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

шите народи и наро
дности.
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ГОДИНА XXII * БРОЙ 995 *
27 ФЕВРУАРИ 1981 * ЦЕНА 3 ДИН.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК
НА СЮК ЗА АКТУАЛНОТО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ

СТАБИЛИЗАЦИЯТА - ПЪТЕУКАЗАТЕЛ ЗА 

ВСИЧКИ НАШИ ДЕЙСТВИЯ
На заседанието на Предсе

дателството на ЦК на СЮК 
от 17 февруари 1981 
в работата на 
участие и най-висшите дейци 
от Федерацията, беше обсъ
дено актуалното

налите нови проблеми и за
труднения и оттам 
кат

Стабилизация. Трябва да се 
повдигне въпрос за личната 
и обществената отговорност 
на всички ония, които са взи
мали решения за повишение 
на цените, противно на поли-

можно да се спрат и прео
доляват настоящите икономи
чески затруднения. Същевре
менно трябва да се прилагат 
системните мероприятия, ко
ито вече са договорени,

ците действително да реша
ват и по политиката и струк
турата на капиталовложения
та и да осъществят пълен кон 
трол над капиталовложенията 
и всички други видове израз
ходване на дохода.

На заседанието беше изтък 
нато, че е необходимо 
се предприемат ^всички нуж
ни конкретни мерки за снаб
дяване на стопанството с ос
новни суровини и възпроиз- 
водствени материали за да се 
обезпечи континуитет на про
изводството. Решително тряб
ва да се противопоставим на 
явления на прекъсване на де
ловите и доходните 
между организациите на сдру 
жения труд до което се сти
га поради затрудненията и не 
самоуправителните поведения 
на пазара. Трябва да се обез 
печи да се продължат по-ре- 
но създадените делови връз- 
ки, отделно между произво 
дителите на суровини, прера- 

(На 3 стр.)

да извле-
година, 

което взеха
заключения за непосред

ствена обществена акция
цел за по-ефикасно разреша
ване

с

на проблемите в теку- за
политическо 

и икономическо положение 
страната.
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Да
Председателството 

тира, както се изтъква в съоб 
щението, че з условията на 
големите нарушения и проб
леми в международните ико
номически отношения и 
световния пазар, които и по- 
нататък се изострят, през 
1980 година в нашата страна 
са постигнати положителни ре
зултати в производството, на
маляване дефицита на пла
тежния баланс, забавянето на 
ръстта на отделни видове по
требление, промяната на съот 
ношението в разпределение-

конста-
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то на дохода в полза на ук- 

материалнатарепзането на 
основа на сдружения труд и

ав-'ШИШВ 1 
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др-

В този бройизтеклатаНо все пак, през
не бяха преодолени 
икономически пробле-

година 
всички
ми, нито пък бяха осъШестве

икономи- -Г-Гни всички цели на
стабилизация- Върху

' УД:.
ПОДГОТОВКА ЗА РЕА
ЛИЗИРАНЕ НА „МОРА
ВА П"

ческата
това,

и.
покрай неблагоприЯтни- 

от международни
отношения

те процеси
те икономически

От заседанието на Председателството на ЦК на СЮК
-------- Стр. 3

нашите вътРешииповлияха и 
слабости, 
тенденции при 
ктори на 
сени в 
през януари 
по-нататък се

тиката по икономическа ста
билизация.

Всички бъдещи промени на 
цените трябва да се съгласу
ват с договорената политика 
по цените и разпоредбите на 
Закона за цените. Председа
телството счита, че до- 
клто не започне да дей
ствува новият Закон (за це- 
ните, нито едно решение за 
цоните и техните структури, 
но бива да се приема без 
прякото участие и решаване 
на работниците. Дълг на ко
мунистите о в самоуправител- 
нито и обществените общно
сти да -се ангажират за нан- 
спошно обезпечавано на вси
чки предпоставки и условия 
за практическо приложение 
на Закона за цените, отделно 
върху разработката на кри
териите за формиране на це 
нито и приемане на договори 
и споразумения за цонито.

Неблагоприятните да се създават условия за 
по-нататъшно развитие на си
стемата върху Конституцията 
и Закона за сдружения труд.

щите икономически процеси 
и осъществяването на зада
чите .от Заключенията 
15-то заседание на ЦК 
СЮК.

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ В 
СЪЮЗА НА КОМУНИС
ТИТЕ

отделни се- 
стопанисваие, преие- 

година,
на
манастоящата

и февруари, и 
изострят.

--------Стр, 4
Из- на икономи- 

изисква ои-
всообщия само- 

моханиз ъм — ро-

Разрешаването 
ческите проблеми

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ЦЕНИТЕ

пред трудности 
голяма

УСПЕШНА ДЕЙНОСТ,
НА политическите'
ШКОЛИ

правени сме 
в снабдяването на

стопанството с основ- 
и еъзлроизвод-

гажиране на 
управителен 
ботиическите 
ските скугтщиии,

част от Възлов въпрос на Иолитикл- 
икономичоска стабили-

съвети, делегат 
съветите на 
Съюза на ко

Стр. 5ни суровини 
ствени материали и та пона иасе-

зация в настоящия момонт о 
прекомерното

отделни стоки от 
потребление, с твър* 

на цените

сдружения ТРУД'лението с
РАЗГОВОР С ЛИЛЯНА 
НИКОЛОВА
ВЪЗХИТЕНА ОТ СРЕЩА 

ТА НА САМОУПРАВИТЕ- 
ЛИТЕ

спираното на 
и неконтролирано увеличение 
но цените и жизнените разхо
ди. Затова Продсодотолството 
на ЦК но СЮК търси от ко
мунистите и органите но СК 
в съдействио със синдикати
те да раздвижат * широка об

Съюза на синдико- 
Социалистичоския С'Ь*

мунистите.широко
де високия ръст 
и проблемите по 
на жизненото равнище.

тите,
юз Съюза иа социалистичес- 

' младеж и др. общестое 
организации,

опазването 
Това

ката
досега 
в ста- 

зап

да намали но-политически
и всички други

за да може чроз

заплашва ,--------Стр. 6отгово-постигиатите резултати 
билизациоината политика,

осъ1ДвствЯването на 
на икоио-

както
рни органи, 
най-широка обществено акция 

влияе върху ефикосно- 
иа трудности-

ЗВОНЦИ — ГОЛЕМИ 
КОМУНАЛНО-БИТОВИ 
АКЦИИ

лепва ществено акция за прераз
глеждано на приотито роше
ния за повишението но цони-

целите и задачите 
мическата

да се
то премахвано

стопанските процеси и да 
за стабил

политика за иастоя- 
и неблаголрият- 

икономическото и 
положение' иа от-

у— Стр. 7щата година 
ии върху 
социалното 
делни категории трудещи се

те в
се създадвт условия 
но икономическо развитие. 8 

отношение трябва да се

всички организациито във
нп сдружения труд и други
те самоуправителни организа
ции и общности и в съвети
те но сдружения труд зарад

ВДЪХНОВЯВАНЕ НА ИЗ 
БОРИТЕ НА РЕВОЛЮ

ЦИЯТА

това
изостри1 отговорността но вси- 

решавощи фактори. Все 
отговорно и офика 

до извършва своите зодо- 
съгллсно конституционни- 

компетенции,

и граждани.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА - 
В РАМКИТЕ НА ДОХОДА

чкисчита за Стр. 9Председателството 
необходимо всички органи и 

ВЪВ Федерация-

съгласуването им с договоро- 
I политико. При това тряб

ва до се засили обществе
ният контрол над цонито, а 
във всички организации но 
сдружения труд до се орга
низират разисквания, но кои 
то до се оцени дали пови
шението на цените е било п

«И ГЛОДВЯ

сн'; нота
организации 
та, републиките и покрайни
ните, общините и организа- .

сдружения труд, 00Д
най-сериозно да обсъдят 

политика 
стабилиза

В ОПАСНОСТ ЛИ Е 
БОЖИШКАТА ЧЕРКВА 1 

---------------------- Стр. 11

ЧИ,
го и законните

Председателството оцени, 
че паралелно с такава обще
ствена акция С',,ответни оргл- 

аеднагл трябва да пред- 
конкретни оперотив- 

без които е иевъз

Необходимо е още воднаж 
да се преразгледат планове
те по общо и съвместно по
требление зарад свеждането 
им в границите на разполага 
омиц доход и стоковите фон
дове. Необходимо о работми-

циите на 
нега
осъществяването иа 
та по икономическа 
ция в началото на 
година, да анализират възник-

НЕВЕСТО, ПОКАЖИ СИ 
СИЛАТА...и и

приемат 
ни мерки,

--------Стр. 11настоял (Агв съзвучие с икономическата



ЖАК ШАБАН ДЕЛМАС НА ПОСЕЩЕНИЕ В НАШАТА СТРА {
ПРЕСНУЙОМА НАПРАВИХА КРАТЪКМОСКВА, ДУШ САНТОШ И САМНА ПЪТ ЗА 

ТОЙ В БЕЛГРАД I Възходящо
сътрудничествоНеобходимост от по-големи 

усилия на необвързаните
обстановката 

Джуранович и Дел- 
изразиха загриженост 

влошаване 
полити-

Във връзка с 
в света, 
мас

на Нацио- 
скупщина на Фран- 

Жак Шабан Делмас при

Председателят 
налната 
ция
стигна в

Двустранно е подчер- 
че на тези отношения»

то се срещнаха и разговаря
ха с
ството на

ния.НР Анго- 
ЦК на

Президентът на 
ла и председател на 
МПЛА Жозе Едуардо чДуш

члена на Председател- 
СФРЮ Видойе Жар

тано,
установени по време на ге- 

борба на анголския

от сериозното 
на международната

атмосфера и отноше- 
вследствие застоя в про

началото на седмица 
посе-няколкодневнороичната

народ за освобождение и
силно вдъхнове

те на
щение в нашата страна. Вид

ният
посрещнат от неговия дома- 

председателя на Скуп
щината на СФРЮ Драгослав

Сантош и председателят на 
намибийското освободително

Сам Нуйома, на

кович.
Жаркович и Душ Сантош 

изразиха задоволство от зависимост,
успешното развитие на юго-

отноше-

.иескане
бе ния

цеса на детанта и
френски политикдвижение

път за Москва, направиха кра 
гьк престой в Белград, къде славско-анголските

засилена- 
във въоръжа

президентитедадохание
Тито и Ното. Посочено о, чо та надпревара 

ването.
Изтъкнати са 

и необходимостта от усилия 
на цялата международна об 
щественост 
този процес и възобновяване

кин,
неизползуванисъществуват 

възможности за подобрение 
на икономическите

значението
Маркович.

В рамките на югославско- 
в Бел-

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ КОНГРЕС НА КПСС отноше-
френските разговори, 
град се срещнаха и водиха 
разговори Шабан Делмас и 

Съюзния

IИзтъкната ролята на Варшавския 
договор

НИЯ- за спиране наПоложително е 
сътрудничеството между СЮК 
и МПЛА — партията на труда. 

Отделно е посочена потро

оценено и

политиката за разведрява
не, споразумяване и договаря 
не като универсален демок
ратичен процес при равно
правно участвуване на всич- 

на то-

председатолят на 
изпълнителен съвет. Весе
лин Джуранович. По време 
на размяната на мнения, ко

бата от по-големи усилия на 
необвързаните страни за пре 

сегашната,

Новия мера на Полша, където про
тивниците на социализма, при 

конгрес външна подкрепа, създават
партия анархия и целият да прех-

събитията в контра- 
„Ние

На 23 февруари в
започнакремълски дворец 

Двадесет и шестият 
на Комунистическата 
на Съветския съюз, 
най-вероятно ще продължи 
с работа до 3 март т.г. В ра
ботата на конгреса участву
ват 4 994 делегата на над 
17 милиона съветски комуни я обиждат.

премина в сърдечна и 
атмосфера, Джу

наодоляване ято
приятелска 
ранович и Делмас разговаря 

развитие

ки страни. В рамките 
зи въпрос 
зен общ 
н8 Мадридската 
европейската 
сътрудничество 
духа

Отделно внимание е пос
ветено и на световните ико 
номически проблеми, 
шенията между индустриал 
но развитите .и развиващите 
се страни и на необходимо
стта от започване на глобални 
преговори за решаване на те 
зи . въпроси, които не са 
достатъчно свързани с уси
лията за опазване на мира и

изострена, между- 
обстановка и изна- 

миране на решения за меж
дународните проблеми 
кризи. В тази насока положите 

резултатите 
конферен-

твърдв
народна отделно е изра-

КОИТО върлят
революционни рамки, 
няма да рставим в неволя со 
циалистическа и братска Пол 
\иа. Няма да позволим да 

Събитията

интерес за успех 
среща по 

сигурност и 
и за опазване

ха за по-нататъшно 
йа политическите и 
'ските

и столан-
отношения и сътрудни 

международен 
Със задоволство е кон 

отношенията 
Югославия и Фран- 

възход-
линия. Отделен принос 

към всестранното югослав- 
.ско-френско сътрудничество 
дават честите срещи на 
високи представители на две 
те страни и традиционният 
дух на разбирателство, взаи- 
мопочитание и уважаване на 
интересите на двете страни.

Подчертано е значението 
на усилията за развитие 
разширяване на стопанското 
сътрудничество на дългосро 
чни и трайни основи. При 
това е посочена потребата от 
намаляване на югославския 
дефицит в стокооборота с
Франция.

лно са оценени 
на Министерската 
ция в Делхи.

Душ Сантуш и Сам Нуйо- 
югославската

чеството на 
план.
стантирано, че 
между 
ция се развиват по 
ЯЩа

на Хелзинки.от-
потвърждават колко еново

важно за партията да 
вслушва в гласа на масите, 
решително да се бори сре
щу бюрократизма и активно

сти. На конгреса присъству- 
ват 4994 делегата на над- 
ни, между които и делега- 

на Сък5за на югославски 
те комунисти, д-р Ду-
шан Драгосавац, секре

тар на Председателство
то на ЦК на СЮК;

Хървойе Ищук, секретар на 
Председателството на ЦК на 
Босна и Херцеговина и Мар
ко Орландич, член на ЦК 
на СЮК и посланик на Юго
славия в СССР.

Първият председателству- 
ващ Михаил Суслов най- 
напред призвал присъству 
ващите с едноминутно мъл
чание да почетат паметта на 
починалите между двата кон 
греса на Партията съветски
ръководители Косигин, Гре 
чко и Куликов, както и на 
починалите изтъкнати све 
товни 
Йосип 
Свобода,

Бумедиен и други. „Тяхната 
смърт представлява голяма 
загуба за всички, _ които се 
борят за демокрация и соци 
ализъм. Ние винаги в сърца 
та си ще пазим спомен за 
починалите и загиналите при 
ятели" — казал Суслов.

се
отнома запознаха 

страна с опасното 
на обстановката в

развитие 
южната

част на Африка и несъгла
сието на расисткия ре
жим в Претория да зачита 
решенията на ООН за неза- 

нашите интереси и висимост на Намибия- Във 
придобие връзка с това Жаркович из 

несе югославските станови
ща и потвърди пълната под
крепа, която Югославия ока 
зва на освободителната бор
ба на народа на Намибия и 
на страните от „първата ли
ния" в противопоставянето 
им срещу расисткия режим 
на Южноафриканската репу
блика.

ция
да развива социалистическа
та демокрация. Но нека всич 
ки бъдат уверени в наша
та обща решимост да обез
печим
социалистическите 
ки на народите", — казал Бре сигурността в света.

Председателят 
налната
лика Франция 
Далмас посети Цветния дом, 

почете паметта
Тито и положи

на Нацио-жнев.
скупщина на Репуб 

Жак Шабан
и

Говорейки за сътрудниче 
ството със социалистическите 
страни, които не са членки 
на Варшавския договор, Бре 
жнев най-напред споменал 
Югославия. „В много облас
ти съветско-югославското съ 
трудничество се подобрява. 
Договорените принципи и 
съгласие представляват до
бра основа за по-нататъшно 
подобрение. Съветско-югосла 
вското приятелство има дъл
боки корени и ние не се, 
съмняваме в бъдещето".

Във връзка с Афганистан,
Брежнев изнесъл известните 
съветски становища „за застра 
шената южна граница на 
СССР, поисканата помощ и 
оттегляне на . войските 
съгласие на правителството 
на Кармал"". Той повторил 
известните съветски станови 
ща и обвинения по адрес на 
китайското ръководство и. 
посочил: „Ние не искаме кон си 
фронтация, а отношения на 
добросъседска основа".

В обзора си върху между щета. 
народната обстановка, Бре 
жнев отделно се спрял вър 
ху необвързаността. „Движе
нието е насочено срещу им

накъдето 
президента 
цветя на неговия гроб.

( Танюг).

Накраткореволюционери — 
Броз Тито, Лудвиг 

Луиджи Лонго,

АТИНА: Както съобщават 
световните осведомителни 

агенции, в Гърция се случи
ло земетресение със сила 7
градуса по скалата на Рихтър. 
В първите съобщения 
сочва, че епицентърът на зе
метресението бил 
ския залив на 70 км 
падно

се по
в

в Коринт
В доклада си за извървя

ния път на съветската партия 
и държава след 25 конгрес 
и за

югоза-
от Атина. Според пър 
преценки в земетресе 
са загубили животите 

най-малко 8

вите
ниетопредстоящите задачи, 

генералният секретар на КПСС 
Леонид Брежнев 
че този 
ризира 
СССР

лица, пове-
изтъкнал, 

период се характе- 
с „настояние на

че лица са повредени и е на 
правена голяма материална

и неговите приятели 
мирът в света. 

Ние това и успяхме", 
основавайки този тезис, той 
подчертал

МАДРИД: Части на испанската 
гвардия в понеделник вечер
та окупирали 
ланския парламент, 
то в парламента се случило 
в момента

' да се запази
Об- сградата на ис 

Влизане
периализма и колониализма, 
срещу войната и агресиите".

Брежнев направил обзор 
отношенията със 

администраци 
която „рабо 

сътрудни- 
Новата гарнитура 

не разчита на реалност и 
праща поръки, които не 
звучат добре". Той предло
жил на Рейгън диалог и из
тъкнал, „че Съветският

значението 
Варшавския договор и него
вата роля в Европа и све
та. Брежнев говорил и за ус
пешното стопанско сътруд
ничество между страните на 
така наредената социалисти
ческа общност и за техните 
стопански успехи. „На те
зи успехи желаят да препре-

на
месеца, няма стачки и мир 
владее в страната. Последни
те недоразумения бяха пре 
махнати към края на минала
та седмица с подписването на 
споразумение между прави

телството и студентите, и 
правителството и частните сея 
скостопански производители. 
Благодарение на всичко то 
ва са създадени условия за 
реализация на иска на новия 
председател генерал Войчех 
Ярузелски за 90 спокойни ра 
ботни дни в Полша.

вителството съсредоточава 
активността си, преди всичко 
върху реформата на стопан
ско-икономическата систе

ма в страната. Проектът на 
реформата вече се намира 
на публични разисквания- 

В ПОРП се провежда интен 
зивна подготовка за извънре 
ден конгрес на партията, а 
централен въпрос е изготвя 
нето на програма, с която ще 
се излезе пред конгреса.

На снимката: От едно събра 
ние на студентите на Универ 
ситета във Варшава.

когато депутати
те гласували доверие на но 
вия премиер Калво Сотело. 
Начело на заговорниците 
намирал полковник Антонио 
Техеро

върху 
САЩ, обвинил 
ята на Картър, 
теше да развали 
чеството.

се

Молино.
Най-драматичният епизод 

в постфранкистка Испания 
обаче бил разрешен .щас 
тливо при възклицания „да 
живее свободата и демокра 
цията""

чат пътя многочислените 
'Врагове на социализма в све
та". Изтъквайки, че те пол
зуват грешките във вътреш 
ната политйка за подривна 
дейност, той посочил при-

съ-
юз не иска военно предим
ство, но няма да позволи й 
другата страна да го има".

заговорниците по 
ложили оръжието си на 
следващия ден на пладне.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СТОИ *

политическо и икономическо положениеАЛНОТО ДИМИТРОВГРАД: подготовки 
на СЪЮЗА НА ЗА СЪВМЕСТНО,ЗАСЕДАНИЕ НА МОК СКС И МОк 

СИНДИКАТИТЕ В НИШ

Стабилизацията 

пътеуказател за 

всички наши 

действия

ЗА РЕШАВАЩО ВЛИЯНИЕ НА 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД
Според плана за работа на 

Междуобщинската 
ЧИЯ йа Съюза

съвет е раздвижил инициати
ва за съгласуване Статута на 
общината с Конституцията на 
СРС и ЗСТ.

Когато става

в тази организация не е 
желаното равнище. Има проб
леми и в производството, на- 
бавката на материал, в реали-

на
конферен-

на комунисти
те и Междуобщинския 
на Съюза 
Нишки

съвет 
на синдикатите в дума за съ-

регион, предвидено е трудничеството на Синдиката
зидането на произведените 
стоки и прочие. Освен това 
недостигат оборотни средства.през март тази година да се със самоуправителните орга

ни, професионалните служби 
и останалите тела в трудови
те организации, то е 
само в случай, когато е ус- работниците. А 
пешно организирано, но и в

(От 1 стр.) проведе съвместно заседание 
на тези органи на тема: „Ак- 

идейно-политически 
задачи на членовете на Съю
за на

реалните лични доходи са под 
желаното равнище и застра- 

добро ‘шават социалната сигурност на

неното равнище, особено, на 
работници и семейства с 
ки лични доходи. Комунисти
те в самоуправителните орга
ни делегатските скупщини, син 
дикатите и другите обществе
но-политически 
трябва да се изборят орга
низациите на сдружения ТРУД| 
местните общности и всички 
обществено-политически 
щности да обсъдят материал
ното и икономическото поло

ботвателните организации и 
търговията и в течение на 
годината да се

мал- туалните
развие ново 

качество в това отношение на 
базата на сдружаването на 
труд и средства.

Председателството посочи и

.това говори, 
че и методът и начинът на 
работа не е бил приспособен 
към нуждите и че активност
та на Синдиката и комунис-

комунистите в осъще
ствяването на конституционната 
роля на Съюза

тези случаи организираността 
няма континуиран характер. 

Също така може да се кон
статира, изтъкна Гъргов, 
Синдикатът не се е достатъч
но ангажирал за осъществя
ване на решаващо 
на сдружения труд в делегат
ския процес на решаване.

При всичко това бе- конста
тирано, че нито една първич
на организация на СК в об
щината не е разисквала вър
ху тези въпроси и не е пред
приела никакви мерки за по
добряване

на синдика- 
политическата система 

на социалистическото самоуп
равление" ",

Разговори на тази тема

организации тите в

значението на осъществяване
то на програмата по пролет
ната сеитба и мобилизиране
то на всички обществени фа
ктори в тази насока. Небла
гоприятните климатически ус
ловия и други причини 
лияха, така че не се осъще
ствиха заплануваните 
по есенната сеитба. Оттам в

че тите в него не е била доста
тъчна, поне не в смисъла ~за 
удовлетворяване нуждите на 
работника. Значи, и недоста
тъчно включване на 
трудеши се в договарянето, 
на решения и изпълняването

се
об- проведоха и в Димитровград, 

а в тях взеха участие 
новете

влияние
и чле

на работната група 
Междуоб

щинския съвет на Съюза на

всички

жение, отделно на производ
ствените работници във връз
ка с увеличението на цените 
и жизнените разходи и да се 
вземат конкретни мерки 
защита на жизненото равни
ще на работниците и на се
мейства 
включвайки и съответно пови 

на техните лични дохо- 
компенсации, субвенции и

към МОК СКС и
пов

на същите.
Затова в предстоящия пе

риод е необходимо и по-го- 
лямо участие на синдикални
те организации в системата. 
на договаряне, но и в онези 
случаи, в който Синдикатът 
трябва да бъде закрилник на 
работническите интереси. А 
за осъществяване на-тази цел 
е необходимо Синдикатът да 
бъде самостоятелен в работа
та и да укрепва идейно-поли
тическото образование на ра
ботниците.

Всичко това говори, че Син
дикатът в общината все още 
е далече от истинската си- 
роля.. Това бе една -от кон-

синдикатите за подготовка на 
материалите — Десимир Йо- 
вич, Джордже Симич и Го
рян Велев.

задачи

за
скупщините на всички обще
ствено-политически общн ос

на положението.ти, относно съветите на сдру 
жения труд, трябва да се 
разгледат тези задачи и утвър 
дят оперативни задачи по осъ
ществяване на плана по про
летната сеитба за да могат 
същите с успех да се изпъл
нят.

ДА СЕ ПОДОБРИ РАБОТАТА 
НА ВСИЧКИ РАВНИЩА

ДОХОДИ,с малки

ОТКРОВЕНИ РАЗГОВОРИ В 
„ЦИЛЕ"шение

Обосновавайки досегашна
та дейност- в осъществяване
то функцията на Съюза на 
синдикатите, 
на Общинския синдикален съ
вет в Димитровград Новко 
Гъргов изтъкна, че положение 
то, мястото и ролята на Съ

ди,
други облици на социалисти
ческа солидарност.

комунистите

На заседание в „Циле" в 
откровен разговор, работници 
те — членове на секретариа
та на първичната организация 
и на Изпълнителния отбор из 
тъкнаха, че резултати се по
стигат само ако прогресивни
те сили в организацията дей- 

раздвижване на 
инициативи предлагане на ре
шения и се ангажират за ре
ализирането им. Факт е, оба
че че нито Съюзът на кому
нистите, нито Синдикатът не 
са се достатъчно ангажирали 
за преодоляване на пробле
мите. Затова и положението

В този 
трябвасмисъл председателят

в съответни- 
общините, репуб- 

покрайнините да се 
съответни мерки, с 

обезпечат в на-

да се застъпят 
те органи в 
ликите и

Председателството подчер
тава, че е необходимо всес
транно ангажиране на органи 
зациите на сдружения труд, 
органите на обществено-поли 
тическите общности и стопан
ските камари за да се подо
бри снабдяването със селско
стопански и други произведе
ния. В този смисъл трябва оп 
гимално да се използват до
машните извори, а също така 
да се обезпечи и необходи^ 
мият внос на недостигащите 
произведения, да се съсичат 
всички спекулативни и други 
несамоупразителни

и поведения-

приемат 
които да се юза на синдикатите в статута 

на общината не е докрай съ ствуват * в 
гласувано с Конституцията на 
СРС и Закона за

година да не сестоящата 
стигне до неконтролирано уве 
личение на цените на

статациите на заседанията, на 
които критически бе оценена 
ролята на Синдиката и на ко- 

които

основ- сдружения 
труд. Подобно е положението 
и в организациите на сдруже

настокините хранителни
мунистите в него, за 
бе. посочено, че не са достатъч

комуналните услуги.
Комунистите в самоуправи- 

скуп-
ния труд, а също така и ос
таналите нормативни актове не 
регулират тази материя. За
това Общинският синдикален

но активни.телните и делегатските
в другите институции 

икономи-
щини и Т. Петровна политическата и

система трябва енер- 
въпроса

ческата
МЕЖДУОБЩИН-ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА ЮЖНОМОРАВСКАТА 

СКА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ

гично да повдигнат 
за отговорността на ръковод- 

и изпълните, управителните
нително-лолитическите

явления
орга

на цели- Подготовка за реализиране 

на „Морава 1Г
ни в провеждането

задачите на договорена- 
стабилизация,

те и 
та политика поМЕРКИ ЗА СПИРАНЕ 

НАМАЛЯВАНЕТО НА ЖИЗНЕ
НОТО РАВНИЩЕ

носителитеда идентифицират
„а поведения, противополож- 
ни на тази
кат решително прилагане

В това от- 
трябва да 

по са-

политика и да йе
напрепо-

органи
Председателството 

ръчва компетентните 
във Федерацията, републики
те и покрайнините, 
скоро да утвъРДат програма- 

най-необ ходими мерки 
на положението

санкции. На дневен ред ще се на
мерят и отчетите за работа 
на окръжните правосъдни ор
гани през изтеклата година, 
информация за обезпечаване 
на средства за общо й съв
местно потребление за реали
зиране на обществения дого
вор за тази цел, също така 
през изтеклата година. Деле-. 
гатите ще приемат и .програ

ма за работа на Скупщината 
през настоящата година.

съответни 
ношеиие отделно 
се ангажират органите 

контрол,

звитие на стопанството в ре- 
Засега тази инициати

ва все още не е намерила 
подкрепа в организациите на 
сдружения труд. Разбира се, 
заседанието ще бъде подхо
дящ момент 
хода на подготовката.

Изхождайки от значението 
на програмата „Морава II" за 
обществено - икономическото 
развитие на 
регион, отделно за по-ускоро- 

I на селското сто 
делегатите на Скуп

щината на Южноморавската 
мождуобщинска регионална 
общност на 25 т.м. в Лоско- 

обсъдят информация-

гиона.
час по- всич-моуправителен 

ки инспекционни органи и да 
още по-отговор-

Южноморавски
га от 
за стихваме ги направим 

ни за 
ването на 
шаване 
ните 
телните 
гите 
менти.

ното развитиеосуетяването и премах-
явления на нару- 

обществе-

обсъжданеобластта на це- 
обезпечат провеж-

зана пазара и в 
ните и да 
дането на тази програма.

най-широка 
обществена акция за повише
ние на производителността на 
труда и дохода, за рационал
но използване на средствата,

панство,

на закона, 
договори,

споразумения и ДРУ“
самоуправителни

самоуправи-
Имайки предвид необходи

мостта от по-ускорено заема
но но работа на незаетите в 
региона, делегатите ще обсъ
дят и приемат обществен до 
говор по заемане на работа. 
Договорът пък ще даде въз
можност правилно'да се уре
дят множество въпроси, като: 
създаването на условия за 
по-голяма заетост, критериите 
за утвърждаване броя на на
истина незаетите, критерии 
за предимството при заема
нето на стажанти и жени, за
емането на завръщащите се 
от временна работа в чужби
на, професионалната подготов 
ка и преквалификация и про
чие.

Необходима е
вац що 
та за

доку-
подготовката за реали- 

значитолен 
похват. До-

тозизиране на
селскостопански 
легатите

- израз
но с посочени-

об-

Председателството

Ява увереност, 
те мерки

В. Б.ще обсъдят сдружа 
ваното на организациите на 

занимаващи

спестява-за ло-голям износ, 
не на всички сектори —

използване

и чрез широка 
акция, с решителна 
издигане на произ- 

на труда и уве- 
спестя

за
ществена 
борба за
водителността

на сдружения ТРУД> 
се със

рационално 
енергия и суровини, намалява 
не на производствените разхо 
ди, нестоковото изразходване 

за комай

селскостопанска дей
сложни организации на 

които така да
ност вна дохода,

укрепвано
личението агрокомплекса, 

се каже, трябва да бъдат но- 
акцията. Става ду-

начрез
дисциплинаването, 

трудовата 
ворността, на

ща ще 
ните
те процеси
чи осъществяване

рените Цваи по 
ката политика за 
година.

на валута, разноски 
Дировки в страната и в чуж
бина, за панаири, фестивали, 
програми и подобни.

Председателството счита, че 
трябва да се предприеме
всичко необходимо, за да
се попречи на ло-нататъшно- 

на реалните

и отго-
сители навсички равни- 

неблагоприят 
в стопански- 

обезпе-

на две та- 
Тази идея

ма за формиране 
кива организации, 
не само, че е една от усло- 

по-укпешно ,реализи- 
на програмата,

значение и за

се спрат
тенденции

и ще се
вията за 
ране 

въобще о от

на догово- но
икономичес-

настояЩата
(Танюг)

и цялостно ра-по-ускореното
то намаляване 
лични доходи и запази >киз-

СТРАНИЦА 3

БРАТСТВО * 11 ФЕВРУАРИ •



ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯВ СУРДУЛИШКАТА

Все повече млади в Съюза на комунистите
производство, 

до 27-годишна
материалното 
а 747 млади,

година. Между тях 
по-големи коле- 

ООСТ „5

изтеклатаОрганизацията на Съюза на 
комунистите в Сурдулишка об
щина през изтеклата 
стана по-числена за 
членове. В редовете на Съю
за ^а комунистите най-много 
са приети млади хора — 
що 98, докато 45 души

се намират и
каквито са възраст.

До края на февруари 
дневен ред на заседание на 
Общинската конференция на 
СК в Сурдулица ще 
ри и въпросът 
циалното
юза на комунистите

ктиви,
сеп-Гембар", Фабриката за ма 

леярна „Мачкатица',

година 
нови 121

на

шини и
строителната трудова органи
зация „Зидар", „Власина-про- 
дукт", ООСТ „Горска секция", 
а от по-големите местни общ-

се наме- 
за класово-соТрудовият човек да 

решава по всички 

въпроси

об-
са

укрепване на Съ- 
в общиработници от прякото матери

ално -производство и индиви- 
селскостопански про

вършилина саности прием 
Сувойница, Йелашница, Клису 
ра, Дикава и Киевац.

Фактът, че в Съюза на ко-

във връзка с тованата, па 
се очаква да бъдат приети и 
конкретни решения, 
постоянно задача на

дуални 
изводители.

Между новоприетити члено
ве на Съюза на комунистите

което е 
СК отмуиистите през миналата го- 

са приети само петима време да анализи- 
се изпълнява приема- 
относно до коя сте-

време на 
ра как 
нето, 
пей но дело

дина
непосредствени 
ски производители в

младежтанаредовото 
най-много са учениците — 64, 
които са приети в образова
телните центрово „Моша Пия- 
де" 42 и „Йосип Броз Тито" 
— 22 ученика.

от
селскостопан- 

СК, нематериалната база наНаред с укрепването на 
нашето общество се развива системата на самоуп
равление и постоянно нараства ролята на трудовия 
човек в решаването за условията и резултатите на 
труда. Трудовият човек, като създател на принаде
ния труд, все повече решава и за неговата употре
ба. Всяка крачка, направена по посока на укрепва
не на материалната основа на самоуправлението в 
трудовите организации и разширяването на техните 
права при решаването води към развитие 
циативата и все по-голяма заинтересованост за ре
шаване на ключовите въпроси на производството и

се провежда 
постоянно об

селага на този въпрос да 
обърне по-голямо

На територията на Сурду
лишка община инак има сега 
1890 членове на Съюза

От това число

внимание. становището за 
новление на СК с млади, пре

работници и селско- 
производители.

димно
стопански

От общо 68 първични ор
ганизации на Съюза на кому
нистите, 44 не са 
прием на нови членове през

на

комунистите.
51,4 на сто са работници от

вършили
С. Микич.

нв ини-

ДИМИТРОВГРАД

разпределеннето. Успешно сътрудничествоРазширяването на самоуправлението върху 
чки области на обществения живот и увеличението 
на влиянието на трудовия човек в решаването на вси
чки равнища — от общините, „чрез републиките до 
Федерацията, самоуправителната система в нашата 
страна пусна дълбоки корени, стана всекидневна пра
ктика и собственост на милиони наши трудови хора, 
които вече никой не може да отклони от този път.

Изхождайки от това, че в самоуправителния 
социализъм трудовите хора са тези, които решават 
по всички съществени въпроси от развитието на об
ществото, а съгласно промените в положението на 
стопанските организации и стопанисването изобщо 
се мени и приспособява и цялата обществено-поли
тическа система. С това са създавани възможности 
непосредствените самоуправители действително да 
участвуват и в сферата на политическото решаване.

вси-

отчет и за работата
през 1980 година.

Да споменем, че на сеси- 
бе разгледана и инфор- 

която поднесе
председател на 

ОК в Димитровград, отнася

на вестпреброяване на населението 
всяка улица, къЩа, площад 
и прочие ще трябва да бъ
дат обележени относно да 
имат свой собствен брой. Кра 
Йният срок за завършване на 
тази работа е 31 март, бе ка
зано на сесията. Присъству 
ващите делегати бяха за

познати и с програмната кон

цепция на вестник „Брат
ство" за текущата 1981 годи
на, а съЩо така бе поднесен

В началото на тази седми
ца в Димитровград бе прове 
дена 23 обща сесия на три 
те съвета при Общинската 
скупщина.

ника

ята
Вамацията, 

сил Ранчев,
Между другото делегати

те бяха запознати с проек- 
Междуобщинска 

общност в

ща се до граничното сътруд 
Димитров-топлана на

ничество между 
град (СФРЮ) и Годеч и Дра 
гоман (НРБ) през 1980 годи

те регионална 
Ниш за период 1981—1985 го

Също така делегати 
бяха запознати с реше-

дина.
Бе константирано, че грана.те

ничното сътрудничество през 
изминалата година е на за
доволяващо равнище, но че 
все още всички възможности 
не са докрай използувани. Ко 
гато се казва, че не всички 
възможности до край са из 
ползувани, преди всичко се 
мисли на възможностите в сто 
панството.

нието, че за предстоящото

(Из речта, произнесена в Яйце н^ 29 ноември 
1968 год.)

ГОРНА ЛИСИНА

Здравната станция 

предадена на употреба
Нашата промишленост значи трябва да поста

вим на по-здрави крака.

Тя е много удребнена, имаме много разно
родни или еднородни фабрики и тук, съвсем есте
ствено, трябва да се напрфи интеграция- Само, тази 
интеграция у нас често придобива почти абсурден 
характер. Интеграцията насочват и за нея решават 
политическите фактори. Не бива повече така да пра
вим.

Т. П.-

На 22-ри т.м. в с. Горна 
Лисина в присъствие на обще 
ствено-политически дейци от 
общината и населението 
селото по тържествен на
чин бе предадена на употре 
ба здравната станция, зна
чителен обект за здравното 
дело на населението от Гор 
на и Долна Лисина и Горна 
и Долна Ръжана.

от
ДИМИТРОВГРАД — КАК ЩЕ ПРАЗНУВАМЕ 8 МАРТ

В укиом е ознамелуването на 

40-годишнината от Революцията
Според приетата програма 

чествуването на 8 март — 
Международния ден на же
ната, в Димитровград ще 
започне на 6 март. Именно 
на 6 март ще бъде посетен 
тъкачния цех „Услуга" и 
фабриката „Васил Иванов — 
Циле", където ще се със
тоят тържествени заседания, 
на които ще бъдат прочете
ни доклади за значението на 
8 март и участието на жени 
те в Народоосвободителната 
война. На. споменатите тър
жества ще бъдат прочетени 
наградените творби и връ
чени награди и грамоти на 
жени — активистки. 1

Ботев".
На следващия ден (7 март) 

членовете на театъра ще из 
пълнят комедията „Женско 
царство". Естествено, 
и тази година няма да изо 
станат традиционните срещи 
между граничарите и обще 
ствено-политическите дезци 
от общината.

На тържеството пред присъ 
ствуващите за здравното де 
ло в общината говори д-р 
Денчо Динчев, директор на 
Здравния Дом в Босилеград, 
като подчерта значението на 
новия обект в подобряване 
то на здравословното състо

яние на населението от посо

чените села.

че

Традиционната среща с же 
ните (от
в Пирот, посещенията на бол 
ните

конфекция „1 май" Да добавим и това, че из

граждането на станцията за

почна местната общност в 
Г. Лисина, а след това също-

жени и млади майки
също така няма да изостанат 

На 8 март, по традиция, в 
ресторанта на, хотел 
кан" ще бъде проведена дру 
гарска вечер.

■На края да споменем, че 
на 8 март

„Бал- то продължи Здравният дом.

обзаве-За изграждането и 
ждането на обекта са израз 
ходвани 1 милион и 500 хил

Тържествено заседание ще 
бъде проведено и в Центъ
ра за култура, където ще бъ 
де изнесена културно-худо
жествена програма, която ще 
изпълнят членовете на са
модейния театър „Христо

ознаменуването 
Ще бъде проведено в 
сон

уни-
с ознаменуването на 40-го 

дишнината от

яди динара.

революцията. и
М. я-

Т. Петров
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от ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРГттг^. 
СТВОТО НА МОК НА СКС НИЩСЕДАТЕЛ‘ '■от

силеградАНИЕТО нж изпълнителния СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БО

Успешна дейност 

на попитическите
шкоди

Хигиената и поддържане на чисто
тата в града — грижа на всички

Членовете на 
НИЯ съвет при 
скупщина в Босилеград, 
проведеното 
седмица

дължения. Затова участвува-,-ке", „Краин—дол"- „Добри 
щите на заседанието приеха'—дол"и други, а центъра на 

на решение 
ното
да засили своята дейност за 
поддържане хигиената 
града и работното време на 
тези, които чистят улиците 
да съгласуват с потребите 
на града, а не да чистят ко 
гато по улиците има най-го- 
лямо движение. Комунални

На заседанието, освен чле ят инспектор, също така
новете на Изпълнителния съ- трябва да предприема съот-
вет, присъствуваха и члено ветни мерки срещу лица-
вете на Съвета на местната та, които небрежно се отна МНОГО ПРОБЛЕМИ ПРЕД
общност, делегатите в общес сят към този важен въпрос. МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
гвено-политическия съвет при Участвуващите на заседани 
Общинската скупщина, от та вто подкрепиха решението
зи местна общност, както и и по-нататък да се спазва ре
ръководителите на обществе- шението, според което се
но-политическите организа- забранява
ции в общината.

Макар че местоположение 
то на Босилеград дава добри 
възможности, градът да бъде 
чист и красив, участвуващите 
на заседанието констатираха 
че хигиената в града не е на 
задоволяващо равнище. Нав
сякъде по улиците се среща 
боклук, пред магазините ра 
зличен амбалаж, малките зе
лени площи вместо цветя 
и зелена трева са покрити с 
хартия и боклук, край река 
та и Добродолския поток, 
който сега е добре уреден, 
има също боклук, счупени 
шишета и друго. Всичко то 
ва дава поразително впечат
ление, не само на гостите и 
минаващите, но и на самите 
жители. ,

Изпълнител-
Общинската

комунално-услуж- града значително изостана 
предприятие „Услуга" зад периферията. Това

шение по мнение на някои 
дискутанти не е най-целе
съобразно. Затова участву
ващите на заседанието прие
ха решение, общината да 
започне изкупването на ек- 
спроприисаната земя и да 
позволи изграждане на жи 
пищни сгради и в центъра на 
града.

през миналата ре-
заседание, разгле 

даха и приеха решения за 
някои

I Връзката между съдържанието 
но-политическата работа 
политически акции на 
къснато укрепва

на идей- 
и всекидневните 

комунистите непре-

в
въпроси във връзка 

с градоустройството, хигиена
та и по-бързото . разрешава 

комунално-битовите про 
в местната общност

не на 
блеми 
в Босилеград.

Политическите школи ботатапри
общинските комитети на Съ
юза на комунистите и Поли

на школите с цел да 
по-до- 

и да се пре
махват проявилите се слабо-

се осъществяват още 
бри резултати

тическата школа към Между- 
общинската конференция на 
СКС Ниш в 
работа се афирмираха 
успешни форми 
тично идейно-политическо и 
марксистко издигане на 
мунистите в региона. Преди 
всичко това се отнася до мла
дите комунисти от 
ственото
тяхното действуване 
кидневната практика на пър-

сти в отделни среди. Именно, 
необходимо е 
обогатяване на

$досегашната си 
като всекидневно Съвместно с разширяване

то на града, нарастват и ко
мунално-битовите проблеми, 
които търсят бързо и ефи 
касно решаване. Водопро
водът и канализацията, ас
фалтиране на някои улици и 
изграждане на тротоарите, ре
конструкцията на електри
ческата мрежа в махалите, 
напояване на полето с вода 
и още много други наболе 
ли проблеми стоят пред ме 
стната общност за разреша 
ване. Според думите на 
Стефан Савов, председател 
на Съвета на местната общ
ност, в разрешаването на въ 
просите трябва да се вклю 
чат всички обществено-по
литически сили в местната об 
щност в Босилеград.

на система програмите и
методите на работа. Изхож
дайки пък отглеждането на 

добитък в центъра на града,
ко- от факта, че то

ва са школи в 
нистите се 
творческа работа, необходимо 
е, бе изтъкнато, програмите 
по-задълбочено и всестранно

които кому- 
оспособяват за

а срещу виновниците да се 
взимат наказателни мерки.непосред- 

производство и за :във все-
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТЪРА 
ИЗОСТАНА ЗАД ПЕРИФЕРИ

ЯТА

С провъзгласяване на Боси 
леград за град през 1961 го
дина и приемането на гра
доустройствен план, според 
който бе забранено изграж 
дането на индивидуални жи 
лищни сгради в центъра на 
града, Босилеград започна 
да се изгражда по перифери 
ята. Построиха се нови жи 
лищни квартали: „Магур-

Политически школи на общинските 
СК са формирани във всички 15 общински органи
зации — във всяка работи по едно отделение, ос
вен в Ниш където работят четири. От 888 курснати, 
(без Ражан] 80 на сто са заети, а 54 на сто работят 
в непосредственото материално производство.

Политическата школа Към МОК на СКС Ниш 
посещават 78 курсанти, от които 71 на сто са непо
средствени производители.

За реализиране на програмата са ангажирани 56 
лектори и консултанти от факултети, обществено-по
литически организации и организации на сдружения

труд-

комитети на

М. Янев

!
На 3 април т.г. излизаПо този въпрос повече пъ

1000 брои на „Братство"ти е разисквано на различ
ни събрания, но все още ре 
зултат няма. Комунално-ус 

предприятие ,,Ус- 
има за задача 

хигиената в 
и инспекциите небреж

да обхващат всекидневните ак 
туални теми и акции в об
ществото и Съюза на кому
нистите. Това ще рече, че е 
необходимо допълване на про 
грамите с актуални теми и 
въпроси. А тъкмо този факт, 
както и обезпечаването на оп
ределена литература и увели
чаване
в средите, където той не за
доволява са главните три мо
мента за по-успешна работа 
на школите.

вичните партийни организации 
и собствените си среди. Всъ
щност това е основна оценка 
на състоялото се през мина
лата седмица в Ниш 
ние на Председателството 
МОК на СКС Ниш, на което 
бяха изтъкнати и някои проб
леми в работата на тези шко-

■у лужното 
луга", което 
да поддържа 
града,
но се отнасят към своите за

Умоляват се сътрудниците да изпращат 
материалите за броя до 20 март т.г.

заседа-
на

звонци

броя на курсантите всестранно информиранеУспешно или.

В уводното изложение ма 
Радое Костич, изпълнителен 
секретар в Председателството 
на МОК на СКС Ниш, инфор
мациите и разискванията 
изтъкнато, че в досегашната ра
бота политическите школи по
казват добри резултати в 
идейно-политическото 
не на комунистите, 
те членове на 
и иай-числени в школите, 
мите които се обсъждат в 
школите, дискусиите след тях, 
разговорите в организациите 
на сдружения труд, т.е. в 
средите, в които живеят и 
работят, са от особено зна
чение. В организацията на ра
бота на политическите школи 
на общинските комитети е 
реализирано заключението на 
ЦК на СКС 
място, където членовете на 
СК идейно-политически се из

дигат извън работно време.

изданията на „Братство"" бе 
казано, че не на всички са 
достъпни, и тиражът им ще 
трябва да се увеличи.

Главните редактори на края 
запознаха присъствуващите с 
плановете за предстоящата 
година.

то от българската народ
ност в Югославия на майчин 
език.

И в Бабушнишка община 
за масова инфорсредствата

мация
родност в Югославия — „Брат 
ство",

Изхождайки от поръките от 
15-тото заседание на Предсе- 

ЦК на СЮК 
икономи-

на българскатабе на-

СъЩО така бе константира- 
на радиото

ТВ—Радио Ниш идателството на
но, че вълните 
и телевизията, относно радио 
предаването и ТВ журнала, 
не са качествени, а пък за

журнала през изтеклата го- 
успешно са изпълнява

за политическото и
положение в страната,издига дина

ли своята задача.
ческо

За млади- МОК на Т. Петровпредседателят на 
СКС Ниш Саво Саватич но за-

СК, които са
беше основната кон 

износено на про-
Това

стотация, 
воденото, в 
налата седмица 
Секцията по информиране при

те-
обърна вниманиеседанието 

за •непосредствените Звонци, през ми 
заседание на

задачи

на комунистите в региона, про

изтичащи от поръките. При 
той изтъкна необходи-

Общинската конференция на 
Социалистическия съюз втова

В работата 
взеха участие и 

на „Братство",

намобил- Бабушница.
заседанието

от по-голямамостта 
ност на комунистите за акция 

местни-
представитвли 
Радио Ниш и ТВ журнала, а 

и председателите 
общности от Де 

бе ко

във всички среди 
те общности, 
иа сдружения труд,

организациите

обществе
също така 
на местните 
рекула. Между другото
нстантирано,

школите са

организа- 
скупщини 

останали орга-

но-лолитическите

делегатските

всички

занапред 
инфор 
език 

още

че и 
за масова 
български

средствата
мация на

трябва да полагат
усилия за оЩ® п0"

по-всестранно

ции,

и във
за осъщест- 
икономиче-

действуват ЩеИзхождайки от положител- 
резултати, но иезависи- 

мо от тях, необходимо е още 
по-системно издиган® на ра

ни да 
вяване на трайна

по-големи 
ангажирано и 
информиране

ните
по средства та за масова информацияОт заседаниетостабилизация- на население-ска В. Б.
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РАЗГОВОР С ЛИЛЯНА НИКОЛОВА

ИИИ6И*» .-«У 1— . ____. .....................Възхитена от срещата на самоуправителите
Тринадесетата сре-

комисия взеха участие 25 
Мога да кажа,

легат на
15 иКакто е известно, на 

16 февруари, т.г. в Крагуевац 
бе проведена

що на самоуправителите, къ~ 
всъщност 

работническата

дискутанти. 
че споменатата комисия за-

представлядето
Тринадесетата класа

общи
най-ху
споме

нах
от Димитровградска

че съществуват досключи,на самоуправителите 
байрак", в която 

участие над 700 дело

среща 
„Цървони 
взеха
гати. от организациите

труд и трудовите 
всички наши 

републики и автономни об 
Между 700 делегати, 

( които взеха участио в ра
ботата на срещата бе и 
ЛЯНА НИКОЛОВА, работничка 
от конфекция „Свобода" 
Димитровград.

— Впечатленията ми от

на и откъдето нося 
впечатления ибави

на
ни.

сдружения 
общности от

даСъщевременно
че онова, което осъз- 

дни в Крагуе-

мога

кажа,
нах за двата

ще ми бъде основен пъ-ласти.
вац

по-нататъшнататеуказател за 
дейност, а ще се стремя то

ЛИ

ва да го пренеса, относно да 
осведомя всички работници в 
предприятието, 
да се пренесе.

в

А има какво

* срещата на самоуправителите 
на Югославия са толкова бо
гати, че наистина много тру 
дно биха могли да се 
кажат
разказа си другарката Нико
лова, след участието на сре
щата в Крагуевац. За Николо 
ва,това е пръв път да взима 
участие на такъв събор, ка 
то работник и производител— 
самоуправител.

— Според договора, който 
проведохме в трудовата 
ганизация, преди заминаване 
то ми в Крагуевац, аз взех 
участие в работата на Коми
сията
споразумяване в 
развитието на
икономическите отношения в 
ООСТ. В работата на

От дългия и изчерпателен 
разговор с Лиляна Николова, 
произтича че Тринадесетата 
Срещата на самоуправителите 
изпъква с уверение. Третият 
конгрес на самоуправителите 
в Югославия да отрази кон- 
тинуитета на дългогодишната 
революционна борба на рабо 
тническата класа и всичките 
трудови хора, които вече от 
давна са се определили за 
самоуправление. С работата 
на Тринадесетата среща на 
самоуправителите в Крагуе
вац делегатите потвърдиха, 
че творчески са се включили 
и в подготовките за Третия 
конгрес на самоуправителите 
на Югославия.

Стефан Димов из-
накратко — започна

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪ
ЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ Лиляна Николова

Разрешаване на всички 

проблеми на пронзводст 

вото и самоуправлението

та слабости и проблеми 
стопанисването и тъкмо за

това в това направле

ние трябва да се предприе-- 
по-енергични мерки, а 

с цел по-успешно да се лро-

в

ради

ор мат

ведат мерките на икономи- 
самоуправително ческата стабилизация в сто- 

пррцеса и 
обществено-

за

■ ИЗТЪКНА СТЕФАН ДИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"

панството.

Благодарна съм на всички, 
които ме избраха да бъда деви точния брой на ползува

щите, добави С. Димов. 
Миналата година

Между дейните първични 
организации на Съюза на син
дикатите. е и първичната ор
ганизация в конфекция „Сво
бода". Първичната организа
ция обхваща всички заети в 
трудовата организация. Своя
та дейност организира и про
вежда планово, според про
грама приета от всички — 
трудещи се в трудовата орга 
низация*

— Основният въпрос, кой
то през изтеклия период

повече, чиват, но не всички са из- 
изцяло погьлща вниманието ползували тази възможност, 
на всички заети в конфек
ция „Свобода"", е стабили
зацията
Димов, председател на пър
вичната организация на Съю
за на. синдикатите.

А за пълноценното реали
зиране на тази задача е из
готвена програма по пестене 

на

Т. Петровтази

солидар
но са дадени по две хиляди 
динара за набавката на зим
нина и подготовката на учени 
ци за учебната година. Също 
така ежегодно към 50 работ
ника се изпращат на 15-днев- 
но безплатно летуване на мо 
ре, езера, почивни станции в 
планините. През 
три години всички работници 
Си имали възможност да по-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Ще приключи изграждането на дърво 

обработвателния цех
последните След завършването__ на втория етап на дървообработ

вателния цех към Горската сеКцИЯ ще приеме към 40 
работника

резултати в изпълнението на 
плана, съществуват реални 
възможности и* тоя да бъде 

лна, защото са решени всич- изпълнен, дори и преизпъл 
ки организационно-техничес- нен — добави Мицов. 
ки проблеми, а също така и 
финансовите проблеми, — за 
яви Драган Мицов, дирек
тор на секцията. Трябва 
подчертая, че Горската сек
ция полага 
и за

нови

игодина
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ в Боси 

леград е една от по-големи- 
те стопански организации в 
Босилеградска община, ко

Синдикалната ПО-РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗУ 
ВАНЕ НА ДЪРВОТО

организация 
е организирала и две посеще 
ния на Цветния дом в Бел
град. Редовно се провеждат 
срещи с граничарите от за
ставата „Свобода", с която 
се поддържат приятелски връ 
зки и всестранно сътрудниче
ство, организират се разменни 
гостувания на повод държав
ни празници.

изтъкна , Стефан

да Имайки предвид, че през 
тази година ще приключи из 
граждането на втората фаза 
на дървообработвателния цех, 

на трудещите се в Горската сек 
ция, са запланували сериоз 
ни сечища в горите, за обез
печаване на нужната сурови 

на на. В тази насока се предприе 
мат и други мерки; изграж
дане на пътища до горите.

Понеже всекидневно 
растват потребите от 
во, като суровина, според 
плана за 1981 година Горска 
та секция трябва да обезпе
чи над 6000 кубически метра 
техническо дърво за обрабо 
тка. За тази цел голямо вни-

дейност насочва 
на собстве- 
От някогаш 

в тази 
рабо-

ято своята
към използуване

голяма грижа 
възобновяване на го

рите, чрез залесяване 
голините и деретата. И в тази 

'насока, макар че плановете 
са амбициозни, все пак те 
са добри и реални. През 
стоящата година, според про 
грамата трябва да се за
лесят над 300 хектара голи 
ни с иглолистни и високопро 
дуктивни растения-

ните суровини, 
ните пет-шест, сега
трудова организация 
тят над 200 работника. Тя е 

най-стабилните сто- 
организации в общи

на материали, уплътяване 
работното време, намаляване 
на отпуските по болест и про 
чие. Благодарение на това са
мо през изтеклата (1980) го
дина са спестени около пет 
хиляди облекла на стойност

една от 
пански
ната, където доходът и 
тият доход правилно се раз
пределят, а личният 
се заплаща

чис-
работническо-спортните 

игри отборът на 
„Свобода" по футбол на мал-

В
доходконфекция

според резулта
на-

1,8 милиона динара. ки врата зае първо място и 
С откриване на работничес- Щв се състезава на републи

канско равнище.

тите на труда. дър-
ПРОГРАМА ЗА НАСТО 
ЯЩАТА ГОДИНА

ката амбулатория в самото 
предприятие, която работи 
ежедневно от 6 до 8 часа, 
броят на отсъствуващите по 
болест е намалял до 30 на

1 СРЕДСТВА И СЕМЕНА СА 
ОБЕЗПЕЧЕНИ— Синдикалната ' Организа

ция полага усилия наистина 
да обхване с дейността си вси

Горсктта секция 
готвена конкретна програма 
за развитие на горското де 
ло в новия средносрочен 
развоен период, а отделно за 
1981 година. Средносрочна- 
та програма е напълно съгла 
сувана между трудещите се 
и в организацията на Гор
ското стопанство от Враня, в 
чийто състав работи, и със 
Самоуправителната общност 
на интересите по горско сто 
панство в Южноморавски ре 
гион.

<— Програмата, която има
нашата организация, е реа-

има из-
Всички мероприятия за ре

ализация на едно такова на
чинание (семена, разсад, фи 
данки за залесяване) и сред
ства са обезпечени. През на 
стоящата година Горската 
секция ще бъде покровител 
на. Съюзната младежка тру 
дова акция, в която над 1000 
бригадири от различни кра
ища на страната, ще залесят 
над 1000 хектара голи пло 
щи на територията на Боси
леградска и Сурдулишка об
щина. /

— С оглед на досегашните

сто, което се счита за особен 
успех. Занапред в тази насока 
се предвиждат систематичес
ки превантивни прегледи.

— Първичната организация нати са сравнително добри ре 
зултати, но. има още доста да 
се направи, особено за уреж-

чки сектори 
ството до отдиха и почивка

та на трудещите се. Постиг-

от производ- мание ще се посвети на 
сътрудничеството със селско 
стопанските 

относно
производители, 

изкупуване 
дърво от индивидуалния сек 
тор. Ето защо трябва да се 
спре
вото за траверси, където ос 
тават и се явяват много отпа

на

на синдикатите* проявява ин
терес и за жизненото равни
ще на трудещите се. „Свобо
да"" разполага с модерен ре 
сторант и кухня, която наско
ро трябва да започне с ра
бота. Засега все пак заетите дача номер едно — 
получават по едно топло яде- накрая Стефан Димов, 
не, за което плащат само по 
1 динар, колкото да устано-

употребата на дър-
дане на трудовата и жизнена 
та среда. Стабилизацията оба-

дъци а да се преработва в 
цех,

използването е мно . 
го по-ефективно.

че и занапред си остава за- 
добави

дървообработвателния
където

Ст. Н. М. Янев
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ОРГАН

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

ДОБРОСЛАВ ЧУЛАФИЧ

конкретни планове за акция, защото с апели 
и осъждания малко може да се постигне. Де
легатските скупщини и ''самоуправителните орга
ни трябва по-последователно и по-енергично 
да повдигат въпроса за отговорността на ръко
водните, управителните и изпълнително-полити
ческите органи за провеждане на целите и за
дачите на договорената политика на стабилиза
цията. Това е становище на Председателството 
на ЦК на СЮК и ако не се изборим за него
вото осъществяване,' не може да очакваме по- 
големи резултати.

В нашето общество
по-често ставатосновни обсъждания на актуалната

ска и политическа обстановка 
сае се

икономиче- 
страната. Ка- 

комунистите, работни-

В
за усилията на

ческата класа и на всички
тически да анализират и съблюдГваТ" КРИ" 
проблеми и актуалните

обществено-процеси на нашето ДА СЕ онгикономическо развитие, да утвърдят 
причините за изоставането

кои са 
и отклоняването от

договорената политика и 
номическата

становищата по ико-
стабилизацид и, 

ведат акция, която ще значи 
насоката

на края, да по- 
нова крачка в 

към разясняване на текущите проб- 
и по-същественото подобрение на сЪс- 

стоянието и отношенията в нашата икономика. 
Това бе и

Идейно-политическият подход към акцията 
за целите на Икономическата стабилизация ста-леми

Оттам идва отрова изключително значителен, 
мната роля на Съюза на комунистите. Затова 
се очаква целият Съюз на комунистите, всички 
негови

централният въпрос, с който — не 
за пръв път — с пълна сериозност 
ваше и Председателството на ЦК на СЮК на 
заседанието си от 17 февруари.

се занима- органи и организации, всички членове 
— в най-конкретна форма да разгледат всич
ки въпроси, които в настоящия момент са от 
съществено значение за осъществяване на поли
тиката на икономическата стабилизация, за спи
ране на неблагоприятните процеси и да утвър
дят задачите и насоките на своята идейно-по
литическа акция. Успехът на .тази акция Ще 
Зависи от това до коя степен работническата 
класа и всички трудещи се, чрез своята само- 
управителна организация, Ще се ангажират в 
последавателното осъществяване на дългосроч
ните, но и текущите задачи на икономическата 
стабилизация-

ЙЕНИТЕПри оценката на сегашното състояние и
ангажирането на социалистическите субективни 
сили в решаването на 
трябва да се каже че 
в последните месеци постигнахме 
положителни насърчения и осъществихме види
ми резултати в политиката на икономическата 
стабилизация. Значително е спряно увеличение
то на търговския дефицит и на дефицита на 
платежни^ баланс, постигнахме висок процент 
на реалния износ (над 10 на сто), намалихме 
вноса на нефта и

наличните проблеми
с организирана акция 

значителни

Затова е необходимо ангажиране на всич
ки обществено-политически организации 
билизацията на трудещите се и гражданите и 
тяхното направляване към решаване на клю- 

проблеми. Особено значение има роля-

ция, която трябва да предшествува за защи
тата на жизнения стандарт най-напред трябва 
да се преизпитат 
покачване на цените и да се съгласуват с до
говорената политика. Необходимо е да се заси
ли' общест^чгнйят контрол над цените; но да се 
повдигне и въпросът за личната и обществена
та отговорност на всички онези, които са прие-

в мо-дериватите му, укрепнахме 
нафондовете на акумулация в организациите 

сдружения труд, осъществихме основните зада
чи в сферата на кредитно-монетната политика, 
установихме по-благоприятни отношения в съв- 

стокообмен с чужбина.

приетите вече решения за

човите
та на Съюза на синдикатите. От него се очак
ва в предстоящия период повече да се анга- 

в акцията за увеличение на производ-купния
жира
ството, производителността на труда, на включ- 

на работниците в решаването за цените,
ре-Всички тези и много други осъЩествени

обаче, може да бъдат изтласкани до- 
обществено-политичес-

мали решенията на цените противно на поли
тиката на стабилизацията. При това, както за
ключи Председателството на ЦК на СЮК, мно
го е значително да се осигури пълно участие 
на работниците при решаване за цените и те-

над

ване
за дохода, инвестициите, в доизграждането на 
системата на разпределението на чистия доход, 
а в настоящия момент специално за запазване 
на жизнения стандарт на работниците, особено

зултати, 
колкото с организирана

пресекат неблагоприятните тен- 
което

ка акция не се
и нарушените процеси в пазара,

високо покачване
денции

една страна довежда до
застрашава да получи раз- 

Тези неблаго-

от инвестициите ихен пълен контрол над 
всички други видове на употребата на дохода.

на онези с по-ниски приходи.
ла цените, което 
мери на галопираща инфлация, 
приятни обстоятелства, при 
ние на

|3нае се къде е изходът от сегашното слож
но обществено-икономическо положение. Тра- 

плебисцитно го приехме. Наш е 
пътища последователно и без ко-

Впрочем, практиката ни показва, че в много 
организации на сдружения труд решения за

наличното увеличе-
стоки, нефта,цените на индустриалните

възпроизводствените
сирахме го и 
дълг по тези 
лебания да вървим. В нашето общество съще-

цените приемат тесни ръководителско-управля- 
ващи структури без работници, а последиците 
най-вече понасят онези с по-ниски приходи.

пазар, също 
всич-

материали 
до снижаване

суровините и
на световния пазар, довеждат 
„а жизнения стандарт на трудещите се, до на- 

първичното разпределение и в раз- 
до ' неблагоприятна

И на за-

ствува съвсем определена граница на задъл
женията и отговорностите. Последователното 
спазване на това е голяма нужност в настоящия

Снабдеността на домашния 
е голямо задължение за нас. Преди

редовно снабдяване на про- 
със суровини и възпроизводствени 

вноса. Поради

рушения в
пределението

позиция
седанието на 
енормното увеличение 
следица на нарушенията

по този

така, 
ко, касае се за 
изводството

-р на дохода,
международната размяна-

Председателството бе оценено, че 
на цените

момент.в
ползваме откоитоматериали,

липсата на валутни средства
на вноса на суровини и възпроиз- 

са съществено обуслове- 
което подразбира по

не е само по- 
в пазара, но и резул- 

начин без труд и

количеството й

динамиката 
водствени материали

от по-големия износ,
по-оисока производителност, по-до- 

рационалност.

тат на желанията стиг- 
за инве-

да сепроизводителността
и до средства

потребление. Цените, 
се увеличават и 

позиции от

увеличение на 
не до

ни IЛО-ГОЛЯМ ДОХОД 
и други видове

без основание
на монополните

голям труд,
бра организираност,
От друга страна, снабдяването на пазара с 
хранителни стоки и с някои стоки за широко 
потребление търси значително по-добра орга
низираност. Трябва, боз колебание, да се пред- 
приемат решителни мерки за по-добро снабдя
ване на пазара с хранителни произведения, да 

обезпечаването на ва-

по-голямастиции
между другото, 
поради ползването 
определени стопански отрасли, 
не на споменатите проблеми 

на доверието на
общественост 
нейните носители да 
осъществяване на приетите

ако на време и ефикас

!Бавното решава-
може до доведе 

кла-работническата
в способността 

обезпечат
оп-

до криза 
са и широката 
на системата и се дадо предимство на 

лутни средства за внос и производство на ле- ■ 
карства, суровини за детерджонти и някои дру
ги видово стоки за широко потребление. Ко
мунистите трябва да се застъпят навсякъде, в 
цялата страна да се разгледат възможностите 
за компенсации за увеличението на цените на 
стоките от първа необходимост, 
временно мяроприятие в настоящия момент. 
Голяма о отговорността на комунистите в ак- 

„т„ ла се спре стихията в покачването на 
ЦИЯ т« Яи с многоР по-голяма отговорност и при 
зачитането Ма моментните обстоятелства да се 

роТиония ■за увеличение на цените. 
к въпрос О включването в об-

на всички организирани субе- 
на тези проблеми.

Беседа с Милан Далевич, изпъл 
нителен секретар в Председател
ството на ЦК на СЮК

последователно

ределения- СъЩ° така' 
но не осуетим тези я®леН^' 
шават стандарта, ще облекчим 

„изходите
3 администриране.

застра-които
положението на

" виджат един-
ОТБРАНАТА И САМОЗАЩИТА
ТА — ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА 
НА КОМУНИСТИТЕ

сили, които 
в държавното

онези
ствено като нужно,

2 стр.на посъблюдаване 
___ както <_

Изхождайки . от реалното 
необходимо е

изхождайки от ц
поли-

бе заклю-
4СЮК — неот-ложението 

чено и на в
Целите и постиженията

БЕЗ НАБЛЮДАВАНЕ ОТ ТРИБУ
НАТА

ложно да спрем 
стопанските процеси и, 
и задачите на договорената 
тика и заключенията на

на ЦК на СЮК, да

икономическа 
Петнадесетото 
предприемем

Ключовият въпрос на
обстановка с 
прекомерното и 

и увеличе

приематзаседа-
съвсем

3. стр.ПъРвостепомен 
акцияществоната 

силиние
конкретни мероприятия-

икономическата
се спре

решаването, 
делегатските скупщини и дър- 

всички равнища, самоупра- 
— да приемат

вктивни
Необходимо о 
жавните органи, на 
виталните органи

в но-
политиката на 
стоящия час е да
иеконтролиртно вилнеене 
името на жизнените разход

и оедомствана цените
В широката ек-



2 Комунист

БЕСЕДА С МИЛАН ДАЛЕВИЧ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР 
В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

НА ПОСТИГНАТИТЕСЪГЛЕДАВАНЕ
РЕЗУЛТАТИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 

ОТБРАНА И ОБЩЕОБЩОНАРОДНАТА
1 САМОЗАЩИТА ОТ ЕДИНА- |ОТБРАНАТА Н САМОЗАЩИТАТА 

ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА 

НА КОМУНИСТИТЕ

СТВЕНАТА
КОНГРЕС НА СЮК ДО ДНЕС.ДЕСЕТИЯ

_ УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИ-
НА ОРГАНИТЕ И ОРГА-ТЕ ЗАДАЧИ 

НИЗАЦИИТЕ НА СК И ДРУГИТЕ ОР- |

ГАНИЗИРАНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СИ

ЛИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И

САМОЗАЩИТАТА.

Каква е вашата оценка за досе- 
активност на комитетите по

НА СКПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
— ДВИГАТЕЛИ НА АКЦИИТЕ

отбрана и обществената саНа състоялото се на 26 февруари народната 
заседание на Централния комитет на

гашната
общонародна отбрана и обтцестве- 

обществото!

мозащита, тоест организирането и ук
репването на всички потенциали на об- 

на становищата на Единадесетия кон- ществото за противопоставяне срещу
и всички облици

СЮК бе разгледано осъществяването иа самозащита в
Комитетите за общонародната от-

водсщатаОсъществяването на
роля и на отделната отговорност 
на Съюза на комунистите а отбра- 

защитата силно бе подчерта- 
Единадесетия конгрес на

грес на СЮК за общонародната от- евентуална агресия 
брана и обществената самозащита. По на застрашаване на нашата самоупра-

вителна социалистическа общност.

брана и обществената самозащита са 
относително млада институция в поли- 

система на социалистическо- 
Обаче, налице е

ната итози повод пред провеждане на за
седанието беседвахме с Милан Дале- 
вич, изпълнителен секретар в Пред
седателството на ЦК на СЮК задъл
жен за действуването на Съюза 
комунистите в тази област.

тическата
то самоуправление, 
общото съгласие за това, че те 
оправдали своето съществувание, кое
то особено дойде до израз през пър-

но на
СЮК. Колко предстоящият пленум 
ще се занимава с въпроса за ук- 

оспособяването

I
Отбраната и защитата прерастват 

във най-широко движение на труде- 
на щите се и гражданите. Все по-Х\алко 

са средите, в които по въпросите от 
тази област, най-често уж поради за
щита на тайността, се разисква и ре
шава само в кръга на професионални 
лица или органи. Правото си да се 
занимават с тези въпроси и да прие
мат по тях необходимите решения, 
нашите граждани ползват и осъЩествя- 

Има повече причини, че тази тема ват всекидневно, „с труда и в проце-
е внесена в редовната програма за са на труда", както бе казано в Ре
активността на Централния комитет, золюцията на Единадесетия конгрес 
Становищата на Единадесетия конгрес на На Съюза на югославските комунисти. 
СЮК за отбраната и защитата пред- Това се прави на всички равнища на 
ставляват изключително значителен нашето организиране, а специално в 
принос за обогатяване на концепция- обществената база — в основните ор- 
та за общонародната отбрана и обще- ганизации на сдружения труд и мест- 
ствената самозащита, което по себе ните общности. Всичко това ни дава

на правото да кажем, че отбраната и
защитата, като единствени и взаимно 
свързани функции, действително се

са

репване ролята и 
на първичната организация и 
новете за изпълняване на задачите 
в тази област!

чле
на миналата година.вото полугодие

Какво бихте могли да ни каже
те за причините и целта за поста
вяне на тази тема на дневен ред 
на заседанието на Централния ко
митет на СЮК!

РЕШИТЕЛНОСТ ДА СЕ ЗАЩИТАВА 
СПЕЧЕЛЕНОТО

Резултатите в развитието и укрепва
нето на
ществената самозащита са най-сигур
ните показатели за успешното 
ществяване на ролята и отговорността 
на Съюза на комунистите в 
ласт. Изхождайки от това, миел# че 
организациите и органите на 
този период са били на равнището на 
своите крупни задължения и отговор
ности. Мероприятията и акциите, чий- 
то инициатор бе Съюзът на комунис
тите и който ги направляваше прело
мно допринесоха за това щото рабо
тата в областта на отбраната и защи
тата да получи белезите на най-ши
рока и твърде успешна обществено-

общонародната отбрана и об-

Очаква се Централният комитет да 
наблегне върху още по-пълната афир- 
мация на комитетите, върху последо
вателното осъществяване на техните 
задачи съгласно с приетите докумен
ти. Комитетите и в бъдеще ще имат 
изтъкната роля в редовното оценява
не на политическо-сигурностната обста
новка, в координирането на мерките 
и активностите и обезпечаването на 
единство и ефикасност в действуване
то на системата на отбраната и защи

тата.

осъ-

тази об-

СК и в

си задължава редовно следене 
неговата реализация. През изтеклия, 
почти тригодишен период, колкото ни 
отделя от провеждането на Единадесе
тия конгрес във всички среди на на
шето общество са предприемани мно- 
гобройни мероприятия и раздвижва-

осъЩествяват като интегрална част на 
социалистическото самоуправление. Във политическа активност, 
всеки случай това потвърждава и оцен 
ката, че обобществяването на работи 
те на отбраната и сигурността — кое
то представлява наша трайна ориента-

Провеждането на политиката на 
икономическата стабилизация редов 
но включва и политическо-сигурно- 

настоящите, 
по обща оценка нещо затруднени 
условия иа стопанисването, влияят 
върху степента на отбранителната и 
самозащитната подготвеност на на
шата страна!

В това отношение голям принос да
доха и първичните организации на 
Съюза на комунистите. Болшинството 
от тях редовно съблюдаваха актуални 
те въпроси по общонародната отбра
на и обществената самозащита, а от-

ни редица активности по укрепване на 
отбранително-защитната стните аспекти. Колкоорганизира
ност, оспособеност и подготвеност. То- 
’ва, също така, налага потребата да се 
«съгледат и обективно оценят пости
гнатите резултати, да се открият и ут
върдят актуалните въпроси и слабо
сти, да се определят най-важните 
предстоящи задачи на Съюза на ко
мунистите и другите организирани со
циалистически сили в тази област. Ак-

е получичло широки размериция
и дава все по-богати резултати.

делно на факторите, които пряко или 
косвено, влияят върху отбранително- 
защитната способност на нашето об- 

общона- Щество. През изтеклия период, — ма
кар че в това има още доста недо
статъци
се афирмира и практиката на редов
но оценяване на политическо сигурно- 
сната обстановка в средите, където 
те действуват. Това е много значител
но и тази практика трябва и в бъде
ще да издигаме и обогатяваме.

На заседанието на Централния 
митет сигурно ще стане дума и за 
потребата от издигане на работата на 
първичните организации и членовете 
на СК в отбраната и защитата. В този 
контекст заслужава внимание и пред
приемането на определени мерки с 
цел още повече да се издигне оспо- 
собеността им за работа по върпоси- 
те в тази област. Впрочем, тези въ
проси би трябвало още повече да 

и пронизват целокупното идеологическо*

Твърде значителни резултати се по
стигат и в изграждането на СНА, те
риториалната отбрана и останалите 
компоненти на системата на 
родната отбрана. Ние имаме добре ор
ганизирани, идейно единствени, обу
чени и съвременно въоръжени си
ли. Органите на вътрешните 
боти и другите професионални ор
гани на обществената самозащита съ
що така качествено заякват по отно
шение на оспособеността си и подго
твеността си за изпълняване на дове
рените им сложни задачи.

Икономическите проблеми и ТРУА-
ности, с които се среща нашето об-в първичните организации

туалността на тези въпроси произтича 
м от твърде сложната военно-полити- • 
ческа обстановка, която владее днес 
в света.

Провеждането на 
пълно съвпада с подготовката за Два
надесетия конгрес на СЮК.

щество внимателно се следят и оце

няват и от гледна точка на
ра-

ВЪЗМОЖ-
ното им влияние върху отбранително- 
защитната способност назаседанието на- страната. В
това отношение последователното осъ-

ко-
ществяване на политиката 
ската

на стопан-
стабилизация във всички облас

ти, включвайкиПОСЛЕДОВАТЕЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НХ 
ОСНОВНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Някои от най-значителните по 
жения не могат да се изразят ни 
цифри, колкото и големи да се те. 
Все пък, с оглед на твърде подчерта
ната роля на политическия и морал
ния фактор в отбраната и сигурността, 
желая да изтъкна и това, че във всяко 
място и във всеки край на Югославия, 
където и да тръгнете и с когото

и по,бързото и по-г; ефикасното решаване на проблемитеI
в снабдяването, успокояванетоКак оценявате досегашните 

зултати в провеждането на реше
нията на Единадесетия конгрес на 
СЮК за отбраната и обществената 
самозащита!

на це-
и защитата на личния стандарт,

ре
пите

законността в 
подобни, с

стопанисването и тем
право отделяме и 

значителни въпросите по отбраната и 
защитата, защото те се отразяват вър

ху политическото разположение

като

Осъществяването на становищата на 
конгреса не е и не може да бъде 
завършено в по-кратък период от вре
ме, защото задачите, които се изразя
ват с тях'— са дългосрочни. Цялост
на оценка за досегашното провежда
не на тази задачи ще даде Централ
ният комитет, обаче със сигурност мо- гото и 
же да се каже, че основните опре
деления на Единадесетия конгрес на 
СЮК за отбраната и защитата се ре
ализират последователно. Още повече, 
мисля це този предконгресен период 
с право изпъква като 
плодотворен период на 
приложение на концепцията на общо-

да разговаряте, се чувствува единоду
шната готовност на нашите трудещи се Също така, оценява се, 
и граждани да защищават придобив-

и теоретическо изграждане на СЮК.
и поне съдържа

нията на отбраната и защитата би тря
бвало

ведение на трудещите се и гражда-
ките на нашата революция, 
мостта и териториалния йнтегритет на 
СФРЮ ако бъдат застрашени

да било. При обстоятелството, 
че всички наши

да получат повече пространство- ните. 
и в програмите за идейно-политиче
ското оспособяване и марксисткото об 
разование на партийните членове.

независи-

Искам, съЩо така, 
шето общество, въпреки

да кажа, че на-от ко-
затруднените

икономически условия, не престава да 
отделя необходимите 
ства за

Разбира се,народи и народности всичко това е важно
условие за още по-успешно ангажира
не на СК в общонародната отбрана 
и обществената самозащита, а особено 
чрез действуването на комунистите в 
другите органи и организации в не

решително и последователно вървят по 
Титовия път, че единнй следят поли
тиката на Съюза

материални сред 
модернизация на нашите въо- 

и за другите потреби 
на общонародната отбрана и обществе

ръжени силина комунистите — 
това ни изпълнява със сила и потвър-

стра-

изключително

практическо ждава, че сигурността на нашата ната самозащита.шата политическа 
Социалистическия съюз.

система, особено в
на е в сигурни ръце.

Подготвил Б. Вучетич



Комунист 3

ЦЕЛИТЕ И ПОСТИЖЕНИЯТА

НАБЛЮДАВАНЕ от трибуната
„РАВНИЩА- СЕ БЪДЕ ВОДИЛА БЕЗ П^!„ВСЕКИ СЛ*ЧАЙ 
ТА ПОЛИТИКА, МОЖЕ ДА СЕ ОЧЛ«°Щ*-ДН* Б0РБА ЗА 
СТОПАНСКИТЕ ПРОЦЕСИ КВА БЛАГОПРИЯТНО

и НА ВСИЧКИ 
ДОГОВОРЕНА- 

РАЗВИТИЕ НА

щност на равноправни народи и народ
ности, републики и автономни области. 

Потвърждение

гарят Тито указваше повече пъти. Да 
си припомним за неговите думи пред 
Деветия конгрес на СЮК.

„У нас съществуват и погрешни 
схващания за това, че самоуправление
то значи атомизация на обществото на 
самостоятелни и взаимно 
единици. Оттам понякога се 
схващания, че всяко решаване на об
ществените проблеми на 
на републиката или федерацията пред 
ставлява етатизъм. Такива 
ние трябва търпеливо да 
ме ... И по-нататък: ... Укрепването на 
материалната мощ и самостоятелност
та на трудовите организации не значи 
намаляване, но напротив, представля
ва и укрепване 
— на ролята на отговорните обще
ствени и управителни органи, а особе-

за такива определе- 
НИЯ и акцент върху тяхната постоянна 
разработка и последователно провеж
дане

■ Твърде резултатните и със заклю
ченията съвсем конкретно определени
те разисквания на последното 
дание на Градския комитет

три дни". Затова 
договорени работи 
Ществени, 
споразумяването

се и случваше нЯкои 
да останат даде Срещата на самоуправите- 

лите в Крагуевац. В най-голяма степен.
може да се каже — в онази част, 

която се нарича реализация на дого
вореното.

неосъ- 
похарчено за 

все по:често започ-

засе- 
на Съюза 
посветени

че времето несвързани

на комунистите на Белград, 
на целите и политиката на икономиче
ската стабилизация в началото на на
стоящата година, сякаш допълнително 
дадоха белег на интензивната обще
ствена активност през последните

Тази активност е на

явяват
ва да се счита за 
то и без

прахосано, тъй ка-
това от това равнищетоняма нищо да 

остане, че дори и резките нарушения 
на политиката на Съюза 
тите и на

Това е теренът, на който трябва 
да се спечели най-тежката битка. Има
ме добри решения, успяваме да напра 
вим инвентар на всичко, което ни пре 
чи не липсва и което е препоръчител
но да се направи за да се стигне в 
по-спокойни води на стопанисването и 
живеенето; макар че 
голяма борба с аргументите, в края на 
краищата ние се и договорим за вси
чки потреби и насоки на акцията. Но

схващания
разчиства

на комунис- 
самоуправи- 
останат без

принципите на 
морал даДни телния делов

на това поле. последици, та в края на краищата да 
се стигне до положението, в което -се 
намираме на много полета,

I На любителите на „бързи" 
може би

лице в цялата страна, във всички [ 
публики и области, включително разби
ра се, и федерацията и нейните 
гани. Има за това 
от ' действително

ре-

понякога приор-
и доста причини:

наистина измененорешения 
е съ

да се посегне в ар- 
мерки и де-

Ще изглежда, че това
задоволяващите ре- Щинския момент

зултати на плана на общите 
но-балански процеси в

но на представителните тела, общин- 
скупщини, републиканските скуп-

платеж- сенала за пресичане с тогава настъпват доста празнини. Ка
то на сух пясъчлив терен, свежите во
ди на договорите и споразуменията 
не рядко изчезнат в празнините на 
още недоизградения самоуправителен 
инструментариум на -отговорността за 
непровеждане на договореното. Като 
че ли самоуправителното общество, 
точно поради всичките свободи на са
мостоятелното решаване и децентра
лизацията, в най-широк смисъл на та
зи дума, със самото това не подраз
бира и строго задължение за спазване 
на онова, което е самоуправително до
говорено. Тогава в такава обстановка 
се откриват просторите не само за 
възможни нарушения и субективни ела 
бости,. но и за онова, което трудно 
може да се сложи под знаменателя 
на нормите по подтикване на самоуп
равлението.

Застъпвайки се последователно за 
постоянно развитие на самоуправител- 
ната система и укрепване позицията 
на сдружения труд, на това и дру-

ските
щини и на Съюзната скупщина."

страната, под
крепени данните за увеличението на

крети ,,от горе", 
зира положението.

за да се нормали- 
Сегашната обще

ствена активност най-дълбоко ги 
вергава. Напротив. Последователни на 

техното необуздано дви- принципите, които в това общество и 
в дадоха всички

износа и намаляването на вноса, до 
тревожещите явления, когато се 
за цените и

опо- Постоянната активност на всички 
субективни сили, а преди всичко на 
членовете на Съюза

касае

на комунистите, 
които със своето място в решаване
то на всички равнища имат най-голя- 
мо влияние, може изключително

жение
степен която би 
спъва, трудностите около

към подчертана инфлация
могла трудно да се тъкмо благодарение

резултати и престиж 
на неговото само-

суровините управително определение, в още по- 
голяма степен ние неблягаме даи репроматериалите и някои други не

ща. Толкова става по-необходима 
такава обществена

върху
една по-нататъшното развитие на самоупра- 

акциЯ. Добре е, вителните отношения, укрепването на 
и със самото начало позицията и решаването на сдружения 

на годината, защото всяка загубена ТРУД, при постоянното издигане 
седмица би значила един ход повече 
към претворяване на много алинеи 
от приетите резолюции за политиката 
на стабилизацията в безсилно слово

допринесе за такова хармонично раз
витие и за реализацията на самоупра- 
вителната система. Толкова повече е 
добре дошло подчертаването на тях
ната конкретна политическа и друга 

настоящия, по много

че тя съвпада
на от

говорността на трудещите се и граж
даните. Разбира се, 
най-голяма степен на членовете 
Съюза на комунистите, като 
сила в

отговорност в
в тази цялост в неща, решаващ момент в битката' за 

стабилизация. Нормално е при това да 
се очаква

на
водеща

нашето самоуправително соци
алистическо общество. Договарянето и 
споразумяването, този крайъгълен ка 
мък на нашата система и съвместно

и по-адекватно следене на 
поведението на всички в тази титани- 
ческа работа. Няма никакво съмнение, 
че такова отношение към стабилиза
цията ще получи най-широка подкре-

на хартия.
Известен е вече почти по подроб

ности списъкът на онова, което тряб
ва да премахваме и съгласуваме по 
този наш най-нов път на стабилизация- решаване, получава още по-голямо 

значение. Особено като се има пред 
вид характерът на югославската об

ла.
та. Много време се похарчи за него
вото комплектуване, Света Тадичв някои случаи 

оглед на най-мал-дори и премного с 
ко замъглените манифестации

които става дума. Обаче,
на яв

ленията, за
се получи
до някоя ЛИТЕРАТУРНАТА МЛАДЕЖ НА СЪРБИЯ

за това ка-

досега често можеше да 
призвук за адресирането 
друга страна на' поръките

би трябвало да се предприема. 
Като че ли се касаеше за някой ДРУО

зависи-

кво Традиция, но и фантазияа не за нас самите, само в
която се нами-мост от позицията, в 

раме. Този път призивът на Градския 
всички кому- ви книги. На конкурса за първа книга 

пристигнали в 1979 и 1980 повече от 
350 ръкописи. Едицията „Пегац" бива 
добре приета от литуратурната и кул
турната общественост. Издателствата 
в по-ново време бяха почти преста
нали да издават първите книги, така 
че „Пегаз" имаше функцията да инау- 
гурира младите писателиг' (Тези кни
ги се получават чрез конкурс, на кой
то награда на автора е печатането на 
книгата, а хонорар не му се дава)!*

щните библиотеки с малки фондове. 
Акцията се провежда със сътрудниче

ла Радио-Белград. Значението 
акция особено бе голямо, ко- 

републиката още не бе въве
дено откупването на първите издания 
за матичните библинотеки чрез Репуб
ликанската общност за култура и ко- 

съществуваше акцията по от- 
на книги на кредит за на- 

училищнито библиотеки.

комитет е отправен до 
нисти, първични 
водства на “СК в града 
средствено и с още

ДРАГИНЯ УРОШЕВИЧ
организации и ръко- 

най-непо-
младеж на Сърбия 

съЩ«-

ствуванието си. Учредена по делегат
ски принцип през 1977, тя израстна в 
обществен организъм, който ободиия- 

„ »■. около 40 000 члоново, литературни
онова, което в ва .„диети на литорату-

„арушение Т,0РЦИ И * и и „ 69 общински купвано

Н0 Цв~ клоно.еРв СР Сърбия без автономните родните и

ството 
на тази 
гато в

Литературната 
навлезе в десетата година на

ло-голяма отго

ворност да се афзжират в решаване
то на най-изпъкваЩите трудности в 

създаването на до
гове и върхупре-

производството и 
хода, а успоредно с 
махването на .всичко 
простия речник се нарича 
в пазара, недостизи, 
ните и подобно.

Впрочем, тръси се «слизане от три 
бунуните, които дават възможност за 

и нелрикос-

гото но

вилнеене

• Издателската дейност на Литерату
рната младеж на Сърбия се разширя
ва от година на година. Вестникът на 

„Литературна

области.
, Литературната 

от началото си развиваше 
активности на

Сърбия
постоянните

младеж на На' годишната изборна скупщина на 
Литературната младеж на Сърбия, съ
стояла се на 7 февруари т.г. в Нови 
Белград, бе констатирано, че организа-

членовете си, от които

отнасяш0 д много рвч" спечели авторитет и спада в 
св родицата но най-четанита и най-влия- 

телните вестници не само в Сърбия, 
Югославия- Вестникът на Ли- 

младеж публикува голям 
на млади автори. В то-

«ристократско оценяване
новеност, — долу, в жизнената арена яям0 част се
на всекиднеието, в безпощадната бор- н и дум0, организираше
ба за договорената политика на ст и ма„„фестации, включваше

билизацията В7,в всеки случай и 
®сяка крачка; съЩО така и иа В0ЯК°
Равнище, преди всичко 
ТРУД, къдвто се приемат

брой решения, но 
ствена

младеж

цията се е разклонила, че има раз
вито междуобщинско сътрудничество 
и че се добре осъществява делегатският 
принцип. Но, остана впечатлението, че 
в настоящия момент в акциите на Ли
тературната младеж на Сърбия тряб
ва да се • внесе повече фантазия, све
жест, полет и творчески дух. Общо 
взето, мислим че не трябва да се 
дят акции в една и съща форма цяло 

Имаме разбирател-

пе-своите среди,живот вв културния но -и в
публикации. 
конкурси, 

събирането на

книги и тературната 
брой творби
ва отношение той стана свърталище на 
младата литература, каквито в известни 
периоди през шестдесетите и ^ седем-

пглниза- досетиха години бяха „Видици", а из- 
но органи по-кратко аремо — културната

на тяхната н > . , на „Младост",
и стойност би три в изда„ивто на Литературната мла-

Това се особено „„ Сърбия досега са излезнали

42 заглавия — проза, поезия, есета

чаташе
Литературните

вечери,

литератур-сдружениЯ
най-голя^

обЩв- ните

в
книги за

е основата иа 
Тези акции, 

сънце-

и с пълна — товачиталищата 
най-значителните И 
С изключение на

основаването

касае 
съгласно с

акции.когато сеотговорност,
за изпълнителните съвети, 
конституционната им позиция- 

Задачата, която трябва до 
Ни в нашето стопанство цялостно

Има мно-

семинарито, во-

ствуват от 
цията И
нителиа функция

пп са освежат, вало да се

отнася Д°
та _ книгата за 

книги за

се изпъл- едно десетилетие, 
ство за стойността и смисъла на тра-

без оглед

полицията, но и подканваме към
обогатяване на тази тради-® нито лека нитото проста.

н«Ца# които трябва да 
Ят» включително и множество 
п°Дпомогнати, за съжаление, и 
ктическия опит, че „всяко чудо за

за книга-„Всички
всички", » к°Ято св 

Н учили-

СТОЯННО
ция.

се промен- 
навици, 
от пра*

акцията
Касае се поправо за пър-и афоризми.

народните
събират
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ОБЗОР ВЪРХУ МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В ДЕЛХИ , криза на съществуващата система 

международните
Не оценявайки стойността на вси- 

което бе казано в разглеждането 
въпроси, за които може

на
отношения.Поръки за настоящето и бъдещето

* мирно разрешаване но
същевременно

чко,
на отделни 
би, можеше и повече и по-ясно да се 

безспорно е заключението, че 
среща на необвърза-

наместата във въирешни делегация за каже, 
тази значителна

ционизма и
работи; неприемане на свършени чи- споровете 
нове на окупациите и агресиите вЪв насърчовщо 
всички кризисни огнища, от Близкия върху
Исток.и южна Африка до Афганистан майки са към прокврооно 
и Кампучия, както и иск за решавана тища. Становището ^

кризи върху оттеглянето на конференция във връзка с иракск 
сили като ПЪТ з= из- иранския конфликт е първата крачка

среща. Един-

МИЛЯН КОМАТИНА действува
и насочващо, опирайки се 

досегашното развитие и стре
ла нови пъ-

показа силата, която те черпаятните
от независимия си характер, от неза- 
менимостта на коренните принципи на 
необвързаната политика, от чувството 
за съвместен живот, от ясните погле
ди за естеството на 
отношения и собствената роля в тях, от 
демократичната борба на становища и 
интереси. Накъсо, движението и необ
вързаната политика черпаят силата си 
от факта, че техните извори стават 
по-дълбоки; необходимостта от силно 
движение по-непосредствена, а поръ
ките йа политиката по-ясни и по-точ

на тъкмоПоръките и решенията 
проведената Министерска конференция 
на необвързаните страни в Делхи вле- 

сърцевината на международ- 
и самата политика за

знаха в
на всичкините отношения 

необвързаност. Поради това те'ще из
вършат и непосредствено и дългосроч
но влияние върху развитието

познанието

международнитечуждестранните
намиране на политическо решение, 
ето ще даде възможност на народите ството на 

на свободно да решават за съдбата си; I „пи„потнл
освободителната борба на страктни стремежи, но на конкретна 

акция за прилагане на принципите на 
политиката за необвързаност по всич
ки проблеми, с които се стълкновяаат 
и самите те, и свотът като цяло.

моменти на

такавако- от този вид на
необвързаните страни не 

израз на аб-в света
се разглеждаше като

и като фермент на 
причините, 
шаване на 
и като насърчение за дейност на не
обвързаните страни с цел да се -пре
одолее това състояние.

подкрепа навло-които довеждат до 
международните отношения всички народи, намиращи со по коло- 

ниална и чуждестранна доминация; ро
сили и бло-шителен иск към великите

ковете за спиране на надпроварата
във въоръжаването и за пренасочвано Един от преломните 
на развитието към общо и цялостно Министерската конференция беспорно 

необходимост от реша- бе чествуването на 20-годишнината от 
ване на международните икономичес- Първата конференция на шефовете на 
ки проблеми от становището за уста- държавите или правителствата, 
новяване на нов международен иконо- 1961 година в Белград. Това твърде 

раздвижване значително политическо с'/,битие, при 
неизбежното тържество, озаряваше с 
глобална отговорност на

ни. С това не иска да се каже, че 
не съществуват дилеми и уязваимост 
тъй като са изложени на натисци и 
блокови прониквания, поради взаимни
те стълкновения и колебания, 
произтичат от невярването в собстве
ните сили и от илюзиите, че разре
шаването на собствените и по-широ
ките проблеми може да се намери в 
политическо или дори и военно опи
ране върху великите сили и блокове
те, вместо укрепване на автентичния 
характер на необвързаността.

ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА КОРЕННИТЕ 
ПРИНЦИПИ разоръжаване;

през
Конференцията в Делхи, не само 

естество-
които

че недвусмислено потвърди 
то на необвързаността като

извънблокова, глобална сила в бор на глобални преговори и развитие на
сътрудничеството между развиващите

необходимост- за цялостта на международните
шения, с отговорност, основаваща се 
върху придобивките на историческия 

отбеляза движението

чрезнезависи- мически порядък
ма, движението 

отно-бата за такъв мир, които ще обез-
се страни; посочване на 
та от универсален детант като условие 
за спиране влошаването на междуна-

обстановка; миролюбиво раз- баланс, които

печи сигурност на всички страни и за- 
на свободата и независимостта 'щита

на всеки народ, понеже само такава 
необвързаност може единно да дей
ствува за осъществяването на истори
ческата си мисия* На този план необ-

родната
решаване на споровете и прочие.

Необвързаните страни в Делхи 
поставиха глобално и конкретно, об-

през двете десетилетия на съществу- 
Това беше момент на спо- 

и отдаване признания на бор-
се ването си. СВЯТ БИ БИЛ ОЩЕ ПО-ЗАСТРАШЕН 

СВЯТ БИ БИЛ ОЩЕ ПО-УГРОЗЕНвързаните страни в Делхи по-нататък 
развиха своя концепт на международ-

отношения на основата на коре- на съществуващите и
по- международни проблеми. В тази

ка те главно се обърнаха към бъде- ните на
и дителна стратегия на 

свят.

мени
ците, държавниците и визионерите: на 
другаря Тито, след

хващайки всички най-актуални аспекти 
дългосрочните 

йасо-
това на Неру, На- 

положиха основните
нните принципи на необвързаната 
литика, а същността на която се на-

Конференцията показа, че дви
жението е в състояние да се проти
вопостави срещу най-острите предви- . 
звикателства и че се намира 
търа на световните събития, не като 
„допълнителна" сила, но като фактор, 
без който днешният свят би бил по-

сър и други, които
необвързаността като освобо- 

съвременния 
Това беша момент на сериозна

право на всеки щето с чувство на реалност, но
със самоувереност в собс+вените си
ли, основаваща се на неспирния стре- загриженост от влошената международ 
меж на народите, хората и страните На обстановка, момент на конструк- 
към свободно живеене и независимо тивен призив към разрешаване 

както се изтъква новните проблеми на 
на готовност на

. мира неотчуждимото
народ и всяка страна на безпирно на
ционално, обществено и икономическо

цен-

развитие и премахване на всички пре
чки, които се изпречват на пътя на
осъществяването му, без разлика от развитие, което
кои страни идват и под какви изго- в самата Декларация — „никаква си- 
вори се поставят тези пречки. Основ
ната поръка от Делхи съдържа тък- конференция даде голям принос към 
мо тази централна идея, която креп- активизирането на необвързаните стра- 
ко е внесена във всички решения, ни в осъществяването на техните цели. 
включвайки и онези по най-спорните 
въпроси.

На този план е оказана решителна С ЛИЦЕ КЪМ „ВЪТРЕШНИТЕ" ПРОБ- и международни рамки, 
съпротива срещу натисците и опити- ЛЕМИ НА ДВИЖЕНИЕТО 
те за разбиване на единството и пре
насочване на политиката за необвър
заност," както що бяха премахнати
всички лекции зт естествени съюзници трешните" проблеми на 
и естествени- неприятели, относно за действувайки с цел 
пътищата, по които трябва да върви 
необвързаността.

на ос-
угрозен. Поради това тя представля- 
на неоценим принос към подобрение
то на международното положение

на хоризонта не се

света, момент 
необвързаните страни

вла Не може да спре". Министерската да поемат своя ДЯЛ от отговорността.
Всичко това получи изява в приетия момента, когато 

и себе забелязва нито едно по-сериозно уси
лие в тази насока. Нейните ефекти 
ще се почувствуват по-дългосрочно.

Делхийските съвещания не можаха 
сами да пренасочат хода на събития-

Призив, отправен към света 
си, както и в Резолюцията с която 
се установява Ден на необвързаността, 
които ще се ознаменува в национални

та, нито да разрешат всички дилеми, 
които движението се намира, 

вносните разделения, 
и стълкновенията. Но си-

НЕ СЪЩЕСТВУВА НЕПРЕОДОЛИМИ 
ТРУДНОСТИ

пред 
главно поради 
разликите

В Делхи министрите обърнаха вни- 
и мание и към собствените относно „въ- 

движението, 
да се помогне 

разрешаването на взаимните спорове 
по миролюбив начин, 

предвид досегашните опити

Резултатите на Министерската кон
ференция още дълго ще се анализи- дойде в право време, че 
рат, като едно навременно извънред- поръки имат траен характер, че даде
но усилие за оздравяване на между- ните отговори са резултат на широко 
народните отношения. Изходът й пред- съгласие, постигнато при демократи- 
ставлява още едно доказателство, че чен диалог, в откровено стълкновЯва- 
не съществуват непреодолими трудно- не с развълнуваното световно всеки- 

вързаните страни в Белград и Шес- сти ако движението обосновава дей- дневие и с дългосрочните проблеми,
необвързаните ствуването си върху коренните прин- а над всичко с отпорите на силите

ципи на политиката за необвързаност. на стату-квото. Без оглед на някои
да Конференцията премина в знак на се- неизяснени въпроси, които са р.езул-

риозни оценки на актуалния момент, тат на незбежните компромиси, би би- 
но и в знак на оптимизъм, при уве- ло твърде погрешно ако не и безот-

да се -игнорира значението 
на да предложи изход от дълбоката на този международен консенсус, чия-
ват единствена сила, готова и способ- то^основа постоянно се разширява или

да му се придава едностранчив ха-
----------------------- —--------------------------------------- рактер. Още по-безотговорно би било
___________________________________ _______ своите желания да превръщаме в дей-
___________________________________ _ствителност чрез постоянно заключва

не, че движението се намира в кри
за, макар че двадесет години се на
мира в постоянен възход.

Министер.ската конференция още 
веднаж потвърди, че необвързаността 
стана съставна част н& международния 
живот, че политиката за необвързаност 
е по-вградена в международните отно-. 
щения повече от когато и да било 
по-рано, без оглед на това че дви
жението

гурно е, че тази министерска среща 
нейните

и конфликти
Срещата в Делхи затова и можеше взимайки 

да приеме необвързани становища по на този план, ртделно становищата на 
основни проблеми, срещу кои- Министерската конференция на необ- 

то се постави акционно. В тази насо
ка Заключителната декларация на сре- тата ко

всички

нференция на 
на най-високо равнище в Хавана. Те 
призваха необвързаните страни

щата съдържа конзистентни оценки 
за ривалитета на великите сили и бло
ковете в борбата за сфери на влия
ние, като основна причина за влоша
ването

отделят нужното внимание на тези въ^ 
проси, което още веднаж сложи то

на международната обстанов- зи проблем в центъра на активността реност, че необвързаните представля- говорно, 
ка; осъда на употребата на сила и на необвързаните страни. Разработе- 
решителна съротива срещу интервен- ният делови документ на югославската
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срещаше трудност и когато 
това нещо трябваше адекватно да от 
рази. Срещата в Делхи създаде ус
ловия за още по-активно излизане на 
необвързаните страни. Тези условия 
са дотолкова по-благоприятни, докол- 
кото принципите на политиката на не
обвързаност

език.

С указ на президента на Републиката от 22 декем
ври 1964 година. „Комунист" 
родно освобождение, а 
с орден братство и единство

Председател йа Издателския съвет на Изданията 
на „Комунист" за СР СЪрбия Мария Тодорович. 

Секретар на редакцията: Споменка Топалович.

е отличен с Орден на 
с указ от 22 декември 1974

са приложени при трети
рането на всички проблеми, отделно 
на всички кризисни огнища, без оглед 
не техните непосродствени или дълго
срочни извори.

със златен- венец.



ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО
РИБАРЦИ

Големи комунално-битови Токът-на преден планакции В местната общност в село Рибарци за десет 
дена събрани над 150 хиляди динара, предназначени 
за нискотоиовата мрежа в селото, което през на
стоящата година трябва да се електрифицира

Как се провежда акцията 
ни осведоми Владимир Анаста 
сов, член и касиер в коми
тета по електрификация.

— Акцията напредва добре. 
От общо 30 домакинства, кол 
кото ги има в село, само 5 
не са се квлючили в акция
та, но мисля че и те ще се 
включат. За десет дена съб
рахме над 150 хиляди дина
ра.' Акцията е в ход и до 
началото на март ще събе
рем и останалите пари. Дого
варяме се как парите най- 
целесъобразно да използва
ме, да набавим стълбове, тел 
и друго което е необходимо, 
защото материала всекиднев
но поскъпва, — изтъкна Ана
стасов.

На заседанието граждани
те раздвижиха още един въ
прос, отделяне на местната 
общност Рибарци от местна
та канцелария в с. Бранков- 
ци и да се приобщи към 
местната канцелария в с. Ра

си» дичевци, която през настоя
щата година ще започне да 
работи.

* Село Звонци 
130 домакинства с 

жители.

има около 
над 470 Съюзът на комунистите 

действува вЪв 
на живота

всички пори

СЕЛО ЗВОНЦИ е едно 
Уолемите села в Бабушнишка 
община, настанено с жители 
от българска народност и 
представлява районен 
тър в общината. То е 
лечено 26

Според общинската програ
ма по електрификация на не- 
електрифицираните села в Бо 
силеградска община, приета 
от страна на Електроразпреде 
лителното в Лесковац, през 
настоящата година и село Ри
барци трябва да се електри
фицира. Макар че проекто
плана по електрификация на 
селото не е готов така че не 
се знае и общата стойност 
на акцията, в селото първи
те акции в тази насоки запо
чнаха. На неотдавна проведе
ното заседание на избирате
лите в селото, на което при- 
съствуваха някои обществено-^ 
политически ръководители от 
общината, бе избран комитет 
по електрификация. Избира
телите приеха решението вся 
ко домакинство да участвува 
с по 10 хиляди динара и да 
помага с работа, при побива- 
не на стълбовете. Веднага 
след заседанието членовете 
на комитета по електрифика
ция, помогнати от останалите 
обществено-политически 
ли, начело с членовете на Съ 
юза на комунистите, раздви
жиха акцията сред население

от по останалата • 
обезпечи 
общност по 
Засега все 
към 600* 000 
тези

част от сумата ще
Самоуправителната 

водоснабдяване, 
още

на местната общност и по 
такъв начин считам, че 
пешно ще реализираме съг
ласувания план за работа. 
Ние раздвижихме инициа 
тива чрез сбор на комунистите

ус-

недостигат 
но и 

бъдат

цен- 
отда-

километра от Ба- 
бушница, а в него съществува

динара, 
средства ще

Обезпечени. Така Звонци ще 
получи в селото, по-често да се съ

бираме и договаряме за съв 
местни акции. Само така ще 
можем

хубава питейна во

по-ускорено да раз
решаваме 
проблеми. Нищо не ни пре
чи, че уставно сме 
зирани в три първични 
ганизации. 
ние

съществуващите

органи-
ор

Когато искаме,
винаги можем и нами

раме форми за договори, ка 
за между другото Миланов.

И наистина, единодействи 
ето на всички субекти" в се 
ло Звонци е налице. В юбилей 
ната 1981 година звончанци 
с право очакват големи ре

зултати в разрешаването на 
съществушващите проблеми. 
Раздвижените акции, докол- 
кото цялостно не се завър

шат в настоящата ще про

дължат идната година.

Звонци

местна канцелария, основно
училище, читалище, има зе 
меделска кооперация „Ер- 

дървообработващ цех 
на горското стопанство в Пи 
рот.

дина ще се построи и здрав 
на станция при участието на 
гражданите с 250 000 дина
ра. Останалата сума ще 
обезпечи Самоуправителната 
общност по здравеопазване 
и Здравният дом в Бабушни- 
ца. Звонци ще получи и ав
томатична телефонна цен
трала с 140 поста, с които 
ще бъдат задоволени иско

ма " "
М. ЯневБ. Костадинов то.

СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА Грипът и неговите вирусиДо Звонци неотдавна „прие 

тигна"" асфалтовото шосе от 
Бабушница ,а някога от Суко- 

Звонци минаваше 
на мина

в Ракита. Широко е 
Звонска баня, отда- 

селото около 3

вете на частни лица и ново- 
банята.

сните съдове и нервната система: пови
шение на проницаемостта на съдовете, 
нарушава се капилярното кръвообръЩе- 
ние,
циркулаторни трастройства в централната 
нервна система (главния мозък), настъп
ват изменения 
вна система.

Епидемиите от грип, наричан също 
„инфлуенца"" са били познати още на 
Хипокрит. Тежки грипни епидемии, 
хващащи понякога целия свят (пандемии), 
са върлували във всички времена. В

имаше грипо- 
1957/58, 1969/69, 1975/78 

така

строящия се хотел в 
Инвеститор е самоуправител- 

общност по ПТТ-съоб-

во през 
и теснолинейката об-

ната
щения-

„Ерма"
известна

хеморагични явления,възникват
по

следните три десетилетия 
зни епидемии в
година. Всички те обаче не бяха

както пандемията

лечена от 
километра. Това е извънреден 
предел, с топла 
вода,

ИНТЕРЕСИТЕ ОБЕДИНЯВАТ 
ЗА ДОГОВОР

във вегетативната нер-

минерална
След като в 1920 г. за първи път бе

ше изолиран вирус на заболели от грип 
свине, а в

действува 
на Со- 

мла- 
мест

разполага с прекрасни 
и почивка.

тежки и смъртоносни, 
през 1918/19 г., известна като „испанска 
болест", от която заболяха 500 милиона 
и умряха 20 милиона души.

В село Звонци 
местнаусловия за отдих 

Недалеч от банята протича 
река Ерма, 
по-нататък в

конференция 
съюз, 1933 г. бе изолиран грипният

циалистическия по-късно молекулярно-която навлиза вирус на човека, 
биологични

организация и
В селото поч- 

осми гражданин е

дежка
изследвания установиха три 
вируси: А, Б и- С, които от

живописно ждре 
планина

Есента и зимата са благоприятни св
одна грип 

като по-честото про- 
сезони

общност.на
типа големи 
своя страна имат

Влашка за разпространение на

на епидемия, тъй
ло между 
и Гребен. Пътят е „пристиг
нал" само до селото, I 
и до банята. Хотелът»

наскоро

ти всеки 
член на 
тите — 
щи в три 
ЦИИ и то 
кост, земеделската коопера
ция, а дървообработващия
цех, а съществува
при основното училище.

__ Разрешаването на отдел-
проблеми и 

са от ин- 
в мест-

зони по-няколко подвида.Съюза на комунис- 
членува- Съвременната серология е изучила 

подробно 
грипа.

но не 
който

60 души, 
партийни организа- 
в местната общ-

тезистудяване на хората през 
о предразполагащ фактор за заразяване 
от грип, а простудата води до намалява 
не но съпротивителните сили на организ-

Към грипния

явленията на имунитета при 
Най-важното откритие е, че ви- 

антигени проявяват тенденция-
ще 

първите 
звончан 

акции 
тази годи-

сега се строи 
трябва да 
си гости.
ЦИ СТОЯТ

русните
та да се променят с течение на времето.

епидемия стават про-

приеме 
Така пред вирус са възприемчи-ма.

При една грипнаи актив белите и домашните ми 
Инкубацията е 

Заболяването

ви лалугерите, 
шки

много 
план за

вследствие на 
реакции започват 

различия. Тези изменения .

антигеността, 
които серологичните 
да показват 
се дължат на „генетични мутации" и во
дят до промени в състава на вирусните 
белтъци, особено на хемаглутинина 
вромонодазата, с което, разбира се, се 
променя и тяхната функция-

мени на— свинете и конете, 
около 2—3 дни.

техният
на е обемист и амбициозен. 

Предвижда се да се асфал 
селото и до

кратка,
протича с температура, кашлица, хрома. 
Продаването на болестта става чрез „ка 
пковия механизъм": при кашляне, ки

при говорене болният разпро 
около себе си невидим аеро-

комунални 
посочените
ни

акции
всички хора 

общност, която има над

тира пътят през 
Звонска баня» 
средства е обезпечил 
налната самоуправителна

Ниш.

за която цел 
Регио

терес на 
ната
100 заети.

От интерес на

и не
хане, дори 
странява 
зол,
центрация — в кина, ТООТРИ и кЪДв- 
то има болни от грип, заразяването

об-
всички е на 

проблеми да се 
съвместно. Свър 

интереси е 
значение за

съдържащ вируса във висока кон-
щиост за пътища в Ф Антигенната изменчивост на грип- 

>на ните вируси е основната причина за 
трудността за лекуването на грипа с ва
ксини, а да се създаде ваксина сре
щу всички известни досега видове е 
много скъпо. Би трябвало веднага при 
започването на епидемия да се създаде 
специфична ваксина, но това за някои 
страни закъснява и често тогава вакси
ната вече не е оптимална.

лежащитезапоч-Преди седем години 
на да се строи и водопровод, 
който през настояЩата 111 ® 
трябва да се завърши, 
вежда се вода от „Вражи 
денец" при Вучидел. Досега 
е построен само един 

километра

разрешават 
зването I 
от съществено

близкостоящите става лесно.на тези

Вирусът на грипа попада в организ- 
човека само чрез дихателните пъ-

До- предстоящите ак:
не разис

успеха на

ции.
ма накла

Комунистите 
само по проблемите в 

колективи — 
Миланов,

Той се размножава в лигавиците 
трахеята;

бронхите.. Пораженията на лигавците на 
тези места е закономерно

к-. най-напред тук поради 
въздействие на вируса засегнати- 

клетки се разрушават, да-

тища.
на носа, фаринкса, гърлото,кват

своите трудови 
казва ЙорДан

на първичната
Съюза на комунисти- 

общност. На- 
той, това са 

всеки от нас

от
от водо- сек-трите

провода. Водопроводът 
струва 4 милиона динара, от ко 
ито населението чрез 
самооблагане ще обезпечи 50 

2 на сто

И ПОСТОЯННО 
ТОК-

ще органи-
ретар 
зация на

явление 
сично
те епителни 
вейки възможност на вируса да прони- 

по-дълбоко в тъканите и да окаже 
токсичното си действие върху кръвоно

Като най-важни в борбата срещу 
грипа остават хигиенните и профилак
тични мерки и трябва да признаем, че 
все пак проблемът за грипа остава нере 
шен поне за близките няколко години.

местно
местнатате в

против,

иой-двйно трябва ДО с® ,кл|° 
цИ Нашата активност е в 
ССТН, делегацията, Съ ввтъ

каза 
в коитона сто от сумата —

■ърху лични доходи и 4 
на сто върху кадастралния 
Доход и с доброволен труд-

кне
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Нишките писатели 

за романа „Пролет 

на Тримеждиего“

КУЛТУРНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАИЗ ДЕЙНОСТТА

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ВСЕСТРАННА 

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ
период (1976—1980) 

културни изяви
* През изтеклия средносрочен 

значително са насърчвани самодейните

Йните театри — пет в Алек 
синац, едно във Враня и три 

Смедеревска паланка, 
шест в рамките на пограни
чното сътрудничество — три 
в Годеч и три в Драгоман, 
две гостувания 
пие и Алексинац и две пред

Лазаров, Ми^о Стоянович, Мо 
мир Тодоров и др.

на Друже 
писателите в СъР 

литератур-

Нишката секция
оживена 

дейност. С подбра
га също св Разви ството на;Скупщината на общинска

та културна общност на инте 
ресите в Димитровградска об 
щина може да отчете поло
жителни резултати за изте 
клия средносрочен период. 
След приемането на програ 
мата по обществено-иконо-

бия организиракултурна се изказа-ПрисъствУваЯ4ите 
ха върху съД'ьржанивто и 

качества на

т.г.на 21 февруарикултурно-художествени 
театрални

на вечер
клуба на Издателство „Гра 

дина" в Ниш, на която раз
мило Ни

нив
илипрограми 

представления димитровград
ските самодейци

пъти в Годеч, четири в 
Гол

в художествените
романа, 
манът

Изтъкна се, че ро- 
на Присойски

характер и чрез

гостуваха романана 
— Присойски „Пролет

гледа 
колов 
на тримеждието".

има
петПроку-в епически 

фабулата и образите е свър- 
един край, който пред

Драгоман и един път в 
ямо Малово. Понеже се ка

зан с 
ставява
лични народи и народности.

Д-р Сава Пенчич говори 
като го оцени

творба, посвете
на на живота и борбата на 
българската 
последната
етнически сложен край.

загостувания
се представиха 

димитровградските зри 
пет пъти, а драгоманча

сао за разменни
връзка между раз-катогодечани романа

литературнапред 
тели
ни четири пъти също с кул 
турно-художественни и театра
лни представления.

на писатели-Разискването 
те в Ниш 
мана на

народност през 
война, в твърде 

Съ-
във връзка с ро 

Присойски „Пролет 
на тримеждието" показа, че 

бариера не тряб-
Да напомним, че с това не 

дейността на 
общност. Зна-

битията се предадени Дрз- 
понякога по траги- езиковата 

ва да бъде пречка
се изчерпва 
Културната 
чителни средства тя е отде 
пила за развитието на библи

матично, 
чен начин с твърде интерес-, 
ни образи, 
че Присойски е добре раз-

за запоз-
с литературата 

народност
нанаване 

българската 
Югославия, в която този ро-

Той подчерта,
в

подвижнодело,отечното 
то кино, развитието на са
модейността, дейността на 
музикалната младеж, госту
ването на известни певчес-

тази сложна и дели- 
тема след всестранно 

историческите .

решил 
катна
проучване на 
материали, вградени в рома
на. Той оценява че то-

ман има значителен принос 
за нейното обогатяване. С

печатане на откъс от романа 
в сп. Градина ще се даде 
възможност

Сценичен ораторий по повод забележителни годишнини ки, танцови, музикални и 
други състави и театри в Ди
митровград.

Задълбочавайки самоупра
влението в тази област на 

дейност, пред 
общност занап- 

неотменно стои задача-

ва е романизирана хро
ника на най-важните съ
бития на граничното населе
ние в тази част на нашата

по-широк 
кръг хора от сърбохърватска 
та езикова област да се за- 

съдържанието

на романа. Даде се предло 
жение в бъдеще по често да 
се разисква върху литератур 
ните творби на писателите от 
българската народност в Юго 
славия.

на
ставления в местните общно 
сти — Куса врана и Желюша.

Не по-малки резултати по 
стига и културно-художестве 
ното дружество „Георги Ди 
митров'"'. Своята програм 
на дейност провежда в из
пълняването на музикално-сце
нични и културно-забавни про 
грами. Общо са изпълнени 
60 програми — 30 програми 
по повод на тържествения съ 
брания в навечерието на при 
зниците и забележителни да 
ти, 12 гостувания настрана, 
14 програми в рамките на 
пограничното сътрудничес

тво и 4 програми на село и 
в града.

СъЩо така през този пери 
од в местните общности — 
Лукавица, Желюша, Гоиндол, 
Скървеница, Смиловци мла 
дежките първични организа
ции, относно техните сек
ции по култура, са подгот 
вили 25 премиерни и 70 ре- 
призни културно-художестве
ни програми.

От 1979 година запбчна да 
се провежда манифестацията 
„Срещи на селата". В нея 
участвуват младежките пър
вични организации от Лука- 
вица, Белеш, Желюша, Го
индол и Смиловци. Тези про 
грами имат състезателен ха 
рактер, което положително 
се отразява върху качество 
то на програмата.

През отчетния период Кул
турната общност съвместно 
с останалите ведомства в об 
пастта на културата органи
зира 13 художествени излож 
би, пет от които за общи на 
художници — самодейци от 
територията на общината, 
пет самостоятелни изложби 
на художници с академично 
образование и три смесени.

През този период в рам
ките на 
рудничество 
ровград от една страна и Го 
деч и Драгоман (НРБ) от дру

мическо развитие за пери
од 1976—1980 година, култур
ната общност всяка годи
на утвърждава програма на 
културните дейности. Тези
програми главно са изпъл
нявани, с изключение на ин 
вестиционната програма, реа 
лизирана само с 25 на сто.

Най-забележителната кул
турна проява безспорно са 
„Майските срещи" на на
рода и народностите от СР 
Сърбия. Всяка година в на 
вечерието на Деня на мла
достта към 250 младежи и 
девойки от албанската, ру
мънската, унгарската, сло- 

, вашката, русинската, турска
та и българската народност 
и сръбския народ задълбо
чават братството и единство 
то, изпълнявайки национал 
ни танци, песни, стихове... 
Общо през средносрочния 
период са взели участие 
към 1300 младежи и девой

познаят съсстрана.
В своето встъпително 

во Пенчич говори за идеята 
на съпр.отивата, 
романа, за. образите на отдел 
ни личности от романа.

човешката 
Културната 
ред
та напълно да завледаят о% 
ношенията на свободната ра
змяна на труда както и съг-

сло-

отразена в

ласуването на интересите и В разискването взеха уча 
стие почти всички присъс- 
твуващи, между които Са- 
ша Хаджи — Танчич, Асен

пълно задоволяване на кул

турните потребности на на
селението в общината. Б. Н.

Ст. Н.

СРЕЩИ

Стойне Дъннов: „Най- 
много обичам мемоа- 

рната литература“
СТОЙНЕ ДЪНКОВ срещнахме в чи 

талията на библиотеката в Божица. Той 
тук е чест гост. Библиотекарката Виоле 

та Рангелова ни каза, че той е и най-ре 
вностен читател в Божица. Дълъг е спи 
съкът на книгите, които той е прочел.

ки, от всички народности и 
народа в СР Сърбия.

Твърде богата дейност 
разви и самодейният театър 
„Христо Ботев", който има 
богата традиция и в който 
активно работят на самоде 
Йни начала към 40 души — 
любители на театралното из 
куство. През изтеклия пе
риод самодейният театър 
подготви 10 пиеси (всяка го 
дина по две). С тях не само

— Имам много свободно време. В 
момента не работя. Очаквам пенсия. В 
къщи отглеждам десет овце и две свине. 
Обичам четенето и почти цялото свобод
но време прекарвам над книгата... — каз 
ва Дънков.

— Забрави да споменеш „Майка" от 
Горки, „Ана Каренина" и разказите 
Бранко Чопич.

на

Дънков потвърждава и добавя, че 
с удоволствие е прочел „Ана Каренина" и 
има намерение отново да я 

— В момента

се представи в града, но и ре
довно

С помощта на библцсхуекарката, Стой
не Дънков си припомня кои книги е про
чел

участвува на регионал 
преглед на самодейни-

чете.
коя книга четете?библиотеката.ния

те театри в Алексинац. Оби
от

— Обичам много мемоарната литера- 
ми оставиха

:— „Крал на петрола" 
четиво

кновено високо се класира, 
така че участвува и на ре
публиканските състезания, на 
които също печели високи 
признания, за мъжка и жен 
ска роля, постановка, сцено 
графия и прочие.

сега е моетотура. Голямо впечатление 
мемоарите на Де Гол. След това редовно 
чета книгите от нашето

любимо — казва Стойне Дънков, 
— имам време да следвам и да „гоня“ 

образование,революционно 
движение. Прочел съм почти всички хро
ники от НОБ в Югоизточна Сърбия 

библиотеката 
помня си Дънков. — Разбира се, не мо
же, а да не прочете човек литературни
те творби на нашия нобеловец Иво Ан- 
дрич. Аз прочетех „Мостът на река Дри
на", „Прокълнатият двор"...

Виолета добавя:

високо въпреки, че ве
че съм в пенсия... Още веднъж подчер
тавам, че библиотеката в Божица допри- 
несе да се създаде при мен голям на
вик за четене. И по-рано съм чел. Имам 
малка библиотека 
ше тази библиотека

с ко
ито разполага при-

Общо са изпълнени 58 теа 
трални представления, и то: 
10 премиерни и 30 репризни 
в Димитровград, осем на 
състезанията между самоде

в къщи, но ако не бе- 
никога нямаше да 

споменах преди

пограничното сът- 
между Димит- прочета книгите, които 

малко. .

Б. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
о

МЛАДИТЕ В НИШКИ РЕГИОН в ГОДИНАТА НА ЮБИЛЕЯ

Вдъхновянв на изворите на Революцията
Юбилеят на въстанието и социалистическа 

полюция на народите и народностите ическата
всички младежи и девойки 
ставлява вдъхновяване на 
Взимайки активно участие в ознаменуването 
велик юбилеи, младите още по-добро 
познаят с величието на въстаническкте 
година и на всички преломни моменти в изгражда- 
нето на социалистическото самоуправително обще- 
ство и борбата на СЮК и Югославия Щ
отношения между народите и необвързана

Това между другото се из
тъква в ориентационната про
грама за активността на мла
дите в региона в чествуване- 
то на 40-годишнината от въс
танието и революцията, коя
то тези дни прие Председа
телството на МОК на ССМ 
Ниш.

В ориентационната програ
ма се подчертава, че юбилеят

{

Поетична антология' 81ре- Писането 
повод юбилея също 
да се 
ност

на наградни теми по 
трябва

организира като дей- 
в рамките на чествува- 

нето на юбилея.
От изключително значение 

е подготовката

на Югославия за 
регион пред- 
революцията.

в Нишки 
изворите на

*на този 
ще се за
дни 1941

за чествуване 
Деня на младостта, което съ- 

трябва да има юбилеен

Какво остана на края — 
превара или съзнание?

Мъка по душата дълбае 
и реди насипи от неспирна болка.

Кой бди над твоите желания 
и кой откри твоите мечти?

— В невидимото пространство на съня 
незнайна се вплита печал.

Да изгубя исках 
с мислите си същност всяка, 
но в самата забрава 
изчезна следата на спомена.

за равноправни 
политика.

характер. В рамките на тази 
активност особенно е 
по-организирано и 
во да се посрещне и изпра
ти тазгодишната Щафета на 
младостта.

Във всички тези и остана
ли манифестации в рамките 
на чествуването на юбилея, 
младежта в 
трябва да потвърди 
съзнателно определение за

важно

клас, училище" „За самоуп- 
равителен университет" и дру 
ги, както и

по-масо-

активността на
акциимладежта в трудовите 

през 1981 година.
Общинските 

на ССМ трябва да 
мат

I
конференции

предприе- 
всички необходими под- Нишки регион 

своето
в

готовки, та младежите и де
войки да изпълнят успешно 
ролята и задачите нашата самоуправителна соци

алистическа общност 
братимени народи 
сти

на по- 
и народно- 

и да покаже, че смело 
крочи към бъдещето по пъ
теките, които прокара СЮК 
начело с другаря Тито.

К. Георгиев

1
Биляна ЦВЕТКОВА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛО РАЙЧИЛОВЦИ

ВСЕСТРАННА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ
Първичната организация на 

Съюза на социалистическата 
младеж в село Райчиловци е 
една от по-дейните младеж
ки организации в Босилеград 
ска община. В организаци
ята членуват над 30 младе
жи и девойки, които съвмес
тно с останалите обществе
но-политически сили в мест
ната общност, дейно се 
включват в разрешаването на 
жизненотрептящите 
проблеми.

вот. Няколко младежи се чле 
нове на Съюза на комунисти
те, а двама посещават поли
тическата школа при Общин 
ския комитет на СКС в Боси
леград.

Няколко младежи са члено 
ве в делегациите на местната 
общност, а много от онези, кои 
то са заети са членове в самоу 
правителните органи в органи, 
зациите на сдружения труд.

Според приетата програ
ма за работа през настояща
та година пред младежката 
организация в село Райчи
ловци стоят сериозни и отго 
ворни задачи. В течение на 
настоящата година ще се из 
върши цялостна реконстру 
кция на електрическата мре 
жа, за което младите трябва 
да дадат голяма помощ, 
чрез доброволен труд.

— Идейно-политическото и 
марксическото образование 
и занапред остава една от 
трайните задачи на нашата 
организация, — добави Стано

щинскй, регионални и репу
бликански органи. Голя
мо внимание отделяме и 
на културно-забавния жи
вот. Почти всяка седмица 
организираме танцови за
бави, на които често пъти 
са ни гости и младежи от 
Босилеград и околните села 
— изтъкна Станоев.

нифестациите, приети на об
щинско равнище, 
манифестациите,

е голямо насърчение на мла
дите към самотвержен труд 
на работните места, в учи
лищата и на факултетите, на
сърчение към повишена анга
жираност в усъвършенствува- 
нето на самоулравителната си 
стема ло линията на контину- 
итета на социалистическата ре 
волюция У нас, за укрепване 
на всенародната отбрана и об 
ществената самозащита и не
обвързаната роля на 
страна в света.

Затова МОК на ССМ 
Ниш предлага да се 
активността и опреснят съДЪР 
жанията на акциите „Млад ра 
ботник
„Млад земеделец 
равител", „Най-дрбър ученик,

както и в
предвидени 

с програмата на Съюзната и 
Републиканската конференции
на ССМ.

Таченето на революционни
те традиции и придобивки по- 

смисъл в селскилучава възвишен 
юбилейната година. Затова се 
предлага организиране на под 
вижни изложби на теми от За дейността и постижения

та на тази младежка органи
зация разговаряхме с Вин- 
ко Станоев, председател на 
организацията.

— Нашата младежка орга- 
провежда 

които разгле 
материали от об-

НОБ и социалистическата ре
волюция, които организирано 
ще посещават млади от учи

нашата

в
лищата, факултетите, трудови- 

общности. В
засили

те и местните 
тази насока трябва да

активността на младеж- 
акцията „Бойците раз- 

младите записват".

се за-
низация редовно 
заседания, на 
ждаме

самоуправител ", сили
та всамоул-
казват —

ГОРАНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Винко Станоев
ИЗ ДЕЙНОСТТА ИА

на общинатаРазхубавяване Имайки предвид, че мла- 
Райчиловци

ев.
дите от село
притежават собствени поме 
щения (в училището 
своя зала), че имат грамо-

Голямо и плодотворно е 
участието на младите в реа 
лизацията на програмата по 
всенародната отбрана - и об 
ществената самозащита, 
проведената акция 
не бива да ни 
младите от 
със своето участие дадоха 
голдм принос за успешно про 
веждане на акцията и изпъл 
няване на поставените пред- 
местната общност задачи.

По мнението на председа-

450 000 бо- иматгодина ще бъдат произведени
и 5 000 фиданки широколистни

на мла“,и‘нотг™.^"х.. -
В залесяване

рови 
дървета.

Организациите

фон, . шах и 
/и занапред да се очаква съ
държателна и дейна работа 
и целенасочено 
на свободното

може ВДруго,дите горани 
тази година ще 
на голини и ерозивни 
ция на деградирани гори,

—, и разгьрШане 
дейност за укрепване

съзнателност и патриотизъм.
, тазгодишната про 
44 гораиски бригади

залеся-

на гораните в училища- 
повоче акции по урежда-

се изяви „Нищо 
изненада", 

село Райчиловци

площи, мелиора- 
олазване на та ще проведат 

не на училищните дворове.
активност горанската органи- 

община ще раз-

провеждане 
време.

културно-забавния

на въ3“
В своятажизнената среда 

литателна
на соци- в Босилеградска 

по-нататък сътрудничеството си с
на сдружения труд в го-

И обществено-политически- 
В общината.

Освензация
вива думите на 

където най-добра
алистическата

В реализацията иа
грама ще участвуват
с над 4 000 лица, а

живот, според 
Станоев, 
изява засега имат танцови

ят състав и • драматичната 
секция, на които голяма по

мощ оказват младежите —

организациите 
рското дело 
ге организации

Имайки предвид, че 
40-годишнината

в акциите по
активности 

местни
тази година че-запланувани теля на организацията, за 

напред е необходима по-го 
ОК на ССМ и

ване и останалите 
ще бъдат включени почти 
общности и -училищата в

бъдат залесени
110 ха частно 
тополови фиданки, 

борови гори на 
почистят

от въстанието ивсички ствуваме
'социалистическата 
са запланували
във всички тържества 
резултати

За- революция, гораните 
се включат

общината. ляма помощ от
130 ха 

соб-
активно да организация на 

кои-
първичната
Съюза на комунистите,

малко помагаха ра

планувано е да 
(20 ха обществена и 
ственост) с борови и

ученици от средношролския 
център в Босилеград и сту- 

младежите от сено

и с ударнически
свой принос в де- 

виден юби-
I до дадат 

ознаменуване 
Югославските народи и нородно-

М. Янев

то досега 
ботата на младежкатано този орга-дентите,

Райчиловци са дейни и в об-
млади

28 ха и да се
ловото 
лей на

да се поддържат 
повърхнина от 
и разредят 
от 240 ха относно

низация ■ селото.
повърхнина 

така тази
М. Янев

борови гори на
95 ха. Ст^Цо

жи-ществено-политическиясти.

СТРАНИЦА 9

БРАТСТВО * 27 ФЕВРУАРИ



ат ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД ^ 0 Д И Н И 0|

Приета програма за работа пшр[ШЮЦИ1И
възпоменателни ■ ~

Долна Любета и Бо- 
в Долно Тлъми 

възпоме

откриоане на 
плочи в 
силеград, а 
но да се построи

юбилейни 
да придобият

БАБУШНИШ-така, чеОб- насочат СУБНОР ВПредседателството на

щинския съвет I 
бойците в Босилеград,

неотдавна за-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
КА ОБЩИНА

те тържества
на 'делово-възпитателен характер.

ознаменуването на

на Съюза на

Освен Да се запише историятапроведеното 
седание, на което присъству- 
ваха и ръководители на об
ществено-политическите ор
ганизации в общината, прие 
нова програма за работа 
през настоящата година. Бой 
ците от Босилеградска об-

нателна чешма.дати, в прог 
всич

историческите 
рамата се предвижда

където са се во-
На заседанието Председа

телството на 
ганизация

ки места, 
дили борби, провеждали съ
вещания или договори, да 
бъдат трайно обозначени с 

плочи, над

борческата ор 
разгледа и някои 

отнасящи 
дейността на бойците.

необходимо да участву 
ва широк 
менници на
събития в 
околия» чиито граници 
са били определени от 

Нишава' В та- 
очаква

общин-Дойността на
отбор на СУБНОР

въпроси,други 
се до
Членовете на Председателство

кръг съвре- 
военните 

Лужнйшка

ския
в Бабушнишка община 

области: 
задълбочава

възпоменателни 
писи или паметници, 
ще вдъхновяват 
коления. В течение на годи-

обхваща многокоито 
младите по-щина и в предстоящия пе

риод, както и досега, ще се 
застъпват за по-нататъшното 
развитие на обществено-ико 
номическите и самоуправите 

община

та. Всенародната отбрана и 
обществената самозащита, ра 
зрешаването на материална

та основа на бойците,, здрав 
ната защита и жилищния 
въпрос, представляват съ

държанието на новата про

грама на Председателството и 
организацията на бойците.

отчетто приеха финансовия 
за досегашната работа 
Председателството.

от тачене и 
не на
традиции до активно съ 
действие в стопанската 
стабилизация. Тези

на революционните
Власина и 
зи дейност се 
особена

ната Председателството на 
Съюза на бойците предвижда М. Янев

наактивност 
сдруженията на 
те по селата.

Освен
през следващите някол 
ко години могат да се 
очакват и монографии 
на въстаническите села: 
Цървена Ябука, Раков 
дол, Радосина, Стрелац, 
Студена... С плана се 
предвиждат и издаване 
на книги за паметници-

дни 
инициати- бойци-о раздвижена 

ва за
издателската дейност. 

Именно, съвсем

обогатяване и на *
лни отношения в книга,тази

мал-
документи'ко писани 

(свидетелства) за Наро- 
доосвободителната бор
ба на територията на 
Лужница са причината, 
че Общинският отбор на

От следващия брой следете 

нашата нова статия

„Велко Влаховнч — револ
юционер с поетична душа"

Съюза на сдруженията 
на бойците раздвижи 
инициатива за събиране 

напие
те на историята, както 
и книга с биографиите 
на 703 загинали лужни- 
чани. В сравнение с 
твърде разнообразната 
и богата революционна 
дейност по време на

на материали и 
ване на хронология на
народоосвободителното 

в Лужница.
, Членовете на Председател

ството приеха своя програ 
ма за ознаменуване на 40-го 
дишнината на социалистичес 
ката революция на нашите 
народи и народности. Според 
програмата, бойците съвме 
стно с останалите обществе

но-политически сили в общи

ната, своята активност ще

движение 
В тази отговорна зада
ча, ще се ангажират 
оцелели участници от 
войната, някогашни бой 
ци от фронта и тила, 
партийни работници, то 
гавашни скоевци. В тази 
акция по събиране на 
сведения и тяхното за
пазване от забравата'е

всичките военни години, 
в тази област са изда- 

малко книги, па 
изискването Об-

дени 
оттук
щинският отбор да за
сили издателската дей
ност.

Д. Б.

ПОДГОТВИ:
МАТЕЯ АНДОНОВЕДВяРД КАРДЕЛ _ ВЕЛИК ДЪРЖАВНИК,ТЕОРЕТИК И МИСЛИТЕЛ-

"Де последния ден ог твоя живот,драги другарю Байц,остава 
верен на идеалите на нашата революция.Даде огромен принос 
в взгралдането на нашата социалистическа,оаноуправителна, 
необвързана общност я на укрепването на братството н един
ството на нашите народи и народности.Твоя свет** образ на 
комунист и революционер ще бъде пример я подтик ва оегав- 
ните и бъдещите поколения.п

литизъм като извори на моно
полизъм на власт, а с това и 
на политически абсолютизъм 
и икономически привилегии. 
Буржоазната демокрация този 
плурализъм намери в полити
ческата надстройка във вид 
на партиен плурализъм, а на 
практика подкрепяше своето 
абсолютно класово владичес
тво, без оглед на това, че~я 
представляват две или пове
че политически партии.

въвличане3. непосредствено 
на масите в държавното уп
равление по начин, както до
бавя Ленин, като всеки

бъде бюро- 
това никой де

на

известен начин 
крат, а при 
не се превърне в бюрократ. 
Днес някои хора провъзглася
ват, за опортюнизъм известни 
Марксови тълкувания във връ 
зка с- Парижката комуна. В 
действителност не се касае 
за никаква утопия при Маркс, 
но за дълбоко научно основа
на обща перспектива, която 
той даде към развитието на 
социалистическото общество".

В епохалния си труд ,,Насо- противопоставя на многопар- 
ки в развитието на политиче- тийния плурализъм. Това е
ската система на социалистичес плурализъм на самоуправи-
кото самоуправление", която телни интереси, което ще ре-

като платформа за че плурализъм, както на рав
на ноправни самоуправителни су

бекти, така и плурализъм на 
схващания, стремежи и \деи 
и изобщо на „интереси" — 
при свободна демократична 
изява на тяхното, доближава
не, противопоставяне, обедин
яване и синтез. Това е каче-

Хвбхака,13.02.1979 год. ТИТО

Незаменима е ролята на субективните сипи В произведението на Кар- 
дел плурализмът е нов кон- 
цепт, не само по това, че сеЗа-Заедно с другаря Тито, бюрократичен апарат, каквотб 

през целия си живот, Едвард и гениално ръководство да 
Кардел всеотдайно работи го оглавява, не може да из

гради социализъм. Социализ
мът може да се разраства са 

необвързана мо при инициативата на ми
лионните трудови маси, при 
правилна ръководеща роля на 

осо- пролетарската партия. Следо
вателно, развитието на соци
ализма не може да върви по

по повод приемането на 
кона за народните отбори.

В същия доклад Кардел тъл 
кува и класиците на маркс- 
ленинизма във връзка с опа
сността от 
дегенерация на социализма 
и казва така: „Маркс и Ен
гелс във връзка с анализа 
на Парижката комуна ясно 
ни посочиха, че бюрократиз
мът представлява голяма опа 
сност след победата на про
летариата над буржоазията. 
Но те същевременно посочват 
и пътя, по който може да

върху изграждането и разви
тието на самоуправителна, со
циалистическа 
Югославия, като се бори за 
изграждане . на общество, от
разяващо специфичните 
бености на народите и народ 
ностите на Югославия, бори 
се за изнамиране 
собствен път в 
Именно, тази идея е била ре- 
щаваща и по време на голе-

бюрократическата послужи
Единадесетия конгрес
СЮК през 1978. година, Кар
дел даде научна разработка 
на много въпроей, отнасящи
се до по-нататъшното ни ра
звитие.

Две са основните идеи, вър 
ху които Кардел основава те-

наш,на никакъв друг път, освен 
социализма. . пътя на задълбочаване на со

по

циалистическата 
в смисъл на все по-широко 
самоуправление на народните 
маси, в смисъл на все по- 
голямото им въвличане в дър 
жавната машинерия 
най-нисшестоящите органи, до 
най-висшите, в смисъл на 
най-широкото участие

демокрация

орията на самоуправителната 
политическа

ствено нов плурализъм, койтомия исторически прелом 
общественото 
Югославия 
1948—1952

в
система в Юго- същевременно е и израз на 

различия и единство; на пра
во на диференциация и необ-

развитие на 
в периода от 

година, когато на-

д славил. Едната е плурализмът 
на самоуправителните субек
тивни сили.

се осуети тази опасност, 
той, според Маркс и Енглес 
се състои в следното: 1. в 
изборността и изменяемостта 
на всички ръководни служи
тели във

от
ходимост от взаимна отговор
ност и солидарност. Такъв плу 
рализъм може да бъде само- 
управителен, защото той ор
ганически изниква от самоуп-

шата страна се стълкновява 
със сталинския начин на из
граждане на социализъм. За
едно с Тито, главния стратег' 
на- отбраната 
нападки, Кардел изиграва ог
ромна роля в разработката и 
развитието на концепцията на 
работническото самоуправле

ние у нас. „Никакъв съвършен

Плурализмът по потекло и
по значение е дълбоко марк 
сическа и

в непо-
всички органи на 

държавното управление и сто 
панството; 2. в създаването на

демократична идея,средственото управляване във 
всяко отделно

защото изрязява 
на всяко общество и

от сталинските структурата
предприятие, 

учреждение и пр."# казва ме-
равителните позиции, правата, 
но и

в при
знаването на необходимост от 
автономия, .диференциация и 
различаване в су.бектите 
тересите, зарад премахване на 
всеки

такава система на възнаграж- отговорностите на всич
ки субекти на общественотоЖДУ другото в доклада си, из 

несен в Народната 
на ФНРЮ през 1949

даване, която да намали стре 
межа към ръководни посто

ве в държавното управление;

творчество и 
живот.

в политическияи ин-скупщина

година,
монократизмът и — Край —моно-
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

'

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ 

ТОК СПРЯ НАполовин път
' -

В махала Ваклиини, 
се намира от дясната 
на с. Горна Лисина, 
ма ток. А трафопостът 
троен
дини. Не говори ли 
ко сме сплотени?

Преди петнадесетина

която 
страна 

още ня-

ри от 
нье"

една махала 
не искаха 

Рите, понеже

..Гугута- 
да вземат па 

трафопостът е 
около три киломе 

Ще ги коства

е пое 
още преди пет го- отдалечен 

тРа, па

Но тази махала се е оплака 
о» ДО Електродистрибуцията 
в Босилеград, 
взети и ^ 
кои са търсени 
сила", понеже 
До определена 
да получат 
че до техните 
Да се

това кол повече.

ДНИ
делегатът на м. Разсцепеница 
Любен Стойков 
събира пари за стълбове - — 
от всяко семейство 
хиляди (нови) динара. Но и 
тук не всички

така че са 
техните пари. Назапочна да ня-

парите и „на 
ако не дадат 
Дата не Могат 

Казва се, 
къЩи няма 

прокарва линия. Все 
изглежда, че не така сто 

ят работите...4

по Ю

ПРИ ХЛЕБОПЕКАРЯ ВЛАДО ДИНЙВток.се откликват, 
страхувайке се, че парите ще 
им пропаднат.

Има и
пак

Ако човек случайно 
Божица, не може, 
отбие
на Владимир Динов. Мириз
мата на топъл хляб ще те 
накара да влезнеш 
та хлебопекарница, 
правихме и 
Ако това частно 
беше в някой град,

доста свади: къде 
да мине линията от трафо- 
постта. Мнозина (дори и же 
ните) не дават да

посети тогава бил ба — Имам само 13 години 
трудов стаж. Старая се да 
изкарам пенсия на бащиния 
имот и с бащиния занаят, но 
ето не върви. Числото на мо 
ите потребители намалява. 
Имам пълно разбирателство в 
общината. Данъкът не е 
голям. Хората виждат, че 
печалбата не е голяма, но 
любовта към работата 
кара да влагам усилия и, 
продължим века на хлебопе
карницата — казва Владимир 
Динов.

пекарницата 
Щата на Владимир — Арса. 
Тогава, по думите на Владо, 
хлебопекарницата освен хляб, 
произвеждала и други хлеб
ни изделия — мекици, симит, 
кифли...

а да не се 
хлебопекарницатаОчевидно, 

нид би трябвало 
договорно. Място 
ствие тук има 
организация на СК, 
останалите обществно-полити- 
чески сили

втези недоразуме 
да се решат 

за дей-
се отсече

някое дърво, а камо ли да 
се копаят дупки за стълбо
вете на тяхното 
ка бе през пролетта на 1980 
година, когато дойде 
нер да трасира (размери) ли 
нията.
шена работа,
иска да му заповяда къде 
прокарва линията.

Делегатът 
махали —

в негова- 
Това на- 

ние тези дни. 
заведение

и първичната 
както имясто. Та-

Сега Владимир Динов 
га усилия да продължи века 
на хлебопекарницата и да по 

Неговата хле-

вла
в селото. А цен

на помощ могат да им
и -обществено-политиче-

инже-
дори

нямаше да заслужи внимание 
то. да влезе във вестник. Но 
хлебопекарницата в Божица, 
където много стари хора ня 
мат възможност да си под
готвят хляб сами — хлебо
пекарницата на Динов много

ока-
Отиде си - с незавър- жат мелучи пенсия.

бопекарница е всъщност и 
„барометър" за миграцията в 

Най-добре се рабо 
теше от 1972 до 1980 годи
на, когато се изграждаше Ли 

езеро. Сега Владо 
пече по 80 кгр хляб и то

ските ръководства в община-понеже всеки 
да та, като се застъпят за прин

ципни становища, валидни за селото.
всички.

Единствено по тоя 
може и да се ускори елек

трификацията на махала „Раз- 
цепеница" в Горна Лисина.

събра от осем 
хиляди дина

ра за стълбове, но стълбове

Идеалната чистота в хлебо-180 начин
синското пекарницата, хубавите хлебни 

изделия , направени от Вла
до, това потвърждават.

значи за това село и този 
край.

ТЯ съществува от 1935 го
дина. Притежател на хлебо-

още не са пристигнали. Мо 
же би и тук личи колко сме 
отговорни?

Мма и свади: коя 
да даде пари, а коя не. До

всеки втори ден, и приготвя 
хлебчета за закуска на учени 
ците. Б Н.

Новица Методиев, 
м. Ваклиини 
Горна Лисина

махала

ИНТЕРЕСНИ СРЕЩИ СЪС СТАРИ ХОРА

На 95 години плете без очила’СИГНАЛИ

В опасност ли 

Божишката 

черква?

е и качамаци. Дядо й орал с 
два чифта волове, с дървени 
рала. С вълнение си спомня

Баба Димка Арсова от ма
хала Прекопланци, село Ми- 
левци, е истинска енциклопе- 

някогашния

ризи. Новите кълчищни ри
зи — казва баба Димка — 
обносвахме за коледа.

Ние, децата много оби 
чахме дядо ни Станко. Сут
рин отиваше в. селската кръ 
чма (в Топли дол тогава има 
ше и училище). Като днес го 
гледам — с бели беневреци, 
сура антерия и черна шуба- 
ра от агнешка кожа. Вечер 
се върщаше „джумбушлия", 
хващаше ни за ръка и ни. 
учеше да играем хоро. Ко
гато се уморехме, сядахме 
около него и той започваше 
да пее „Марко пойде у шу- 
ри на гости, и поведе Еле
на невеста...". Станко знае
ше много песни, беше изве
стен песнопоец и игроорец. 
Сам си правеше инструмен
тите, беше направил гусла, 
кемене, гайди... — казва ба 
ба Димка.

селскидия за
бит. Пази спомени за множе
ство важни и незначителни 
събития и преживелици, раз
казва увлекателно и леко, ся
каш книга чете. Въпреки че 
още малко са й останали до 
стотната година, тя пленЯва 
с остроумието си, пластичност 
та на разказването 
още добре чува и плете без

говалежи землището под чер ; 
квата. в Божица се срути. Ка- 

сиимката

Вследствие големите сне
си. Все

■•Гр
омила.

Баба Димка е родена пре
ди 95 години в махала Муси- 
на, село Топли дол. 
били 9 деца на майка и ба
ща, 5 сестри и 4 братя. За 
нейното семейство може да 
се каже, че о семецство на 
дълголетни хора. Майка й 
живяла 80, сестра й Дена 

100 години, а

кто се вижда на 
още по-голямо количество ка :\}г 
мъни е готово да се срути 
иа пътя- С това се явяват 

Едната е -

Казва,

две опасности, 
угроза за пътя през селото !' Ж

Димка Арсова

за големите стада овце и 
говеда, за буйните вечерни 
огньове край егреците и за 
проточените овчарски и жет
варски песни.

Пази спомени за много- 
бройните „топила" край То 
плодолска река, в които са 
топени конопите (,връст
ници"), „Гръстниците" след то 
ва чукали с „бияч" и полуЧе 
ната повесма очиствали със 
специална четка. Повесмата 
прели на повесмарки, 
джата „смекчавали" с врела 
вода в дупка, посолена с 
пресята пепел. От вълната 
ткаели бал6, а от кълчища 
та — кълчищно платно. за

живяла над 
НОЙНИЯТ брат Христо о на 97- 

най-ста- 
село Топли дол.

защита на държавата. Са 
сграда иа черквата с в 

добро състояние и затова е 
нужно да со предприемат мор 

навреме да се продовра- 
на земята.

От моминството й най- 
много разказва за хубавите 
сърмени саи и буйните чер- 
венобузи 
за многобройните селски хо

годишна възраст и е 
жител врият

За детството си баба Дим- 
сякаш вчера е би планински моми,ка говори 

ло, а не преди девет десе- 
Хубаво си спомня

ки
ти срутването

ра и седенки.
Димка Арсова се омъжила 

на 23 години. Оттогава знае 
цялата история на махала 
Прекопланци и село Милев- 
ци^ Тогава махалата 

а пре- много по-голяма, а домаки
ните Неделко, Атанас, Дой- 

Истратия,
Иван и Стоичко били замож
ни животновъди.

тилетия. 
за низката сламена селска къБожи

ком
общност вМестната

пълна с хора — отщурка, 
пеленачета до потънали

трябва да осведоми
с тяхна помощ

проблема.

а
потентните и

Да реши
дълбока старост дядовци. 
Разказва картинно за големи
те ниви (после разделени с 
многобройни „вистове ), за 
буйните жита по тях, за ту 
чните зъРна на ръж™» вчв" 

от коя

и може да бъДат повредени 
минаващи хора. А другата^ е

била

има предвид 
най-много де 

път за учили-

— угроза за черквата в Трябва да се
най-важното тук 
ца минават на 
щето.

Милен,чин,жица.

Както е известно, Божичиа- 
та черкаа е най-стар истори- 

този край

овеса, елдата,мина,
то правили вкусни попарници Стоян ЕВТИМОВ

Б. Н.

чески паметник ■
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ж.п. гара (сега 
се отла-

на тротоара от 
„рампата" а Димитровград

И се пренася от един

Изграждането 
и автогарата) до 
га от
друг средносрочеи

А въпросът може да се 
някой от ръководителите да

ВЛАКЪТ гърми през туне-
Д° година на година.

план ..
Млад мъж, седнал

Сабина, я прегърща през ра
менете. реши съвсем просто: 

се засели на тази
даИзвинете, може ли

другаде!сложите ръката си стига

улица.
— Разбира се — отговори

си помислех, четойг Г“ но
познаваме отскоро!

ШАма па кавеиа
КОМШИЯТА СТОЯН отиде у петак у Дими

тровград на пазар. Дадо му паре да ми купи 
койе работе, койе нийе немамо у задругуту.

не-

Вечерту излезо на сред село да га сретнем.
Стиже автобусат, излезоше човеци Стоян га нема.. . 

Нищо, отидо си дома. Реко айде на ютре 
Дойде жена му Петрана.дън че га сретнем.

— Бре, Манчо кикво~ ли се случи на мойега 
Стояна. Нема га да дойде — рече жената

знае дека йе по чашкуту и
малко

уплашена. Она си га 
може негде да йе остал.

На ютре дън пак излезомо на сред село. 
Пак стиже автобусат — Стояна нема, па нема.

Йедва ноч прекарамо. Стояновица ми дава 
зор да идем у град и да ги тражим, да видим 
да нейе болан.

Прекара некико ноч и на ютре дън седнем 
у автобусат та у Димитровград. Отидо първо у Га- 
циното. Знам дека Стоян там обичеше да седне и 
додека си не пойде автобусат он си све пийе 
грейану, час бирицу. Улезо там — децата ми каза- 
ше дека нейе улазил у кърчмуту. Отидо у „Балкан" 
гледам нема га и тамо. Бре, уплаши се и я- Реко 
айде да свърнем и у „Пирот" 
ми се сгьвни пред очи и седо да испийем йедън

Без думи
час

ХУМОР ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

НЕВЕСТО, ПОКАЖИ СИ СИЛАТАнема га. Нещо

да пробута между 
младоженеца дебели- 

Младоженецът при 
с всичка

! с другата се опитва 
пояса и корема на 
те вълнени чорапи, 
това има само една задача

чай. В РАМКИТЕ на сватбените тържества 
в селата от Тлъмински район, някога съ
ществувал „адет'"' 
на невястата.

— Бре, бай Манчо, каже Йедън познат, що 
си толко потъвнел? Имаш некикве муйе?

— Абе, реко му я — Стоян Шишето оди наше, 
и пойдо да га тражим ... 

изока човекът — ега у новото 
кавене у автобускуту, седи тамо и не излази ...

Не сърбну од чаят, узо тоягуту та на гарата. 
Улазим у новуту автобуску. Не може да се опрайим. 
Кубетия ко на църкву, автобуси се развърели, та 
пиле не може да мине. Ка улезо у каването Стоян 

-седал с йоще двойица и пийе и се грейе.
— Бре Стояне, реко му я, що не доодиш 

ната, че умре оди стра за тебе?
— Бай Манчо, каже он, да смо .тражили да 

ни напрайе теквуя кавену нема да има паре... А 
са ем автобусна, ем кавена... Нека жената тура на 
кравете, а за мене дт се не грижи... Автобус ми 
Йе пред вратата. Щом решим да си пойдем че ула
зим у нега и право у село.

!за проверка силата 
Този обичай е имал съще-

'ила да надува корема си.
Щом като невястата посегне с ръка

та си за пояса на младоженеца, свато
вете и^ домашните гости рипват от места-1 
га си и настъпва общ смях, надвикване, 
бодрене на невястата да успее, а мла
доженецът да отстои, весела вълна за
хваща софрата и хвърля в транс весе
лите сватбари. Сватовете „подценяват" 
невястата и фамилията й, а домашните 
гости същото правят с младоженеца и 
родата му. От всички страни плющят ра
зни задявки и закачки, вицове и „дръж
ки", смях и викове разтръсват къщата, 
а атмосферата се превръща в урнебес. 
Най-сетне отеква аплодисмент, гостите 
сядат, правят „тока"
силата на невястата, затракват лъжиците 
и вилиците, „предаваньето" продължава 
с останалите „адети"...

Старите хора, които ми разказаха за 
този обичай казват, че не се е случило 
невястата да не промъкне вълнените чо
рапи под пояса на младоженеца. И. за 
ова си имало хас. Младоженецът отна

чало здравата опъва корема си, но щом 
като почувствува, че невястата му не мо
же да промъкне „пустите" чорапи, той 
*езабелязано олабява корема си... Защо 
завистливите съседи утре

некадърна невяста.
Записал Кирил Георгиев

по това времествено значение, понеже 
домакинствата се нуждаели от здрави, 

силни и работливи снахи. Но безспорно 
е и хумористичното и „весело"" значе
ние на обичая, който е упражняван с цел

село три дъна га нема 
— Стоян

да издигне веселата атмосфера до „ус- 
ветление".

На първия ден от сватбеното търже

ство младоженецът отива със сватове в 
къщата на невястата и след „предава — 
ньето" отвежда си я в къщи. Отначало 
невястата се намира в отделно помеще- 
«ие, където я китят, а сватовете и ро
дата на домакина се веселят в главното 
помещение. Към средата на увеселение
то се "прави „предаваньето"" — един от 
роднините на невястата, обикновено по- 
стар брат или братовчед, въвежда наки
чената невяста при сватовете за да им 
Я предаде. Но преди да я приеме све
кърът и след това да я предаде на де
вера и младоженеца за да мине из со
фрата, устроява се горе спомнатия „адет" 
за проверка на силата й. На срамуваща
та се навяста се дават дебели вълнени 
чорапи, които тя трябва да промъкне 
под пояса на младоженеца. Но задачата 
Й не е лесна — младоженецът предва
рително здравата е стегнал пояса (или 
оемъка), че конец не може да мине. Не
вястата с едната си ръка тегли пояса, а

же-

пият кръчма за
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