подготов
ката за Конгреса

и аналитична и 
основа за 

доку
предвари

телно да не се публикува от
делен единен документ, 
ферма или тезиси за публич
но обсъждане,

подготовка на основните
менти и в известен смисъл

характер и роля, ко- 
в подготовката на 

греса имаха, 
зиси или

плат- да има 
ято

Комунистите и техните ръко 
водства не могат да бъдат, 
когато става дума за работа

та, за обществените работи, 
за отговорността и творче

ството, изключени от обще

ствената критика. Разбира се, 
че Съюзът на комунистите 
трябва да се бори критика

та да бъде аргументирана и 
сериозна. На Съюза на кому

нистите не му се нужни „по

слушни” хора, но също така 
и безотговорни. В колектив

ните ръководства трябва да 
се развиват ^не само колек

тивната, но и личната креа- 
тивност и отговорност.

кон-
по-раншните те-

но веднага да 
изработка на 

на ре- 
ре-

се мине към 
проекто документите платформата. Как- 

предложено, 
на такъв доклад би 
ликувало навреме и 
на публично обсъждане 
каза Мойсов.

то е разюмето 
се пуб- 
пусналз

золюцията или на повече 
золюции, политическия до
клад и измененията и допъл
ненията на Устава но СЮК, «

ЗА ЧАП*иит?и^ д Д Р ДУШАН ДРАГОСАВАЦ
ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СК В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТИТОВАТА 

ИНИЦИАТИВА ЗА КОЛЕКТИВНАТА ТИТОВАТА
1Це бъде необходимо да обсъдим и разработим 

бъдещата роля и задачи на органите на Съюза на 
комунисти, на Централния комитет и

РАБОТА
югославските
неговите органи, тяхната бъдеща организация и съ
став. За всичко това предварително ще водим 
зискванмя в Комисиите за подготовка на конгреса, 

Председателството и Централния комитет. След 
заемането на политически становища по тези 
роси трябва да доверим на Комисията за уставни 
въпроси на СЮК да изготви конкретни предложе
ния-

Титовата
добрение на колективната ра
бота, решаване и отговорност 
и за по-нататъшната обще- 
ствено-политческа

инициатива за по- дошла колкото се може до 
по-пълна изява. Надминаване
то на йерархичните отноше- 
НИЯ чувствително ще допри
несе към осъществяването на 
тази инициатива и ще напра
ви по-ефикасна и 
идейно-политическа акция в

ра-

о
демократи 

зация е приета в Съюза на
въп-

комунистите и в обществото 
не само като резултат от до-

нашата

сегашното демократическо со
циалистическо развитие на на
шето общество, като израз на 
продължението на нашата ре

разрешаването на всички ос
танали актуални обществено- 

проблеми. На
израз статистическите, държа
вно-собственическите и техно- 
кратските тенденции, групово- 
собственическите, дори и ча
стно-собственическите 
реси и различни подобни вто 
рични явления. Изострят се и 
проблемите на

икономически 
сегашния метод на работа на

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТАволюция, но и като елемент 
на перспектива на по-нататъ
шното развитие на социалис
тическото самоуправление.

Досега придобитият опит, 
макар и за относително късо 
време, показва колко са би
ли лишени от реална полити
ческа основа мненията, че 
осъществяването на инициа
тивата ще доведе под въ
прос стабилността и кантинуи- 
тета на нашето развитие. Съ
що така, показа се колко са 
опростени схващанията, кои
то тази инициатива свеждат 
само на прилагане на прин
ципа за времетраенето на 

каза между дру- 
д-р Душан Драгосавац 

в уводната си реч 
заседание на ЦК на СЮК.

ръковдетвата на СК и оста
налите обществено-политиче
ски организации сигурно ока
зва влияние и текущото ико
номическо състояние. Серио-

инте-

социалните
, 25 ЯНУАРИ 1942 ГОДИНА 

— Във Фоча пристигнал Вър
ховният щаб на Централния 
комитет на ЮКП. По време 
на пребиваването си във Фо
ча — до 10 май 1942 година

за реализиране на оператив
но-стратегическия план за кон 

на частите. на 
вой- 

разгром 
Четвърта непри

ятелска офанзива. Според то 
зи план първи хърватски 
първи босненски корпус 
трябвало да задържат 
риятелските 
дивизии под

траофанзива 
Народоосвободителната 
ска на Югославия за

ЗА ДРУГАРСТВОТО

За колективната работа и изграждането на 
СК и развитието на творческите му способности, от 
огромно значение са и другарските 
всред комунистите. Когато пое ръководството в пар
тията, Тито ведно писмо искаше от комунистите да 
развиват другарски отношения: „Вие първо трнбзп 
да бъдете добри другари и не искам да чуя, че 
има комунисти, които но си говорят.”

яваке на
— взети са решения за по- 

развитие на На 
родоосвободителното 
ние. Същевременно е започ
нал и интензивен обществе
но-политически и

отношения нататъшното и
движе е

неп-
части, а група 
командуването 

на Върховния щаб да извър 
шат пробив през средна Бо

сна, Херцеговина, Черна го

ра и Санджак.

културен
жизот.

Още Маркс е казал, че когато хората взаим
но искреио не общуват, че това е най-ниското чо
вешко състояние, равно на животинското. Нодру- 
гарските отношения между комунистите имат свои 
корени всъщност от недемократичните, еснафски 
отношения в партиите на буржоазната система., Осо
бено ги е инаугурирал и развил сталинизмът. Впро- 

поради материални и обществени условия, и 
схващания и логика, изникна и 

отношения

‘Започнал е 
„Игмански
пролетарска бригада. С 
ния щаб на Босна и Херце
говина и Крайовия 
на ЮКП за Босна и Херце
говина,

бригада изминала своя мар- 
шурут по голям сняг и тем

пература от минус 20 градуса 
през Озрен, Сараевско поле 
и Игмон до Пресйеница при 
Търново.

В Ниш е формирано Пове- 
ренство на Крайовия комитет 
на ЮКП за Югоисточна Сър
бия-

мандата 
гото

легендарният 
марш" на Първа 

глав
на 16-то

комитет
30 ЯНУАРИ 1944 година

— Централният комитет на 
ЮКП на всички свои органи 
зации изпратил директиви

ПРОТИВ МОНОПОЛА
Първа пролетарскачем,

отговарящите им
известната практика на неравноправни 
между комунистическите партии и социалистичоски-

на членоветеАктивността
на първичните организации и 
органи на СК върху осъще- 

на инициативата
за тълкуване на решенията 
на Второто заседание на 
АВНОЮ. Отделно внимание 

тълкуването на решения 
та е фактът, че Югославия се 
считала като самостоятелна 
държава.

те страни.ствяването 
на Тито за укрепването на 
колективната работа, решава- 

отговориост трябва осо- 
ииститу-

на политическата систе-

вразлики. Всичко това поняко

га изглежда неблагоприятно 
от становището на колектив

ната и демократичната рабо

та облекчава успеха в обще- 
робота

пък и в разрешаването но 
всички обществено-икономи

чески проблеми.

вече е извест-зно са, като 
но, нарушени стоково-парич
ните отношения, а пазарът е 
деформиран. Множество 
ши кадри .твърде много 
бавят с разпределението, бел 
достатъчно връзка с производ 
ството, к'ьдето се създава до

ходът. Поради това, че 
нарушени нормалните пазар-

ие и
беио да укрепва в 
циите
ма чрез развитието на деле- 

система, неговите де- 
отношения, ЧР03

на-
сегатската

23 ЯНУАРИ 1945 ГОДИНА— 
В Белград е проведена На

ционалната конференция на 
единствените работнически 

синдикати на Югославия-

мократични 
кадровото укрепване на ръко 

подобрението на
стоено-политческата

27 ЯНУАРИ 1943 ГОДИНА 
— Върховният комендант Йо- 
сип Броз Тито взел решение

водствата и 
метода на работа, за да мо- 

отговор-
са

же инициативата и 
ноетта на всеки отделен член
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БАБУШНИЦА

Икономическо развитие на базата на ста
билизация, реконструкция и модернизацияКАЗА

строежът на водопровод 
Звонци.

Според изказването на Ста 
нимир Илич, през настояща 

общият доход тряб

в
да се ползуват, качествено из 

като 
тех-

3 ОБЩЕСТВЕНО-икономичес,- 
Бабушнишка стопанисването,мени

се прилага съвременна 
НОЛОГИд. в 
ство. Важна 
ствяваНето на политиката 
свързване и сдружаване 
селскостопанските

кото развитие на 
община през 1981 година се 

върху по-нататъшЗА ВЪТРЕШНИТЕ РЕСУРСИ селското стопан- 
задача е бсг/Цвобосновава та година 

ва да нарасне с 35, доходът 
с 30, общественият продукт 
с 31, заетостта с 9,2 произво 

3 на

ресурси, 
работници от

. . . Когато става дума за вътрешните пони мероприятия и акции 
стабилизация, по-доброто пол 

на съществуващите 
завършване и пре 
употреба на започ 

(„Балкан" — 
хотел в

нааз тук не мисля на изхвърлянето на 
но на усъвършенствуване на органи- 

преработвател-
напредприятията, 

зацията на производството, отделно в 
и във фабриките,

зуване 
мощности,

производи
дителността на труда с 
сто и прочие.

Председателят на 
Илич, също изтъкна, че ус-

с обществения сектор.в които про- 
сложен. Имам в предвид,

телината промишленост 
изводственият процес е 
на първо място, по-доброто и по-рационално изпол
зване на мощностите и на по-голямото 
икономисване на материали. Вие знаете, че изградих- 

хиляди модерни фабрики и че много от тях 
работят само в една смяна. Би трябвало обаче да 
работят поне в две смени, ако не и в три. Значи, 
не би трябвало работниците да остават без работа, 
но трябва да се изнамират други решения- Разбира 
се, ще се наложи някои да се преквалифицират. За- 
щото не бива да се допуска фабриките да се пре
връщат в социали; те трябва да бъдат място, къде-

даване на 
натите строежи ОС с.

Бонинцс иВелико
Звонска баня)- Освен това, ще 
се търсят възможности 
нататъшно разширяване и ре 

на съществуващи

пестене и
ловията на стопанисване, как 
то и условията за икономи
ческо развитие на общината, 
не са особено благоприятни, 
когато се имат предвид об
щите стремежи към ограни
чаване на
потребление. Въпреки 
трудещите се полагат усилия 
чрез рационално стопанисва
не, целес'ьобразн.о 
не на мощностите, суровини
те, материалите, енергията, 
горивата.

За ос7,ществяване задачите 
и целите на икономическата 
стабилизация ръстът на сред
ствата за съвместно и общо 
потребление ще бъдат по- 
бавен от ръстта на обществе 
ния продукт на стопанството 
като цяло. Общественото до 
говаряне и само управително 
споразумяване е основният 
инструмент по реализация на 
финансирането на общите и 
съвместните обществени пот 
ребности. На тази основа ще 
се съгласува изразходването

за по-
ме на

конструкцим
мощности.те промишлени 

Целта о час по-скоро да йз 
общини инвестиционното 

това
лезе от неразвитите

приобщи към общините 
стопанство — за

и се 
с интензивно

на Общин-яви председателят 
ската скупщина в Бабушница 
Стйнимир Илич.

то ще се натрупват средства за повишението на жи
зненото равнище и за прогреса на цялата ни социа
листическа общност. Това подчертавам затуй, защо- 
то тук-таме всред работниците съществува боязън, че 
ще останат без работа и че не ще им се даде ни
каква друга възможност.

(Из речта в Кралевица, 5 септември 1965 год.)

ползува-

При това решителен принос 
за осъществяването на дина-

стопански ръст ще 
окаже динамичният ръст на 
промишленото производство, 
доминирам! отрасъл, в което 

гумарската 
има решаваща роля.

През 1981 година промишле 
ното производство своята де
йност 'ще насочи към откри 

ч ване на оптимална организа
ция на труда, развитие на 
висши фази на преработка 
на суровини и възпроизвод- 
ствени материали, заместване 
на вносни с домашни суро
вини, засилване на износа, 
максимално пестене на енер 
гия, суровини и материали и

мичен

ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ

Работниците трябва да се грижат за създава
нето на излишек от труда, относно на печалба, коя
то да могат да разпределят. Ясно е, че възниква и 
въпросът, как тя ще се разделя. Ако се разпределя 
както досега, работниците не ще имат никаква воля 
повече да се залагат на работните си места. Работ
никът трябва да види, че сам ще има полза от по
вишението на производството. Тези неща трябва да 
изправят самите колективи . ..

(Из речта, произнесена в Сплит, 6 май 1962 го
дина)

ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ

промишленост

на средствата според матери 
алните възможности на сто- 

Ръстът на сред-
В някои трудови организации има и явления С. Илич панството. 

ствата за финансиране на об 
ществените потребности през 
1981 година не могат да над 
минат 14,5, а общото потре
бление 16 на сто по отноше-

на стагнация на самоуправлението и на разпределе
нието според труда, което се осъществява на стари 
и вече надминати основи, 
плати, „старите основи" и подобни. Не са редки и 
случаите в такава система на разпределение 
х°де, административните и професионалните служби 
да се окажат 
ношение на работниците

пр.
В областта на обществени 

те дейности следва да се 
подобряват условията 
бота:

На селското стопанство 
също се отделя значително 
внимание в обществено-ико
номическото развитие на об 
щината. Преди всичко макси
мално ще се ползуват сред
ствата, предназначени за раз
витието на селскостопанско
то производство. Подета 
инициатива за създаване на

кбхвито са фиксните за-

на ра-
в образованието, здра

веопазването, културата. А в 
инфраструктурата: ще се про 
дължи със строеж на пъти-

на до-

ние на предишната (1980) го
дина.

Счита се, както накрая пот
върди С. Илич, че Бабушниш 
ка община. и през тази годи
на ще продължи своето разви 
тие по възходяща линия, 
което е и основна предпос
тавка за догонване на по-раз 
витите общини.

в привилегировани положения по от-.
в производството, което, 

естествено, предизвика недоволство и ногодуБане. 
Също така, в такива организации се явяват нсоправ- 
детелно големи разлики в размерите на личните до
ходи на отделни категории трудови хора, 
сто е

Щата от средствата на местно 
то самооблагане, ще започне 

водо-
е

строеж на регионален 
провод Бабушница — Бела па 
ланка

което че-
извор на множество затруднения, дори и на 

политически проблеми ...
(Из доклада пред Осмия конгрес 
Белград, 7 декември 1964 годин»)

условия, при които по-широко 
ще се прилага механизацията 
в инивидуалния сектор, Раз
полагаемите 
площи трябва

—1 Ниш, а с 
ция трябва да се водоснабди 
Бабушница с околнит.е села. 
СъЩО трябва да

тази ак-

сго:*.на
селскостопански

по-рационално продължи Ст. Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛО РАДИЧЕВЦИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА 
ГРАД РАЗИСКВА ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА 
ФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

ССТН В БОСИЛЕ- 
МАСОВА ИН-

Комунистите винаги първи По-близко до живота в базата
Първичната организация е 

село Радичевци, съвместно с 
местната общност и останали 

обществено-политически 
сили, успешно 
селските проблеми и 
начин подобряват 
знени условия, В 
цията членуват пет члена, но 
малкото

рез, членовете на Съюза на 
комунистите дейно се включ 
ват и в делегатската система, 
чиято работа дава принос за

Както ни е известно, мико 
лата година нашето село по- Средствата за масова 

формация на . българската на
родност в Югославия пости
гат видни резултати в инфор
мирането на майчин език. И 
миналата

гарче", списание 
книгоиздателската

„Мост" и 
дейност. 

— пре- 
народ-

ин-

лучи и цветен телевизор, наг 
рада на Радио-телезизия Бел 
град за успешно проведената 
акция „Милион телевизори — 
във всеки дом радио”.

В течение

те както и на Радио Ниш 
даване за българската 
ност в СФРЮ и ТВ-журнала. 
На заседанието присъствуваха 
И членовете на комисията за 
информиране 
ССТН и

разрешават 
по тоя 

своите жи

по-нататъшно-о' развитие на 
самоуправителните отноше
ния. Приемането на 
членове 
кото
ча. Един член

година те успешно 
са . изпълнили отговорната ‘ и 
твърде важна обществена за-

млади
н идейно-политичес- 

издигане е трайна зада

организа- на миналата го- 
раздвижи

реконструкция
| в селото, 

бързо 
нужните сред- 

с помощта на 
акцията проведоха

дина комунистите 
ха въпроса за

към ОК на 
представители на

им число не пред- дача, а занапред трябва да 
се полагат

от тази по-ерга
низация посещава и Полити-

ставлява 
успешно действуване 
ганизацията. Всички 
селото

никаква пречка за на токовата мрежа 
За тази

сочените 
информация.

още по-големи уси 
масова

средства за масова
на ор 

акции в
лия, та средствата за 
информация на

цел съвсем ческата школа.
обезпечиха и 
ства, така че 
общината 
до край.

Основна задача на сред
ствата за масова информация 
на българската народност в 
предстоящия период, бе из
тъкнато на заседанието, е по- 
обширно и по^ангажирано да 
информират за

нашата на-В началото на годината ор 
низацията в село' Радичевци 
прие програма за по-нататъ
шната си работа. В момента 
се вършат и последните под
готовки за отваряне местна 
канцелария в селото. Запла- 

настоящата

раздвижват 
тите. За работата 
та на

комунис- 
и дейност-

родност да 
трибуна на
гражданите от трудовите 
ганизации и местните общно
сти.

станат истинска 
трудещите се иорганизацията ни 

Златко Григоров, 
тар на организацията:

осве-
секре

ор-доми
Комунистите в селото чес

то пъти на заседанията си 
разискват за снабдяването на 
населението с основните про 
дукти, за сдружаване на сел
скостопанските 
ли и т.н.'

— Нашата първична 
низация не само че е 
числена, но е и съвсем

орга 
мало- 

мла-
да организация. С формира
нето на същата комунално-би 
товите пробледли

Това бе оценено на състоя
лото се тези дни. заседание 
на Председателството на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
^Босилеград, на' което бяха 
обсъдени и приети отчетите 
за работа през 1980 
проектоплановете

активностите
в трудовите колективи и мест
ните общности, където 
низираните

нували са през
година в селото си да про
карат и телефонна 
Покрай
чи е и задачата за

орга-
производите линия- 

набелязаните зада-
социалистически 

сили начело със Съюза на 
комунистите 
усилия за

започнаха 
по-орга- 

акций 
същата са в чел

усъвършен
ствуване на всенародната 
брана и обществената самоза

полагат големиНе забравят и 
връзка с уреждането

и друго. 
Според думите на Григо-

да се разрешават акците във 
на се- усъвършенствуване 

самоуп- 
сто-

отнизйрано. Във всички 
членовете на на социалистическатагодина и 

за работа 
на в. „Брат- 

вестник

лото, хигиената Щита. равителна демокрация,
панска стабилзация и всеобщ 
напредък.

ните редици. през тази година 
ство",м. я. детски ..Дру-
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из ДЕЙНОСТТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН

Колективно и още по-отговорно
* За нов председател на РК НА ССТНС *с едногодишен мандат избран ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ

— През изтеклата 
всички организации, 
и облици на

година 
органи 

действуване в

производството, както и несъ 
гласуваните 
ве създават

ните и защитата на жизне
ното равнище; в разрешава

на проблели от област
та на настаняването на рабо
та. Необходими са допълни
телни усилия, подчерта Ми- 
лоевич, в .премахването 
отрицателните явленйя и су
бективни грешки в областта 
на настаняването на работа, 
където не се зачитат обще 
ствените договори и самоу 
правителни споразумения, не 
се спазва предимството на 
кандидатите, има случаи на 
изиграване на конкурсите, на 

задачи станяване на работа посред
ством връзки и приятелство; 
затваряне на някои органи-

но оспособяване на ССТН, Ми 
лоевич подчерта, че благо
приятният климат, .Доверието 
на трудещите се и граждани
те в политиката на СК и

развойни плано
големи затруд

нения на нашето стопанство, 
забавят нейното развитие и 
пречат ’ на по-бързото й из 
лизане на световния пазар. 
Поради това трябва да се бо 
рим за укрепване на самоу- 
правителната система, 
сдружаването, на труд и сред
ства, за самоуправително спо 
разумяване и обществено до 
говаряне върху основата на 
съвместни интереси" — изтък

нето
Социалистическия 
Сърбия

съюз
продължиха със за

силена идейно-политическа 
й практическа дейност вър
ху осъществяването на Ти

в

вси
чки други организирани соци 
алистически сили, способству 
ва щото Социалистическият 
съюз все по-успешно да се 
потвърждава в конкретната 
практика, като истински демо
кратичен съюз на трудещите 
се и гражданите. След разис

на

товата инициатива за колек- 
работа и отговорност, 

на оценките, из
несени на общинските, меж 
дуобщинските, Градската и 
покрайнинските конферен
ции на Социалистическия съ 
юз в Сърбия, може да се за 
ключи, че са постигнати за
бележителни резултати. От 
миналогодишните избори все
по-успешно действуват връз стопанство, в по-голямото про
ките между членовете на изводство на храна и
ССТН и форумите, секционни ното използване
ят начин на работа, укреп ваемите площи, след това в
ва личната и колективна от- областта на снабдяването,
говорност. Тези оценки изне спирането на растежа на це-
се на проведената на 27 яну
ари в Белград Конференция 
на Социалистическия съюз в 
СЪрбия ДРАГОМИР МИЛОЕ- 
ВИЧ в доклада си „Актуални 
обществено-политически зада 
чи пред Социалистическия съ 
юз в настоящата година".

тивна 
Въз основа

за

кванията, в които участвува-
Ищван 

Са-
ха Небойша Родим,
Тот, Здравко Пролушич, 
во Башич, Драгутин Максимо- 
вич, Десимир Йович, Вера 
Джурович, Новица Станкович

на между другото Милоевич.
Особено сериозни 

очакват Социалистическия съ
юз в областта на селското

зации на сдружения труд из 
бягване да се приемат на ра-

и др. за нов председател на Ре 
публиканскатаЖмка Радойлович е 

през 1925 
трава. Участвувал 
от 1943 година, а 
ЮКП е от октомври на 1944 
година. През НОБ е изпълня
вал

ПО-П7,Л

на обработ-
конференция

бота жени или опити за щод- на ССТН с едногодишен 
купване, каза Милоевич.

роден 
година в Църна I 

в НОБ
ман

дат беше избран Жика Радо 
Йлович.Спирайки се вт,рху идейно-член на

политическото и органйзацион )
МИНАЛОГОДИШНАТА АКЦИЯ „НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА" В ЮЖНОМОРАВ* 
СКИ РЕГИОН

длъжността секретар на 
общинския комитет на ЮКП, 
докато след войната изпълня 
вал редица отговорни поли
тически и обществени посто
ве. Бил е секретар на Око
лийския комитет на СКС, ин
структор на Обл,астния коми
тет на СКС, член на Изпъл
нителния отбор на ССТН 
Сърбия, представител в Съ
юзната и 
скупщина, член на Изпълните 
лния съвет и посланик в Ке-

\

УСПЕШНО ПРОВЕДЕШ ПРОВЕРКА
Отдадено на свободолюби

вите традиции и следейки 
идеите на другаря Тито и Съ 
юза на комунистите, че на 
съзнатия народ не може да 
попречи никаква сила, населе 
нието в 13-те общини в Юж- 
номоравски регион в минало-

Говорейки за икономичес
ката стабилизация през из
теклата и настоящата година 
Милоевич между другото по 
дчерта, че „удребнеността и 
недостатъчната връзка меж

ду организациите на сдруже 
ния труд в процеса на въз-

годишната акция „Нищо 
бива да ни изненада" на пра

ктика е показало готовността 
си да защитава придобивките 
от НОВ и революцията. Име

нно, след обобщенията в об

щините, това е и едно от за

ключенията на проведеното 
на 21 т. м. в Лесковац засе
дание на Председателството 
на МОК на ССТН в Южномо- 
равски регион.

Не веднаж Тито казваше, 
че силата е в идеите, които 
ни вдъхновяват и в целите, 
за които се борим. Това из

цяло е показала и миналого
дишната акция. На организира 
ните и проведени заседания 
и съвещания е оказана пълна 
подкрепа и единодействие на 
акцията. Всички обществено- 
политически структури са по
казали висока степен на мо
билност и отговорност в из
пълняването на задачите си в 
извънредни условия- Частите 
на гражданската защита, Чер 
вения кръст, както и всички 
части за оказване на първа 
помощ и за отговор на „аг
ресора” са показали пълна от 
говорност и съзнателност. Ма
ксимална ангажираност са по
казали всички — и най-въз- 
растните, които са се показа
ли и в същинската война, и 
пионерите, които с вдъхнове
ние са приемали всяка зада-

Акцията е била свеобразен 
преглед в проверката на бое- 
готовостта. На пръв план то
ва е била широка акция на 
мобилност, която покрай до
сегашното прието знание и 
опит е имала за цел да съз
даде и същински, и конкре
тен принос в разивтието, и 
приемането на нови съзнания 
за укрепване на всенародна
та отбрана и обществената са
мозащита във всяка среда. 
Покрай това акцията на пра
ктика бе необходимо да по
каже колко обществено-попи-

не

в

Републиканската

ния-

НЕИЗПОЛЗУВАНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Големи|залежи|на нварц
необходимо е по-голямо недостатъчно развитите краи

ща, който ще помогне дори 
с 80 на сто, разбира се ако 
има добри проектопрограми."

Взимайки участие в разгово 
Симеон Григоров, пред 

общинската кон- 
СКС в Босилег

период в Босилеградска община 
наприродните ресурси: финали-зация на кварца и дървопре

В следващия развоен 
внимание да се обърне 
работвателната промишленост.

ПО-ГОЛЕМИ КАПИТАЛОВЛО
ЖЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВА 
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Горската секция, се посочва, 
този

Досегашните геоложки из
че с експлоатация на 
значителен минерал, в Боси- 

община е започ

рите,
седател на 
ференция на 
рад изтъкна, че трябва да се

следвания потвърждават, че 
Босилеградска община разпо 

количество леградска 
нало през 1977 година, а об
стойни

с голямолага
кварц. Макар че подробни из 
следвания все още няма 
силеградско са открити 
значително
находища, подходяши

Изхождайки от това, че в 
Босилеградска община има 
значително големи залежи 
на кварц, който може да за 
доволи потребностите 
страната за повече години, 
заинтересованите 
ции: „Електробосна", 
леке", „Руше",
„Геозавод" и други трябва да 
помогнат по-натотъшиите про 
учвания и експлоатацията на

проучвания са нап 
1978 и 1979 го-

проведат отделни разговори 
с всяка заинтересована ор
ганизация, да им сей знесат 
нашите становища и възмож 
ности, а те да дадат свои про 
грами за изследване. Съвмес 
тно с това трябва да се изна 
мират най-подходящи въз
можности за формиране на 
отделна трудова организация, 
коятО ще се занимава с мин 
ното дело в общината.

в Бо-
равени през 
дина. За тази цел Горската 
секция е отделила над 17

65
големи кварцови

наза ек-
милиона динара.сплоатация. организа- 

„Си- 
„Югохром",

В течение на тези две го
дини трудещите се са про
извели над 116 000 тона коар 
цова суровина, с реализация 
от над 10 милиона динара.

според
думите на Мицов, — не е в 
състояние до отделя средства 
за по-натат7,шните изследол- 
ния, понеже тя отделя зна
чителни средства за изграж 
дането на втората ф'аза но 
дървообработвателни^ цох за 
финална преработка на дър
во. Затова по мнението на 
Мицов, трябва да се формира 
отделна организация, която 
ще обхване целокупното 
нно дело в общината. Изслед
ванията потв7,рждават, че ос 
вен кварц Босилеградска об 
Ецина разполага и с олово, 
цинк, фосфат, графит, вол

фрам, па дори и злато. Раз 
бира се, за по-нататъшните 
геоложки лроучванид са не

обходими значително големи 
средства.

Изхождайки от това, 
кварЦът като суровина

че
има

голямо приложение в прера
ботвателната промишленост, 
а особено в преработката на 
метали и феро-силиций, кой

Горската секция кварца.
Този въпрос, — според ду

мите на Симоонто досега в значително ко
личество е внасян от чуж
бина, в изследванията тряб 
ва да се включат не само об
щината, но и региона, дори 
и републиката.

Захариев 
председател на Общинската 
скупщина, — о обществен вь

МЕХАНИЗАЦИЯ И КАДРИ

Досегашната експлоатация 
на кварца се В7,рши с един 
булдозер, два елеватора, 
три компресора и един ками
он с непрофесионален кадър, 
освен един техник по минно 
дело. За по-нататп.шното про 
изводство на кварца, — по ду 
мите на Живко Кирилов, ми
ньорски техник в Горската 
секция — са необходими още 
машини за копаене защото 
досегашната експлоатация се 
върши непланово. С7,що та
ка трябва веднага да се при 
еме един миньорски инженер, 
който .ще поеме работата и

прос. Затова но трябва до
се задоволим само с изграж 
дането на флотационнен цех
за финализаци>( на 
Трябва

кварца, 
да използуваме заинПО-НАТАТЪШНИ ИЗСЛЕДВА

НИЯ торосованите
по-натат7)Шно

организации, за 
ус |,В7,ршенству 

вано на процеса на производ 
ството. Освен пов7,рхностното 
копане трябва да се обезпе
чат машини иза копане 
дълбочина, а съвместно 
ва да се обезпечат С7,ответни

Миналата седмица в Боси
леград се проведе съвместно 
заседание на Изпълнителния 
съвет при Общинската скуп
щина с работническия съвет 
на Горската секция■ На засе
данието присъствуваха и пред 
ставители на обществено-по-

тическите структури, организа 
циите на сдружения труд, ме
стните и самоуправителнитс 
общности, възпитателно-обра
зователните институции, дру
жествата и сдружения на гра 
жданите, както и числящите 
сс към различните поделения 
са подготвени да действуват 
в извънредни положеиия и 
да защитават системата и иму 
ществата.

ми

в
с то

кадри които ице поемат та
зи отговорна задача за разви 
тието на общината. За тази 
цел и по-натат7,к ще се пол

зва помощта но Фонда за 
нйС'ьрчввне развитието на

литическите организации от 
общината. В информацията, 
подготвена за тази цел и 

изложение на
изготви програми и планове 
за работа.встъпителното 

Драган Мицов, директор иа М. Янев В. Б.
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Тъкачите работят 

в четири смениI

Тъкачният цех при кому- 
нално-битовата трудова ор
ганизации „Услуга" в Димит
ровград, в който се произ
веждат килими, жакартови 
черги, китенки и други подо 
бни стоки по поръчка на час 
тни собственици, от началото 
на тази година работи в че
тири смени. Причината 
въвеждане на четвърта смя 
на е именно големия брой 
клиенти не само от общината, 
региона но и от република
та. В потвърждение на каза
ните думи сочи и факта, че 
през последно време споме 
натият цех бе препълнен с 
поръчки, които трябваше да 
чакат и по няколко месеца, 
за да бъдат изтъкани и пре 
дадени на собствениците.

предварително направиха ро 
организация на работа. По 
същото време в цеха е мон 
тирана и нова сновалка, за 
която е изразходвана сума 
от около 5500 хиляди дина
ра, тъй като предишната всъ 
щност представляваше 
„тясно място" в производ
ството,

С въвеждането на четвърта-

т.н,

за

смяна, извършената реорга
низация, монтирането на но
ви машини и прочие, трудо
вата организация същевремен 
но създаде и възможност за 
по-ефикасно обслужване. на 
клиентите, които Един цех в „Лужиица"

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

всекидневно
се увеличават.

Всичко това недвусмислено 
говори, че качеството на про 
изведените килими, черги, ки 
тенки и други стоки, 
произвеждат
ските тъкачи и тъкачки, 
продукция с високо качество.

Т. Петров

БАЗАТА - СОБСТВЕНИ СУРОВИНИкоито
За да създадат условия 

въвеждане на четвърта смя
на, в трудовата организация, 
работниците от тъкачния цех

за димитровград-
„Лужница" също планира по
нататъшно разширяване на 
мощностите за преработка на 
пластмаса

• ТАЗГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ РА
ЗЧИТА ПРЕДИ ВСИЧКО НА ИЗГРАДЕНИТЕ И ДОИЗГРА
ЖДАНЕ НА ЗАПОЧНАТИТЕ

са

ОБЕКТИ
главно метакри- 

лати, както и тъкачна рабо
тилница.

Целите на инвестиционната 
Бабушнишка об- 

по-скоро
активност в 
щина са ясни: час 
да се създадат такива проми-ПРЕД III КОНГРЕС НА 

САМОУПРАВИТЕДИТЕ
ще 3 СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

ПРЕЛОА*
шлени мощности, 
активират местните 
и ресурси. Ръководейки 
от този принцип, в досегашни 
те капиталовложения е проя-

които
суровини

се
В селското стопанство . и

кооперативното дело 
нията ще бъдат в 
на ..Зеления план". Предвиж
да се набавкота на селскосто
панска .-'еханизация, изграж-

влага-
рамкитевена отмереност.

Тазгодишните капиталовло
жения главно ще бъдат насо
чени към ускоряване строи
телството на започнатите обе
кти: „Балкан"
нинце и хотела в Звонска ба
ня. С оглед че са при край 
подготвителните работи: на
скоро грябва да започне и 
изграждането ча фабрика за 
глинени произведения в със-. ска 
тава на „Камуьелац". Според 
очакванията фабриката за гли
нени производения трябва да 
започне с производство през 
следваща (1982) година. Това 
Ще даде възможност да се 
приемат но работа нови око
ло 80 работника.

САМОУПРАВЛЕНИЕТО ВЪВ 

ПОРИ НА ТРУДА
ВСИЧКИ дането на мини-ферми, стро

ителството ьа овчарници 
пр.

Велико Бо- и

Земеделската 
мБудуччост" 
строеж на

кооперация 
е запланувала 

кланица в Бабу- 
шнииа. склад за селскостопач-

/* Самоуправителното спо-разумяване и общественото 
договаряне стана една от незаменимите форми на тру 
дещите се в организациите на сдружения труд и други 

обществено-политически устройства

на трудещите се за цялостно 
разпределение на дохода 
според резултатите на труда, 
самоуправително и ’ доходно 
свръзване и сдружаване на 
труда и средствата и сдруже 
ните работници в делегатска 
та система. Разискванията ще 
продължат през февруари и 
март, а до края на април ще 
приключат всички подготов
ки и изберат делегати от об
щината и региона, които ще 
присъствуват на Конгреса.

продукция и увеличение 
на основчсго стадо с

оЕце. Капиталовложенията 
Ще възлезат на около 12 
лиона динара. Със 
на „Зеления план" 
от около три 
ре ще се набави

те
около

300
на който трябва да се отче 
тат досегашните постижения 
и резултати в осъществяване 
то на самоуправителните от 
ношения, провеждане на ико 
комическата стабилизация, ук 
репване позициите на работ
ника в решаването за дохода 
и общественото възпроизвод

Изминаха три десетиле
тия от осъществяването на 
Титовата революционна ми
съл: 1 „Фабриките на работни 
ците". Този период се хара 
ктеризира с големи постиже
ния в развитието на страна
та и изграждането на самоу
правителните социалистичес
ки и обществено-политически ство, дохода и разпределени- 
отношения. Бързото общест- ето на дохода според резул-

средства 
в размер 

милиона дина- 
селскосто-

пенска механизация и 
строят обекти за 
ланско

ще се 
селскосто-РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕР 

НИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУ
ВАЩИТЕ МОЩНОСТИ

Вече са предприети акции изводители. 
за нови влагания в реконстру
кция, модернизация и доиз-

производство при сдру 
про-жените селскостопански

Делегатите на Земеделската кооперация 
„Ерма" е запланувалана през 
настоящата година 
лов и ще, 
ботилница 
сирене. За

заседанието 
избраха Панайот Дойчинов, 
председател на ОК на ССТН, 
за председател на 
ския координационен 
за подготовка на Третия кон
грес на самоуправителите.

развитие, 
постигнато през този период, 
е отражение на обществено

вено-икономическо татите на труда, доходните от
«■раждане на редица мощнос
ти. Заслужава да се отбеле
жат предстоящите

ношения, за прилагане прин 
ципа на свободна размяна на 

то самоуправление и ролята труди и прочие. Социалистч- 
на трудовия човек. С разви

да устрои 
мини-ферми иОбщин-

ра-
за производство на 

целта ще се ин
вестират около 13

отбор капитапо-
ческият съюз, като най-ши- впожения в реконструкцията,

тието на производствените мо 
щности в страната непрекъс

модернизацията и разширява
нето на мощностите на „Тек- 
стилколор" на 
над 93 милиона

• рок фронт на организираните 
сили, в съдействие със син-

милиона
Динара.

По-добро 
отношение на 
нията и със

Подготовката за Третия 
ес на

нато укрепва и се разширява 
материалната база на обще 
■ството. В досегашния период 
от 30 години, работническата

стойност откондикалните организации, в ор
ганизациите и на сдружения 
труд раздвижи широка дей 
ност за запознаване с кон
гресните материали и прове
ждане на Закона за сдруже
ния труд в собствената среда. 

За тази цел, в Босилеград 
пъ се проведе учредително

обществени пробле” седание на Общинския
и противоречия в общес-

е положението по 
капиталовложе-Т самоуправителите, ко 

ито ще се проведе през пър 
вата половина от

динара. Спо
ред, предвижданията тези ин- земеделските 

земе-
текущата 

ин-
сестиции трябва да се реали- 
зират до края на 1981 
на, кат*-* броят

кооперации „Слога" и 
годи- деленатагодина, трябва да бъдекласа, самоуправително и об 

ществено-политчески кооперация в Любе-тензивна, да 
под знака на

органи
зирана, начело със Съюза на

се провежда 
засилена дей- б^а

на заетите тря- 
л.а нарасне със 130

раджа, които 
1981

разчитат през 
значително да 

машинния си парк

година 
подобрят

със селскостопански

ра-комунистите, е намирала съ
ответни самоуправителни 
тища за решаването на 
личните

ност на ботчико.трудещите се в сво
ите организации, а преди 

в стопанските 
ции, за изпълнение на

СъЩо 1ока ивси основната ор-за- 
ко- 
на

формира-

чко машини.организа- гачизация н* сдружения труд 
„Вътрешни гуми"плана

и програмите. Дълг на всички 
организации

РЕЗУЛТАТИТЕ
Основната

ординационен отбор, 
който делегатите

към каучу
ковата промишленост „Тигър" 
ще реализира през 
та година част от

ми
цел е чрез заси- 

активност
твено-икономическото е, да мобилизиразви ха комисии 

дача да разработват 
алите

настояща лена 
инвестицио- 

разши- 
мощностите. Об-

групи за за- инвестиционна
Да се създадат реални пред
поставки и възможности Ба
бушнишка община 

този изостаналостта и 
вложени 360 общи

тие. . рат трудещите се, а особено 
комунистите за достойно 
рещане на Конгреса с нови
постижения.

матери
СЪБЛЮДАВАНЕ НА 
ОТВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

се пред Третия 
конгрес на самоуправителите,

ннота си 
ровенето на 
Що др 1984 
цех ще бъдат 
милиона 

Химическата

програма всред трудещите се в 
организациите на сдружения 
ТРУА и населението в местни 
те общности, 
върху материалите,

СОБ- пос

да наделее 
Да се при- 

«ъм развитите общини 
1 и републиката.

година вНамирайки
Разискванията

динара.решаване в регионаМ. Янев
промишленост

Ст. Н.
СТРАНИЦА 6
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I

В този брой:

Погледи и мнения

НА КОГО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
РАЗЧИТА 2 стр.

Сдружаване на кръстопът

ДА НЕ СЕ ПОВТОРЯТ ГРЕШ
КИТЕ

Делегатско решаване в Ниш

ЗАЩО НЕ И НЕПОСРЕДСТВЕ 
3 стр.

Ог, заседанието на 
ЦК на СЮК

Пообществяване на политиката
Макар предимно фактографска и 

без навлизане в детайли, които също 
така имат значение за оценка на досе
гашния ход на цялото начинание, най- 
новата информация на Председател
ството на ЦК на СЮК за провеждане 
на инициативата на другаря Тито за 
издигане на колективната работа, отго
ворност и по-нататъшната демократи
зация на обществено-политическите от
ношения, може да задоволи актуалип- 
те потреби. Поради изключителното 
значение на тези колкото дългосроч
ни, толкова и нсотсрочли обществени 
промени, налага се обаче необходимо
стта 07' по-основен анализ на актив
ността на субективните сили в укреп
ването и по-нататъшното направляване 
иа този ценен процес.

рами за активността по издигане па ко
лективната работа, решаване и отго
ворност и прилагането па едногодиш-

да се отнася и на действително пости
гнатите резултати, в укрепването на
двустранната комуникация и влияние 

пия мандат па председателствуващпя, между ръковдетвото и ‘ обществената 
относно па председателя. Подтикнати база, форумите и членовете на органи- 
от Заключенията па Председателството задните, за напредъка в депрофесио- 
па ЦК па СЮК от юни 1979 година, излизанията на политическите и дру- 
всички организирани субективни сили, гнте обществени функции, разширява- 
пачело със Съюза на комунистите, се пето на кадровата база и пообществя- 
пасочиха към реализация иа тази за- ването на кадровата политика, зазадра- 
дача — като неразделна част па борба- идването на публичността в работата, 
та за обогатяване и укрепване на соцп- личната и колективната отговорност в 
алистическата демокрация, за по-ефи- процеса на приемане на решенията и 
касно решаване иа май:актуалиите въ- провеждането на приетата политика, 
проси па изграждането и фупкциоии- . 
райето ма обществено-икономическата Отговори на тези и други актуалнй 

въпроси може да дава единствено по
стоянното следене, препзпитване и оце: 
идване иа практиката, което най-добре 
ще,послужи на ценната афирмация на 
положителния опнт и акция по премах
ване на съгледаните слабости, застои и 
нередки явления на формализъм. Тол
кова повече, че вече и множеството до
сегашни начални опити и първите ре-

и политическа система.
Всичко това, обаче, не значи чс 

можем да бъдем п доволни с постигна
тите резултати в прилагането на прин
ципа за колективната работа и решава
ме, особено не с това чс досегашната 
акция все пък предимно се пзчерпава- 
ше в подготвителните и организацио
нни активности и това често за сметка 
на протакането на съществените проме- зултатн представляват добра основа за 
ни. Трябва да се оцени колко в досе- по-нататъшно — да приведем думите 
гашната практика както на отделните от споменатата информация — „съгде-

Давайки бегъл преглед 
тите или вече проведените обществени, 

законни акции, информа-

на започпа-

политчески и
цията изнесена пред състоялото се ми
налата седмица заседание па ЦК във 

случай потвърждава най-съще-всеки
стаеното: че Тйтовата иницатива е пу
снала дълбоки корени във всички сре
ди и във всички сегменти на нашето 
общество и че благодарение на досега- 

лолитичсска активност, е стана-
ръководства на политическите органи- ствено ожнвотворяване на Титовата 
зации, така и иа ръковдетвата и орга- инициатива, за действително осъщест- 
ните ма обществено-политическите об- вяваие на конституционната позиция 
щпости, действително са дошли до из- па трудовия човек в сдружения труд н 
раз основните принципи от които се е в обществото като цяло н за по-нататъ- 
ръководил другарят Тито, давайки ини- шиото развитие на политическата сис- 
цнативата. за промените пред Осмия тема па социалистическата самоуира- 
конгрес на синдикатите. Това би могло вптелна демокрация”.

шпага
идейно достояние па трудещите се 

и цялата работническа
ла
и гражданите 
класа.

При това, акцията е водена орто
низирано в цялото общество, въз осно
ва па предварително утвърдените прог-



2 Комунист
СЗ)Каква акция и в коя насомПОГЛЕДИ И МНЕНИЯ

На кого не трябва да се разчита
част на 

дохода
числената съставнаТази своя „мощ", 

най-често се скри- 
и хедонистки

на бюрократско-технократска- имущество. 
зад която

но заседание на тези високи 
форуми и тела, нито в Съ- 
юза на комунистите нито на 

място, никой не е и из- 
пред отговорност. Ка-

Д-р РАДОВАН РАДОНИЧ * класата, таърците на 
В материалното производство. 
Такива каквито са (а за едно 
денонощие

та узурпация на властта, коя
то са извършили от работни
ческата класа отчуждените мо ' пориви тези „другари са де

монстрирали (трбвало е 
знаят това!) за сметка на сред 

взети от дохода на ра-

ва разпиляванекомунис- 
идването 
партията, 

критика към 
тях. Благодарение на 

особеност, на тази

На югославските 
ти, особено след 
на Тито начело на

друго 
правен
то че ли се изчаква комуни.-

не могат да седащни хора и че без скъсване 
с* тях и деблокиране на тези

коренно), те пред- 
крупна бариера 

на двете

сквания, от които съш«т.в- 
„о зависи изходът иа сегаш- 

битка за стабилизация- 
на по-инакви от-

променят
ставляват
осъществяване

не е липсвала 
самите

за
организа гроцеси и отношения, които

те все още решаващо регули 
рат, няма условия за съзна- 

както твлна, организирано и контро
лирана акция на субективните 

но негатив- сили, с която единствено мо
гат да се осъществят изис
кванията, пред които се на
мираме.

Опитът на досегашната на- 
зопочне ша борба за преодолявано на

икономическите и другите про 
блеми дава достатъчна осно
ва за заключение, че без де- 
стабилизация иа отчуждените 
центрове на икономическата и 
политическата мощ, без детро 

приказки. нмзация на тези политически 
мощни хора и техните пулени 

го ръководства или не схва- и защитени хора в органите
щат значението на личния при на управлението, сдружения-
мер и не виждат потребата та, камарите, банките, само-
да окажат помощ на първич- управителните общности на
ните организации, или нямат интересите и подобно, немо-
политическа и интелектуална же да се стигне нито до ико-
сила да разичстят нещата в комическа, нито до която да
своите редове. Вместо таки- било друга стабилизация. Та
ва акции от някои кръгове, зи дестабилизация не може
които обикновено се считат да се проведе само чрез ду

ховна критика и теоретическа 
дедукция. За такова нещо е 
необходима преди всичко яс
на, решителна и последовател 

практическо-политическа 
акция. А тя може да бъде 
успешна единствено ако се 
поведе същевременно и ед
накво отговорно и в първич
ните организации и в центрап 
ните комитети, при това кол- 
кото е по-високо равнището 
на което се развива да бъде 
по-широка и по-коренна. Ето 
защо Съюзът на комунистите 
в настоящия момент не бива 
да приеме тактиката на очак-

ствота
ботниците без да водят смет- 

се .създава този доход

стите в първичните 
ции сами да почнат (което им 
е длъжност) и извършат (кое- 

могат) разплата

изи-
тази своя 
способност в постоянния вър ча как

какво материално и Дру
го положение се намират мно 

от неговите създатели.

веж да открива и преодолява 
заблуждения

и вто не
с технобюрократските сили ии' натанякои свои

установяванеСъюзът на комунис- 
кораба на юго-

зинадругите носители 
ните явления и в своите сре- 

и\е на 
но всички

грешки,
тите е успял 
славската социалистическа ре-

в областта на раз- 
и ли-

С такива свои постъпки, ко- 
на някаква

ношения 
пределекието 
чните доходи, 
изводителният труд другояче 

сега

на доходаито не са плод 
„случайно забрава", тези „дру 
гари" са загубили 
право че 
ботническото самоуправление,

ди, така и с монопол 
отчуждената мощ 
равнища над себе .

Протакането да се 
с конкретно разчистване на 
състоянието в неговите усло
вия редовно индицира щото 
в Съюза на комунистите в на-

които лро-в
волюция де проведе между 
всички Сцили и Харибди на 
историята. За да 
татък успешно да води 
кораб и да го направлява по 
курс защитен от изненади и 
опасности, Съюзът на комуни
стите и в настоящия момент, 
дори и повече отколкотс^ мно 
го пъти по-рано, трябва да 
бъде критически към себе 
си. Само освободен от соб
ствения си баласт, идейно- 
политически опреснен и под
силен, Съюзът на комунисти
те може да бъде фактор на 
промяната на сегашното на
ше състояние към желаната 
насока. А за да може... пове-

морално 
в страната на ра- отколкото 

на администра- 
апарат и

би се ценил 
и редукция
тивно-улравителния

на голяма

може и на- 
този

при това още изправена пред 
редица трудности и 
ми,

пробле- част от 
сфератавръЩане

творческите 
на материалното производ

ство.

да бъдат обществено при 
като носители 
социалистическа

сили в
на неи- 

тран-
знати
ната

стояЩия момент са по-влия
телни онези, които са за ак- 

без излишни
членове,I свои 

който да било на-
. г) На онези 

които по 1
сформация.

б) На онези свои членове, 
които обективно са се измо- 

занимаване

ция
Това е потвърждение, че мно-

узурпирали самоупра-чин са
вителните права на трудещи- 

и гражданите, наруши- 
на социдлис-

рили от дългото 
с професионална политическа 
работа, дейност в 
те" или различните видове ръ 
ководене, които вместо креа-

те се
ли са нормите 
тическия морал и 
на закона

„апарати-
противно 
за себе 

полза.
получили

ция предлагат рутинирана ра- 
убедени 

по-

материална или друга
Вместо онези, по различни 

декласирани и с опор- 
отровани „членове", 

могат да бъдат */Д°"

бота, които не са 
във възможността (пък и 
требата) на реализация на 
онова, което от време на 
време и сами пропагандират, 
които вместо инициатива по-

че да се направи на този 
план, трябва да се тръгне 
много по-нататък от прости
те констатации, че опортюни- 
змът е взел з^мах и в Съю
за на комунистите, относно 
от призива към комунистите 
да се разплатят с 
слабости в своите редове.

начини
тюнизма 
които
бри граждани" в някое друго 

но не и водачи 
на класата в борбата за

твърде влиятелни, идват осто- 
рожни или съвсем ясни пре
дупреждения, че не е в ин
терес на нашето общество и 
делото за което то се бори 
сега да се разтурят кадрите 
и „снемат 'главите" на хора
та, които са „евенутално не
що и сгрешили", но че с тях 
трябва да се договорим за 
ло-йататъшните акции при яс-

отношение,
казват резигнация и които 
при влизане в някой диалог 
или „опит" да осветлят ня
кой проблем, вместо идейна 
и политическа относно науч
на аргументация нямат какво 
да предложат, освен фрази 
ния за своята преднност на 
ния за своята преданост на 
системата и вече спечелените

со-
самоуправи-

отношения 
в нашето общество, Съюзът 
на комунистите в първичните 
организации и ръководствата 
трябва да приема и подкрепя 
само онези безкомпромисни 
и готови за акция членове, 
които схващат, че задачата на 
комунистите е да бъдат без 
търпение и да не бъдат до
волни (в смисъл никога да

циалистическина
всички телни и хуманни

ПРИКАЗКАТА ДА СЕ ЗАМЕ 
СТИ С АКЦИЯ

На множество събрания, 
проведени след 13-то заседа
ние на ЦК на СЮК и по по
вод въпросите, които бяха ак 
туализирани на същото, бе 
констатирано че не само че 
трябва, но и че не е труд
но да се утвърди кои са ви
новниците за различни греш
ки и несполучливи решения, 
които така тежко се отрази-

/ ното прецизиране на задъл
женията и отговорностите им, 
че без промяна на отноше
нията безцелно е да се про
менят хората и че, следова
телно, въпросът за отговор
ността идва под внимание ед
вам в бъдеще. Успоредно с 
това, като негова логична съ
ставна част, се разпространя
ва и тезата, че не трябва мно 
го да се бърза с прилагане 
на Титовата инициатива за ко-

заслуги в това отношение. Тя 
хната упорита борба, че без 
оглед на това колко работят 
и какво дават да задържат 
спечелените позиции е мощен 
източник на опортюнизъм 
Съюза на комунистите, кой
то го блокира и спъва в мно
го акции.

в) На онези свои членове, 
които с работата си и пове
дението си са скъсали съще-

не се задоволяват с постигна 
тото и винаги да се стремят 
към по-висшето и по-добро-, 
то), които за своя основна из 
ходна точка в борбата за из-

ване да се стигне до „побе
да на разума" и при 
част от

вонази--'
кадрите на отговор

ните обществени и политиче
ски функции, които са дълбо
ко загазили в бюрократските 
изопачения и олортюнизма. 
Тези утопистки вярвания във

ха върху нашата икономичес
ка обстановка. Казано бе, че 
във „всяка

граждане на социалистически
те самоуправителни обществе 
но-икономическиорганизация 

сдружения труд или самоупра 
вителна общност на интере
сите се знае кой е пуснал да

Н'1 и политиче-
лективната работа, решаване 
и отговорност, но че трябва 
да се почака докато не 

се започне с някоя инвести- , разчистят нещата и не стаби- 
ция без покритие, кой в об-

ски отношения в нашата стра
на взимат максимата, че „ни
то един .човек не е толкова 
добър, да бъде господар на 
друг човек". А 
доста и в Съюза 
стите и

ствените връзки с класата 
загубили слух и 
който да е проблем 
довия човек. Това са 
„комунисти" и

ивъзможността на някакъв пре 
ломен обрат в 
хладнокръвни

чувство за 
на тру- 

онези 
вечни „пред

ставители" на работническата

се довчерашните 
наблюдатели 

или дори на съзнателните спо 
движници в процеса на на-

лизират отношенията в обще
ството.

Кслкото и

такива имащността на интересите не ис
ка да води политика на све
ждане на потреблението в 
договорените рамки, кой не

на комуни- 
в по-широките само- 

управителни структури, 
трябва да им се даде възмо
жност да се 
бариера да 
хлъзгането им към позициите 
на онези, с които Съюзът на 
комунистите като авангард на 
работническата

да изглеждат ра
зумни и целесъобразни, тези

трупзане на различните нега
тивни класа, които са винаги готови 

своята дейност да 
като връхна точка на самопо-

явления (между които само
предупреждения са неприем
ливи. От

представятимаше има и такива, кои
то съдържат в себе си класи
чески елементи на

предприема мерки около нор
мализация на снабдяването и 
подобно". Към тези съвсем

повечето молленти 
на 1 това, от- 

внимание заслужават 
следните два-три.

Преди всичко, 
вава върху отричане на фак
та, че хората са 
създават отношенията и че ха 
рактера на 
винаги зависи

изяват. Сигурна 
не се стигне до

жертвование за интересите на 
обществото и

които посочват 
долно

безскру- 
полозната експлоатация на ра 
ботническата класа) в добро
желателни, искрени борци за 
нови отношения, в които — 
Ясно — биха загубили 
сегашен статус и привилегии, 
Съюзът на комунистите тряб
ва да замести с революцион
на акция.

класа, но кои- 
успя-

да се освободят от задъл
жителното

точни констатации ние бихме 
добавили още

то упорито настояват и 
ватедна: същото 

това се -»^ае и в общините, 
относно в републиките и фе
дерацията. Толкова повече, 
защото в отношенията какви
то имаме нито 
проект или ин 
чително и 
късно се
без покритие или че 
сем

тя се осно-
поведение в уни-

с нормите и принципите, 
които предлагат и налагат 
другите. Готови за 
ните

класа не мо-сонтези които же да върви в съвместна 
ция, е последователното 
ложение

своя ак-
на

обществе-
въпроси да беседят

при-
на инициативата на 

другаря Тито за колективната 
работа, решаване и 
ност и въобще

тези отношения 
от това кои-един голЯм 

вестиция, вклю- 
които по-

из-
ключителнохора и от какви позиции имат

решаващо влияние върху то- ДЕКЛАСИРАНИТЕ 
зи процес.

След това, от
поръката да се направи оно
ва, което никак не бива да 
се напрайи: и този път да не 
се извърши така потребната 
диференциация в 
комунистите и от 
дове да не се 
зи, които са загубили 
ствените свойства

в ексклузивни 
непо-онези за отговор- 

по-нататъшно-
кръгове, отделени от

И С ОПОР 
ТЮНИЗМА ОТРОВЕНИТЕ ЧЛЕ 
НОВЕ НА СК

констатира, че са средственото влияние 
туалната контрола на 
те на

и евен-
то по-ускорено и по-решител- 
но развитие на 
ките

са съв-
несполучливи решения*’ 

не се приема и одобрява без 
предварителна

тях извира творци-
дохода, за своите „свъ 

рхчовешки усилия"
социалистичес 

отношев борбата за решаване на 
сегашните проблеми за да 
придобие наи-широките тру
дови. маси 
стори за техния размах, Съю
зът на комунистите не 
дз се опира и разчита: 

а) На онези свои

самоурпавителни 
НИЯ в нашето общество.

да взимат 
прекомерни заплати, ако тряб 
ва с години да Не работят, 
а получават заплата, чакайки 
функцията 
ваРя", всички 
и проблеми (от 
мейните) 
вънреден път

консултация 
с другарите,, в скупщините ,нз 
обществено-политическите 
Щности, изпълнителните отбо
ри и съветите, комитетите на 
Съюза 
брой

В онази 
това касае

част, в която 
до него, 

голяма, Съюзът.
може да спе- 

за икономичес- 
стабилиза- 

на соци- 
самоуправле- 

значи и битката

се
и да създаде про-об- а тазиСъюза на част е доста 

на комунистите 
чели битката

която им 
свои

техните ре- 
изключат оне- 

съЩе- 
на кому-

„отго- 
въпроси 

личните и се-

бива
на комунистите, 

от тези
Един

ка и обществена 
ция върху основите 
алистическото

проекти дори 
се и ражда в кабинетите на 
отделни ръководители

членове, 
които, злоупотребявайки раз
личните си

да решават* по из- 
съкратена 

тези

ниста.
Най-сетне,

и по
отговорни длъж- ■на тези 

^ ана
процедура и подобно — 
,,кадри" и не помисляват 
това в

тези предулреж- 
несъблюда- 

сложна
икономическа обстановка до 
голяма степен е

институции, най-често без 
лиз на действителното

кости
покрай множеството

на които се ние, а
за решаващо 
работническата 
процес, само 
ката за собствена 
морална обнова.

намират, 
други ли

товадения отразяват 
ването, че

насъстоя 
отношенията в нашата

ангажиране на 
класа в

своята позиция да 
ложат какаото и да било,

сегашната чниние и

икономика. И пак нито
привилегии, са при 

ко-
в положе- 

да делят съдбата на най-

си дали 
правото щото своеволно да 
разполагат с

този
ако спечели бит 

кадрова и 
(Край)

на ед- ето ще ги доведепоследица общественото



1

Комунист 3
ПРЕД ТРЕТИЯ КОНГРЕС

НА СЛМОУПРЛВИТЕЛИТЕ ДЕЛЕГАТСКОТО РЕШАВАНЕ В НИШ РАЗВИТИЕ НА .СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ЗАЩО НЕ И
НЕПОСРЕДСТВЕНО Грешките да не

се повтарят

СДРУЖАВАНЕТО НА КРЪСТОПЪТ

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ
здравна защита, образование, 
комунална дейност, културата 
което е 
средствен ,или

НУЖНИ ПРОМЕНИ
В начало на 

пред Третия 
моуправителите в Югославия 
в Нишка община 
сто се

разискванията пък, така казано, по- Така МИНметалиците на 
заключиха, че зайапред деле
гациите И' делегатите не би
ва да бъдат пресоставени са

на себе си. Помощ тряб- 
окажат и обществе-

конгрес на са- „по-далечен"
интерес на работниците. Като 
че ли Съзнанията за направените 

пропуски в изтеклия средно- 
срочен период всякак ще до 
принесат 
производство в Кралево през 
следващите 
ществи занчително по-ускорен 
ръст на производство

цента от стойността на ин
вестициите. — -Ако остане то
ва задължение на сила, ми
сля, че ще се върнем „кра
чка назад". Защото, обезпе
чената сурозинна база тряб
ва да бъде основа за изгра
ждане на някой нов обект.

Инак, в това което се счи
та за пропуснато и което не 
бива да се повтори, намират 
се и някои задачи, за кои
то по-малко се говори, макар 
че не са по-маловажни. Така 
трябва да се изборим за за
щита на площите, и то за 
най-плодните, които са

все по-че- не сме се определили
поставя въпрос защо 

делегатите на основните 
низаци на сдружения 
съветите са по-дейни 
другари, делегати в 
те на
ките общности 
телните общности на 
сите.

във всички среди, по всички 
въпроси, да обезпечим 
тел но

орга- 
труд в 

от своите

реши-
и непосредствено влия 

ние на трудещите се.

в а да
но-политческите организации, 
професионалните служби и 
самоуправителните органи в 
колектива. Но успехът на та
зи акция Ще бъде половин- 
чат ако съществено не се про
мени и отношението на про
фесионалния' апарат в СОИ 
към делегатите. А тъкмо за 
сметка на професионалните 
служжби в СОИ са изказани 
и много тежки обвинения.

селскостопанското

години да осъ*скупщини 
обществен о-политичес-

Но, от ясните становища до 
практиката пътят не е нитои самоуправи- 

интере-
кратък, нито лесен. Поради то 
ва не малко МАРКО СЛАВКОВИЧВъпросът, 

се, не е само формален, 
неже

число заседания 
на скупщините на СОИ се

подчертава
по-

отсрочават, а решенията, 
си ито на тях 

не са от 
трудови хора

ко-
се взимат винаги

Макар че в току — що из- 
теклия петгодишен план сел
скостопанското 
бе един от главните дейнос
ти, все пак поставените цели 
не са реализрани. Тази оцен
ка се отнася и на целокуп
ното селскостопанско произ
водство в СР Сърбия, а съ
що така и за повечето орга

нашата политическа 
стема не знае за 
делегати", нито

„два вида
интерес на всички производствопък има съ

ществена разлика из лежду до 
легатите в Защо това е така? Причи 

ни, разбира се има доста, а 
в началото на предконгресни
те разисквания забележихме 
само някои.

— За делегати в скупщи
ните на СОИ винаги не из
бираме „прави хора”;

— Начинът на изясняването 
къс и ефикасен, 

а в СОИ много дълъг и об- 
■ Щирен;

скупщините и съ
ветите. „на

паднати” с непланирано изгра 
ждане на вили и къщи. След 
това не бива

— Една от причните защо 
делегатите и делегациите ни 
в скупщините слабо работят 
— даде оценка на заседание
то на Общинския комитет на 
СК Джура Янкович/ високо
квалифициран работник в Еле
ктронната промишленост —е 
тази че за делегати винаги не 
сме избирали „прави хора".

Но практиката като че 
говори обратно. Ако 
тите в скупщините бяха дей
ни като делегатите 

съвети

ли да се позволи 
банковата система и занапредделего-
да върши ограничаване в та
зи област. Напоследък, необ- 

обезпечат

низации на сдружения труд. 
Подобен е случаят и със Сел- 

ком-
в трудо- 

днес по-инаквите
Ще се разисква и оценява за 
тяхното поведение в скупщи
ните
ческите общности и СОИ. А

ходимо е да се 
средства за комасация и арон 
дация, като условие за по- 
добър принос и по-висока 
производителност в селското 
стопанство.

скостопанско-вкусовия 
бинат „Кралево".

— През първите три годи
ни от средносрочния план на 
развитие, 
инвестиции в СР Сърбия без 
покрайнините по отношение 
на целокупните капиталовло
жения са участвували само с 
4,5 на сто, а през 1979 годи
на това участие е намалено 
дори на по-малко оГ три про
цента
лович, директор на комбина
та. Това, естествено, отрица
телно се е отразило върху 
ръста на производството, ук
репването на производител
ността на труда, на ефикас
ността в производството. Та
кова поведение неблагоприят

в ООСТ е
обществено-полити-на

селскостопанските
А „прави хора" в практи

ката н ай-често значи, че из 
тъкнати работници и обще
ствени дейци в ООСТ най- 
напред се избират за функ
ционери в Съюза на комунис 
тите и в останалите обществе 

организации, 
а след това за членове в ор
гана на самоуправлението в 
трудовата и основна органи
зация на сдружения труд. За 
делегати и за членове на де
легациите се избират онези 
„които останат". Практически 
най-често това значи, че за 
делегати в СОИ по култура 
или по социална осигуровка, 
така да кажем, се избират 
онези хора, които тази проб
лематика не разбират, нито 
пък имат афинитет към кул
турата или към социалната 
осигуровка. Такива примери 
в нишките СОИ има доста.

за това, че разликте наисти
на са големи показза и отго
ворът на зъпроса, който 
правихме към трудещите 
в Ниш. От тях дестина, девет 
души знаеха имената на свои
те делегати в работническия 
съвет в своята основна орга
низация на сдружения труд. 
а рядко кой можеше да 
спомни как се казва делега- 

о и да е СОИ.

— За работата на делега
тите в работническите съве
ти във всяка ООСТ се ста
раят професионалните служ
би, а за делегациите почти 
никой не. води сметка;

— Материалите готвени за 
изясняване на заседанията на 
работническите 
правило, са по-ясни, по-пре
цизни и по-разбираеми от 
онези готвени за изясняване 
е скупщините на СОИ;

— В работническите съве
ти много по-малко е влия
нието на ръководните и про
фесионални служби върху ре
шаването отколкото в скупщи 
ните на СОИ;

— Работниците 
най-често знаят защо някое 
решение е взето така какао
то е, а за взетите решения 
на заседанията на скупщини
те на СОИ могат само да се 
информират, и това с голямо 
зак7,снение, ако не си купят 
местен вестник;

Според много оценки, из
казани в община Кралево, 
селското стопанство днес е 
в преломен момент. Решава
ща роля в тази насока вся- 

сложната организа
ция на сдружения труд Сел
скостопанско 
бинат „Кралево", в чиито рам 
ки се намират три трудови ор 
ганизации и пет земеделски 
кооперации, с 2200 заети и 
1200 сдружени селскостопан
ски производители. Тази сис-

07-

се

казва Любисав /у\г,-но-политически как има

вкусовия комсъвети, - поси

тъ

НЕПОСРЕДСТВЕНИ И „ОТДЕЛ- 
ДЕЛНИ" ИНТЕРЕСИ

но е влияело и върху цело
купната стабилност в произ
водството и снабдяването със - до формираната сложна сме
сел скостопанско 
произведения. Към това тряб 
ва да се приобщи и недоста
тъчното практическо прилага
не в практика Закона на сдру 
жения труд, както при сдру
жаването на труда и сред
ствата така и с обществения 
сектор, а отделно с оборот
ния трансфер. Без реализира 
не на тези задачи няма да 
има достатъчно храна нито 
за нос, а да но става дума 
за износ.

Очобиещо о значи, че е из-

тема е сформирана ' към края 
на 1978 година. Що се касаеВ разговора с нишките ра

ботници потвърдиха се оцен
ките, че в работничес гите съ
вети много повече но в СОИ

тема, най-добър показател е 
материалното укрепване. На 
пример, е момента на сдру
жаването общият доход е въз 
лизал на 81 милиард стари 
динара, а миналата година е 
възлизал повече но двойно— 
176 милиарда стари динара. 
Част от средствата за разши
рение на материалната осно-

вкусови

ООСТвсе чувствува влиянието на не
посредствените производите
ли при взимането на реше
ния- От друга страна, това 
като че ли идва на ръка на 
отдавна надминатото разпре
деление на интересите на не
посредствените производите
ли на посредствени и непо
средствени. Зашото, да си 
припомним за тези „разлики: 
в ООСТ се решава за дохо- 

разви- 
обществения 
„по-близко"

— Със зачитано и на ос
таналите причини не би бива 
да се губи от предвид и фак 
т-}>т, когато се разисква по 
тази проблематика — каза ни 
Божидар Тимотиевич, секре
тар на Общински^ комитет 

СК в Ниш — чо нашата 
община е ной-голяма в СР 
Сърбия. В такива условия поч 
ти е невъзможно да се про

ведат трисютин или четири

стотин събрания за да по ня

кой проблем се изясни деле

гатската база, а още по-труд

но о в било която и да е 
СОИ всички мнения да се за

бележат, обобщат и система

тизират за да могат делега

тите да гласуват за рошения, 
които представляват взаимен 
интерес.

ва на труда преди две годи
ни е възлезла на 980 милио
на, а сега 3,5 милиарда. Само 
тези няколко данни очебие- 
що оправдават формирането 
на Селскостопа

Всички тези причин още ог 
по-рано са познати в Ниш, 
все пак така подредени и пов
торени на едно място, раз

движиха и ускориха акцията 
за премахване но слабостите 
в тази област.

да, производството, 
тието, личния и

пусната възможността в пери 
ода от 1976 до 1980 година 
солскостопанството

нско^вкусовата 
система „Кралево". След то
ва, по формирането на СОСТ 
построени са дори 427 обек
ти за различни цели. На сто
тици ха са издигнати площи 
под овощия; набвени са око
ло 900 трактори, 10 комбай-

по-уско- 
роно да се развива, така как
то бе договорено. Спред то
ва опитите са ясни, па това 
е и една причина повече за 
да со вярва, че селското сто-

стандарт, което е

с непосредствения интерес на 
СОИ потрудовите хора, а в

панство ще използува нов 
шанс, който й се указва през 
следващите пет години. Но, 
доколко промените не се 
обосновават и върху икономи 
ческата заинтересованост от 
страна на селскостопанските 
производители, оправдателно 
е страхуването, че малко ще 
се направи и през 
щия петгодишен план.

Има повече причини 
казва Любисав Милович, сел- > ждането на инкубаторске стан- 
ското стопанство да бъде ос
вободено от обезпечаване на 
собствени средства от 30 про-

ни и много други прикачни и 
транспортни машини за нуж
дите
производители. Построена е 
и ферма за отглеждане на 
юнци, фабрика за фураж, 
слод това хладилник, скпади-

на селскостопанските

шни и простори за магацмни.
В ход е изграждането на съ
временна кланица и места за 
отглеждане на риби, а наско
ро трябва да запЬчне изгре-

следво-
В такиво условия за нас о 

най-съществено да ускорим 
разделението на голямата Ни

шка община на повече по- 
малки,

ция, кланица за птици, мле- 
кара и на няколко по-малки 
придружаващи обекти.

Металците в МИН: делегатите не 
себе сисами иа



N

4 Комунист_______________ ___
СЛЕД ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ В БЕЛГРАД

Повече и 

по-далече от 

становищата
Не само пример

ПОСТАВЯТ СЕ ДВА ВЪПРОСА: ПЪРВО, КОЛКО ПЪРВИЧНИ
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК МОГАТ СЪЩЕСТВЕНО — ТАКА КАКТО 
Е ПРОКЛАМИРАНО, И НА КОЕТО СЕ НАБЛЯГА В ПОСЛЕДНО 
ВРЕМЕ — ДА ВЛИЯХ ВЪРХУ РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ И 
КОНФЕРЕНЦИИТЕ И, ВТОРО, ДО КОЯ СТЕПЕН НА ПРИМЕР, 
ОБЩИНСКИТЕ КОМИТЕТИ СА ЧУВСТВИТЕЛНИ НА ИНИЦИАТИ
ВИТЕ, КОИТО ИДВАТ ОТ ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

значение имаБРАНИСЛАВ РАДИВОЙША изключително 
не само принципното изясня 
соне и приемане 
щата, защото такива недоуме 
ния няма, но трябва да се 
избори за крачка напред — 
за по-интензивна активност в 
останалите обществено-полити 
чески организации и самоуп- 
равителни органи. Или1, както 
подчерта Душан Глигориевич, 
за комунистите не е достатъ
чно само да взимат правил
ни становища на събранията

на станови-Главнито цели на дейстзу- 
ваното си Съюзът на комуни
стите може да осъществи са
мо ако е водещ активен уча
стник в борбата за самоупра- 
витолно развитие. По-нататък, 
ако не е форумски арбитър, 
който съди и 
някой от другите се бори за 
жизнените интереси на обще
ството, Ето защо ■ и днес

казаното

тиваната работа, отговорност 
и решаване последователно 
да се осъществява в полити
ческата и обществената пра
ктика. Във връзка с това се 
поставят и два важни допъл
нителни въпроса: първо, кол
ко първичните организации 
на Съюза на комунистите мо
гат съществено 
то е прок.'Лмирано и върху 
което се набляга в последно 
време — да, влияят върху ра
ботата на комитетите и кон
ференциите и, второ, до коя 
степен, например, общински-

МИРКО АРСИЧ стават мото на ангажирането 
на комунистите.

Кратко казано, има органи
зации, които своята активност 
изчерпават разработвайки ма
териали, които получават от 
органите на СК, така както 
има и общински комитети, ко
ито не се тревожат много ог 
обстоятелството, че тяхната 
„политика" трябва да бъдо 
израз на акитвността на пър
вичните организации на СК. 
В тези организации демокра- 
тическия централизъм получа 
ва съвсем друго значение, 
пък този принцип често слу
жи да се оправдае онази по
литика, която няма много об
що с духа и началата върху 
крито набляга Съюзът на ко
мунистите.

В Крушевац множество пър 
вични организации на СК ос
пориха на Адам Миленкович 
кандидатурата за председател 

§ на Общинската конференция.
* Избирането на Миленкович —

изтъкваха комунистите 
е било в духа на Титовата 
инициатива, нито би доприне-

И един неаналитически об- 
върху изборите в обзор

щинските организации на Съ
юза на комунистите не може, оценява как
а да не се спре върху някои 
факти, които красноречиво го 
ворят за силата и престижа 
на Съюза на комунистите в 

за това кол

етака как-
ингересно отдавна 
становище, че комунистите 
радиусите на своята активност 
могат да мерят единствено 
ако са главни актьори в бор
бата за по-нататъшно разви
тие на самоуправлението.

На заседанието на Град
ския комитет на Съюза на 
комунистите на Белград (20 
януари т.г.), при разисквания
та по плана на предстоящи
те активности, специално е 
подчертан този аспект на дей 
ствуването на организациите 
на Съюза на комунистите. За-

одтелни среди 
ко тон действително има аван 
гардна роля- Добре е извест
но, че изборите бяхй удобен 

щото

на първичните организации на 
Съюза на комунистите. Там 
където се приемат решения
та още има малко^ храброст, 
изправяне пред различните 
препятствия, несамоуправител 
ни поведения и тесни и нте- 
реси.

Във връзка с това, важна 
е и по-голямат а инициатива 
на общинските организации 
на Съюза на комунистите, ко 
ито понякога като че ли из
чакват с техните проблеми 
първо да се срещнат някои 
„висши органи", И въобще, 
за всички запланувани актив
ности, които ще се намерят 
в центъра на вниманието на

комунистите
критически да. анализрат 
сумират резултатите и пропу
ските в работата си, и върху 
тази основа да осмислят и 
определят бъдещите си зада 
чи. От идейното и политиче
ско съзнание и способност на 
членовете и организациите на 
СК в най-голяма степен за
виси дали това правило ще 
бъде абстракция, с която се 
покриват съдържанията, про
цесите и ходовете, които са 
в открита или скрита проти
воположност с неговия сми
съл, или ще представляват 
подтик за' такова ангажиране 
на комунистите, което не стра 
да от опортюнизъм и ком-

момент
и

I
■з.
*
1 щото, както е казано, и по

край несъ^нителните резул
тати осъществяването 
политиката на икономическа
та стабилизация, в по-нататъ
шното развитие на самоупра- 
вителните и делегатските

на
не

комунистите в 
период, трябва да се засил
ва методът на работа, с кой
то се превъзмогват разбира
нията, че Съюзът на комуни
стите действува 
на комитетите

предстоящия

сл<? за демократизация на 
отношенията в Съюза на ко
мунистите. Според тях, този 
акт би представлявал само 
приложение към „професио- 
нализация ча политиката". От 
казаното може да се извле
че заключението: комунисти-

__ те в първичните организации
“ на СК са искали действител

но да влияят върху политика
та на Комитета и Конферен
цията, схващайки това като 
неотчуждимо право и длъ
жност. Тук се касае за де
мократизация на кадровата 
политика в СК, но и в об
щината и по-широко.

Този пример заслужава вни 
манието не. само на по-мал
ко и повече изтрайните анали 
тици, но. и на комунистите и 
на работническата класа — 
тъй като за тях, буквално, е 
поучителен..

от
ношения, в самоуправителна- 
та интеграция и т. н., за кое
то съществено са допринесли 
комунистите — .случва се, чле 
новете на Съюза на комуни
стите своите задължения 
по-нататък да завършава на 
партийните 'събрания, с хуба-

промиси.
Да ли в Крушевац — да се 

спрем на този 
пример
що, което афирмира или обез 
силва някои съществени прин 

които се опира

от позицията 
и събранията.

подтикват
илюстративен

Процесите, които 
активността на

се е случило не-
комунистите ви

онези среди, където се води 
битка за по-нататъшно разви- 

на самоуправлението за
това трябва да бъдат

ципи, върху 
авангардната роля на Съюза 
на комунистите? Да ли кому
нистите и работническата кла 
са в този град са действу
вали в духа на програмата и 
политиката на Съюза на ко 
мунистите?

Мнозина

тиево съставени доклади и за
ключения. В много среди ко
мунистите не действуват до
статъчно изтрайно в 
обществено-политчески

основа 
ангажирана по-нататъшнототе комитети, са чувствителни 

на инициативите, които идват 
от първичните организации? 
Тези въпроси имат толкова 
повече . оправдание и смисъл 
доколкото е все по-гласно . 
мнението, че множество пър
вични организации на Съюза 
на комунистите на . дневните 
редове на своите събрания 
слагат „важни въпроси" само 
по-почин на органите . на СК 
Вместо живота, какъвто е дей 
ствително той, материалите

не.другите 
орга

низации и в самоуправителни- 
те органи, което може да бъ
де и първо условие за неос-

Такава активност, която през 
миналата година отделно дой 
де до изява в много среди, 
наложи потребата от по-под 
чертано критическо изостря- 
ване на отговорността на от-

спос право 
менатия феномен са тълкува- мислена

ция.
и краткосрочна ак-

ли като израз на настоява
нето на комунистите в свои
те първични организации 
действуват в духа на позна
тите демократични 
като
Титовата инициатива за колек-

да
„Никога в нашата практика когато тежестта на 

обществено-политическото ангажиране сме направ
лявали към по-пълно развитие на самоуправлението 

без резултати. Най-големи успехи се 
онези области, където трудещите 

решаваща роля и на пунктовете където самоуправи- 
телната

начала и 
залаганедействително

не сме оставали
постигат в се имат

Комунист система успешно функционира. От 
страна, най-слаби резултати

Друга
има там където не са 

изнамерени същински самоуправителни 
където системата недостатъчно 
нира”.

решения и 
и непълно функцио-

Секретар на редакцията: Спрменка 
Топалович.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 
Н» Издателски* съвет (редающон Площад Маркс и Енгелс 11, телефони:

ниж отбор) на в синки и.зденкГнГаегт- нпКртт секретариат 330-1*4,
„Комунист": д-р Антон Вршуша, ***

Директор и главен п отговорен ре- Телефон 627-793 
дактор на всички нздаии* на ДСому- Изд?м: Издателска трудова органи-
яве-г": Велко Миладинови». 32ци» ..Комунист .

Редакция „а изданието на „Кому- Печата се на сърбохърватски. от-
ямст" за Сърбия: Саво Кържавац (гла- восно «ЪРватскосръбснм (кирилица и

латиница), на словенски, македонски и 
албански и в съкратени издания на 
български, унгарски, словашки, румън
ски и русински език.

Излиза в петък.
С указ на президента на Републи

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

Председател на Издателския с%яьг 
на НИРО „Комунист”: Доброслав Чула 
фич. -

Ратно Бутулия

нпк
Някои белградски колекти- делни хора и органи.' По-голя- 

ви, в които миналата година , мата отговрност и намаляване 
- излезнаха на ■поврахността не- то на разреза( между.общи- 

самоурравителни, групово-иму те определения и всекид^в 
■ществени явления, индикати- ното поведение, обаче ' е *ъ. 
вен показател представлява та зможно. по-нататък да сб пол 

: ;кава ,',послеЯична" изчакваща тикват съамо при -уйб^е що- 
, , родя на^ комунистите. Те не ,о във всяка среда

с^се изборнли за; активно и трието на критиката да се

оргаиитГнГ0 деиствуване •*'. немира действителната борба 
органите на управлението, на за по-нататъшно самоупо? 
.Събранията, в Синдиката - и телно развитие в У
в“ителни'ТлеЯРУГИ ,сЧч*й. критиката

: Затова ,а Г ГдТ<;КИ °РГаНИ' Реничена от яловата

■ен и отговорех редактор), д-р Живо- 
рад Джорджевич (заместник главен и 
отговорен редактор), Бояна Антунович, 
Валммкр Филипович, Растко Йоветич 
Слободан Клякнч, Михайло Ковач, 06- 
рад Кавич, Йово Маркович, Зорица 
Станимиро вич и Милентнв Вуксанович.

Председател нд Издателския съвет 
н« Изданията на „Комунист’* за СР 
Сърбия Меря* Тояороиш

зад ос-

ави- 
противен 

остава ог 
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на -последи-
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НАШИ СЕЛА: БЕРИН ИЗВОР
старец чието име .не успях
ме да запишем.

Всъщност самитеИ близо, н 

далече
НАЙ-МАЛКОТО село в Де- 

рекула е Берин Извор. То се 
намира от лявата страна 
ПЪтЯ. свързващ. Звонци с Ба 
бушница.

Всъщност казахме за най- 
малкото село, но не най-мал
ко по пространство, а 
броя на жителите.

можахме 
да се уверим, в думите наактивнина
човека с напреднала възрост. 
Може би стоковъдството 
бъдещето на Берин Извор и 
околните села, сега още по 
вече кОгато до селото се 
стига с каквотс и да е пътно 
транспортно превозно 
ство. Това даде възможност 

доведена млечните произведения 
месото без проблем 
транспортират в Звонци и 
по-нататък. Всъщност в тази 

са направени първите 
крачки. . Именно земеделска
та кооперация „Ерма" от Звон 
ци, чиято овцеферма се на-

е
помощта на Общинската скуп 
щина в Бабушница, но болшин 
ството работа върху построя 
ването на пътя от Звонци до 
Берин Извор, изпълниха 
мите жители, така че отско 
ро и в това село може 
се отиде с

Парадоксално, но е истина, 
че Берин Извор между пър- 

в Дерекула получи еле
ктрически ток. В 
десет, от общо деветдесет къ 
Щи блещи телевизионен ек
ран, а във 
дио. Нито 
рин Извор вече

кобилка и стом-притежава 
ни, с които преди години до
насяха вода от далечни кла
денци. Те отдавна са подме
нени с хубави мивки, чешми 
където тече вода 
от Църни връх.

Колкото
ближава

повече на-
Деня, когато 

трудещите се
по

Iот земе- 
ции и 
и в Ба-

сред-са-делските копе 
ОСТ „Таламбас 
бушница трябва

Естествено 
нага си

ра е, че човек вед 
помисли, че след ка- Да,

то е толкоз много 
нато, а

да сеавтомобил.разпръс- 
има съвсем малко

да про
ведат референдум 
обединяване

На какво се дължи всичко 
това? Отговорът е ясен и нед 
вусмислен: На 
то, което притежават берин- 
чани. Всичко, което 
тигнали,
усилен труд и воля, ни ос
ведоми председателят на съв 
местната общност 
Извор, другарят Захари Рис- 
тов.

за
жители, в това 
тът не е лесен. Обаче

село живов една сло насокаистина трудолюбие-жна организацид. на вите
та е съвсем друга. В селото, 
се пристига по новопострое
ното шосе за

сдружения труд, толко-. 
во повече изникват неиз 
яснени

почти пет-
сме пос-

чието изграж- постигнали сме с мира над селото, в планина 
Църни връх, отдели не 
малка сума за изграждане 
на път от овцефермата ' до 
Берин Извор. Безсъмнено и 
този

въпросй. Такова 
впечатление може

дане най-много 
вложиха самите 
Разбира

труд и пари 
беринчани. 

се че не изостана и

всяка свири ра- 
една къща в Бе- 

отдавна не

,да се
получи от 
среща на представите- 
лите на четирите коопе 
рации и „Таламбас".

Проектът

Беринпоследната в

РАЗГОВОР С ЙОРДАН МАРИНКОВ 
ДИМИТРОВГРАД

път беринчани няма да 
стоят със скръстени ръце. 
Както и много пъти досега 
Ще излезат с лопати и кир
ки в ръце да помогнат, да 
дадат свой принос 
да бъде по-бързо готов, за 
щото знаят ползата от него.

ИНСПЕКТОР В ОС С какво се занимават
беринчани? 

„Преди всичкоГорите не се използуват 

достатъчно
моитевъв връзка съ

селяни, както впрочем и бол 
шинството други

със сдружаването 
беше

им
дерекулча- 

ни, са хора —печалбари, хо
ра работници, 
майстори —

през изтеклата го пътят
дина на публично обсъ
ждане.

здрави силни,
Селскостопан- строители, запо- 

разказвачна да ниските производители 
цялата община 
дадохе подкрепа на пре 
дложеното 
обединяване, с 
очакват да настъпят по 
хубави дни за развитие
то и подобрението 
селското стопанство и 
снабдяването.

в един Т. Петров
* СъвкупнитеИЗЦЯЛО повърхнини с гори, 

община, възлизат на 15 243
Димитровградскав

КОМЕНТАР
хектара 31%

* Около 29" о са обществена собственострешение за 
което Да не се чака пролеттаКогато става дума за гори 

те в Димитровградска общи 
на трябва да се каже, че то
ва са предимно низки и не
качествени гори, храсталаци 
и шубраци. Съвсем малко 
площи са под качествена го
ра, а пък те се намират в пре 
делите на.Стара планине на 
повърхнина от 322 хектара, ко 
ито могат да се ползуват в 
дръвната промишленост." Им 
енно така започна разговорът 
ни с Йордан Маринков, ин
спектор по селско стопанство, 
водно и горско 
при Общинската скупщина в 
Димитровград.

Както ни осведоми другар
ят Маринков, на територията 
на Димитровградска община, 
има около 650 000 метра ку
бически, които са под дърве 
сина. Годишният приръст въз 
лиза на около 30 000 метра ку 
бически, а пък годишно се 
използват около 10 000 метра 
кубически най-много за ото 
пление.

за експлоатация на горите в 
пределите на Стара плани
на, а в същото време ще се 
открият и по-благоприятни 
възможности за по-интензив-

Босилеградска община, разполага с над 21 хил
яди хектара пасища и ливади, от които над 2000 
хектара изкуствени ливади, създадени през послед
ните няколко години. Имайки предвид 
та повърхнина на общината, тези данни говорят, че 
почти 40 на сто от общината е с пасища и ливади, 
които предлагат големи възможности за развитие на 
животновъдството. Въпросът е още по-реален, 
се има предвид и това, че за последните 
години обработваемите площи със зърнени 
тури, собствениците превъртат в изкуствени лива
ди. С увеличването на площите с изкуствени ливади 
се създават големи възможности за развитие на ин
тензивно животновъдство. 'V

Вместо животновъдството да се развива с уско-

на

но залесяване на голите пло
щи.

съвкупна-

Но, уви! Изглежда, че 
всичко ще отиде на пух 
и прах и че ще се на
ложи този въпрос на

ново да се обсъжда 
отначало. Причината за 
това са неубедителните 
аргументи в проекта (за 
някои

„Таламбас", както и въ
проса кому да останат 
магазините).

— Освен активностите 
Горскбто стопанство, което в 
предстоящия период ще трдб 
ва още повече да се анга
жира върху отглеждането на 
качествени иглолистни гори, 
до сега много 
този смисъл бе и трудовата 
организация 
Ниш, която

на

ако 
няколко 

кул-

активна в

„Ерозия"стопанство ог
залесяваше откооперации и

рен темп, то от година на година намалява, а ли
вадите Особено рязко намал
ява овцевъдството. В планинските села, където

най-големи все повече се сре-

осгават неокосени.
и'

възможностите са 
щат домакини, които вече не отглеждат овце. Ряд
ко ще се намери някой домакин, който сега отгле
жда 5—6 говеда, а само преди няколко години има-

И какво след всичко 
това?

Не остава нищо дру
го освен инициаторите 
на тази акция 
щинският комитет на 
СКС и Изпълнителният 
съвет при Общинската 
скупщина наново да

отглеждаха над 10ше много домакинства които 
говеда.

Макар че днес, когато се бие битка за уве
личаване на суровините, храната е и енергията, наша
та общност придава голямо значение за по-интен
зивно развитие на животновъдството, 
редък", занимаваща се със селскостопанска 
носг и изкупуване, която трябва да бъде и 
носител на животновъдството, не показва интерес 
за развитието на тази важна за общината дейност.'

Намирайки се сега пред прага на реализация
та на плана „Морава П", който дава големи надеж- 

различни благоприятни кредити, за отваря- ' 
мини ферми като о обществения така и в

Об-

ООСТ „Нап- 
дей- 

главен

Горското стопанство, 
притежава най-качествени го

коетп шишри, за сега не достатъчно пол 
зува съЩите, въпреки че^ от
давна са годни за пъл^»' •»- 

и спог^Ц уствио 
горско-стбйрй^#, 1ЯЙГ 

годишно мог«# Да ,'Щ--

запретнат ръкави и с 
помощта на някоя спе- 

институ- 
нова

циализирана 
ция, да изготвят 
„изходна основа" за 
разискване и за обеди

няване, или за С7,труд-

сллоатация 
вените ди, чрез 

мото навила,
експлоатират от 6—8 хШщЩ 

кубически дървЩ 1МЦ
__  , частния сектор.

% Измина вече един месец от настоящата го-
ГОДМикО дина, а отговорните за тази дейност в организация-
риин-ОФ. ' 'Уа не проявяват никаква дейност в тази

{&Г»Т<> ЦЩЩ&ргУс. • /, > \Сйсциалистите все още не напускат града и канце-
Според думите на м ллняг СЦ* УЮ40ГО .ЩурфАЩ /р(Я •&., 'вариите. А сега е най-удобният момент за разговор

беседник Маринков, \7 ДО/ със селскостопанските производители, понеже
десетина години това с* X «фи* > ’ <Щ,
практикуваше, обачо яв К'едедм|ф№ ’ "Ч*

да се каже и зл поОвзд \ 004* р>
няколко годин»^. за ю- хяимо'1'. Ц; ■■

ето голяма пречка Дфядеее- Да с\
ляваха лошите път***,, кои дите
ТО И в настоящи;, г.тштг не го допри»****!1 ^ 
са много по-добри. Тъкмо по залесяване^-'® •■-/ШрлЛЛ

това сочи й ф/.ДО», че одв#4

метра 
условие 
се засаждат с

С7,щите пло» 
иглоли

тованичество, според 
как се произнесат спе

циалистите.

насока.
ри.

сега
през зимния сезон са в къШи. Вероятно 4 мнозина 
от тях ако бъдат запознати с благоприятните креди
ти, които могат да ползуват ще напуснат печалбата
— строителството, а ще се отдадат на стопанството
— животновъдството. Ако трудещите се от ООСТ 
„Напредък" чакат пролетта, и тогава тръгнат 
ция, тогава и тоя план ще доживее същата съдба 
както и по-предишния .зелен план", от който 
много очакваше, а 
тигна.

Един извод се налога 
загубеносам: не е ли 

много време за изясня же
по-маловажни

най-
ване на ните
въпроси, докато 
съществените, 
жизнените интереси на 

организо-

засягащи на ак-

се
#7,просиите 
ции иа сдружени^ труд 

останали на

в Босилеградско малко се пое»ради тези причини, вече е в 
строеж П7,тят„ от село Сено
кос до Стара планина, в Д7,л 
жино ог 5 км. С изграждано 

този път ще се еьз-

ДимитроВ1^Ад 1И/.МК* 
относно от ШКЯмчЯЙ

ните от 
година, 
него им в акцията, са 
сили, О1{оло 1 500 хектй 

Т. П*

Макар че януари измина да се надяваме че 
все още има време за пълноценна акция.

М. Янев

някак са
на перифери-остаиали

ята? то на
дадат и необходимите условия *М.
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вокално - 

инструментална група 

„Иерекул“
Неотдавна в Звонци бе фор 

мирана музикална група „Де- 
рекул". За отбелязване е, че 
центърът на Дерекула отдав 
на се нуждае от една такава 
група, защото за нея съЩес 
твува голяма потреба. Въп
реки че притежаваха потре
бните инструменти, звонските 
младежи, нямаше къде да 
правят репетиции и това бе 
основната причина, че по-рано 
групата не бе формирана.

Обаче, както е известно, от 
преди 2—3 месеца звонските 
младежи получиха подходящо 
помещение (бившата библио 
тека), така че сега всички ус 
ловни са налице. Както ни ос 
ведоми ръководителят на но
восъздадената вокално-инст
рументална група, Ценко Ве 
личков, групата наброява пет 
члена — всичките ученици. «ГАТСТвС ||| | Щ ||||ЦМ

Т. Петров

Плодовита издателска 
дейност

НАШ ИНТЕРВЮ

Д-р. Сме Сотиров: НИЕ ТЪРСИМ УНИКАЖО, 
НАПЪЛНО НОВО, УЧИЛИЩЕ Издателство „Братство'' през 

изминалата 1980 година наис
тина може да се похвали с 
добри резултати в областта 
на книгоиз^ателската си дей
ност.

Развитието на литературно
то творчество, създаването на 
нови културни ценности, пре
веждане на произведения от 
изтъкнати югославски марк- 

бя ха основни прог-

социалистическото самоупра
вление, най-важните пробле
ми и задачи в областта на по
нататъшното изграждане на 
нашата политическа система, 

основните насоки за

Неотдавна д-р СПАС СОТИРОВ беше избран за член на Просветния съвет на СР Сър 
бия, а след това за председател на Комисията за училищата на народностите в СР Сър 
бия. Тъй като пред този форум предстоят важни задачи Във връзка с реформата на 
училищата и развитие на учеб ното дело беседвахме с д-р Сотиров във връзка с предсто 
ящите задачи на Просветния съвет.
Какви задачи предстоят пред Просветния съвет във 

в СР Сърбия*

както
разрешаване на тези въпро
си и проблеми, изходните 
основи за определяне на на
шите практически задачи в 
съгласуването на политическа 
та система на производител
ните и обществено-икономи-

връзка с реформата на училищата

— Много пъти осъществя 
ването на реформата на уче 
бното дело у нас се свежда 
ше до въвеждането на нови 
учебни програми. Това нито 
е вярно, нито е достатъчно. 
Реформата всъщност предста 
вява революционен всеобхва 
Щащ акт, 
не за подобрение на вече съ 
ществуващата 
система, 
ренно изменение. Ние тър
сим уникално, 
во училище,
Що на специфичните 
ния и интереси на самоупра 
вителното социалистическо об 
щество. Образец 
учреждение никъде 
ствува. Следователно, 
е длъжнжост да го създадем 
и в това настояване се виж 

творческия 
характер на Реформата. Раз
бира се, в осъществяването 
на такова грандиозно първен 

ствуване в

стройството на 
мрежа, усъвършенствуване на 
знанията на просветните дея
тели и други подобни въпро-

училищната ров, както и шест представи
тели от редовете на албан
ската народност в СР Сърбия.

— Кои конкретни решения 
са взети от страна на Коми
сията!

— На заседанието от 24 де
кември миналата година от 
Комисията бяха разгледани

систи
рамни определения в книго- 
издателската дейност на Из- 

,,Братство < през
чески отношения и в по-на
татъшното развитие на ней
ните

си. дателство 
"980 година.

Литературата на българска-
самоуправително-демо- 

мокрау 1чески форми, аналити 
чно разработва демократиче
ският плурализъм на само- 
управителните интереси, кой
то представлява нова форма 
и изходна основа на 
татъшното развитие на 
та демократическа политичес
ка система.

Шарш та народност в Югославия се 
обогати с няколко нови кни
ги: екборник с разкази „За 
моите печалбари” от Симеон 
Костов; стихосбирка „Светли 
брегове” от Милорад Геров и 
стихосбирка „Скалист хребет” 
от Сретен Митов.

За пръв път през двадесет-

защото се касае

и предложени за одобрение 
ръкописи за пет учебника по 
български и 
език за

възпитателна 
но за нейното ко- * сърбохърватски 

употреба в нашите 
училища. Също така бе 
зисквано върху

по-на-
напълно Ц наша-но ра-

съответствува- 
тежне-

ангажиране- 
то на автори за изработка на 
учебници Разказите на Симеон Костов 

представляват 
за делничните

за средните насо- годишния си книгоиздателски 
опит, Издателство „Братство” 
публикува и албум с художе
ствени

повествование 
хора, техните

чени възпитател но-о бра зова- 
организации,

на такова 
не съгще 

наша

телни трудови
обезпечаване на учебник 

по пение, за превеждане на 
регионален учебник по»

грижи, вълнения и 
Тематично са

за радости.
„Димитров

град, който изчезва” от Ме
тоди Петров. В

картини свързани с оп
ределени случки 
велици от личния му живот, 
или 
нени

и прежи-„ роден 
край и редица други пробле
ми.

Д-р С. Сотиров съответствие 
с дългосрочната, континуира- 
на концепция на Издателство 
„Братство" за публикуване на 
марксическа 
изтъкнати югославски маркси
сти през 1980 година

да величието и с отделни явления, жиз- 
ситуации, обстановки в 

родния край на 
Стиховете на

— А предстоящите задачи! 
— Сериозни задачи стоят

пред Комисията за училищата 
на народностите. Трябва 
се изготвят и одобрят 
малко нбвй учебници,

— Как Съветът 
нява функцията си 
щата на българската 
ност!

ще изпъл 
в учили- 

народ-

автора. 
Милорад Ге

ров са наситени с обич 
пнеж за.веселите детски го
дини,

литература от
света са и коданужни усилия, знанията и опи излезна 

студия на
в ра

звитието на политическата си

нетът на всички обществени си 
ли, а
шите просветни

от печат известна 
Едвард Кардел: „Насоки

за висошкитетряб.
ва да се направи равносмет
ка на досегашните

хлопота-
—1 Съветът учреди 

специална 
лищата на езиците 
дностите. За един

не единствено на на- 
работници.

В такава светлина трябва 
да се схване, че Просветният 
съвет на СР Сърбия е една,

ри, за разцъфналите 
за многолюдните 

социалистическото мейства, за 
бързата и

отделна 
за учи-

сливи, 
висошки се-Комисия успехи и 

открити проблеми, трябва да 
се обърне повече

стема на 
самоуправление”.

на- наро 
от членове 

на самия Просветен съвет бе 
избран Кирил Трайков, 
директор на Основното 
лище в Димитровград. Мина
лата година

дивите круши, 
пенлива Височица, 

за морното воденично 
тало ...

Безсъмне
но, това е едно от най-кру
пните

- внимание 
коитовЪрху

спъват постигането на 
по-добри резултати. Една от ство
новината в работата на Коми- Изданието е посветено 

след изтичане сията ще бъде и непосред- значителния юбилей
на четиригодишния/мандат — ствена обиколка на общини- чествувахме през 1980

мигиатГаН Н°В състав на ко_ те, в които работят училища 30-годишнината
.. В К°^ТО влЯЗоха: на езиците на народностите,

др М. Младенов, Л. Стойнев, както и провеждане на засе- 
Л Рангелов, С. Григоров, М. дания извън средището 
Ценков, К. Тодоров, Т. Соти Просветния съвет, 
рова М. Величков, А. Будим Интервюто взе:
лия (секретар) и д-р С. Соти Б. Николов

трудностите, крепено не и единствената, ин
ституция, която е поела от

говорността за окончателния 
успех на преобразованието 
на нашите училища. Неговите

книгоиздателски 
'я на Издателство „Брат- 

през изтеклата година.

начи-тогава още нани
Младият поет Сретен Митов 

се представя на читателската 
публйка със стихосбирката си 
„Скалист

учи-

на
който 

година 
на социа

листическото самоуправление 
Юголасвия.

хребет". Поезията
компетенции са дефинирани 
в Закона за Просветния 
вет на СР Сърбия от 1975 го 
дина. Той предимно води 
тка за изработката и одоб
рението на нови учебни про
грами, нови учебници,

му прави впечатление с 
креността си, с

ис-
съ- размислите 

за живеенето, за проблеми
те на нашето

в
сме време, със стре 

межа за свързване • на дреб
ното, обикновеното 
вишеното .. .

В тазина студия, Едвард Кар
дел посочва основните 
ки в по-нататъшното

насо- 
развитие 

на политическата система на

със въз-
преу-

Д. Рангелов
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
[аГизнчесИа

КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Нужна е по - разгърната 

самодейност на младите

отзиви

Скуката идва от безделието
По повод статията на Слав- 

40 Амтов „Град на 
публикувана 
ство" от 16

то пъти се налага въпросът: 
къде да се отиде във вечер
ните часове? Но 
Щите отговори както

скуката", 
„Брат- 

годи- 
мнение 

в нея

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ФИЗИЧЕСКАТАвъв в.
и там са съ-януари 1981 

желаЯ Да изкажа 
то си по
на- и у нас: 

в ресторант, на кино, в дис
ко—клуб,повдигнатия

на разходка... Ка- 
всичко това липсва в

въпрос. 
Считам, че кво от

Димитровград? Аз 
нищо. Впрочем, 
може да си избере 
което най-много 
„Чаршията"

Другарят Ан- считам — 
всеки от нас 

онова, 
му харесва, 

наистина е праз 
във вечерните часове, 

но причина за това

ТОВ несполучливо е, „портре
тирал Димитровград. Той са 
мо оплаква „злочестата" 
ба - на наши съд

Я град, а изобщо 
причините и нене навлиза 

дава свое 
жение как

Формиране на нови 
ране на

В спор-
физическата култура сред трудещите 

дача номер едно в настоящияпланов период на Самоупра- 
вителната общност по физи-ческа култура в Босилеград.

гни дружества и масовизи 
се — за

на спортни манифестации в ' ор
ганизациитемнение и 

да се
предло- на сдружения 

труд и местните общности. 
Носител на тези акции 
бъде СОИ по физическа кул
тура в съдействие с първич
ните

са низ- 
Затовапреодолее 

това „затъпяващо сЪстоЯние".
В размислянето 

ка с този

ките
пък

температури, 
отново работи „Клубът 

на самодейците", където 
дежите и девойките 
възможност

ще
ВЪВ връз- 

въпрос най-напред 
да потърсим отго

вора на въпроса" откЪде ид
ва скуката",- за коЯто говори 
Славча Антов. Според мен, 
главна причина на скуката, ко

Формиране на нови спор
спортът в Босилеградска об 
Щина имат традиция и събу- 

или ждат голям интерес
младежите и 
вследствие на 
организираност
ентусиасти, които да поемат 
организаторската палка, то
зи интерес сред младите ос 
тава неизползуван.

Въпреки че физическата кул 
тура и спортът имат голяма 
роля в развитието на функци 

във оналните способности на хо
връзка с младежката забава 
и прекарването на свободно 
то време? Един от начините 
на решаване на тези пробле
ми, без съмнение е излизане

мла сдружения труд им естните 
общности — физическата кул 
тура и спортът, все още не 
са заживяли.

Макар, че 
ди, зависимост от 
ностите

иматсе налага синдикални и младеж
ки организациите на Социа
листическия съюз.

В настоящата година, особе 
но голямо внимание ще се 
посвети на спортното сътруд 
ничество на младежите от 
селата и училищата с младе
жите в ЮНА, която досега 
не е използувана докрай.

През 1981 година Самоуп- 
равителната общност на ин
тересите • по физическа култу 
ра в съдействие със Съюза 

посвети
внимание на меж- 

сътру- 
цел

да се изготви прог- 
цел

сближаване на

да слушат попу
лярна музика, да танцуват 
пък да се

сред 
учениците. Новключат в някоя 

културна активност. Така
във всички сре 

възмож- 
се отделят средства, 

предназначени за развитието 
на масовния спорт и физи
ческата култура, те все още

недостатъчна 
и липсата на

пре- 
в „Клуба" без-■ карана вечер 

спорно не може да бъде ску
чна.

ято изпитват някои младежи
и от която нерядко 
кват е собственото им безде 
ление. Съвсем

се опла-

Накрая желая 
въпроса: „какъв 
ват оплакващите

е ясно, че „из 
чашки кон- 

може да се за- 
с много други облаго-

да повдигна
са малки и 
потребите. В течение 
тоЯщата

незадоволяват 
на нас

ипването на 5—6 принос да 
се от скука 

та млади хора за разрешава- 
проблемите

Як в „Балкан"
година за тази цел 

са запланувани около 200 000 
динара. Те ще бъдат израз-

мести 
родващи

човек дейности. Това

най-много се касае 
онези млади хора, които 
реки празните си индекси упо 
рито търсят забава без и са
ми да се ангажират за подо
бряване ка състоянието 
този план.

И в големите градове чес-

нето наживота на младия

може
рата и допринасят за правил 
ното и хармонично развитие 
на личността, освен при учи 
лищата и в Спортното друже 
ство „Младост-', в останали
те среди

ходвани за: довършаване на 
Спортно

на синдикатите ще 
голямо
дународното спортно 
дничество. За тази 
трябва
рама, която ще има за 
запознаване и
младежите и девойките от 
обтцината с младежите от 
съседните страни.

Самоупразителната общ
ност на интересите по физи 
ческа култура, както и досе 
га, така и през настоящата 
година ще организира и 
материално подпомага чес-

би рекреационния 
център в Босилеград, уреж
дане на спортни 
основните

за
въп

терени при 
училища, ор^анизи- 

физкултурнито им от безделие и актив- 
включване в рабо

тата на младежката органи
зация и самодейните актив

Зденка Тодорова

организациите на ране на и
НОТО ИМ

на
ДИМИТРОВГРАД: СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ В ООСТ „ДИМИ 

ТРОВГРАД"
НОСТИ.

Всички работници 

спортуват
ДИМИТРОВГРАД

Филми през седмицата
твуването на някои държав
ни празници: Деня на мла-КОГАТО става дума за спор 

та и рекреацията в трудовите 
организации от Димитровград, 
без съмнение, най-далеч в та
зи насока са отишли работни 
ците от ООСТ „Димитров
град".

На хората, които се грижат 
за спорта и рекреацията в „Ди 
митровград" много добре са 
познати фактите, че Работни 
ческо-спортните игри (РСИ) 
са най-развитият вид на фи
зическа култура и рекреация 
сред трудовите колективи. 
Те трябва да бъдат и най-ор- 
ганизираният вид на спорт 
но дейност на работниците.

Основните цели и задачи 
на РСИ са следните:
— Да създадат условия 
за включване но колкото о 
възможно повече работници 
в игрите и от всички социал
ни структури, различни профо 
сии и различна възраст.
— Да развиват масовост и 
любов към спорта и рекроа- 
циято
— Да подтикват работниците 
към спорта и развитието му 
и изобщо развитието на физи 
ческата култура в трудовата 
организация и в града и т.п.

— Да подтикват по-бързото 
изграждане на спортни обек

ти, преди всичко обекти за 
т.н. малки спортове и рекре
ация.

трудова организация се про
веждат още от първите дни 
на основаването на същата.

Може да се каже, че РСИ, 
з които се състезават „гумар 
ци" от преди 5 години ста
наха още по-интересни, за- 
щото игрите се провеждат 
на равнището на СОСТ „Ти
гър" в 7 дисциплини:
— малък футбол, спортно ри 
барство, шахмат, стрелба, пи 
кедо, тенис на маса и надтег 
ляне с въже.

През изминалата година в 
РСИ участие взеха общо 166 
отбори от СОСТ „Тигър", а 
работниците от „Димитров
град" заеха второ място.

В рамките на тази органи 
зирана част на спортните ак
тивности, съществуват и при
ятелски срещи с другите тру 
дови организации.

Но можем, а да не споме
нем че и РЕКРЕАЦИЯТА 
ООСТ „Димитровград", е на 
завидно равнище. Вече нЯкол 
ко месеца се организират 
седмични отпуски, които се 
прекарват в Планинарския 
дом край Пирот. Именно, все 
ки петък след обед, по 15 
работника заминават в спо
менатия „Планинарски дом", 
където се рекреират, а пък 
средствата, които работниците 
дават са незначителни — 
динара.

От казаното се вижда, че 
о най-голямата трудова ор 
ганизация в Димитровград за 
спорта и рекреацията се от
деля особено внимание.

Димитър Ставров

’ *

достта, Деня на боеца, Деня 
на освобождението, Деня на 
републиката,
Деня на ЮНА и други по- 
забележителни

Първи май,

исторически
дати.

Чрез различни 
манифестации и осъществява
не на програмата по физичес 
ка култура, ще се реализи-

спортни

ра и програмата по всенарод 
на отбрана 
самозащита. Защото физичес
ката култура и спортът укреп 
ват и закаляват

и обществена

човешкия 
организъм, което е от голямо 
значение за всенародната от 
брана.

Кадър от филма „Сафари експрес"

0 ТОЗИвсички наши артисти 
филм една от

ЗЯ ЯНУАРИ; „ДРУАРИ” 
домашен — игрален филм 
3 ФЕВРУАРИ; „САФАРИ 3 
СПРЕС"
ристически филм 
5 ФЕВРУАРИ:
НА БАРОН МИНХАУЗЕН" —

главните ро- 
известната на- За реализиране на про-

ЕК-
италиански авантю

ли изпълнява
актриса коЯто живео в Ито 
— Беба Лончар.

касае до втория 
„Сафари експрес", 

имаме само ком- 
тъй като наблюда-

грамата по физическа 
тура трябва да се застъпват 
всички, а особено трудещи 
се в образователните 
ства,
ва от преподавателите по фи
зическо и

кул-
ша
лия

„АВАНТЮРИ Що се 
филм —
СЪЩО така 
плименти 
войки го, човек за един час 
и половина се „преселва" на

ведом- 
а най-много се очакв

загадногермански.
За разлика от предишните 

седмици,
здравно въз-

изборът за филмите 
много е труден, за-

питание.
М. Яневнаистина 

щото и трите филми не са
африкански, конти- 

където с артистите
черния,
нент,
Джулиано Джемо, Урсула Ан- 

започва да

за пропускане.
, Тези филми в по-големите 
градове предизвикаха голЯм 
интерес у хората. Надявай®
се, че и димитровградският
зрителен аудиториюм ще се 
съгласи с нас, 

нито

дрес и другите 
„пътува” из Африка...

Третият пък и 
филм за тази седмица, на
любителите на седмото из
куство от Димитровград, пред 
лага една стоминутна 
ходка" из Европа, 
разглеждане на най-различ
ни „истории" на барон Мин- 
хаузен и неговите авантюри

последен

и че няма да 100
един от ТЯХ. 

непременно
пропусне 
Така например 
ще трябва да се види дома- 

филм „Другари”, за-
домашните филми

показват на пуб 
в Димитровград. Да

почти

„раз-
относно — Да развиват и укрепват 

братството и единството...
Това са основните насоки 

но РСИ, които са открити за 
всеки работник от ООСТ „Ди 
митровград", и които в тази

шиият
мнощото 

го рядко се по стария континент.
ликата 
добавим, че покрай

Т. Петров
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..1шГвесе1нов-*шоЗАСЕДАНИЕ НА ЛОВНО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ" В БОСИЛЕГРАДОТ ГОДИШНОТО

Обогатяване на ловните терени с дивеч Йован Ве- 
чествува

своя 75-ти рожден ден. Пре 
на СФРЮ и
личности на

На 20 януари т.г.
Жаркоскупщината, ней 

и секциите са
теля, формирани са различ
ни комисии и други активно 
сти.

Боси те година 
ните комисии 
дойно работили върху обо- 
гатвяването на 
рони с дивеч, 
свои
дани различни въпроси 
дейността на ловното

На 23 януари т.г. в селинов
леград се състоя редовно- 

заседание на дседателстаото 
други 
нашия 
чески живот му 
ликия юбилей.

то годишно
ловните т е- 
На повечето

Общинската скупщина 
ловно дружество „СОКОЛ", 

делегатите ' обсъ- 
дейност

на високи
В течение на миналата го 

заседание са разглеж дина е организирано даване
из н$ ловджийски изпит, кой-

сто- то с успех взеха 145 ловеца.
На заседанието делегати

те изтъкнаха, че в послед
но време нараства броя на 
онези лица, които не са чле
нове, а ловят незаконно. В 
ловищата нараства и броя 
на скитащи кучета които 

‘ унищожават благородния ди
веч; Срещу тези и други 
отрицателни яоления трябва 
навреме да се превзимат

обществен и полити- 
честитиха вена което 

диха досегашната 
на Дружеството и приеха за 
дачите за настоящата годи- панство и поведението 

ловците къЖ него. Делови
ят отбор на заседанията си 
е разглеждал въпроси във 
връзка с финансовите сред
ства, работата на ловопази-

на

на. Йован Веселинов е дълго
годишен

В отчета, който изнесе Ди 
митър Жижов, 
на деловия 'отбор, се посоч 
ва, .че в' течение на минала-

из-революционер, 
дългия боеви път на 

е в село Ку- 
година

председател
минал
Партията. Роден

През 1923манчани. 
идва в Смедерево, като ра
ботник металик, и оттук за-

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ почва своя революционен 
път — участвува вмного ак
ции на синдикатите. Тази дей 

1926 го
арймшн труженик на

отива между сремскилинов
те партизани р се включва 
в организация на въстанието 
във
зационен

съответни мерки и наказва-. 
Районните секции в

ност прод7,лжава до 
дина когато Политбюро 
ЮКП го изпраща на лартий-

е бил два мандата член на 
Срезкид партиен комитет, и 

уп- два мандата по четири годи
Босилеград, ни председател на Оощнпс

кия народен съвет в село 
Бранковци. При края на 
трудовия си век, когато ве 
че напирашите му сили, ря
зко намаляваха, една хума 
нна постъпка от страна на 
Общинската скупщина в Бос 
илеград, даде възможност 
той да бъде преместен на ра 
той в Босилеград, където 
отстоя до края на трудовия 
си век.

Макар и с нарушено здра 
ве последица н ог катастро 
фата на Бесна Кобила, отива 

внедря на трудова акция за изгра 
ва самоуправлението и укре- ждането на „Железинк" кр 
пва влиянието на работничес- ай Белград, 
ката класа. Спомняйки сц за тези дни

Роден през 1926 годи- Найден казва: 
на в село Бранковци, къде- Това бяха трудни 
то като юноша, дейно се вк 
лючва в обществено-полити 
ческия живот. Като младеж 
и секретар на СКОЮ в село 
то, 1946 година, като двадесе 
тогодишен .младеж става чл 
ен на ЮКП, изпълнявайки 
повечето различни отговорни 
длъжности. Между другото

Тези дни, когато синдикал 
ната организация в органи

Общинското

ния.
настоящия период трябва да 
активизират своята дейност

на
Войводина. Като органи- 

секретар на Окръж
нате

Москва.школуване 
През ваканциите е работил 

работник 
предприятия. По 

време до 1930 година 
е бил член на Всесъюзната

вноравление
по случай заминаването 
Найден Георгиев в пенсия,

в повече отколкото досега.

На заседанието бе 
решение тази' година 
ският внос да бъде 800, а 
за нови членове 1000 дина
ра. Всеки ловец, а те 
около 320 ще бъде абонант 
на вестник „Ловец” от къде-

я комитет организира мно 
партийни акции.

нина
взето като партиен 

съветските
го0

член-органнзнра скромно тържес 
тво, на което освен работни 
ците в органите на управ 
лението прнсъствуваха и тех 
ните някогашни колеги, зам 
инали преди в пенсия. Най 
ден каза:-Щастлив съм, че 
дадох повечето от тридесет

Ве-След освобождението
важни поли-

това
селинов заема 
тически
ме (март 1957—1967) става 
кретар на Централния

Съюза на комунисти
те за Сърбия- Понастоящем 

Централния коми- 
СЮК и член на Съ-

комунистическа партия (бол- 
шевики).

са1 постове и дълго вре-
се-

коми-
то ще може професионално 
да се оспособява. През нас- 
тояЩия период трябва да се 
засили работата на актива на 
Съюза на комунистите 
дружеството.

След като успешно завър
шил школуването си в Мос
ква здвърща се в страната и 
става секретар на Крайовия 
комитет на ЮКП за Войво- 

Нач конференцията на 
младеж за

тет на

години от своя трудов век, 
на страната която под ръково 
дство на Съюза на кому ние 
тнт.е и другаря Тито, стана 
известна в целия св-т, в ко 
ято всекидневно се

е член на 
тет на 
вета на Федерацията.при

Дружеството в дина.
комунистическата 
средна Европа в Берлин, ка-

настоящия период ще работи 
върху омасовяване с 
членове, защрто занимавайки 
се с

Йован Веселинов — Жарко 
П7,лни шест десетилетия е в 
редовете на Партията и ка
то най-близък сътрудник на 
Тито се бори за победата на 
Титовата линия на СЮК. Той 
се издава като всестранен 
борец — организатор на пар 
тизанското движение и бо
рец
строителство на социалисти
ческа Югославия-

нови

то делегат, отново се сре
ща с Георги Димитров. Ра
ботил е като партиен рабо
тник в Словения, а след то
ва осъден на 15 години тъм 
ничен затвор. От затвора в 
Митровица е трябвало да из 
лезе на 9 април 1946 година. 
Но, през август 1941 година 
с група затворници бяга от 
затвора чрез успешно изко
пания ' тунел под основите

лов, те се • оспособяват 
за по-успешно изп7,лняване 
задачите по всенародната от 
брана и обществената 
Щита. - Трябва да се 
С7>трудничеството с 
те организации и дружества, 
а особено със Социалистичес 
КИЯ съю3 в организираното 
опазване на околната среда.

М. Янев

години
години на ентусиазъм и не 
спиращ възход, когато навс 
якъДе се строше и се орга 
низираха трудови бригади, с 
цел да се премахнат следи 
те от войната и да се възо 
бнови страната ни.

самоза-
засили 

останали-
социалистическотов

М. Янев. Б. Н.

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА кОШД ПИЯДЕБОГДАН НИКОЛОВ:

МОША ПНЯДЕ ЗА ХУМОРА И САТИРАТА (4)
Моша П™дс НЯКОИ МИСЛИ 33 ХУМ°Ра " Сатирата На негови пейсажи от Белград II Сремска Митровица където

* Добър виц — е еще по добър ако е прндрц- «еповця автопортрет. За пр- прекарал една част от дълго-
С добра рисунка (с карикатура) придру >в път открива своя излож- гЪдишния си затворнически

К-Хуморът н карикатурата в няколко думи и °3 г С$'''бор в организация живот Създава няколко кар-
черти хвьрлят светлина като мълня върху явленн на Сръбската секЩ1я на Съю тини с голяма худежествена
Я?‘а, дянато за разглеждане на сериозен начин са За На ЖЛ^В(?Т-)е- худож- стойност. Там създава карти
нужни цели статии. сериозен начин са ,шци ..ЛАДА" (От 25 април „„ „а арестанта „ жандар-

* Хуморът — писал н рисуван — има непосре- А° 9 МАИ 9 ° ' Занимавал се ми. И в Лепоглава
дствено въздействие, за теса той трябва да е по- с педагоГ11:ческа дейност. разрешение от
пулярен и близък в духа'на народните маси. “ародн°- .власт да рисува. Там създа

то просвещение го назначава ва много пейсажи и порт- 
за преподавател по рисуване рети. Известен е- портретът
?9ПХР'лоЛЪДеТ° °С?таВа °" ма Йосип.Броз Тито от Лейо 
1913 до 1915 година. По това глава. Пияде казва че в Ле 
време е писал н худежестве- ' поглава Тито 
на критика и написал е няк
олко студии за Иван Мештр 
ович. На път за Охрид Пия
•де си изгубил във влака сто- -Гггпчли-г ^
тина рисунки и почти цяла- ' яде в‘ н оп Моша Пи
та сп художествена библио- пат_ о Дп™ 113 90 л0*™11™' 
тека а а °т РежДвнието му югос

По време когата пай-актив оетГпрнзна^Хк”3’'338^ “ 
по се занимава с партийна "Ризнателност към чове
дейност,, когато Парт^М 
ла в нелегалност той рисува главскитетЛ^?Д 
илюстрации за книгата сръ „е и ™”иа-
бски народни десни Урош не феде_
и: М>рнячевичи, кояа-о е пе- Пияле потят,-, 
чатана в Белград под псеве- на подрТст^то™ пример 
вдоним М.С. Плавшич. Илю човек бопеи Щ поколение 
страцигите са приети като тв ^ ^ човек-журналист
ърде успешни. На изложба- да работи°и ^ 1 ?°Й знаеше 
та на' група ..ОБЛИК" поез но 16 часа Днев
1920 година остава забелязан превърнал™'™™ униве*3'’' бб 
от критиката негови^ автопор Най бттмч университет,
трет С ЯПОНСКИ кукли рисV ^ТО^ СЪТРУДНИК
вам през 1916 година, отку
пен от министерството на пр 
осветата..

И в

жен

Моша Пияде като журна
лист придавал особена важ
ност на хумора и сатирата 
като считал, че хумористич
ния вестник не е само жур
налистика, не и изкуство. 
Пишейки за значелиете на 
хумористичния печат той 
казва, че много по-трудно е 
да се направи добър хумо
ристичен вестник, отклокото 
сериозен — политически орг 
ан. .^Разбира се за нас хумо
ристичния вестник не е

получава
затворените

* Основите на добрия виц винаги
самата легенда можа да бъде измислица.

5:5Няма изкуство без преувеличение". А
изкуства най-много

е истината, а

хумо
рът и сатирата имат от всички
права да „преувеличават". е портретирал 

Два пъти/ където работили 
заедно в електрическата цен 
трала. •Пияде — художник

само вестник за хумор и за
бава, но преди През целия си живот Мо 

ша Пияде се занимаваше с 
живопис и когато беше на 
свобода и в затвора. Худо- 

об.разоватиз 
занаятчийско-худо

жествената школа в Белград. 
След като показа голяма на
клонност и талант 
писта на 3 май 1917 година / 
се записа в Мюнхен в Худо 
жествената академия.. През 

■ ~ година следва живопис 
в Париж в тамошната най-' 
известна художествена

всичко,
тически боеви органи". А то 
ва значи, че нашият хумо
ристичен печат е само 
от нашия политически печат 
който на

поли- — като худежник, а 
се ме залостави журналисти 
ката и работата на нашето 
законодателство няма да бъд 
ле ом а работа, но аз се 

явам, че ц»е успея и в едно
то и в другото" — така говоре
ше Пияде когато 
в Белград при откриване
дожествено ателие. Той 
говореше, че с художествена 
раоота се занимавал г 
ме на време, но никога 
напуснал тази дейност 
чателно.

, :а
част

живот 
на юго

жествеиото см 
започна в и ад-един специфичен 

начин тълкува всички поли
тически, икономически, култ 
урни и всички обществени 
въпроси и събития- Както 
за нас изкуството не 
зарад изкуството, 
и вицът не е само зарад ви 
ца, хумора, не е зарад сме-, 
ха и гъделичкане. Хуморът 
и сатирата са оръдие в кла
сова та борба" — пише 
Моша Пияде.

през 1953 г. Югославия.в живо- на ху 
сам

е само 
също така о-горе

не е
ОКОЯ1-
и не-гт — ака

демия. „Дори и на мен не с 
лесно да приема

Това показват 
гоните трудове.

Винаги когато му се отда
ва време то<й работи като 

Първите картини 
създава в Белград. От 1910 
година известни са няколко

за истина, 
че аз съ-м повече художник 
отколкото журналист и зако 
нодетел. Да се работи сери- 

а това значи много

на
Пияде

към онова поколение комун 
истина' Югославия, коиго 
подготвиха Партията за ре
волюция и изнесоха 
ЦИята на

принадлежи

озно
затвора се занимава 

с художествена дейност. револю<г В своите плещи.СТРАНИЦА 10
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА

безотговорно поведение Най-високите кули 

в светаНа 19 януари т.г. 
и вечерта, както

следобед 
яну- организация на СК в Г. ТлЪ- 

мино още същата вечер про 
ведоха заседание на което бе 
оценено, че постъпката 
М. Тончев не е последица на 
обективни причини. С 
на обстоятелството,
лото
грешка от 
данието се

След това водачът Тончев 
„се поправи" и сега 

редовно поддържа 
та линия. Въпрос е обаче 
Тончев

и на 20 
ари сутринта, автобусът 
„Автотранспорт"

Строежът на кули със спе
циално предназначение 
блюдателници, военни кули, 

фаровеукамбанарии,

сякаш интересните, чиято минимал
на височина е 160 м: в Лон
дон — 170 м, в Стохолм — 
160 м,
в Дортмунт — 215 м, в Кай- 

190 м.

на на
от Босилег- 
Сарафи)ло- 
това

посочена
рад не тръгна от 
ва воденица, както

на как
си позволи това особе 

но сега, когато често

морски
радиоприемателни и други — 
е познат още от древността. 
За строителен материал

210 м,Щутгарттряб- 
но от Долваше да направи, 

но Тлъмино. Г 
тобуса Миле Тончев 
ръка"

оглед 
че случи- 

първа 
тоЯ ВИД. на засе

се на
лага да се търсят здравни ус 
луги в Босилеград, а 
търсещите здравна 
сто се

Водачът рона ав- 
,на своя 

да не 
спирка, 

че пътят 
тоя начин 

на спир- 
воденица 

намираше и 
дете от

се не е негова са
след 

помощ че 
деца.

Най-грандиозното постиже
ние в тази област до днес 

телевизионна 
височина 620

се използували камъни, ке
ремиди и дърво.

взима решение 
тръгне от началната прие заключение 

от ..Автотранспорт"
Тончев 

рейсовата

намират и малки
понеже да се тър 

поддържа
_ линия Босилеград

Сарафимова воденица.

е московската 
кула, с обща 
метра. Тя е поставена 
четири „крака". На 320 —мет 
рова височина има 12 пръ
стеновидни етажа, от

преценява, 
е непроходим. По си Безспорно, Автотранспорт- 

трябва да търси 
вор.ност от водачите. Но Пъ 
ната

Сензация в строежа на ку
ли предизвика преди 77 го
дини инж. Айфел със строе
жа на 300-метровата стома
нена кула. Това ненадмина 
то постижение беше замисле
но като демонстративен обект 
за световното изложение, ка
то символ на техническо съ
вършенство и на един свето 
вен град. Айфеловата кула 
е първият импозантен при
мер в строителството на кули, 
като се използува за строи
телен материал стомана. 
През 50-те години на нашия 
век започнаха небостърга
чи. Но кула, като скулптур
но произведение, с голяма 
височина не се създаде до
тогава, докато не се нало-

Да не
ното отго-чакащите автобуса 

Сарафимова 
(между които се I 
един баща 
Караманица) Л у чка 
Горно Тлъмино бяха 
ни да се завърнат

на
т-ките

секция, както иПри останатова се имаше лите, задълженипред- 
професионално

по поддър
жане на съобщенията в об
щината,

вид и лошото 
отношение 
ниците,

които
трите най-горни са ресторан 

Посетителите имат въз 
можност да се любуват 
фантастични^ изглед на гра
да, който се разкрива пред 
тях.

с малко
на водача към пътдолина и 

принуде 
в къщи.

следва навреме 
качествено да изпълняват сво 
ите задължения, така че зана 
пред да няма „оставени" път 
ници.

и ти.както
то му възражение

и неприлично-
насрещу оп 

протести на граравдателните
жданите.Пътят обаче беше проходим 

и постъпката на водача Тон
чев Павел Богданов,

секретар на първичната 
партийна организация в 

Горно Тлъмино

не е нищо друго 
на своеволие.

Подобно
местната
ница.

освен 
Това 

огорчение, сред 
от Г. Тлъмино, 

Голеш и Же-

решение 
общност в Карама

взе
Източен Берлин се про 

ектира строеж на втората 
кула в света, 

този про- 
зависимост 

от забраната на високи стро
ежи с цел запазване сигур
ността на града във връзка 
с въздушния транспорт.

Впроява
предизвика
населението
Караманица,
равино.

по височина 
Изпълнението на 
ект обаче е в

Още съЩИя ден група хо 
ра от тези села, които в Бо
силеград пристигнаха с лека 
кола, се оплакаха при дирек 
тора на „Автотранспорт", кой 
то изпрати тричленна коми
сия да изучи положението. 
Комисията константира онова, 
което единствено можеше да 
констатира: 
дим. И Пътната секция вед
нага стъпи в действие и поп
рави пътя, така че движение
то продължи при увеличена 
сигурност. . —

Съветът на местната 
ност, ръководството на 
тната организация на ССТН и 
секретариатът на първичната

УСПЕШНА ПРЕМИЕРА НА „ЖЕНСНО 

ЦАРСТВО* жи техният строеж във връз 
ка с телевизионните преда
вания и използуването на 
УКВ при радиоприемниците. 
Както е 
гнетните
фреквентност изискват

Интересен е проектът на 
арх. Долингер от Щутгарт. 
НеговатаСлед доста дълги 

повече 
членовете 

сцена

кула представява 
три паралелни бетонни тръ
би, извисяващи 
бето с

под- 
от два 

на мла

дия за пръви път излизат 
на сцена, обаче тя\ната иг 
ра бе на завидно равнише. 
Димитровградската публика 
добре

готовки 
месеца) 
дежката 

модейни я 
Ботев”,
култура в Дилштровград, по 
казаха комедията „Женско 
царство” от 
български номедиограф Сте 
ли Костов.

известно, електрома- 
вълни с по-висока се към. не- 

височина 360 м. Ме-пътят е прохо- на са- Други
условия за разпространение, 
когато се използуват при 
УКВ и телевизионни предава
ния. отколкото при класиче 
ските дълги, средни и къси 
вълни при радиото. Той 
като телевизионните вълни 

разпространяват при 
„квази оптични" условия, ра 
диусът на действие на тех 
ните предавания е толкова 
по-голям, колкото по-високи 
са техните антени. Във връз

театър „Христо 
при Центъра за

ЖДУ тях, на 270-метрова ви
сочина,
(висящо). То

прие комедията и 
може да константираме, че 
двумесечните

е закрепено кълбо 
е остъклено иподготовки 

са показали и очаквани я ре 
зултат. Да добавим, че най- 
голяма заслуга за успешно
то представяне на комедия 
та, има постановчикът Аца 
Новнов.

предлага на посетителите из
глед от всичкисъвременния страни. На 

картата 
стан- 

м височина, съ-

него е гравирана 
на света. Приемателната 
ция е на 100

общ-
мес Трябва да кажем, че по 

вечето от артистите, 
играха в споменатата коме

се
ноито що кръгла, с отвор отгоре.Т. Петров Първоначално този проект е

бил предназначен за маро-
Казабланка. 

обаче дали ще 
или в Бер-

канския град 
Не е решено 
се построи там 
лин.

ХУМАННА ПОСТЪПКА НА БРАТЯТА БОРИСОВИ

ка с това започнаха да из

никват от земята телевизион

ни кули навсякъде по света. 
Като строителен материал 
наред със стоманата започна 
да се използува и бетонът.

С1АСЕЯ Е ЧОВЕК ОТ СИГУРНА СИЬРТ Днешната техника дава 
възможност за строеж на ку
ли до 2 000 м височина. Про- 
блемата обаче, която все 
още не е разрешена от стро 
ителите, е въздушният тран
спорт. Колко повече се уве
личават възможностите за 
строеж на високи кули, тол
кова повече се развива и 
въздушният транспорт.

Новица и Борис Борисови, селскостопански сят помощ. Водачът Симеон, 
кондукторът Стефан, с 
няколко пътника внесоха Рад
ко в автобуса. Повечето

производите
ли от село Божица, на 22 януари т.г. спасиха Радко Цвет още

„Екич", от сигурна смърт — измръзване.ков
о\

Шайки се от селото. Изнена
дани от необикновената 
ща младежите 
се договарят какво да прав
ят, далеч от пътя и къщи, 
сами, а вече мръква.

Цветков, 
„Екич", от махала Де 

ал- 
Божица 

започва свойта 
пие

Един ден, Радко 
наречен 
янова в Божица, голям

пътниците, които бяхме в рей 
са помислехме, че тоз

Невъзможно е да се опи

шат всички кули, построе

ни през последните години. 
Тук даваме само някои от

сре 
започват да

е ум
рял и защо се тормозят по
вече, но братята Борисови не 
мислеха така. Те започнаха

кохолик. идва в
и в магазина 
любима „професия” — да разтриват замръзналия и 

след някое време Радко за 
почва да дава знаци че 
наистина о жив. По

не. На всички познат като чо 
никой

— В началото помислихме, 
че е мъртъв или убит, но след 
като го разровихме 
че „Екич" — пиян. Опитахме се 
да го повдигнем, но той за
мръзнал 
какви следи на 
ва да му се помогне, 
как? Веднага

век, обичащ чашката, 
не му обръща внимание. Око 
ло обед след като се добре

*п ъ т л н и 
срещнаха Милош Кръстим и 
Зоран Джокич, милиционори 
които след съобщението

познахме Конкурсната комисия на Ветеринарната станция 
в Босилеград обявява конкурс за вакантно работно 
място„заредил", тръгва си к'/,м къ 

над
селото. По

ши, която е отдалечена вече но отдава ни- 
живот. Тряб-пет километра от 

лътя. сняг, преспи 
а алкохолът изпълнява обеща-

тръгнали да му окажат по
мощ.

След пристигането в Божи
ца, когато местният лекар го 
проглежда констатира, че Рад 
ко но трябва да отива в Бо
силеград, а веднага да се за 
кара в Сурдулица, къдото 
ще му се окаже пълна меди
цинска помощ,

ДИРЕКТОР НА СТАНЦИЯТА (ремзборност)и виелица. но
изпратихме на

Условия: Покрай общите условия кандидатите 
трябва да изпълняват и следните:

— да имат завършен ветеринарен факултет и 
да имат 5-годишен трудов опит на ръководни места.

Личният доход е спрямо Самоуправителното 
споразумение на Станцията.

Молбите с необходимите документи 
вят до Станцията в срок от 15 дни от публикуването 
на конкурса.

нието си, „ти върви, аз ще 
те стигна”. Наистина Радко,

спътник, да се върне на 
съобщи на милици 

аз и брат

шият
зад и даси-да ле ч от селото, когато ята в селото,а
ми голите го напускат и когато ал 

кохолът достига
понесохме надолу към 

с намерение с някоекулминация 
на действието си, пада безпо 

снежна

шосето, 
превозно средство да 
прекарам и предадем 
лицият а, 
глас Новица.

го
на мимощен в сняга, сред 

та буря- Да се повдигне 
вика няма

не казва с изнемощял се доста-Хуманната постъпка на те
зи планински младежи напраз
ни голямо впечатление между 
пътниците. Това 'могат да на
правят само човеколюбиви хо 
ра, които ценят живота. Бла 
годарение на тяхното пожер 
твование, Радко Цветков „Е- 
кич” е отново между живи- 

М. Янев

кого, 
виковете му.

може, да 
бурята заглз.хва носене поСлед двучасово 

сняга, без път двете момче 
та замръзналия Р°Д,<0 донас 
ят до шосето.

Вечерта към 20 часа, спират 
автобус който поддържа съ
общителната връзка Босилг~ 
рад __ Ниш и обратно и тър

Некомплектни молби

ЙЧК ■ ХЙХЛь,-1 . 51
Вероятно тук замръзнат и 

-1 щцп и да
НЯКОЛКО ДНИ, 

нагазват на

няма да се разглеждат.
затрупан от сняга 
си остане още I Конкурсна комисия 

на Ветеринарната станция 
в Босилеград

ако случайно не 
него Новица и Б орис Ьори-

техен спът-сов и още един 
ник, от махала Деянова връ

те.
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долара, или ло 10 000 дола
ра за квадратен сантиметър.

Най-рядката пощенска мар 
ка на Европа е 3 шилинга, 
жълта, от първото издание иа 

мерки,
от 1855 година. Тя е била 
открита през 1885 година от 
ученика Г. В. Бакман и про
дадена от него за 7 шведски 
крони. През 1937 година гол 
ямата търговска к?,Ща за по
щенски марки Хармер в Лон
дон я продава на един френ 
ски колекционер за 5000 ан
глийски лири стерлинги, кои- 

около

Най-рядко срещаната мар- 
ка в света — 1 цент кармен 
1856 година от Английска 
Гвиана, открита през 
година от младежа 
Вагон, е продадена 
за 5 шилинга. След като про
меня няколко пъти собстве 
ниците си, най-после тя ос-

1872
Вериаи
тогава шведските пощенски

Във време на бой и 
лисицата става тигър.

БЕНГАЛСКА тава притежание на амери
канския милионер Артур 
Хинд, който я купува от раз 
продажба иа световно из- 
весната филателна сбирка 
на Филип фон Фсрари през 
1921 година за 352 500 френ
ски франка по тогавашния 
курс. Сега тя е притежа- 

вдовицата на Хинд, 
както съобщава ан- 

списаиис „Стамп", 
продаде

Щом ме нападаш 
отстъпваш.

ФРЕНСКА

Вместо да умреш ле
жейки, по-добре умри 
стреляйки.И я сам за табпицуту то ге равняват на 

100 000 шведски крони.
Първият колекционер 

пощенски марки 
сккят книжар
през 1852 година излага за 
продажба колекция, 
и? в плик.

иание на 
която, 
глийското
се о съгласила да 
тази хартийка от четири ква
дратни сантиметра за 40 000

КИРКИЗКА е белгий-
Моеис, който

ТУВА к>екн>а слезо у град и свърну у кърчму- 
Реко дай да чуйем кикво 

ново по свет. Улезо унутра, а оно студ ко у
кикво чо-

Който дава живот 
ума и знанието, той 
умира.

па
поставе-ту. куде на друго место, 

има
врижидер. Седо до йедну масу и слушам 
веци паметни говоре.

ИС1!11И
АРАБСКА

Кико они знну нещо да кажу, а я искоколим 
Дума по дума върза я 

га ка- I! Малцина знаят колко 
много трябв^ да знаем, 
за да разберем колко 
малко знаем.

да разберем сваку думу. 
целият разговор и кико съм чул тека че ви Наградна карикатуражем.

АРАБСКАДо съга беше тека, кита видимо зор на село 
не може нещо да сработимо ние обадимо на си
новете, они узну боловаже и одма дойду та сра- 
боте. Са вече нече да може тека. Еди кой си чел 
у весници, кажа Пера, кико съга че излезне закон 
за све болести и сви болни че се лече по закон.

В по-мииалия брой обявихме наградна кари-Вселемата се осветля
ва от слънцето, човекът 
— от знанието.

катура.

Отговорите изпрашайте на следния адрес: 
НИРО „Братство”, 18000 Ниш. КеЦ 29 декември 8. 4

(За наградната карикатура)

КАЛМИКСКАпо некикву таблицу. Разбра дека свака более че бу-
може даде тамо записана а не кико до съга 

болуйеш колко сакаш. Е са че буде тека. Напри
мер ако те болу нокти, за туя более че лежиш са
мо 7 дъна, ако те боли косата на главуту, че ле
жиш, да кажемо, 20 дъна. А ако те улови грипат 
— може само десет дъна... И тека за сваку более 
определен срок кига требе да се излечиш.

♦Не се гордей със зва
ние, а със знание. ♦

♦
А

РУСКА

Не е важно колко зна
еш, важно е как го зна
еш.Убава работа.

На доктуратога йе да те прегледа и види 
коя те болка боли и ти даде прашкове и апче- 
тия, а у таблицуту пише кига че оздравейеш и за 
това .време болката че изчезне ко да нейе и до- 
одила.

ФРАНСКА!

Абонирайте се за 

„Братство“
По-добре да знаеш, от 

колко да имаш.
ЧЕХОСЛОВАШКА

Това чу у кърчмуту и да ви кажем на мене ми 
се допада това и я сам за таблицуту. Нека се знайе 
йеднуш од кою болку колко требе да се болуйе. 
А не на мойега комшию йесенъска син дошъл и 
каже болан оди грип, а грип немаше нигде. 
грип, — а докара десет кола дърва. И са се грейе 
и нема да улови грип.

Без знания няма раз
мишления, без размиш
ления няма знания.

ЯПОНСКА
Молим читателите, които не са издължили або- 

за 1980 година да направят това в най-намента си 
скоро време.Има

Живот без свобода е 
нищо.

Сумите внасяйте на следната текуща

„Братство" Ниш, Кей 29 декември 62500-603-9529

за настоящата година. За 
страната едногодишен абонамент на „Братство" е 150 
динара, а за чужбина 3000 динара.

сметка
(По идея на Мирно Иванов Биримов)

ЛАТИНСКА
Приемаме абонаментиСвободата е процъфтя

ване.II ПЕРСИЙСКА 
Робството учи на сво

бода.
ш

Абонамирам се за „Братство" за 1981 година. Нуж- 
суми ще внеса допълнително.

Адрес1.:

Име и фамилно 
Поща----------------

ПОЛСКА 
Раят ма земята — това 

е свобода.

ните

Страхувай се от неве-' 
жеството, ио още повече 
се страхувай от лъжли
вото знание.

ТЕЛУГУ 
Орелът е свободен, ко- 

гато има криле.
ТУРКМЕНСКА

име

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 
Урежда дедакционна 

колегия 
Директор

и главен и отговорен 
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 52-751* 
Годишен абонамент 150 

а полугодишен 75 
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — НИШ 

Печатница: „Вук Ка- 
раджич", Ст. Паунович 

№ 72 — Ниш 
Адрес на Издателството:

Кей 29 декември 
№ 8 Ниш
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