
С указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Гито 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.

ьрактВо
■* вестник ид ьългарската народност в сан» 'Югославия

ГОДИНА ХХН » БРОЙ 1012 3_ЮЛИ 1981 Г. * ЦЕНА 3 ДИН.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ЛИТИЧЕСКО СИГУРНОСТНАТА ОБСТАНОВКА В НИШКИ РЕГИ

НА МОК НА СКС В НИШ ЗА ПО
’Ч

он

На врага па затворим 

всички простори
.

Политическата активност на 
Съюза на комунистите и на 
останалите обществено-поли- 

обществени орга 
низации, на правосъдните ор 
гени .делегациите и делегат 
ските скупщини, на органите 
за обществена и държавна 
сигурност и на самоуправител

Във всички първични 
ганизации на СК и

°Р-
ВЪВ всич-

■ ки среди се изразява готов-
тически ност за решително и органи

зирано противопоставяне на
всички видове национализъм, 
особено на великосръбския, 
както на всички вътрешни 
и външни врагове на необ
вързана Югославия и нейно 
то социалистическо самоупра
вление.

ните органи и тела в органи 
защите на сдружения труд в 
Нишки регион се характери
зира със засилена активност, 
бдителност и отговорност 
борбата, за по-нататъшно раз 
витие

Съюзът на комунистите и 
обществено-поли- 

организации, бе из
тъкнато на заседанието, треб
ва по-бързо да преодоляват 
форумната 
приспособяват 
действуването си за широка 
акция сред народните маси, 
в резултат на която ускоре
но ще се решават проблеми
те във връзка с цените, снаб 
дяването на стоки от първа 
необходимост, репроматериа 
ли и суровини, на заетостта 
и други проблеми. Само 
чрез офанзивна акция в база 
та, СК и останалите органи
зирани социалистически сили 
ще затварят на врага всички 
простори, като осуетяват кон 
трареволюционната му дей
ност.

в

40 РЕВОЛЮЦИОННИ ГОДИНИ останалите 
тическина самоуправлението, 

осъществяване на икономиче 
ската стабилизация, укрепва 
н-з и развиване системата на 
всенародната отбрана й обще 
ствената самозащита.

Изхождайки от резултатите 
на тази активност, постижени 
ята в стабилизационната по
литика, мобилността на орга
низираните социалистически 
сили, политическото настрое
ние на трудовите маси, степен 
та на отбранително-защитна 
та способност и състояние 
то на обществения ред 
мир, може да се оцени, че 
политическо-сигурностната об
становка в региона, и покрай 
известни слабости и трудно
сти, главно е добра.

Тази оценка, която минала 
та седмица даде Председа- 

на МОК на СКС в

братска социалистическа родина Титов т си затвореност, даихърът на Втората световна война, 
най-кървавата в историята на човечеството, 
опустошаваше страна след страна, а фашист
ките държази, се готвеха зз нови поробя*
вания
на Европа. И независимостта на Югославия 
беше непосредствено застрашена от фзшистг 
кия вихър.

Комунистическата пертия на Югославия, 
начело с генералния Й секретар Йосип Броз 
Тит.о беше единствената организирана поли
тическа сила, която, схващайки съдбовното 
значение на този исторически момент, има 
смелост и дързновение, пред народните ма
си да каже истината за надвисващата мрач
на опасност над страната. ЮКП смело изла
га своята Програма, с която разкрива пъти
щата за решение в истински интерес на 
народа.

Югославия този важен юбилей, 40 го- метода на
дини от революцията, чествуват с големи 
резултати, които са придобивка от нашата 
социалистическа революция. Чествувайки 4 
юли, Деня на боеца, както и 40 години 
от въоръженото въстание, ръка под ръка, 
мало и голямо, с твърда решимост вървим 
по Титовия революционен път. Колко по-ви
соки са всекидневните резултати

завоевания на Изток и Югсизточ-

толко-
ва по-силна и по-крепка е привлекателната 
мощ на революционното преобразование.

Досегашните ни резултати не влизат в смет
ките само на враговете на нашата социалис
тическа общност, които се опитват да под- 
рива тнай-святото от революцията, да по
сягат върху братството и единството, върху 
нашата Конституция- Такъв беше и неотдав
на опитът на албанските иредентисти на Ко
сово, подхранван от безсмислената политика 
на НР Албания. Но Съюзът на комунистите 
на Косово ведно с другите обществено-поли
тически сили води широка дейност да уни
щожи докрай албанския иредентизъм и на
ционализъм, както и всеки 
лизъм.
народности, още от дните на войната, е 
ясно, че национализмът и шовинизмът, са 
най-жестоките врагове на нашата социалис
тическа революция и на нашата нова, соци
алистическа Югославия-

С принципната си необвързана политика 
Югославия развива широко сътрудничество 
на равноправни начала, без намеса във въ
трешни работи, с всички страни.

Чествувайки Деня на боеца — 4 юли — 
и Деня на въстанието в Сърбия — 7, юли 
— и населението от българската народност 
в нашата братска страна, заедно с другите 
народи и народности, в революционния кон- 
тинуихет, и съвместен живот, постигна ог

ромни резултати.
Неотдавна завършилият Трети конгре 

самоуправителите показа пълната зрялост на 
работническата класа да решава всички об
ществени, стопански и други въпроси от на
шето равитие. Резолюцията която беше при
ета, е задача за реализация-

и

След националната катастрофа през ап
рил 1941 година — от 8000 членове на Пар
тията, от които голям брой са били по ла
герите и затворите, броят й нараства. И 
точно през, тия съдбовни дни, преди 40 
години, ЮКП наброява 12 00 закалени кому-

телството 
Ниш, се обосновава и върху К. Георгиев

в материалното 
първата по

Именно,

резултатите 
производство в 
ловина на годината.
в този период физическият 
обем на производството 
е увеличил с 9, производител 
ността на труда с 5,7 заетост 
та с 3,1 и износът

ДРУГ национа- В този 
брой

В съзнанието на нашите народи инисти. се
Изминаха 4 десетилетия от историческия 

4 юли на 
ческата 
гаря 
те на

когато Комунисти- • Въстаническата

1941 година стр. 3

1941 година,
партия на Югославия начело с дру- 

Тито призова народите и народности- 
Югославия да се дигнат на въстание,

с 55,6
на сто.

Във всички среди в регио
на, бе изтъкнато на заседа
нието, се оказва пълна под 

1 крепа на предприетите мер- 
I ки и акции за уреждане на 
! обстановката в Косово.

същевременно се изразя
ва и незадоволство от бавно 
то развитие на процеса на 
идейна диферснция особено 
в ръководствата на САП Косо 
во. Оценява се, че ускорена 
та диференциация в ръковод
ствата ще допринесе за уско

рена диференциация и в 
базата, което е предпоставка 
за преодоляване на сегаш 
ната сложна обстановка в по 
крайнината.

• Доходното свър-
условие 

за повече произ

водство

• Коментар: Двой

но застрашени 5

Ф Конгресните ре

шения — в жмпо 
дело

• И овчарството е 
хубава професия 7

• Редовни измами

• Малко известни
прелести

на борба против окупаторите и домашните 
не беше от-

зване
предатели. Зовът за въстание 
правен случайно, знаело се че предстои теж
ка, кървава и св/,рхчовешка борба за осво
бождение на страната от окупаторите, борба 

буржоазна власт, борба
равноправна общност на

4

запротив старата 
С7,здаване на нова 
югославските народи и народности.

в Бела църква, 
Йованович —

Само след три дни, 
испанският борец Жикица 
Шпанац В7,звестява началото на в7>станието 

първите народни врагове. За кратко

6
с но

и падат
време в7,станието се разпространява в ця- 

— С7,рбия, Черна Гора, Босналата страна 
и Херцеговина, Хърватско, Словения, Маке- 

В кървавата и неравно

8

дои ия — навред, 
четиригодишна борба дадоха 
1700 000 най-свидни синове и дъщери на на- 

и утрешно по-ща- 
67,деще. Свободата си сюьпо платих-

живот-ите си 11
Съюзът на комунистите като водеща си- 

остоналите субективни сили, ка
кто и досега, през изтеклите 40 години, има 
в предвид светлите юлски дни и своята ре
волюционно авонгардност насочва към раз-

ла ведно сза днешноторода
стливо

ни-ме. Тя не ни е дадена на подар7,к от
повече ни зад7>л-

На читателите и сътрудниците трудовият колек

тив на „Братство“ честити 4 юли — Дсня на боеца 
— и 7 юли — Деня на въстанието в Социалистическа 
република Сърбия.

кого и това нещо още
да я пазим от всеки 

Никой не може да каже, че ни 
дил, а ако някой си каже това 
най-гнусна измислица и фалшификат, 

Народите и народностите

решаване на всекидневните жизнени В7,проси 
с нови задачи, за нови акции и нови успехи 

човек, приобщил се в социал^сти- 
нашата братска об-

Борис КОСТАДИНОВ

похитител, 
е освобо 
— това е

жава

на всеки 
ческото изграждане на 
щност, ч..нашатана



НАС |И У| ПО С В ЕТ А
личности вМАСОВО УБИЙСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИ 

ИРАНОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА МИЛОШ МИНИЧ С ЧУЖДЕСТРАННИ 
ЖУРНАЛИСТИ

Убит Мохамед Бехещи
стена смъртта на Бехещи, би 
ло изтъкнато,

Ис ските агенти

От 'експлозията на две бом 
вечертаф Югославия всичко прави за развитието на добросъседски отноше

ния и сътрудничество ......
че „американ- 

извършиха най-
би, които в неделя 
разорили седалището на исто-голямото злодеяние в 

рията на революцията".
В С7»общенията, които аген 

циите изпращат от 
голямо внимание се посвзща 
ва на едно „стечение на 
стоятелствата". Именно, пър
вата вест за експлозията би 
ла обявена по Радио—техе- 

когато било 
наказа- 

об-

„рГг,'“Л—»агг
едно изграждахме и водихме. От това не ще отстъпим — подчерта членът на | да1вп на управ,„я»вШата
Председателството на ЦК на СКЖ и председател на Съюзната обществена , Иея мска ПортиЯ и предсе- 
система за международни отношения Милош Минич на пресконференцията Д(1Т0Л н„ иранския Върховен

Техеран,

об-
80 чуж:с чуждестранни журналисти. На разговорите присътвуваха 

дестраннн журналисти, като зададоха около петдесет въпроса.
По думите на Минич, Алба

ния обаче, е провеждала дво 
Йна политика. Докато от една 
страна е развивала С'|,грудни 
чество с Югославия на иконо 
■мически план, в 
стигнат значителен успех, 
областта на културното сътРУ 

и дничество, Албания е злоупо
требявала широтата и търпи
мостта на Югославия, изпол
зувайки го за
вражеска дейност в редовете 
на албанската народност.

около В това масово политиче- 
убинство загинали към

личнос-

съд. 
ско 
ирански 
ти, е

80
политически 

още 20 са ранени.
Според съобщенията 

осведомителните агенции, 
бите били сложени в кошни
ца за боклук и експлодира- 
ли в момента, когато Бехе-

Спирайки се няколко пъти 
върху ролята и значението и 
движението на необвързани
те в съвременния свят, Ми
лош Минич подчерта, че не 
може да става дума за на
маляване влиянието на дви
жението и политиката на не- 
■обвързаност. В миналото, 
днес, това движение и тази 
политика са носители на бор
бата за нови по-справедли
ви международни политичес
ки и икономически отноше-

ран в момента, 
изв'ьршено смъртно 
ние на над 11 леЬичар#,

на
бом

винени за контрареволюцион- 
на дейност.

След атентата вГ; > ■.
което е по- Техеран 

власти настоявалив
щи говорил на редовно пар иранските 
тийно събрание, на което при да залазят обществения Р©Д

към 90 лица. Ня- и да изнамерят виновника н-з
ек- кърволролитието. Аятолах Хо

мейии наименовал аятолах Му 
сави Ардебили,

на Иранската ис- държавен прокурор, за пред
лямска скупщина Али Раф- седател на Върховния съд
санджани, министър-лредседа- и за член на Президентския

; телят Мохамед Али Раджаи, съвет, вместо Бехещи (чле
нове на Съвета на Рафсанд- 
жаии и Раджаи, а Съветът из

! съствували
| колкс^ минути преди да 

сплодират бомбите, от залата 
; на сгьбранието излезли пред- 
I седателят

развитие на досегашен

Ал-

ния- Движението за необвър- бания, е повредила принципи 
заност е едно от факторите, 
каза Минич, което играе ва
жна и една от най-значител-

те на невмешателство. Затова 
е било нужно открито да ре
агираме. И ще реагираме все 
дотогава, докато Албания не

&
министърът на изпълнителните 

мини•V работи Безхад Набави, 
стърът на образованието Джа 
вад Бахонар и няколко други

ните роли в запазването на 
тази днешна крехка стабил
ност на мира в света. Движе
нието спря подялбата на све
та на блокове между велики
те сили и неговата роля, ка
то независим, извънблоков ме 
ждународен фактор, днес е от 
огромно значение и без него 
не могат да се решават ни
какви международни въпроси, 
а в Обединените нации е гла
вен действен фактор за прие 
мането на решения,

пълнява функцията президент 
на Републиката вместо Бани 
Садр).

Най-новите събития на иран 
ската политическа сцена из
тласкаха на заден план иран-

прекъоне да се меси във въ
трешни работи на нашата 
страна и напада конституцион
ното ни устройство.

В отношенията с Албания, 
Югославия и по-нататък ще 
се придържа към принципи
те, както и досега, но кате
горично ще инсистира и Алба 
ния да се придържа към тях. 
|Доколкото Албания зачита 
принципите сътрудничеството 
измежду двете страни ще бъ
де перспективно.

Милош Минич лица.
Засега не е известно кой е

сложил бомбите в седалище 
то на ИРП. В официалното съ 
общение на Ислямската 
публика, с което била опове

нища в света и за икономиче
ските проблеми на 
щите се в света. .

развива-
ре- ско-иракския въоръжен кон 

фликт и всички останали съби 
тия в този регион. Сега, ко
гато Бани Садр вече не е пре 
зидент, а неговият най-лют 
противник в борбата за власт 
Бехещи — мъртав, множество 
обстоятелства трябва да се 
обяснят и да се намерят от 
говори на много въпроси. 
Имат ли връзка със смърт
та на Бехещи, който тъй си
стематично смени президен
та, едновременното обявява 

вестта за експлозията

Кратки новини
БЕЛГРАД: На няколкодневно официално приятелско 
посещение в нашата страна тази седмица пребивава 
министърът на външните работи на 
зеф Чирек. Полският външен министър и неговият до
макин, съюзният секретар на външните работи Йосип 
Върховец размениха мнения и становища по наи-акту- 
алните въпроси на обстановка в Европа и двустранните 
отношения-В твърде сърдечна и приятелска атмосфера 
двата министри изразиха задоволство от разви
тието на традиционно добрите отношения между на 
шите две страни и готовността на двете правител- 
сва да допринесят за успешно завършване на Мад
ридската конференция и за развитие и укрепване на 
сътрудничеството и сигурността в духа от Хелзинки. 
ПЕКИН: В края на юни тук се състоял пленум на 
Китайската комунистическа партия, на който била 
приета Резолюция за исторически въпроси („истори
чески документ за Мао Цзе дун") и били извърше

ШИРОТА И ОТВОРЕНОСТ
НР Полша Йо-НЯМА МОДЕЛИ

Чуждестранните 
ти зададоха няколко въпроса 
във вързка отношенията на 
Югославия и Албания след 
контрареволюционните демон 
страции в Косово. Югославия 
от своя страна, подчерта Ми- 
1НИЧ', правеше всичко да се 
развиват добросъседски отно 
шенйя и сътрудничество меж

ду двете страни. В това отно

шение нашата страна показва-

журналис-
Давайки отговор на повече 

въпроса във връзка социали
стическата обнова на Полша 
както и подготовките за из
вънредния конгрес на ПОРП, 
Минич каза,, че в същност 
става дума за социалистиче
ски процес, чиито носители

не на
и погубването на левичарите, 
излизането на високите иран
ски личности от залата някол 
ко минути преди експлозия 
та, или това са „случайнос
ти"? Дали Хомейни, последни 
Ят от тримата велики водачи

са широките народни маси «а 
полския народ, работническа
та класа и полската 
Този процес

на ислямската революция, 
сега е по-силен или по-осамо- 
тен? Кой ще стане нов вожд

Партия, 
върви по свой

на управляващата партия?
Убиството на Бехещи 

же да представлява и начало 
на истинска гражданска вой- 

Иран. За кървопролити 
Техеран засега са обви, 

„американските агенти",

ше извънредна широта, отво- път и на никого и какъвтода
е модел не е образец на то
зи процес, па нито югослав
ски — подчерта Минич.

ни персонални промени в ръководството на партията.
За нов председател на ЦК на ККП бил избран Ху 
Ябан. Досегашният председател на ЦК на ККП Хуа 
Го фън бил избран за последен от шестте подпред
седатели на партията (предварително била приета не
говата оставка на поста председател на ККП] Дън 
Сяопин е избарн за' втор подпредседател на парти
ята и председател на Военната комисия на ЦК. 
БЕЛГРАД: По покана на председателя на Съюзния из
пълнителен съвет Веселин Джуранович, на приятел
ско посещение в нашата страна тези дни пребивава 
членът на революционното правителство на Либий
ската Джамахария Абдусалем Джалуд.
ДЕЛХИ: След четиридневно посещение в Индия, къ- 
дето водил разговори с Индира Ганди, министърът 
на външните работи на НР Китай Хуанг Хуа заминал 
на посещение в Шри Ланка.
МАДРИД: Маратонската Конференция за сътрудни
чество и

мо
рен ост и готовност за подтик 
развитието и сътрудничество

то във всички области, поне

же изхождаше от дълбокото 
убеждение, че това е в ин

терес на двете странни и че 
това е в съгласие с принци

пите на югославската полити- 
политиката на

добросъседско съ-

на в
ето в 
нени 
което
ниците на ИРП (дори и Бани 
Садр е обвинен, 
на ЦИА). Ако

Припомняйки за неотдавна 
състоялото се съвместно за
седание на Председателствата 
>на СФРЮ
Минич каза, че отново е по
твърдено становището, че пол 

необвър- СКИЯТ народ, работническата 
класа и нейната партия са 
призвани да намерят реше
ния за трудностите, през ко
ито минава Полша, без наме
са на който и да било от

е название за против-

и ЦК на сюк,
че е агент 

се стигне до
по-широка разплата между по 
литическите 
Иран, дали

ка
противници в

заност и
армията ще спа 

зва провъзгласената собствена 
неутралност? Ако тя се наме 
си,- поставя .се въпрос — кой 
ще воюва с Ирак и да защи
щава страната от, може би, 
още по-опаоните амбиции

трудничество.

страни.
На пресконференцията Ми

лош Минич говори за глобал
ните

сигурност в Европа продължава да работи 
документ. Оценява се, че по-

на
върху заключителния 
голяма част от документа е готова, но все още не 
са преодоляни основните спорни въпроси, 
на испанската делегация споделил, че „конференци
ята трябва и може да приключи 
кой не

ВЪНШНИ сили?световни въпроси — за
Въпросът, — кой е спе

челил с отстраняването 
Бани Садр и Бехещи е съ
ществен, но засега без отго
вор. Защото трудно се схва
ща логиката на разорителна 
та буря в Иран.

детанта, за конференцията за 
европейска сигурност и сътру 
дничество, за проблемите по 
разоръжаването, преговорите 
на развитите

Шефът на

в юли, понеже ни-глпттттгп е заинтересован да се протака 
край, а народите в Европа очакват конкретни 'резул
тати".

нейният
чи развиващите 

се страни, ‘за кризисните ог-
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V

40 години от въстанието и социалистическата революция

Въстаничесната 

1941 година „Гордо звучи в сърцата и 
мислите на нашите народи 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА"...

Й. Б. Тито

Фашизмът покорява Европа. — Ре- ва подялба на света, която ще отго-" 
жимът свързва Кралство Югославия варя на техните интереси. Фашистка, 
със силите на Оста. Петата наци- хитлеристка Германия покорява Евро- 

велик' боеви па. Първата жертва е Австрия. Втора 
— Чехословакия. Трета Полша. Агре- 

те интереси на народите на Югосла- сията срещу • Полша на 1 септември 
вия. — ЦК на ЮКП: Удари послед- 1939 година означава началото на Вто-

родва в Европа и в целия свят.
Юли 1941 година ще остане запи

сан 4 историята на всички народи и 
народности на Югославия със златни 
букви. Събитията се развиват със све
ткавична скорост:

4 юли — дата, когато се взима ре
шение за въстанието. Заседание на ЦК 
на ЮКП и гласът на Партията:

— На оръжие! Под оръжие! На 
борба!

Думи, изказани на 4 юли в окупи
ран Белград. Те всъщност са изгово- 

А в Югославия? Правителството на рени и приети в цяла Югославия, без 
ствуват много забележителни дати и Цветкович — Мачек подготвя нацио- 
годнни, но само някои от тях наис- нално предателство. След решително- 
тина означават велики исторически пре то .„НЕ“ на 27 март, на 6 април Хи- 
ломи. За нас, за Югославия, безспор- Тлер изкалява яДа си на беззащитно
то това е 1941 година. За нея ДРУ- то население, бомбардирайки Белград.

Правителството бяга в чужбина. Съд- 
„Гордо звучи в сърцата и мислите бата на народа поема в собствените 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ръце ЮКП. ЮКП се готви за военна 
фашизма. Приблизително 

и повече

онална конференция 
договор за отбраната на исторически-

рата световна война. А тогава идва 
прави- на ред западната част на европейския 

Мачек . . . континент. Пред Хитлеровата сила за 
непълни три месеца полагат оръжие 

честта и Дания, Норвегия, Холандия и Фран-

ният час да се осуети национално 
предатеслтво, което подготвя, 
телството на Цветкович 
— Боевият лозунг на Партията: „Всич
ко за честта й свободата — 
свободата за нищо на света!" ция.

В историята на всяка страна съЩе-
сеоглед че тогава в нашата страна 

намират многобройна враженска вой
ска: германска, италианска, българска 

ска — над 600 хиляди и
с жица.ния, въпреки

27 юли — жестока борба срещу 
и домобрани за Дървар и 

,иално начало на въстанието в 
чета в Бела църква. Навсякъде огни- Босна и Херцеговина. На тази дата 
ща на въстание. В 23 партизански от- Дървар е освободен. Въстанието се 
ряда приблизително 15 хиляди бойци, разширява по цяла Босненска крайна, 
Освободени две трети от територия- така че пРез първите дни е създаде- 
та на Сърбия. на шиРока свободна територия в ра-

йона на Дървар, Подгърмеч, Козара, 
в Яня и Пльева.

мно-и унгар
гобройни домашни предатели: усташи, 
домобрани, жандарми, льотичевци и др. усташи

7 юли
гарят Тито писа:

Раджевашката офицакция на
на нашите народи
ПЪРВА.

Тя говори за началото на истори
ческата епопея на нашите народи, тя 
означава- раждане на новото, тЯ е пъ- 
тепоказтел за бъдещето ,тя значи по-

разплата с
12 хиляди членове на ЮКП 
от 30 хиляди членове на Съюза на ко
мунистическата младеж (СКОЮ) започ
ват да изписват най-светлата страница Не минават ни три дни от исто

рическите решения на Политбюро ча 
ЦК на ЮКП, а първите въстанически

лагане на основите, върху които на
родът изгражда занапред своя по- 
красив и по-щастлив живот. Народите 
на Югославия за пръв път в своята

в историята на страната.
При най-трудни условия на окупа- 

Тито и ЦК на ЮКП в началото
27 юли — хрониката на въстаничес- 

изстрели отекват. Име свързано с пър ките дни в Хърватско се пълни със 
вия изстрел: Жикица Йованович — събития. Първите изстрел и са в Лика: 
Шпанац . . . Въстанието получава широк србският народ се дига на въоръже- 
размах. Изниква първата свободна ре- но въстание срещу злодеянията 
публика в

ция,
на май в Загреб организират Майско 

в този съвещание. Партийните ръководители 
велика от Сърбия, Черна гора, Хърватско,

история заедно с кръвта си 
век изписват тази своя обща 
дата. Годината на началото на револю- Словения, Войводина, Босна и Херце- 
ционната борба, ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪР- говина, изправени пред тежката тра-

на гедия, сполетяла югославските народи, 
се договарят за задачите на Партия*

на
покорена Европа — Ужиш- усташите. Формираните герилски отря- 

ката република. Създават се и първите ди. нападат Оръб и го освобождават.
Огласяват се въстанически пушки 
Кордун, Бания, Горски котар, Хърват
ско приморие, Далмация и Славония. 
Новосъздадената НДХ търси помощ от -

наВА, ще' живее вечно в историята органи на народната власт. 
13 юлинашите народи като несравним сим

вол на страдания и гордост,- 
робство и свобода, тяхното умиране и

пламва всенародно въс
тание в Черна гора. Унищоженитяхното та в страната, разделена между четири 

окупатори . . . Въпреки всичко Партията 
остава единна, неразделна, сплотена. 

Според време През май и юни
история навсякъде се формират ударни и дч- 

ограничена. Всъщност, тя верзантски групи, чието ядро пред- 
Начало- ставляват комунистите. А когато на 22

почти всички окупаторски предателскип ,« италианците,
крепости. В зори на 13 юли въстани- ^ октомври 
ците на Катунска нахия нападат Чево, на секретаря на
а Цържнишкидт герилски отряд Вирла- Макед<жия Шагоров, който приключва 
зар. Самия окупатор признава, че македонската парТийна организация 
Черна гора се е вдигнала на въстание. ^ Бкп и не се отзовава на въоръ- 

_В самото начало действуват 30 въста- ж0но въстание _ борбата в Македо- 
нически батальона. започва на 11 октомври. Към

22 юли - акция на Рашичка пар- Я ^ септември е формиран Прн-
тизанска чета в село Тасен край Л.О- партизански отряд от 45 бой-

словен я- На ,, октомври т01“[ напада поли-
Освободилна фронта цв„ската станция и аатворв . Прилеп и 

унищожава телефонната постройка. 
След първото въоръжено стълкновение 

Македония. В те-

раждане, тяхната слава и гордост 
братство и единство.

_ траене тази дата на нашата 
привидно е

зарад предател- 
ЦК на КП на

1941 година почти

не е една, а редица години, 
то на великото дело на народа с Пар- юни фашизмът 
тията начело, тази дата буди чувство 
за всичките години ’на борбата за сво-

се отправя срещу 
СССР, във възванието на ЦК на ЮКП
се казва:

„Удари съдбовния час. Започва ре- 
най-голзмия

бода и за годините на създаване на
нов живот в мира. Всичко, което през шителната битка срещу 
тази редица години изникна красиво враг на работническата класа, битка, 
и велико в тази страна на социализ- която фашистките злодеи сами натра- 
ма. . е свързано с понятието ЧЕТИРИ- пиха ...
ДЕСЕТ И ПЪРВА: целият наш живот,

бляна означава въстанието 
Под знамето на 
е почти цяла

в

„Словенски
„Словенската

Словения-
изтъква:порочевалец" 

на земя не е мирно и идилично тилово 
'място на фашисткия окупатор". Въс- 

с особена сила се развихря 
зони: Лоренско,

Пролетарии от всички страни 
всичко, което имаме и което изграж- Югославия, на свойте места, в пър- 
даме за себе си и поколенията, които вите бойни редове! Сплотете здраво 
ще дойдат."

започва въстанието в 
чение на 
доказва националната си 
и ^става равноправен 
щото югославско въстание.

НОВ-а македонският народ 
самобитност- 

член на всеоб-
танието
край промишлените
Щаерско, Доленско и Нотранско. Зна- 

роля изиграва Любляна, поне- 
войната представля-

и човешки си- ВА и през наши дни пламти с огъня

своите редици около вашия авангард, 
Югославската комунистическа партия- 

на свойто място... Гответе се 
последния и решителен

Навечерието на 1941 година.
Нацистка Германия и фашистка Ита- Всеки

се придружава Япо- спешнс? за 
„Сили на Оста", бой..."

чителна
Въстаническа ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪР- \же по време налия, към които 

ния, се обединяват в 
Целта на „Силите на Оста" — осъШе-

ва извор на материални 
ли за за но-НОВ. В нея до май 1942 го- на революцията и вдъхновява 

ЦК на КП на Слове- ви дръзновени дела.
Това е единственото възвание, ко

ето но 22 юни 1941 година се обна- дина се намираствяване на завоевателни планове, но-

Чествуваив ив юлонитв празници ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
На 7 юли на „Кин-стан" на 

Църноок, пр 
ника на загиналите" : 
да бойци, в присъствието на 
младежи и жители от окол
ните села, представители на 

останалите 
ществено-политически ор 
зации в общината ще поло

жат венци и свежи планински 
цветя. Също така ще се из
върши пресаждане и урежда
не на възпоменателната горич 
ка, засадена преди 
години.

жество ще се проведе в с 
Петърлаш, а на 7 юли в 
с. Сенокос. В навечерието на 

местността „Из- 
Стара планина 1це

край бойци през Пър- 
Второто световно вой- 

На митинга, който що бь

СУРДУЛИЦА съставена от представители на 
СУБНОР ще посетят семей
ствата на загинали бойци.

този А ед памет 
за свобо

анинавата и
ни.На тазгодишния

събор значителен 
остави фактът, че се провеж 
да в годината, когато честву- 
ваме 40-годишнината от въс- 

социалистическата

горански 
печат ще празника на 

ворище" в
пристигне извидническият от 

об- ряд от Димитровград.

ще устроен по този повод ще 
говори прославеният партизтн 

комендант от Лужнишкия 
край Гюро Златкович — Ми- борческата и
скиБАБУШНИЦА

И в Бабушнишка община 
по тържествен начин ще бъ
дат ознаменувани юлските пра 
зници. В навечерието на 4 
юли — Деня на боеца във 
всички местни общности ще 
бъдат организирани тържес
твени събрания, на които ще 
се говори за значението на 
тези исторически дати 
годишнината от въстанието и 
революцията. Както и досега, 
на „Церичйе" ще се проведе 
народен събор.

На 6 юли в с. Раков дол 
ще бъде открита възпомена
телна плоча на падналите от

ганилич. На това място на Стара пла 
нина
ският отряд 
да".

танието и
революция на народите 
народностите в

Предвижда се богато кул
турно-забавна програма, в ко 
ято ще вземат участие само 
дейните колективи, 
състави и изпълнители от об 
щините в Южноморавски ре-

и бил създаден партизан- 
„Момчил войво-БОСИЛЕГРАДСФРЮ.

Главйото тържество ще се 
местността Буковсъстои на 

рид. Пред паметника на заги
налите патриоти на които ще

танцови няколко
централно 

Южноморавски
Тазгодишното

бъдат положени венци ще . 
се проведе народен събор, на 
който освен населението от 

села на Босилеград- 
Търповишка общини ще 

вземат участие и представите
ли на обществено-политичес
ките организации от двете об

тържество в 
регион ще се проведе на 7 
юли на Радан. На митинга реч 

Милош Минич

и 40 ДИМИТРОВГРАДгиои.
В програмата същевремен

но се предвижда в 
юлските празници 
цията да бъдат положени све
жи цветя и венци на възпо
менателни места, исторически 
места и прочие. Делегация,

Деня наЧетвърти юли 
боеца и 7 юли — Деня 
въстанието в Сърбия ще бъ
дат ознаменувани достойно в 
Димитровградска община.

На 4 юли централното тър-

околните 
ска и

чест на 
на РевоДЮ-

ще произнесе 
член но Председателството не

ЦК на СЮК.

В. Б.

на

щини.
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В ВОСИЛЕОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА 
ГРАД

ТИТО КАЗА... Доходното свързване-условие за 

повече производствоИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ НА ДЕЛО

ГнИИЧЦ.'.. .
Суверенитетът на нашата социалистическа федо- 

ратизна общност има свои дълбоки корони в нашата 
народна революция* Нашите народи дадоха огромни 
жертви и проляха потоци от кръв, за да ^танат го
сподари на съдбата ои, за да решават самостоятелно 
за формите на обществено-икономическото си разви-

най-широко

».

Цедите, произтичащи от усилията за ,го-сгр0йностог,анс,а> раз».итие 
на общината през настоящия средносрочен период налагат иа комунистите 
още по-засилена дейност

Как и с какви темпове ще 
се развива Босилеградско об
щина през настоящия сред
носрочен период бо главно 
тема на проведеното на 24 
юни т*г. заседание на Общин
ската конференция на Съюза 
на комунистите в Босилеград.
На заседанието присъствуоаха 
и представители но обществе
но-политическите организации,
Общинската скупщина, стопен 
оките организации, както и 
Миленко Стоилкович, изпълни 
телен секретар в МОК на СКС 
в Лесковац. Уводно изложе
ние във връзка задачите из 
комунистите в приемането и 
осъществяването на средно- 
срочния развоен план изнесе 
Сотир Сотиров, секретар за политическите 
стопанска дейност в община

в организациите задъл 
тази дейност.

Иван Стойнев, генерален ди 
„Босилеград":

период. Но въпре ипетгодишен
из жени заки усилената подготовка, 

вестно число организации иа 
местни об-

тие, което е нужна предпоставка и за 
свързване и сътрудничество върху равноправни осно
ви с други страни и народи. Борейки се за своята 
свобода и против юбщия враг на работническата кла
са и всички миролюбиви сили, югославските народи

ректор иа ТО
— За петгодишното развитие 
на ТО „Босилеград"

приехме развойни плл- 
Когато се касае за ра-

сдружомия труд и 
щности 
стаени

соб-не са изготвили
изготви/развойни планове.

През настоящия средносро- 
Босилеградска об-

ме и 
нове. 
звитието
ство, за което е 
ООСТ „Напредък" запланира
хме изграждане 
ферми и фабрика за прера
ботка на картофи. За реали
зиране на проекта „Морава 
II" извършихме всички подго
товки, ио комунистите в мест
ните общности в това отноше
ние станаха бездействени.

Панайот Дойчинов, предсе
дател иа ОК иа ССТН: — Ма
кар че раздвижвахме инициа 
тиви за изготвяне и приемане 
на развойните планове, все 
пак известно число местни об

на дело осъществиха принципа на пролетарския ин
тернационализъм и дадоха крупен принос към побе
дата над фашизма и укрепването на международните 
сили на обществения прогрес.

чен период 
щина иде тр7,гне към по-ста- 
билно икономическо развитие. 
Главните развойни перспекти-

на селското стопзи- 
задължена

(„Борба", 1 декември 1976 година) на мини-ви са в селското стопанство, 
горското дело, промишленост
та, електрификацията и про
чие. За осъществяване на те
зи задачи, които няма да бъ
дат лесни, необходима е лъл-

БЕЗ ТЪРПИМОСТ КЪМ НАЦИОНАЛИСТИТЕ

Случва се понякога, да проявяваме голяма тър
пимост към прояви на националистически и шовини- 
стически хленчове за мнимото застрашаване на на

не ангажираност на всички тру 
дещи се и граждани в общи
ната, отделно на общвствеио- 

сили
със Съюза на комунистите.

ч ционални позиции или интереси на този или онзи ра
йон и т.н. Отделни хора в Съюза накомунистите до
ри стават носители на

начело

такива прояви.
От друга страна срещаме и схващания, че уж 

се прекалило с правата и ролята .на социалистичес
ките републики и автономните покрайнини, 
уж води към дезинтеграция и отслабване на един
ството на нашата общност.

Комунистите са длъжни принципно да се проти
вопоставят на такива и подобни тенденции.

Ако не

та.
АКЦЕНТИ ОТ РАЗИСКВАНИЯ-Изхождайки от значението 

на настоящия средносрочен 
период .изтъкна Сотиров, подче това щиости и организации на сдру 

жения труд не изготвиха съ
щите. От комунистите в тези 
организации и общности тряб 
ва да се потърси отговорност 
за бездействуването им.

Владимир Стойнев, кондук- 
тор в Автотранспортната орга 
низация: 
извънредни условия за разви 
тието на животновъдство. Но, 
вместо то да се развива, от 
година на година замира. Счи 
там, че една от причините за 
това е слабата активност 
специалистите от „Напредък". 
Вместо да излезат на терена 
сред селскостопанските 
изводители, за което през 
налата година приемаха и кре 
ативни добавъчни, те 
по канцелариите и чакат гото
ви произведения. За това по-

Симеон Иванов от Буцеле-
нашето село вече

готовката за изготвяне на про
грамата започна още през» во" 
втората половина на 1979 го
дина. Тогава бе

В
няколко години се 
ва акцията по 
ция на селото, но същата не 
се развива според плана. Счи 
там, че за това са отговорни 

селото

раздвиж- 
електрифика-извършен ида се появяват сериозни трудно-желаем

сти по нашия път, ние трябва 
гледаме на все още съществуващите проблеми на 
националните отношения- Преди 
схванем, че в днешните наши условия бюрократи 
центра листи ческият и бюрократическо-партикулярис- 
тичният национализъм изобщо не е по-малко опасен 
и контрареволюционен от „класичния" «буржоазен на
ционализъм.

анализ на изтеклия среднс- 
срочен период, както и изди
гнати задачи за

с отворени очи да

по-стройно
всичко трябва да

Общината имастопанско развитие през този комунистите. вчно-

ДИМИТРОВГРАД

САМОУПРАВЛЕНИЕТО Е НАШЕТО 
НАСТОЯЩЕ И 1ЪДЕЩЕВместо да схванат това, отделни 

безотговорно, дори и благосклонно, се 
. различни националистически

нахора твърде
отнасят към

По повод 27 юни — Деня 
на югославските самоуправи- 
тели през миналата седмица 
в Димитровград се състоя 
тържествено заседание на Об 
щинския синдикален съвет. 
Доклад за историческото раз 
витие и значение и за същи
ната на социалистическото са
моуправление изнесе Новак 
Гъргов, председател на ОСС.

Гъргов изтъкна, че от първи
те работнически съвети, чии 
то пълномощия не са обхваща 
ли цялостно нито отношения-

ПР°ЯВИ# а някои си слу- 
жат с добре известните „аргументи“ на буржоазна- 
та шовинистическа

Решителната борба 
една от най-важните

поо-
идеология.

срещу такива прояви днес е 
и основни задачи на Съюза на та в трудовия колеч*ив, а кз- 

мо ли извън него, чрез >-Я' 
колко реформи, промени в 
Конституцията и редица сис
темни закони, чрез усооита 
борба на работническата кла
са начело със Съюза на юго- 

Между другото другарят славските комунисти за раз-

седят
комунистите.

/■

(Из доклада „Ролята на Съюза на 
по-нататъшното изграждане 
обществени отношения", изнесен на Осмия кон
грес на СЮК)

комунистите в 
на социалистиечските

ложение не са отговорни са
мо те, а всички ние.

Стойне Иванов, началник ча 
Отдела на СВР: _ Винаги 
бре планираме, а малко осъ
ществяваме от това. Не

до-

БОСИЛЕГРАД ширяване на 
нкте права, до днешната де
легатска система и Закона за

самоупревител- тър-
сим отговорност за пропуски
те. Считам, че повече трябва 
да се активира работата в 

общности. Проектът 
„Морава II" е шанс, който-неЧествуван Денят на самоуправнтелите сдружения труд 

тическото самоуправление из- 
растна във всеобхватна сис
тема на обществени отноше
ния.

Говорейки за контрарево- 
люционната дейност на ал
банските националисти и ире- 
дентисти на Косово, Гъргов 
изтъкна, че иредентистите не 
успяха да намерят опора 

социалис- работническата класа,
Ясно потвърждава решеността 
на работниците 

М. Я. пътя, начертан от 
I СЮК.

Социалистическото 
равление, необвързаността и 
братството

соцналис-
местните

смеем да изпуснем.
Симеон Захариев, 

тел на ОС: — През настоя-

По повод 27 юни Деня Обща е констатация, че 
самоуправителната 
в Босилеградска юбщина все
кидневно се внедрява и обо
гатява.

в някой самоуправителен ор
ган.

председа
на самоуправнтелите на Юго
славия, в . организациите на 
сдружения труд, местните и 
самоуправителни общности на 
интересите в Босилеградска 
юбщина се проведоха търже
ствени заседания- 

На синдикалните заседания 
трудещите се още един 
по-обстойно

практика
Това пък е още едно дока

зателство за мощния двига

тел на по-нататъшното укреп

ване на самоуправлението и 
самоуправите дните 
тически отношения.

ЩИЯ средносрочен период 
всички трябва по-отговорно да 
действуваме. Стопанските ор
ганизации сигурно трябва по
вече да се активират, 
още повече ако

Това още повече ако се 
около

трудещи се, всеки вто- 
се запознаха с Ри е ангажиран и действува 

досегашното развитие

в Това
коетоима предвид, че от 

1200
се има пред 

вид, че по-широката общност
път да устоят по 

Тито и
влага усилия за 
развитие на общината. Фон
дът за насърчаване

по-ускорено

на са- 
самоупрови- 

отношения и самоуп
равителната практика, 
ще.

на недо
статъчно развитие краища със 
средствата, които

моуправлението, 
телните самоуп-

Гранични оъбори на Стремми- 

ровцн и Долни Нримноя
отпуска, да

ва възможност за стройно сто 
ланско развитие. Но, тези сред 

трябва най-целесъобраз
но да се ползуват.

Симеон Григоров,

Яъоб- и единството — са 
осно-трите единни и крепки 

ви, върху които се обляга ста 
билността на 
изтеклите 31

На нЯкои заседания присъ-
ствува и Лазар Стаменков, де 
легатът на Третия 
«югославските синдикати, кой
то пренесе впечатленията си 
от Конгреса.

ства
Югославия. През 
години социали-конгрес на

На 12 юли (неделя) тази година край Стрезн- 
мировци — Сурдулишка община и Долни Криводол 

Димитровградска община ще се проведат гранич
ни събори. <

председа 
тел на Общинската конференетическото самоуправление в 

нашата страна успешно издър 
жа своя 
'изпит —

ЧКЯ на СКС: — За чувству
ващите се слабости най-отго
ворни сме ние, комунистите. 
Изхождайки от значението на 
настоящия петгодишен 
од от безотговорните 
бва да се търси политическа 
отговорност.

велик исторически
каза

РЯТ Новак Гъргов.
На заседанието бяха връче

на Ран-

накрая друга-На същите, 
изтъкнаха главните

Съборите ще бъдат откритм от 6 до 18 часа. 
На съборите ще бъдат

трудещите се
моменти 

от собствената практика и лро 
блемите, с които се

изпълнени съвместни
културно-забавни програми, а ще има и продажба* на 
разлнчйи

пери-ни и две награди 
но Ставров (грамота и 
бърна значка

Ще трясрещат
в самоулравителните отноше-

стоки. сре-
и на Добри Ди

митров (грамота и бронзова 
значка).

ния*
Т. П. М. Янев
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Из ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКАТА КАМАРА В НИШКОМЕНТАР

Двойно застрашени Дребното стопанство-широ 

но поле за действиеСоциално угрозените лица в Босилеградска общи
на през последните няколко години все повече ста
ват въпрос, който търси точно съблюдаване и пра
вилно решение. Броят на същите се увеличава, а об
ществото изправено пред този проблем влага усилия 
и средства за осъществяване на макар и минимални 
условия на лицата останали без средства и основни 
условия за живот. Средства има, но резултатите кои
то се осъществяват на този план не съответствуват 
на обществените усилия- За 
проблем, не са достатъчни само средства. Впрочем 
и те могат да се намерят под въпрос ако се пов
дигне оня другия: как действува на това поле СОИ 
по социална защита и Центърът по социална работа!

Понастоящем около 95 лица получават постоянна 
парична помощ и същата месечно възлиза на 500 
до 1100 динара. Този износ сигурно е много по-ни- 
зък от предвидения според законопредписанията. Въ
просът обаче е много по-болезен ако се има пред
вид, че на територията на общината все още има 
лица, нуждаещи се от тази помощ.

Без оглед на разширената дейност на Центъра 
(отнеотдавна в компетенция му е и органа по опе
кунство), недостатъчното досегашно сътрудничество с 
местните общности и собствената неажурност не мо
гат да продължават занапред. Ако нищо не се пред
приеме, социално угрозените лица ще бъдат двойно 
угрозени — и от бездействуването на Центъра.

През изтеклата година на 95-те угрозени лица са 
заделени 650 хиляди динара. При това и 47 хиляди 
динара са изразходвани за временна социална по
мощ. В СОИ за различни цели и социална защита са 
останали неизразходвани 910 хиляди динара. През 
настоящата година СОИ ще разполага с 3360 хиляди 
динара: 910 хиляди от миналата година, 1250 хиляди 
динара обезпечава Републиканската СОИ, а останали
те чрез обществени облаги обезпечават трудещите се 
и гражданите в общината. От целокупните тези сред
ства 610 хиляди са запланувани за резерв, а 1630 
хиляди дин. за различни видове пряка социална за 
щита. От последните 1270 хиляди са запланувани за 
постоянна, а 80 хиляди за временна 
мощ.

Д РЕДИЦА ПРОБЛЕМИ СПЪВАТ УСКОРЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ТАЗИ ДОСТА ВАЖНА ОБ 
ЛАСТ В СТОПАНСТВОТО

в дребното стопанство да бъ 
дат настанени 
хиляди работници, проблемът 
наистина трябва да заинтере 
сува по-широк кръг 
Трябва да се изостави шко
луването само за една специ 
алност, а лицата да имат две, 
три, па и повече професии.

За развитието на дребното 
стопанство особено място има 
свързването му със сдруже
ния труд. В рамките на едно 
по-тясно сътрудничество 
програмно свързване дребно 
то стопанство по-леко ще ре 
шава въпроса с набавката на 
суровини и 
ни материали, кадровите про
блеми, набавката на оборуд 
ване за производството 
под.

Развитието на настаняване на работа 
около 1000 души.

промишле
ността същевременно открива 

възможности за раз 
ширяване и създаване на но
ви мощности в областта 
терциалните дейности. Дреб

на
от 80 до 100

разрешаване на този големи
Тъй като дребното стопан- 

сек’оство обхваща няколко хора.на
извънсерийнира: малките, 

производства ( с до 200 зае
ти), сервизни и други услуж 

работилници, занаятчийски 
работилници, домашно ръко
делие и пр., то се явЯва ка
то широко поле за действие.

ното стопанство се явява ка 
то изключително благоприят
на възможност не само за по
пълване структурата на сто
панството, но и за експанзия 
с цел по-оптимално да се 
ползуват и останалите възмо 
жности. Преди всичко обез 
печава се по-стабилна насоче 
ност, увеличение на заетост 
та, по-равномерно развитие 
на ^.общините, задоволяване 
на населението с определени 
видове услуги, произведения 
и пр.

ни

Редица проблеми обаче 
спъват всестранното оазаи- 
тие на дребното стопанство.

и

Липсата на помещения е про 
блем номер едно. Всекиднев 

необходимостта възпроизвюдствено нараства 
от лични услуги и редица дру
ги хранително-вкусови и дру
ги изделия- Явява се лооб- 
лем как да се обезпечат по
мещения за занаятчийски ус 
луги, делови помещения за 
нуждите на дребното стопан
ство, сервизи с различно пре 
дназначение, гостилничарство, 
туризъм, търговия и подобно.

и

ж; Доколкото се касае за зана 
ятчийството тук проблемът е 
във възрастовата структура на 
занаятчиите, която главно е не 
благоприятна. Някои занаяти 
отмират, а за другите не се 
школуват съответни кадри. За 
наятчиите главно се намират 
в по-големите градове, в се

лата няма ТВ майстори, май

стори за поправка на домаш 
ни електрически уреди, а да 
не говорим за майстори по 
поддържане на селскостопзн 
ските машини. На региона 
единствено значително са по
добрени транспортните услу 

има 468 автопревозва-

Строителството на помеще
ния за тези цели трябва да 
бъде грижа не само на соб- 
ствениците, относно работни

ците на сдружения труд 
дребното стопанство, но и на 
обществото като цяло: банки 
те, градоустройствените служ 
би и др.

социална ло- в
■Щ ■ Г--&Изхождайки от това, както каза Митра Дими- 

1 юли т.г. на 95-те -гттрова, директор на Центъра, от 
угрозени лица месечната парична помощ ще се уве
личи с по 200 динара, то годишната сума за 

от 650 ще възлезе на към
че в случай

Ш1по-
760 хи-стоянна помощ

ляди динара. Това пък показва, 
занапред се продължи с досегашния опит,

Кадрите за дребното сто
панство също представляват 
сериозна трудност. Развити

ето на техниката, а особено 
на нови техноло

и
в края

останат неизразходвани 510 хиляди
ги

на годината ще 
динара. чк,

След комплексно съблюда
ване на въпроса от страна на 
Стопанската камара в Ниш, 
по проблемите на дребното 
стопанство ще се говори по- 
обстойно и в общините, като 
се приемат конкретни реше-

Все по-малко занаятчии
средства останат не-Не става въпрос ако тези 

изразходвани, разбира се ако наистина няма повече 
такива лица. С оглед, че решението за 
на щателен анализ и мероприятия на социалната уг-

може да бъде отго- 
лица. За по-ускорена дей- 

СОИ купи и кола за Центъра.

внедряването 
ги и изисква изменение

чен период (1976—1980) са ’ ... .
били предвидени капиталовло професиите. Школуването 
жения на стойност от 10 ми сега се върши чрез

През изтеклия средносро- наизготвяне

школите 
работни

ци. А това е недостатъчно. С 
че през настодЩия

розеност не е реализирано, не
вор че няма оше такива 
ност на това поле

лиарда динара. Усвоени 
обаче само 70 на сто, относ

за квалифицираниса

Но тук се и спря, а планираното остана на хартия. 
Изхождайки от обстоятелствата откриват се два въ- 

бездействуваието на Центъра 
наистина са необ-

оглед,

период трябва в СР Сърбия
но над седем милиарда, и то 
главно за строителството на 
обекти — 70 на сто и набав

ката на оборудване — 30 на 
сто. Реализацията на тази про 
грама е дала възможност за

ния.
Ст. Н.

проса: да се премахне 
или да се изучи въпроса да ли 
ходими всички тези средства, които отделя сдруже

НакраткоНИЯТ труд.
В. Божилов

ДИМИТРОВГРАД На 22 юни в Димитровград бе проведено заседание 
на Актива на комунистите 
тели.

ьепосредсгь ени пооизводи-в собствените сипиДоверие Но заседанието покрай другото бяха разгледани и 
тезите отнасяЩи се до състоянието и проблемите в сред
ното насочено образование и задачите на СК.обезпечат 57 595 те въпроси в града.

А имайки предвид програ
мата според която ще со из 
разходват доброволно дадени 
те средства, амбициите 
димитровградчани

град ще се 
хиляди динара.

А с'1ДНитв ще се обезпечат

Трудещите се и граждани- 
Димитровград на 29 юни 
още един път на прак- 
показаха своето си дове- 

собс-

те в
На 24 юни бе проведено деветнадесето-по заседание 

СОИ за основно образование. Скупщм-
т.г.

чрез: 2 процента от личния 
доход на трудещите се, при 
надлежностите на пенсионе
рите и личния доход от за
наятчийски услуги (56 500 хил 
яди динара) и 10 процента на 

от сел- 
дейност (1,095

1на Скупщината на 
ната прие решение, според което за в бъдеще се закри- 

Скървеница, Каменица и Мъзгош

тика 
рие, 
твени 
да си.

Именно, чрез референдум 
се изясниха за ново 
самооблагане, което от 

този

наготовостта и със 
сили да уреждат гра- не са мал- ват училищата в селата 

— поради липса на ученици.ки.
I средство, 

съберат през 
пет години 33 на 

изразходвани 
на канализа- 

32 на сто за

От целокупните
които ще се 
идващите 
сто ще бъдат 
за изграждане 
ционна мрежа, 
изграждане или 
ция на 16 улици в дължина 
от 4 км, 20 на сто за изгра-

20 юниместно
нача

месец

В рамките на граничното сътрудничество на 
самодейците от Димитровград (СФРЮ) гостуваха в Драго- 

(НРБ), а на Л в Годеч (НРБ), И в двата града дими- 
културно-забавна програма.

кадастралния доход 
скостопанска 
хиляди динара).

налото ман
па до края на първата поло- 

1986 година на Ди- 
нови 

зелени 
обекти...

тровградчани се представиха с
вина на
митровград ще донесе 
улици, водопроводи, 
площи, комунални с

От гласувалите 3889 трудв- 
и граждани, 2864 души 

73,64 на сто се изясни- 
самооблагане. По

реконструк-Гласувайки за новото мест 
но самооблагане димитров
градчани преди всичко имаха 
на предвид желанието ои да 
имат по хубав и приветлив 
град и недостатъчните възмо 
жности на сдружения труд да 
обезпечи средство за разре 
шаването на комунално-битови

В рамките на граничното сътрудничество 20 работни- 
Димитровград (СФРЮ) през изтеклата седмица лока от

сетиха НР България. но
Тази седмица у нас гостуваха 20 работника от

ждане на средношколски цен 
тър, Ю на сто за реконструк 
ция на водопроводна мрежа 
и 5 на сто за уреждане 
комунални обекти.

щи се 
или
ха за ново 
този начин през течение на 
самооблагането в Димитров-

България-
Т. Петровна

В. Б.
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НАСКОРО В БОСИЛЕГРАД

ЦЕХ ЗА МЪЖКИ 

И ДЕТСКИ ЧОРАПИ?
Републиканският фонд за насърчаване 

развитието на икономически недостатъчно 
развитите райони, е готов да финансира и 
помогне изграждането на всеки вид проми
шлени обекти, конто биха били обществено- 
икономически рентабилни.

По инициатива на Регионал
ната обществено-политическа 
общност в Лесковац и Общин 
ската’ скупщина в Босилеград,
през миналата седмица в Бо- шна продукция от 
силеград се проведоха разго- на динара, са 
вори между членовете на об- милиона и 
ществено-политическия актив 
от Босилеградска община и 
представители на фабриката 
за трикотаж ,,3еле Велкович" 
от Лесковац. В разговорите 
участвува и Риста Йованович, 
секретар на самоуправителна- 
та общност на интересите за 
икономически отношения с чу 
жбина.

Главна тема на разговорите 
бяха проблемите, свързани със 
стопанското развитие на Боси
леградска община, как и на 
кой начин да се преодолеят 
слабостите и да се тръгне към 
по-ускорено развитие. За тази 
цел Фондът за насърчаване 
развитието на икономически по
недостатъчно развитите краи
ща в републиката даде съгла лице са всички предпоставки
сие на предложението на тек- Босилеградска община да по- 
стилната фабрика „Зеле Вел- срещне 1985 година със зна- 
кович" от Лесковац, да бъде 
носител за откриване на про
мишлен цех за производство икономически
на мъжки и детски чорапи в 
Босилеград. За откриването не 
цеха в който около 110 работ 
ника предимно женска работ

трябва Аа 
про-

колкотона сила, 
бъдат заети, Щв

2 милиона и 500извежда над 
хиляди чифта чорапи, с годи- 

105 милио-
нообходими 55 

623 хиляди динара
за адаптиране и, доизгражда
не на един от новопостроени- 

за обо В конфекции „Спобода" — Димитровградте магазинни складове, 
рудване с машини и 
съоръжения 
произвеждане на 
трикотажни изделия. 70 на 
сто от необходимите средства

други 
необходими за 

посочените КОНГРЕСНИТЕ РЕШЕНИЯ 

ЛЖИВО ДЕЛО!ще обезпечи Фондът. а оста 
налите „Зеле 
Лесковац..

Съвсем естествено е, че ини 
циативата за изграждане 
цеха е добра и, че с разви
тието на дървообработвателна 
та промишленост, където съ
що така финансова помощ от 

мебелна фабрика „Сим- 
от Враня и реализиране 

на проекта „Морава И", на-

Велкович" от

на
* -у--’*

читам,
Конгреса? Отговор на този 
въпрос потърсихме от някол
ко непосредствени произво
дители в димитровградските 
трудови организации.

ПЛАМЕН ТОДОРОВ, ООСГ 
„Димитровград “: 
оценки, изнесени на Конгре

са констатации, всичко, кое

то е влязло в Резолюцията е 
добре, но ако не минем от 
думите на дела то тогава не 
сме направили нищо. Значи 
трябва всичко да приложим 
на практика.

След тридневна работа, пре 
ди две седмици, завърши Тре 
тият конгрес на самоуправи- 
телите на Югославия- На Кон 
греса е приета Резолюцията 
и докладите на трите комисии.

От конгресната трибуна де
легатите от всички краища на 
нашата страна, 
многобройните проблеми и 
успехи, за положителното и 
отрицателното, разменяха мне 
ния, опит.

Как димитровградските тру 
дещи се ще приложат на прак
тика конгресните решения и 
какви са им впечатленията от

че Конгресът още един път 
самоуправлениетопоказа, че 

е нашето настояще и бъдеще. 
Затова трябва да минем от

деля думи на дела.

СВЕТА ТОНЧЕВ, ООСТ „Гра 
дня"" Не се състои всичко 
в провеждането на Конгреса. 
Онова, което е най-важно те
първа предстои.

Всички

говореха за

чително по-развито стопан
ство, а с това и да напусне 

недостатъчно 
развитите краища и да се 
приобщи към средно разви

тите общини.

От сега нататък ще трябва 
ние — самоуправителите, 
посредствени© да прилагаме, 
в практиката.

не

М. Я.
Всичко, което чухме по вре
ме на Конгреса, всичко, кое
то е в Резолюцията ще тряб
ва да заживее тук, сред нас 
работниците.

В МЕБЕЛНА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ“ В ДИМИТРОВГРАД

Сериозни, но не и неразрешими проблеми
ТОДОР РИЗОВ, ООСТ ,.Сто- 

чар": — Тъй като работя в 
селскостопанска трудова ор
ганизация, естествено, че вси
чко онова, което чух по вре 
ме на Конгреса ще се опи
там да провеждам в живота, 
онова което се отнася до сел 
скотостопанство, и всичко оста 
ло. Така например самоупра 
вителното свързване и сдру
жаване от сега нататък ще 
трябва да бъде още по-сери
озно разбрана задача от всич 
ки нас, които работим в сел
ското стопанство. Непременно 
трябва да изтъкна4 че особе 
но съм доволен, че Конгреса 
на селското стопанство се 
обърна много внимание.

ПОКРАЙ ОСТАНАЛИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗХОДЪТ Е В СДРУЖАВАНЕТО
Мебелната фабрика в Дими

тровград напоследък се сре
ща с твърде сериозни проб
леми. Загубата в стопанисва
нето, неразрешените кадрови 
въпроси и трудностите на па
зара представляват така да се 
каже, най-главните между по- 
вечето въпроси, които търсят 
незабавни решения- Имайки 
предвид няколкогодишното не 
|рентабилно стопанисване, 
правените загуби на края на 
тримесечието на 
година, възлизащи на 2994 хи 
ляди динара, както и различ
ните финансови 
и трудности пред които е из
правена тази стопанска орга
низация, 
ческите сили в организацията 
и общината вече са изготви
ли програма от мероприятия 
за преодоляване на труднос
тите.

та ни и предприети са мерки 
така и

стоките тук съществуват всич- 
възможности 

успешно стопанисване. Резул
татите обаче не съответству- 
ват на възможностите.

През първите три месеца

ти през годината за отплаща- 
не на кредити.

Същевременно запасите на 
недовършени, довършени иги 
непродадени в магазините ме 
бели възлизат на 
ляди динара.

неизплатени

както от наша страна,други заки
от обществено-политическите 

и Общинскатаорганизации 
скупщина. Вече са предприе-

23 510 хи- 
Купувачите 

дълпове
дължат 2418 хиляда динара. 
Но имайки предвид и тзеи 
средства все пак загубата и

ти мерки за да се отсрочи 
отплащането на кредитите, да 
се ускори наплащането от 
изкупуваните и неотложно да 
се извърши изплащането на 
потребителни кредити, както и 
да се отсрочи отплащането на 
авансите от задълженията ни 
— казва Петър Милошев, из
пълняващ длъжността дирек
тор на организацията.

Същевремено са отправени 
искове до няколко общин
ски, регионални и републикан 
ски СОИ за освобождане от 
обществени облаги. В програ
мата се предвижда и помощ 

Общинската скупщина, 
и от Регионалната и Ре
публиканска стопански камари 
отнасяща се между 
|И до свързването на мебел
ната фабрика с други органи
зации. Всъщност това меро
приятие е едно от решенията 
за по-трайно стабилизиране 
на организацията. Разбира се

на наст©яЩата година вместо 
планирания тримесечен общ 
доход от 40 665 хиляди дина
ра, същият е осъществен на 
стойност от 13 471 хиляди ди
нара т.е. реализиран е само 
с 33 на сто. Осъществен е 
доход от 1520 хиляди и по 
|Отношение на 
от 10 603

за

на- различните дългове са много 
по-големи. Трудностите са 
още по-видими ако се има 
предвид, че организацията 
има само^ 4393 хиляди оборо
тни средства, а необходими 
са 17 038 хиляди.

настоящата
запланувания 

хиляди динара е 
реализиран само с 14 на сто. 
Същевремено е осъществен 
чист доход от 459 хиляди ди
нара. Средният пък личен до
ход възлиза на 3454 динара. 
Заплануваната акумулация от 
2288 хиляди дин. не само че 
не е

задължения

МАКАРИЯ ДАСКАЛОВ Кон
фекция „Свобода": Другарят 
Тито винаги ни учеше да се 
върщаме към революцията,

Имайки предвид запланува
ният годишен общ доход от 
162 659 
от 42 411 и 
31 471

обществено-полити-

хиляди дин., доход 
чист доход от 

хиляди динара и осъ
ществените резултати през 
първото тримесечие, които и 
сега не са на по-завидно рав
нище, мероприятията 
ито се предприемат не само, 
че са необходими но и неот-

от към истината, 
стта, към проблемите. Счи
там, че и в бъдеще най-голя

към исчрено-
осъществена, но е изка

зана загуба от 2994 
дин. Покрай тази загуба 
ганизацията не е 
различни финансови задълже- 
НИЯ (към добавчици, от взе
ти аванси от организации на

хиляди 
ор- 

заплатила
другото ма отговорност ще трябва да 

имат комунистите.МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ, НО... ко-

Комунистите и в бъдеще 
ще трябва с делата си да 
показват насоките и да из
карват истината на ясно. Кон
греса следех най-редовно 

на чрез печата, радиото и тели- 
визията и убеден съм, че 
ефектите няма да изостанат.

Т. Петров

Тази организация през изте-
ложии в реализирането.сдружения труд и обществе

но-политически
клата година за съоържения 
и машини, внесени от чужби
на или набавени в страната е 
заплатила над 17 053 
динара. Освен недостатъчния 

складиране

организации 
и задължения отв общината 

кредити) в стойност от 45 231 
хиляди динара, от които 29 179

НУЖНА Е ПОМОЩ
ведно с премахването 
субективните слабости.

хиляди

— Изготвихме програ-ма за 
стабилизиране на организация

простор за на хиляди дин. трябва да запла-
В. Б.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО • 3 ЮЛИ 1981



1 !------------| ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СИКомунист
ОРГАН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНЕ®» И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

■А

Брой 1268 
Година XXXVIII 

3 юли 1981 
Белград

\

СЪЗНАНИЕ ЗА
ЕДИНЕНИЕТО В този брой:

„КОМУНИСТ“ИНТЕРВЮ ПРЕДТ..ака както се и очак
ваше, Третият конгрес 

югославските са- Партията не 

отговаряше на 

изискванията 

на времето

моуправители, преди всичко, 
с основната си мисъл ни на
сърчи и охрабри да изтраем 
в единението на югославски 
те народи и народности, кое 
то винаги беше и ще бъде 
най-сигурната 
нашата свобода и нашето съ_

■

Му V
*

..
гаранция на

ществувание на тези простран 
ус-ства, пък и. в днешните

битката за ново соловия на 
циалистическо самоуправител- 
но общество. Думата 
представителите 
ческата
и очевидната готовност 
мнозинството наши хора да 
се противопоставят срещу вси 
чко, което

Раковски, 
подпредседател на полското пра
вителство и член на ЦК на ПОРП, 
човек
и партията за отношенията 
синдикатите „Слодинарност“)

с Мячислав(Беседана
на работни- 

класа за единението отговорен в правителството 
със- '* I ,ч* 'щ: 1 ■ ,

* > * .

на
— Стр. 2

би могло да зае
нашетотраши или наруши 

единение, 
най-светлата

Село Дубовик тези днибез съмнение е
точка на тази 

среща и азтентична изява на 
работническото, 

разсъждавзне зз 
ствителност, нашите задачи и

Ненарушеио приятелствокласовото 
нашата дей

нението. И това съзнание, за 
става ма-

Акцмята на СК в Косоворешаване на самоуправителни. 
те органи и работниците, нат 
рапваха

.наше щастйе, ето, 
териална сила, пред която ще 

. бъдат принудени да отстъпват 
и технократите, и националис ^ 
тите, и иредентистите...

задължения- Заседанията. ви пан, 
на са живот

териториални барие-
имаше повечеРазбира се, 

причини да се изтъкне на пре 
ден план на 
вленчески форум идеята за 
единението. Непосредствената

онова

По-широкото самоу- 
които

ри на
правително свързване, 
дълбоко противоречат на ра- 

стопанисване на 
пазар",

Мика Шпиляк. С дру-

нашия самоупра

ционалното
Решимостта, с която пред

на работническа- 
конгрес 
набляга

Стр. 3единния югославски
причина, вероятно, е

искаха да направят и
ставителите 
та класа на Третия

заяви 
ги думи, единството на юго 

пазар се нарушава
което

в Косово и на самоуправителитекоето се случи
Косово, което мнозина ОТБРАНА И ЗАЩИТАславския 

чрез изкуствени 
„межди" 
ледиците 
налност,

ха върху равноправието
е добре дошла,

ирегионални 
Пос-

около
наши хора „сепна', разсърДи 

сплоти. Всъ
единението 
като основа и насърчение

и затваряне, 
на общата нерацио ВСЕвповечеи — още 

щност нищо 
Неволите, заканите и

подготовката за Дванадесетия 
СЮК, който —

можем

особено ново.
всевъз

които естествено по 
това не понася ни 

работничес-
конгрес на 
предварително 
твърдим, няма Да отмине та

следват от 
кой Друг освен 
ката класа.

да!винагиможните провокации
и засилваха, 

ка, противопоставяйки се за
дружно срещу 
ли и поробителите, създадох 

в която изграж 
по-хубаво настояще и

ПО-МАЛКО
БЕЗДЕЙНИ

Та •ни сплотяваха Всички инвестици 
и непотреб зи тема.несполуки 

ни дублирания на капацитети 
изграждане ре- 

политическите факто-

оннисветовните си
Обаче, много -и преди Два 

СЮК,чиетоте за 
шават

надесетия конгрес на 
в подготовката за провежда

ме общност,
на всяка цена дадаме 

бъдеше.
ри, решени 
имат

и трябва даможе„своя", фабрика, в кра 
Резолюцията

нето му,
се направи в смисъл на ук- 

равноправиото и 
което не е нито 

нито „мода", но наша

Йна сметка 
на Третия конгрес на самоуп 

подчертан 
и отговорността

в
Косово бе не 
но във всеки

Следователно, 
посредствената, 
случай не и единствената при 

на по-видимото издига-

репването 
единението, 
лозунг, 
насъщна потребност.

СЪС ЗАСИЛЕНА АКЦИЯ НА СЪЮ
ЗА НА КОМУНИСТИТЕ В НИШКА ОБ
ЩИНА СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА 
УКРЕПВАНЕ НА ВСЕНАРОДНАТА ОТБРА 
НА И ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАЩИТА

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

равителите е и
на„дългът

всички самоуправителни 
ществени фактори решително 

сро-

об-чина 
не и засилване на съзнание 

Определе 
ни други причини се намират

събития- Д°
на ко-

то за единението. да се противопоставят
затваряне и съ3- В решимостта си 

но до заздравявямо тези съ

основи на нашето

постоян-
ЩУ всЯко 
даване на
ра, "което предизвиква вред
ни икономически и

последици, противопос-

косовските монопол нод паза-лред
ри, те предшествуваха

събития и благопри
ществени В почти двумесечните разисквания 

за задачите на СК в укрепването на 
всенародната отбрана и сигурност, про- 

воички първйчни органи-

общест-совските 
Я тно 
листическите 
те тежнения

общество, резултатите сигур- 
особе

действуваха на национа 
и иредентистки вени

тавя • интересите 
части на работническата 
са и подрива

но нямо да изостанат, 
но ако общото съгласие 
нарушаване 
югославския пазар и региона- 

бъде

на отделни 
«на ведени във 

зации на СК, а сумирани на неотдав
нашното заседание на Общинския ко
митет в Ниш, единодушно бе изразе
на готовността на всички комунисти да - 
засилят бдителността си и сплотят ре- 

отив враговете от „всич-

заи планове.
нашето одиме наединството

Делегатите на Третия кон- 
без ние.

грес на самоуправителите, 
съмнение, заради това много 

споменаваха и под-

и затварянотолизмитоза парцели-
югославския пазар и

Констатациите
съпътствувоно от настоявани 
ята на отделни хора и усили 

елиминира 
оно-

често ги 
чертаваха, 
онова, което 
уводното 
първото

ране на 
последиците на това парцели 

не са съвсем нови; има

подтикнати и от 
бе казано 

изложение пред 
пленарно заседание 

„Нерядко дело

довете ои 
ки цветове

Така, най-сбито би могла да 
оценката за това обсъждане, което раз
движи Общинската конференция на
съгласно програмата си за работа, за
силена след опита на контрареволюци- 
ята в (САП Косово.

пр
и всеки вид.в

ране ята щото да се 
от „свря двор", всичко 
ва, което допринася за нару- .

единението. Всъщ- 
комунистите и трябва

гласи
сеги и по-рано, откактоше

СКСзародиха регионализмите и 
Новото е бързона конгреса; 

вите структури, свързани с 
ръковрдства

обществено-политически

те общности и банките, без 
предварително съучастие

затварянето. шение на 
ност,
по това да се разпознават.

то узряване на съзнанието на 
класа за вреизпълнителните работническата

дата от
единството

(На 4-та стр.)на нанарушаването
Мирослав Короксична пазара и оди-и
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Партията ие отговаряше на 

изискванията на времето
„Солидарност,, все още, очигледно,Подпредседателят на полското пра- бяха извън обсега, извън влиянието на на 

вителство и членът на Централния ко- Партията. Идеята за независимите син- не 
митет на Полската обединена работни- дикати се роди в Шчочин още 
ческа партия Мячислав Раковски, чо
век отговорен в правителството и Пар
тията за отношенията с Независимите та класа иска
синдикати „Солидарност", непосред- тник в политическия живот на страна- ните 
ствено след провеждането на Единаес- та. А какво е направено? Правеше се 
тия пленум на ЦК прие във Варшава опит незадоволството на работническа- на средства за производство,

становища са неприемчиви.

съществува ясна представа за пар-
така не съществу-преди тиоьрство, а също

разработен концепт за независи-Вече тогава ва ниповече от десет години, 
можеше да се види, че работническа- мост. Тяхната независимост 

да бъде активен сьучас- щем напълно о отделена

понастоя-
от обществе

Те ни 
собственици

отношения в (социализма, 
обикновенисчитат като и увеличиха. Инак, след този Пленум 

обстановка в
става по-ясна, поляризира се. 
ре се вижда линията на слоразумява- 

от нето.

а такива 
На тази страната

По-доб-
политическата

редактора на „Комунцст" Пера Ракоче- та класа да 
вич и даде отговор на няколко въпро- чрез подобряване на 
си актуални за политическия момент мище; бяха занемарявани

ките тенденции и политическото оъзр-
А работническата предвид,

се реши изключително
жизненото рав- основа има доста недоразумения-

политичес-
не бива да губим 

„Солидарност"
ствува и едно число хора, които 
далеч от социализма. Когато би има
ли доста време, най-вероятно от тази 
маса чрез политическо действуване и 
селекция би могла да се съзДаДе п°- 
конзистентна политическа сила на ра-

СъЩО така, 
че в

в тази страна. дей-
Л&И-Увй яване на класата.

Това, което през последните месе- класа доживя преобразование из ос- 
ци се случава в Полша, без оглед на нови. Ръководството на класата 
начина на който се провежда, има, даше винаги така както гледаше и 
струва се особено значение. Защото през 50-тите години. За това до из- 
в основата на обстановката в Полша вестна степен допринесе и нашата на- 
се намира и преразглеждането на нд- ционална особеност — високомерност. 
кои съществени въпроси на социализ- По-нататъшните доказателства за отчу- ботниците. 
ма. До коя точка в това преразглеж- ждаването на класата бяха събитията 
дане дойдохте и във връзка с това, от 1976 година. Системата на допит- 
кажете ни нещо за характера на про- Ване на работниците във връзка с 
грамата на социалистическата обнова, предложението за покачване на цени- 

— Искал бих, преди всичко, да те бе чиста формалност, а *ова работ- 
подчертая, че тук по мое мнение все ническата класа прие и като още °дин 
още се касае за еволютивни промени, опит за своето омаловажаване.
Засега не дадохме достатъчно „дока
зателства" за техния революционен ха 
рактер. Ние остро критикувахме опре
делени структури във властта и в об
ществото. Обаче целокупното това дей
ствуване е „отрицателно". Казахме за работниците да се намерят на
това което не е добро и което не ис- тическата сцена като равноправен съу- конфронтацията с

частник в одреждането съдбата на на
цията. Разбира се, част от исковете, 
изтъкнати през август 1980 год. бдха 
„внесени" в работническата класа от

Крайностите в „Солидарност" са 
доста забележми. Касае се за ради
калите, за които преди малко гово

рих, които водят открита борба срещу 
властта. А когато става дума за Пар-

са

гле-

тията, трудно е да се говори за „яс

треби" или радикали. Всички главно 
Обаче, разли-

••
цялостно, „Солидар- са» за споразумяване.

ките стават във връзка с това — какви 
работи. За методи да се употребяват. Тези. кои-

Наблюдавано

ност" „не обича" да се занимава из

ключително със 
мнозина политически активисти в син-

синдикални
то считат, че досегашната тактика не

работа е струва теоретично имат право, но 
на практика не. Това бе необходим 
компромис. Защото, трябва най-напред

дикатите тази всекидневна 
„твърда кост". А докато не се мени 
отношението на „Солидарност" към 
партноьрството ще имаме стълкнове

ния. При тях някои отделни лица са

Стачките през 1980 година са ло
гично продължение на всичко, което 
се случваше и през 
дини и на всички предишни опити на

поли-

да укрепне положението до Партията 
в обществото та1976 и 1980 го- тогава и по-реши- 
телно да може да се каже — не на 
някои тенденции.

толкова заслепени, че не схващат, че 
нас на политически 

план представлява, всъщност, отслаб

ване на .„Солидарност". Там има по

вече млади хора, които нямат поли

тически опит. Те, за съжаление, пока

зват прекалено голямо безгрижие за 
националните интереси. С течение на 
времето ще се учат, но страхувам се 
от последиците. Вероятно ще ми сло

жат забележка че се отъждествявам с 
властта, или че ги хващам за гуша. 
Нито едното нито другото не е точ

но. Защо бих се отричал като. кому

нист и като член на ръководството от 
политическата

каме, но все още нямаме никакви до
казателства, факти, вместо критикува
ните да сме създали нови структури.

Сега е момент за преразглеждане, 
В такъв момент трудно би могло да 
се постигне цялосно единство. Все 
пак, по-решаващото мнозинство е зз 
продължаване процеса на социалисти

ческото възобновление. И това в този 
момент е най-важното.

Освен това, да ли насоката по коя
то вървим е наистина творческа — ще 

'покаже икономиката. Да бъдеш слад- 
кодумов, в нашата обстановка не 
умение. Умение е да се успее от про
мените да израстне нова система,
%то ще отговаря на 
нужди на' поляците. Нашата 

общи черти. Това
ционалното управление и по-рационал
ната обществено-политическа

страна на интелигенцията и различни
те антисоциалистически сили. Тук сти
хията се „срещна" с организираната 

е опозиция-

От ‘страна на Партията всичко това 
действителните е омаловажавано и бе свързано с по-

ко-

В Бидгошче неотдавно казахте, че 
през следващите дни всеки член на 
Партията ще се срещне с въпроса: на 
коя страна желае да бъде. До коя 
степен на изборните конференции във 

тъкмо са

тази дилема дойде до изява!

програма литическата философия на Гьер‘ек, ко
са по-ра- ито искаше да бъде „баща на наро

да", докато неговият екип все повече 
губеше връзка със същия този народ. 
Затова ерупцията на недоволството 
и сигурно трябваше да изненада Гьрек. 
Тогавашното ръководство не можа да 
намери такива политически средства, с 
които Партията би могла да приеме 
всички изисквания на класата. Тя то-

знаем в

и стопан
ска система. Това предполага /и при
знаването на новите сили на полити
ческата сцена, признаване на синдика
тите в тяхната нова роля, а също та-, 
ка и признаване нуждите в нова све
тлина да се види и ръководещата ро- 

_ ля на Партията.

си отговорност за съд- войводствата, които 
бата на страната и да я поверявам

ход,

на някои политически незрели хора. 
Не става въпрос за себе си във властта; 
товЗ- в крайна линия е въпрос на по

литическа разумност. Това не е 
пръв път в Полша реалистите да се 
борят срещу митове, романтизъм и

— Изборната конференция в Бид

гошче прие това становище. На оста- 
за налите конференции този дух надде

лея. Сега нещата са 
съзрял момента за самоопределение 
на Партията. Чисто и ясно Да се оче- 
РтаЯт границите н«) интереса и поло- 

е жението на Партията, и да се опре

дели нейното отношение към обще- 
с ството. До всичко това е трябвало да 

дойде, понеже започна да действува 
инстинктът на самоотбрана. Да бъдем 
отворени: Защо Партията би трябвало 
да дели своята власт със силите, ко

ито са против нея? Това самоопреде

ление е процес, който трае и чийто 
резултат е че в повечето форуми са 
дошли изцяло нови хора. Това -е го

ляма надежда за Партията. Чудно би 
ло и не би било добре Партията 

по-дълго време да държи „горе ръ

цете". За щастие такава опасност не 
споразумява- й се заканва. Доколкото някои по-на

пред се уверят в това, толкова по- 
добре ще бъде за Полша.

ва направи дори след няколко месе
ци. Но, закъсня- Значи, ПОРП не от-

Каква трябва да бъде политическа- гавоРи на изискванията
го_ Воички бяхме виновни. Защото, и ако 

е бяхме критици, бяхме прекалено тихи.
е В такава обстановка сигурно е трябва- меоианство. Защо те се грижат за на- 

ло да се стигне до стихийно, развитие 
на събитията. Този въпрос всякак за
служава по-задълбочен анализ от това

на времето. това, че е
та система в Полша през 80-тите 
дини? Отговор още нямаме. Това 
въпрос на практиката. Отговорът

шите граници. Казват: всичко това ще 
можем • сами. Казал бих, че

още по труден понеже .се намираме 
в дълбока политическа и обществена 
криза. Тя не ни позволява по-свобод
но и по-всестранно творчески да съз
даваме системата. Всички разисквания 
по принцип имат няколко характеристи
ки, >но воички се свеждат върху критика 
та на миналото. Малко имаме кон-

това

лъжлива интерпретация на 
ния идентитет, която се докосва и 
национализма. Такава, за 
е истината.

национал-което казах.

Лъжлива интерпретация на нацио

налния идентитет
съжаление,

Очевидно е, че стремежът да се 
установят партноьрски отношения, днес 

Партията, от-

структивна критика.
По-ясна линия на споразумяване

всъщност е по-силен 
„Среща" на стихията и организира- колкото в някои оргайизации на „Со

лидарност". Ако това е така, моля Ви 
за коментар на това становище.

Какви са в този час вероятностите

ната опозиция та линията на споразумяването да се 
запази. По този повод, също така ни 
кажете нещо повече за различните 
движения в „Солидарност" и в Пар-

/Как, въобще, е дошло до това в 
Полша да започне революционно са- 
модействуване на работническата кла
са извън работническата партия?

__ Първо, в Полша вече поотдавна

започнаха да се натрупват 
работническата

— Това е точно. Някои групи в 
„Солидарност" се стремят към кон

фронтация, а не кЪм партноьрствю. тията за таканаречените крайности. 
Те властта считат като свой най-голям 
враг или като сила, която трябва да 

емоции и св изправи пред стена. Това са така- не не
Възможностите за

са намалени. Дори след Еди-
наречените радикали. В ръководстватакласа, които надесетия пленум на ЦК на ПОРП сесили в
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присъди в полза на Зария. Албанецът 
го дава на съд, а ние казваме на съ
дията: „Напразно сте дошли, ние оме 
по-пол еми съдии от вас. Не сме съ
гласни този от Зария да получи во
да. И съдът реши както ни казахме.

Имали и в Дубовик неприятности с 
врага в своите редове. Преди една го
дина по сред ден в селото пристигнал 
от чужбина един младеж у когото бил 
намерен вражески материал.

— За нас това бе голяма изнена
да — казва учителят Шефкет Красни- 
чи, инак председател на Съвета на ме
стната общност в Папричани, в чийто 
състав е и Дубовик. — Бяхме го прие
ли и в Съюза на комунистите. Бяхме 
изненадени още повече защото се ка
сае • за село, в което владеят тради
ционно приятелски отншоения, между 
албанците и черногорците.

Ненарушено приятелство
ОБРАД КОВИЧ

си работа. Ре шили да продадат къщи 
и имот. Селото посредничело и задър
жали цената, която те предложили. 
Тъжно било когато заминавали за Ба- 
раево край Белград. — Преди някол
ко години отидох да ги посетя- Още 
тъгуват за нашето село, за хората от 
.които се разделиха. И на мен ми бе 
тежко докато разговаряхме.

Животът с безмилостните си зако- 
може да наруши отношенията, да 

скара довчерашните приятели. А тук 
живота е водата. Ако съседите се 
скарат около водата и ако са при то
ва албанци и черногорци, тогава и на 
първ поглед малките (недоразумения 
могат да имат нежелателни последици. 
Тогава в Дубовик поемат работите в 
свои ръце обществено-политическите 
организации и селския миров съвет. Те

Най-близките съседи 
Красничи, чиято къща е на 

Дубрвик край Дечани,

на Шафкет 
края на

село са черно
горците — Радомир Лалич и Зария Ву- 
кович. Откакто знаят за себе си те
хните семейства 
Децата им

взаимно се помагат, 
другаруват, заедно отиват

на училище, говорят 
на Т,ЯХ добре знаен език.

Докато от Шефкетовата къЩа 
потоци, ниви и ливади 
Радомир Лалич, Шефкет 
мери как съвместният 
вот ги кара да се помагат:

— До преди няколко години 
нямах и вода за пиене. Взимах от Ра
домир и Зария-

Седнахме на ливадата, под къщата, 
на Радомир в хлада на ореха.

Съседът ти е като брат 
на разговора Радомир. — Бога ми, аз 
съм тук роден. Имам петдесет годи
ни. Но, човек трябва да каже исти
ната. Да кажа, за всичко е най-хубаво 
що се касае до мене и моето семей
ство. Живеем като и останалите граж
дани. Никой, през времето,

един „смесен",

през 
пътуваме към 
привежда при- 
съседски

— Тази случка — казва секретарят, 
на първичната организация на Съюза 
на комунистите Рамо Шаля — бе за 
нас голяма поука. Повече не можеше 
да ни изненади нищо, нямаме изнена
ди. При нас в селото след 11 март, 
първите вражески демонстрации, дей- 

обстановката, Не-ствително е мирна 
престанно, денонощно сме бдителни. 
Всички осъдихме опита на албанските

не позволяват за вода да се скарат 
съседите, нито на обичайното дежур
ство поканват

започ-

черногорците
касае за недоразумения около 
със съседното село, населено с албан 
ски жители. Докараме

ако се националисти които искаха да нарушат 
нашето братство и единство. С нас бя*водата

ха и нашите студенти, двадесетина ду
ши. Никой от тях не е участвувал в 
демонстрациите, всички осъдиха де
монстрантите . . .

казватим
ни бяха три повече. Преселили 
братя Шаличи.

се — вода колкото имат право. Не тряб
ва да се карат с друго село."

Отидоха си кореняците —. казва Ра- . — Случило се
се случиха демонстрациите, както и мо Шаля- — На селото казаха, че не 
преди това, не ми каза: „Бягай, бе, могат повече. Казаха, остаряло се, де- 
ти си черногорец или сърбин". Не, цама 
не дал бог. Отношенията са същи ка- ___ 
то и преди. Край Радомир и Шефкет
тук са още Рамо Шаля, секретар на АКЦИЯТА НА СК В КОСОВО 
първичната организация на Съюза на 
комунистите в Дубовик, и един от най-

откакто така — разказва 
че поради свой^ извор на

станал конфликт между Зария Вукович 
и един албанец. Нашият миров съвет

Приятелството между албанците и 
черногорците в Дубовик, с години раз 
вивано и тачено и днес е ненарушено.

Шабан,

изучили, заминали, намерили

Заседанията, все 

пак, не са живот
старите членове на Съюза на комунис
тите в селото, Шабан Тачи. Разговорът 

албански,тече непринудено, час на 
час на сърбохърватски- език. Радомир, 
облегнал се о дънера на ореха, от
време на време гледа към полето, 
където работят още малките му деца.

— Ние селяните — казва — 
ме време за демонстрации и такива 
работи, нали така, Шабане.

— Тъй, бога ми, Радомире.

нямз-

Имам си своя мъка. Много деца,
трябва да се нахранят, да се школу- 
ват. Аз нямам време и да обядвам, 
бога ми. Едвам чакам да си отпочи- 
на. А що се касае до тези албанци, 
които са демонстрирали, има будали кият 
и при тях. Във всяко жито има 
плевел. Чудя се само как в тази сво
бода могат да бъдат така срещу се
бе си, своето семейство, своя народ.

ЙОВАН БАШЕВСКИ Съюза на комунистите се върти 
кръг и по 1*ози начин стига до | 
на разформирането. Идейно-полюИма се впечатление, че политичес-

живот и обществено-политическа-' ката диференциация не може да
проведе с крайния опортюнизъми та акция на Съюза на комунистите в

Косово минават само на партийните членовете и разискванията, които 
събрания. Н^кой дори пресметнал, че хождат- от националистически пози1 

Напротив, всичко това може само 
усложни нещата в без това взче с 
шените отношения в Клиниката. Кг 

в едно неотдавнашно об 
ждоне, най-лоши националисти са с 
зи, които същевременно се изясня 
че са комунисти.

дневно се провеждат повече от пет
стотин заседания- Не навлизайки във 
ве^одостойността на тази математика, 
факт е че такива разисквания всъЩ-

— А тук при' нас, в селото нищо 
Както и предисе не е променило, 

това, работя с албанци и 
Преди някой ден отивах

при тя*.
на коситба ност се провеждат всекидневно във/ бе казано 

всички първични организации на Съю
за на комунистите в покрайнината — 
в сдружения труд, местните общности 
и. общностите на интересите, в учили
щата, делегатските скупщини и в орга-

когато ме повикаха, не можах да им
И теотрека, нито да им взема пари. 

ми работят.
Нашите събеседници не позволяват 

да се получи погрешна, идилична пред 
Не е лесен жи-

Следователно, може да се закль 
че идентификацията още бавно т 
Най-често — както бо подчертано 
заседанието на Общинската конферен

ция на Съюза на комунистите в Из- 
„поради страха, или опортю- 

низма и политиката да не се замерят".

ните на управлението и сигурността. 
Но, факт е, че в множеството мара- 
тонни разисквания повече се върви на 
°бясняване и преразказване на всич
ко онова което е станало, отколкото 

'на последователна идейно-политическа 
диференциация и изнамиране на кон
кретни решения-

за селото им.става
казват. До преди една 

общо пет заети, 
семей-

вотът тук 
година Дубовик имал
а селото има седемдесетина

850 жители. Токът им ества и над 
слаб, а отделен проблем е водата, ко
ято нямат достатъчно за напояване на 

А водата е

на комунистите, чрез раздвижване на 
съвкупния самоуправителен и обще- 

механизъм в ос-

ток

ствено-пл оптически
Освен това, трябва да се подчер- новните и трудовите организации, ме- 

тае и бездейността на Социалистичес- стните общности, самоуправителните об 
кия съюз, Съюза на социалистическата щности на интересите.

жадните ниви и ливади.* За нея живеят, зара- Основното при това, във всеки слу-техния живот.
ди нея тъгуват, скарват се, помиряват ца~, 0 ко.лко комунистите са ефикасни 
се. Защото, когато като тези дни ня-

целият
в своето действуване в настоящия мо
мент: в Електроенергийния комбинат 
,„Косово", когато се разисква за кон- 
трареволюцията и демонстрациите, се 
говори за хора; които дошли от стра-

тогавама достатъчно вода,
труд е напразен, 

полета сеят царевица,

младеж и другите организирани соци

алистически сили в тази акция. При 
липсата на тяхното ангажиране първич

ните организации на Съюза на кому

нистите често превзимат и техните за

дължения-

Случаят /: докторка Мекули още идентификацията може да 
един П'|,т потвърждава, че акцията по от заседанията във всекидневния 
диференцира трябва да върви и ИЗ' вот. Защото само заседанията, все пък, 
вън първичните организации на Съюза не са живот.

На нажеже- Такъв начин на поствяне на акция-селски
ните пшеница, та на Съюза на комунистите разширя

ва възможността за поемане на дълга 
комунист,

детелина и трева . . .
— Село Дубовик — с видима гор

дост в гласа си казва Шабан Тачи 
е известно в община Дечани. Тук от 
ламтивека владеят приятелство, съсед- 

човешки междунационални

шения между албанците и 
ците.

N
ни, които преди това „никой никога 
не видял", и „които никой не позна

ва ".

към отговорност на всеки 
работник самоуправител, ръководител 
и гражданин. Само така процесът на

излезне вънотно- 
черногор-

В разискванията в Гинеколожко-аку- 
клиника в Прищина, които тези 

вниманието на обще-

ски и < жи-
шерската 
дни привлекоха 
ствеността, първичната организация на

Сега в Дубовик има пет черногор- 
НЯКОЛКО годи-ски къщи, а до преди



4 Комунист
ОТБРАНА И ЗАЩИТА

СЪРЕВНОВАНИЕ НА СЕЛАТА В СР СЪРБИЯ Все по-малко бездейнинови
СЪДЪРЖАНИЯ 

В ЖИВОТА 

НА СЕЛО

никой, колкото и 
не може да

понежесе развиват,
(без) значителен да е, 
тегли назад.

|От 1 о» стр.|

НЕСАМОУПРАВИТЕЛНИТЕ

СПИРАТ АКЦИЯТА

ПОВЕДЕНИЯ
в БИГ, ка-Затова е нормално, че

„Сичевашка клисура", конфек- 
Чегар", „Липа", „Ангропромет", 

клини-

риерата
добъРбе и ЦИЯ

в Инфективната и Уроложката
дълго време са ра- 

ОК на СК

товаСъЩ®вРвмвННО'
подробно да се

всички първични

преразгледа ра- 
организа- 

на комуки- 
на всички

повод 
ботата на

илика, по-кратко
ботели работни групи на 
и помагали на комунистите 
да преодоляват състоянието, в 

озовали а и това,

СК и ангажирането 
изпълняването

областта на производството,
и де-

по-бъР3° 
което 

че подобни

„преселят" в 
организации на

ции на 
стите върху
задачи от 
развитието на 
легатската система

ш У
селскостопанските произволите-

самоуправлението
и по-последовател-

и Зако-

са се
работни групи ще се 
още някои основниРАДЕНКО СТАНИЧ: на за

ли. В знак на почитание към личността 
Тито в местните общности 

88 фиданки.

Конституцията
труд. Защото, изве- 

обста

но прилагане на I 
на за сдружения 

че нито

I
сдружения труд.

Миналата и в началото на тази го

дина тук са били 
прекъсвания на

че Съюзът на комунистите трябва 
битки за сво-

на другаря 
се засаждат по

половина на юни вПрез първата 
Зайчар се събраха, за осми пьт, пред- 

СР Сърбия, ко-

сигурностната

бъД® добра,стно е, 
новка може да

петорганизирани 
работата, което лока-

нито 
да бъ-

показ-Разновидните сьревнования 
че по-добри резултати осъществя бентовете на отбраната 

селскостопански производи-

ставители на селата на
се надпреварваха в увеличение на

могатват,ито
селскостопанското производство, подо
брение на обществения и личен стан- 

културното преобразование, вър 
ху програмите на развитие на социа
листическите самоуправителни обще-

нестабилно производ- 
самоуправлонието,

и Законът

зва
да спечели още много 
ите програмни 
нието.
ните организации 
местните общности 
това се отнася Д° 
протекционизма, митото, корупцията и 
незачитане на

дат яки ако ° 
ството, ако изостава 
или пък ако Конституцията 
за сдружения труд „провеждат 
нобюрократскито структури.

Още а началото трябва да 
же, че на всички събрания на кому
нистите бе изтъквано, че се обогатя
ва онова единство и ангажиране на 

се манифести-

ват ония
тели, които своя труд и средства сдру 

земеделските кооперации, ос- 
организация на кооперантите 

Все

цели, за самоулравле-
жават в 
новната

На много събрания на лървич- 
на СК особено

дарт и тех-
в

и в други форми на сдружавано, 
повече се ценят резултатите на села- 

само отделни ре- 
Повече отколкото 

местните 061Ц1НО-

бе изтъкнато, че 
осуетяването на

се ка-
ствено-икономически отношения-

своя специфична 
особеност, а общата особеност 
тежението към прогрес, което се из
разява в по-добра самоуправитепна ор 

в облятене на соб-

та изцяло, а не 
кордни приноси.

Всяко село има
им е

обществените договорипредишните години в
сти, обществено-политическите органи- трудовите хора, 
зации, а отделно в организациите на раше и по време

и Социалисти-. ом,ьргта на другаря

споразумения.и самоулравителните 
Всички тези явлеиия, поне в най-голя- 
мата си част, още не са пуснали дъл
боки корени, и затова тъкмо сега 
време за по-ефикасното им и 
сно изкореняване с организирана ак-

което
на боледуването и 

Тито. СъШото иганизираност и 
ствени сили.

В с. Бадневац земеделската коопе
рация успешно работи върху развитие
то на селскостопанското производство.

Съюза на комунистите 
ческия съюз, се разглеждат въпроси

само-
еповечесе потвърждава в

които са раздвижва- 
общината (об- 

6и-

ло-нататък 
конкретни акции,

са в течение в
самооблагане, „Нищо не 
изненада", битката за

по-ле-за развитие на производството, 
управителното организиране 
стопанските производители и тяхното 
свързване със системата на сдруже
ния труд изцяло.

В селата се провеждат акции —

на селско- ни или 
щинското 
ва да ни
лизация на стопанството 
след двумесечен зстой бе отбеляза
но „физическо увеличение на произ- 

и в още

трудовиция на всички комунисти иОсъществено е единение в разрешава
на множество селски

стаби-
където

хора.въпроси, 
село на се
на това се- 

то осъ- 
на сел

нето
Ясика, край Крушевац е 
ляни и работници. Силата 
ло се оглежда във факта, че 
ществява значителни излищъци 
скостопански произведения за пазара. 
Селото произвежда 40 вагона 
85 вагона грозде. 20 вагона зеленчук, 
50 вагона мляко, 5 милиона лозови ка-

Така на пример, комунистите от 
Тютюневата фабрика (първичната пар
тийна организация „Изработка и о- 
паковка"") констатираха, че при тях 
е имало случаи на приемане на ра
ботници без конкурс, а никой не знаел 
кой е приемал тези хора". Обаче, ве
днага било заключено такива несамо- 
управителни явления да се изследват.

И тъкмо исканията да се прераз
гледат несамоуправителните поведения 
заеха най-видно място на множество,

съревнования за разпространяване на 
нови знания. Наистина, възможностите! водството” от 7,9 процента —

’ акции). Особено охрабрява све- 
най-големите нишки коле-

за използването на съвре- 
изо-

и нуждите
мените научни постижения още 
стават по отношение на изискванията

ндкои
ягоди, дението, че

действително при много труд- 
и усилия: Електронната, Машин-

ктиви,
на селскостопанските производители.

Трудещите се на село настояват да 
развиват своите способности и да се 
покажат като добри производители и 
самоуправителй. Те не се занимават 
само със съвременно производство на 
храна, но настояват да създават и но
ви културни стойности. Така например, 
само в региона на Шумадия и Помо- 
равието има над стотина изворни гру
пи, които развиват традицията и на
родното творчество.

Големите задачи в по-нататъшното 
развитие на селскостопанското произ
водство и- на селото, в осъществява- за 
не на заключенията на Централния ко
митет на СК на Сърбия за по-нататъ
шно развитие на обществено-икономи
ческите отношения в тази област, съз
дават нови простори за масова и все
обхващаща програма на акции за из
менение живота на село. Тук най-мно-

ности
ната и Тютюневата промишленост, следлеми. По такъв начин доходът 

селото все повече се увеличава, 
тон казват, че „знаят и имат". Няко
га са купували храна, а сега произве
ждат за себе си и за 
алистическият съюз на младежта в 
лка Плана раздвижва множество акции 
за изменение лика на селото. Тук все

на
това „Ястребац" и други по-големи ор- 

стопанисват по-доб-
В Ше-

ганизации в града 
ре от миналата година.

Всички посочени резултати бепазара. Соци- 
Ма-

заседания като предпоставки за укреп 
зане на всенародната отбрана и си
гурност.

изтъкнато на повече заседания — се 
преди всичко благодарение напостигат

по-голямото ангажиране на първични- 
СК, по-доброто из-развива самодейността и те организации на 

ползване на мощностите и суровините,
повече
различни спортни дейности. Планинско 
то село Ясеново не може да се пре-

се
КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА НЯМА 
ДА МИНЕпри все по-голя^ата икономичност в 

стопанисването. Очигледно е, обаче, че 
такава оценка не може да се отнася 

всички основни организации 
сдружения труд и всички първични ор
ганизации на СК, защото някои от тях 
есе още не са тръгнали „в крак" в 
битката за стабилизация нито са пък 
всички „засукали ръкави", пък вме
сто тях в~ основните организации 
сдружения труд главна дума имат бю- 
рократските и технократските структу
ри. Такива организации нито. по число
то си, нито по значението си, което 
■имат в стопанството и обществения жи

познае. Благодарение на ра 
извънселскостопанските дейности, мла
дежта остава на своите имения.

Това са някои илюстрации на по
стиженията в акцията за съревнова
нието на селата. В Южна Сърбия, ка- 
кто и в други среди, в течение на 
годината, съревнованието на селата е 
обогатено с нови съдържания- Отдел
но внимание се посвещава към разви
тие на революционните традиции, опаз 
ване на човешката среда, развитие на 
спестяването, все повече се раздвиж
ва въпросът за втора жътва и по-до
бро използване на площите, водят се 
акции за по-добро използуване на про
фесионалната литература, предназначе

звитието на
Всички първични организации на СК 

на дадоха пълна подкрепа на мерките 
на по-широката общественост за осу
етяване на албанския иредентизъм и 
национализъм, но и подчертаха, че ни
то първичните организации на СК, ни
то органите на сигурността в града са 

на забелязали поне един случай на ре
ваншизъм нито пък някое по-сериозно 
националистическо нарушение.го е важен секторът за производство 

на храна, където трябва да се правят 
радикални промени.

Съревнованието на селата, тази по
лезна манифестация на труда и твор
чеството, раздвижва и подтиква труде- преоблада мнението, че всички 
щите се към нови усилия.

Във всеки случай трябва да се
спомене и мнението на комунистите от 

вот на града, не са големи, обаче тук село Габровац за потребата
час ги

на една цялост трябва хармонично да

от по-ши
роко и редовно информиране на об
ществеността за събитията в Косово и 
за хода на акцията на Съюза на ко
мунистите, коят.о се води там, защо- 

на телевизията 
често предават информации за състо
янието в Косово, все по-малко се но
сят слухове, така че се получава впе
чатление, че хората игнорират всички 
приказки, които не са публично обя
вени."

Комуцист то: „От когато се по

Председател на Издателски^ съвет на НИРО „Ке- 
мунист": Доброслаа Чулафич.

Адрес не редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
Енгелс 11, телафоии: централа 335-061, секретариат 
320-184, НОВИ БЕЛГРАД, Бупевар Ленииа 6, Телефон 
627-793. ч

I.Не Издвтелския съвет (редакциоиия отбор) на 
всички издания иа вестник „Комуиксг": д-р Антон 
Вратуша.

Директор и главен и отговорен редактор не всич
ки издания не „Комунист": Велко Милединович.

И на края, Да споменем и недо
волството в не малък брой първични 
организации на СК в Ниш от ефикас
ността на акцията на СК в Косово по 
провеждане на диференциацията сред 
комунистите и за отгов.орността на от
делни функционери. На повече събра
ния можеше да се чуе мнението, че 
е имало доста време за „запознаване 
със събитията", така че всяко по-на
татъшно протакане и меко водене на 
акцията може да нанесе

Издвва: Издателска трудова организация „Кому
нист". *

Печата се на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), на слоаенски, маке
донски и албански и а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски и руеннеки език.

Излиза в петък.

Редакция не изданието ие „Комунист" за Сърбия: 
Саво Кържавац (главен н отговорен редактор), д-р 
Живорвд Джорджевич (зцмостиик главен и отговорен 
редактор), Бояна Антунович, Волимир Филипович, Рас- 
тко Йоветич, Слебодан Клякич, Ммхайло Ковач, Об
ред Ковмч, Йово Маркоаич, Зорица Стаиимирович и 
Милентие Шуксанович.

иа И:
С >пуб| от 22 декем

ври 1964 годииа. „Комунист" о отличом с Ордон на 
родно освобождение, а с указ от 22 доиомври 1974 
с ордон братство и единство със златен венец.

>Н1
неоценими 

вреда на по-нататъшното развитие ча 
самоуправлението, сигурността и само
защитата. И това не само в Социалис
тическа автономна покрайнина Косово.

съвет иа ИзданиятаПредседател
яа „Комунист" аа СР Сърбия Мариа Тодорович. 

Секретар яа редакцията: Сяомеика Топалович.



• :
ПРЕД ЖЪТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА НАШИ СЕЛА:

КАРАМАНИЦА - ГОЛЕМИ 

РУДНИ ЗАЛЕЖИ
Раздвижва се 

усилена дейност
лото. Младите не обработват 
нивите, остават ураснали в тър 
не и бурени.

На около 45 километра от 
Босилеград, между планина 
Бела вода от север, Жеравин 
ска чука от юг, Горно Тлъ- 
мино от изток и Голеш 
запад, се намира село Кара- 
маница. С над 1330 метра на 
дморска височина, Карамани-

се снабдяват с различни сто- 
потребление. 

Тук е и миньорското селище 
на мина „Подвирови", където 

години, рабо

Как ще се прибере тазго- 
коя

Щм търсят цялостна и успеш
на жътва.

ки от широко
дишната реколта и по 
цена ще се изкупува житото 
бе тема за обсъждане 
страна на членовете на Об-

Понастоящем в Димитров 
градска община има 11 ком
байни, от които 5 в имущет 
тво на частни лица. Същевре 
менно очакват се още две та
кива машини от „Змай". Но 
въпрос е да ли, макар 
са уплатени, ще стигнат до 
жътвата.

Както и преди и сега 
предприети мерки та цените 
на услугите за механизацията 
да бъдат еднакви в региона. 
Договорено е тази 
услугите на частните 
нери да не се заплащат па
рично, а в натура.

Изкупвателната цена, както 
бе изтъкнато, ще бъде 10 ди 
нара по килограм, а това е 
още един стимул за по-каче 
ствено прибиране на реколта 
та. Имайки пък предвид, че 
същото е една от първосте 
пенните политически и иконо 
мически задачи, няма място 
за допускане на безотговорно 
поведение.

от ЕЖЕДНЕВНО СЕ ПОДОБРЯ
ВА СЕЛСКИЯТ БИТ

от преди няколко 
теха повечето от мъжете. В

щинския щаб за надглеждане 
работите в селското стопан
ство и членовете в Секцията 
за селско стопанство към ОК 
на ССТН в Димитровград. На 
проведеното на 19 юни засе-

момента мината не е в дей-
Вълните на общид подем 

на социалистическото общес
тво са захванали и Карамани- 
ца. Тя ежедневно 
своя лик. Вместо някогашни 
те низки със слама покрити 
къщурки, днес в селото се 
издигат нови със съвременни 
мебели.
ше отсечено, без път, днес 
два пъти на ден идват рейсо
вете на Автотранспортното от 
Босилеград. Почти във всяка 
къща има добра питейна во-

ствие, но това не значи, че 
завинаги е закрита. Залежи

те на оловно-цинковата руда 
които сее още се изследват 
обещават отново откриване.

ца е типично планинско се
ло. Пръснато по стръмните 
склонове и баири на Бела во 
да, заема 1308 хектара площ: 
ниви, пространни ливади, бу 

пасби-

че мени

дание присъствуваха и пед- 
ставители на димитровград
ските трудови 
и частни комбайнери. Всички 
те бяха еднодушни, че през 
предстоящата жътва трябва 
да се вложат максимални ус- 
ловид, та тя успешно и нав
реме да приключи.

са кови гори и
ща, богати с водопои, които 
предлагат голяма възмож
ност за развитие на животно
въдството.

В селото има над 60 дома
кинства с около 250 жители

НЕИЗПОЛЗУВАНИ ВЪЗМОЖ
ности

организации

Някога селото бе

Хубавите и пространни лива 
ди, от които сенодобивът е ви 
сок, пространните пасища с 
много водопои, през лятото 
оживяват. Навсякъде, по ба-

година
комбай

пръснати по махалите: „Зла 
тановци", „Камик". „Падище", 
,,Г аринарци ",
„Станойковци" и „Ристинска 
махала". И

да.
Имайки предвид, че до жът 

остават още тридесе
тина дни, време за отсрочва 

няма.

ирите се виждат стада овце, 
говеда и коне. Чуват се и зву 
ковете на овчарските песни и 
кавали

— Акцията е в ход. В нея 
сме включили всички органи
зирани сили в селото, но най- 
голяма помощ очаквам от 
членовете на Съюза на кому
нистите. Според приетото ре
шение на збора на избира
телите и общинското предло 
жение,
ще участвува с по 10 хиляди 
динара и със солидарна по
мощ от общината ще обез 
печим 30 на сто от общата 
стойност, а останалите 70 на 
сто ще се обезпечат от Репуб 
ликзнския фонд по електри
фикация- Освен с парични 
средства, всяко домакинство 
ще участвува с доброволен 
труд, каза Дане Яначков, пре 
дседател на Съвета на местна 
та общност в селото.

„Софтерска",
вата

тук както и в по
вечето села в Босилеградска 
община, миграцията се чув
ствува. В селото остават хо-

чието ехо се раз
нася по долините и баирите. 
Тези' 
дават

не на подготовката 
Още повече ако се направи

благоприятни условиясъпоставка с миналата годи- 
засеяни голяма възможност зана, тази година са 

по-малко площи, и че съЩи'
ра в напреднала възраст. Ма 
кар че младите напускат се
лото те не забравят родното 
си място, интересуват се за 
изграждането му участвуват 
в почти всички акции, парич 
но, или с работа.

В центъра на селото са на
мира сградата на новото учи
лище с широк двор, засаден 
с най-различни овощни дръв 
чета, които грижливо отгле
ждат самите ученици. Неда
леч от училището, където 
се учат петте ученика, а пре
ди години бяха над 20, се 
намира и селският магазин, 
от където жителите на селото

по-интензивно развитие на жи 
водновъдството. Обаче 
янието

състо
е съвсем друго. Жи

те 1000 ха за жътва търсят 
десетина комбайна и добре 
организирана дейност. Всъ
щност по-малко засеяните пло

всяко домакинство

вотновъдството от година 
година намалява, 
на миграцията в селото. То 
ва е една от причините въз 
можностите за развитие 
животновъдството

в
Т. П. съответно

МЕСТНА ОБЩНОСТ ТОПЛИ ДОЛ на
да остават

неизползувани.

Завършена реконструкции 

на електронната мрежа
Караманица, е едно от ред 

ките села в Босилеградска об
щина, в което от житните ра
стения добре 
цата, особено в махала Ка
мик. ...Но днес това е 
един добър спомен от мина-

вирее пшени

само
М. Я.

Миналата година в с. Топли 
Сурдулишка община, са 

добри резултати.

от бившата сепарация 
ООСТ „Морава" в Божица на 

от един километър-

на
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

дол, 
постигнати дължина 

Предвижда се асфалтът Да 
„пристигне" в селото до 1985 Овчарството е 

хубава професия
Завършена е реконструкцията 
на мрежата с низкотоково на
прежение, за което са из
разходвани 800 хиляди дина
ра. За настилка на пътищата 

300 хил

година.

съШо такаЗапланувано е 
въвеждане на телефон, кактоса изразходвани към 

яди динара, 
ни са и резул 
сяването, тъй като са 
сени стотина хектара 
смърч и бор- Значителен при 

в тази насока са дали и

културен 
годи-

и строителство на 
дом. През настоящата 
на ще се построят и два тра- 

във Велкова и

Не по-маловаж
— Димитър Ставров беше нашият най- 

добър овчар, ни осведомиха 
„Сточар" в Димитровград, където до пре
ди 2 месеца работеше, до пенсиониране
то му.

татите и в зале 
зале- 
със

ООСТв

фопостта 
Пешчова махали. ___ __ _

нос
бригадирите на миналогодиш

ната акция
Наистина, ако човек започне да „ро

ви" по ведомостите но „Сточар" ще се 
увери, чо освен Димитър Ставоров няма 
друг овчар, който да е отишъл в пенсия 
с толкова много успехи в работата си.

СТРОИТЕЛСТВО НА 
МИНИ-ФЕРМИ

„Власина 80", кои
отто са залесили повече

100 ха голини. Значителни пло

се отделят и за тазгодиш 
акции „Вла-

В Топли дол значителнощи
отделят на развитието 

Между
ните залесителни 
сина 81“.

място
на животновъдството, 
по-известните е Предраг Ко-

Проз изтеклата година, пасейки 170 ов
це, чичо Димитър е произвел 7230 кило- 

340 килограма вълна, 2035 
108 агнета.

Д. Ставров

жо и пенсията не ми е по-малка от пен
сиите на моите другари .. .

Не мога да се начудя на този млад 
свят, защо бяга от тази професия, ко- 
гато това е хубава професия, коя-

от 90 грама мляко,
килограма месо; отгледал о

— Роден съм през 1920 година и от- 
както зная за себе ои се занимавам с 
овцевъдство. Може би няма да ми повя-

стов, който има стадо
Засега с „Власина-про-ДО 1985 ГОДИНА — 

АСФАЛТОВ ПЪТ
овце. 
дукт" 
купо-лродаж/ни

главно се поддържат 
отношения- 

селското стопан- то съществува.
Може би чичо Димитър е прав. Полу

чаваше над 6000 динара на месеца, а в 
града съществуват трудови организации, 
където работниците получават и по 
динара, а условията за работа са много 
лоши.

рвате ако ви кажа, че нито един миг 
не съм съжалявал, че съм овчар. Всъщ
ност защо да 
ми липсвали чистият въздух, хубавата при
рода, здравата храна. А от това какво е 
гцо-важно? Ето, че и аз изкарах и пенсия, 
а по-здрав съм от всички, които изкара
ха пенсии, работейки във фабриките. Да-

Плановете на толлодолча- 
това.

Проектът в
„Морава И“ трябва да 

допринесе за установяване на 
доходни отношения и 
зивиране на овцевъдството в

ни не се изчерпват с 
Изхождайки от финансовите 

немалко от ак- 
подкрепя-

ство съжалявам? Никога не са

4000интен-възможности

циите ще бъДвт
доброволен труд- През 

година е заплану мтова селище.ни и с 
настоящата 
вано

Т. Петров

С. М.пътяасфалтиране на
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ДИМИТРОВГРАД

Успехът, все пак,
задоволява ■ ■ ш

а повтарятЗавърши учебната година. В ли 86 ученика,
общо 6$ души. От товасредношколския образовате- чи-

център „Й-ооип Броз Ти- сло 41 ученика са от пъР»*лен
клас, а останалите 24 от второ" в Димитровград се про-
ри, от трети и четвърти клас ннведоха заседания не класови

те и учителския съвет, на ко ма т.н. повтарачи.
«то бе обсъден и Общият успех, в цялотосумиран

училище е 3,63.успехът и дисциплината на
Учениците от четвърти класучениците, осъществяването на

постигнали общ успех 4,35.плановете и програмите и са
Така например от общо 64отнасящи седруги въпроси

до работата през второто по
лугодие на учебната 1980/81

ученика, които са завършили 
средното си образование 37 
са отличници, а петима са по
лучили диплома „Вук Кара- 
джич", Това са: Дивна Йото
ва, Ивица Михайлов, Миро
слав Младенов, Емилмя Пана
йотова и Таня Тодорова. Ос- 

шестима са но-

Милан Лскич: Псйеаж
година.

— За успеха в края на У4®* 
бната година отговор потър
сихме от директора на сред
ношколския 
Ценкоа.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ДЕЛО В БАБУШНИ ШКА ОБЩИНА

Ще бъдат закрити никои училищацентър Милчо

вен тях още 
сители на „Аласова диплома''. 
Тази година за най-добър уче 
ник в средношколския обра
зователен център „Йосип Броз 
Тито“ в Димитровград е про
възгласен Мирослав Младе
нов.

Любераджа би закрило под
ведомствените си училища в 
Богдановац, Дел и 
отделение в Любераджа, Гор- 
чинци и Бердуй.

Общо взето е по-добър от 
предишните години и трябва 
да бъдем доволни. Това, че 
е първите класове успехът не 
е на желаното равнище, сво
бодно мога да кажа, виновни 
са преподавателите в основни 
те училища, защото ученици 
те често се записват в сред
ното училище почти неподго
твени.

Казаното потвърждават фа
ктите:

От 467 ученика 316 са за
вършили без слаби бележки 
ипи — 68%, от което се ви
жда, че в сравнение с пър
вото полугодие успехът е по
добрен.

На поправителен са остана-

Поради миграцията на населението от Бабуш 
нишка община в другите по-развити икономически 
средища в страната — в някои селища значително е 
намалял броят на учениците и поради това се налага 
закривнето на отделни училища.

Според преброяването на населението през 
1948 година -— Бабушнишка община е наброявала 
37 632 души, а днес през1981 година — общо 23 750 
жители, или 13 882 души, или с 8 на сто по-малко 
жители.

по едно

„Мла
дост" във Велико Бонинци би 
закрило само едно отделение 
в подведомственото училище 
в с. Завиднци, в Стрелъц би 
трябвало да се закрие 
паралелка на шести клас, 
към края на 1985 година, би 
дошло до закриване на под
ведомствените 
Цървена ябука и Раков дол.

Основно училище
Тази година за първ път 

нашето стопанство получава 
подготвени специалисти, а не 
гимназисти като по-рано. Тък
мо заради факта, че именно 
първият випуск „насоченци", 
като учениците се наричат е 
постигнал и най-добър успех, 
което радва, и потвърждава, 
че димитровградското стопан
ство е получило добри специ
алисти.

една
Това нещо довежда и до някои училища в общината —

рязко намаляване броя на уче в с. Стрелъц, Велико Бонин-
ниците, който днес в сравне- ци и други, 
ние с 1961 година е намален 
с 50 процента. Междувремен
но, закрити са някои основни ща не са в

училища обезпечат преподаватели-спе 
циалисти по всички предме
ти, или пък същите нямат до 
статъчен брой часове; трудно 
се организира професионална 
служба, повишават се админи 
стративно-финансовите разхо 
ди и прочие.

а

училища в
Преди всичко, тези учили- 

състояние да
и подведомствени 
като тези във Войници, Дол 
«и Стрижввац, Щърбовац. Ли 
ново, Брестов дол, Малко 
Бонинци и др.

Т. Петров И В ЗВОНСКИ РАЙОН — 
НАМАЛЯВА БРОЯТ НА 
УЧЕНИЦИТЕИзглежда, че Димитровград е станал 

удобна „мишена“ за разни „закрилници“, 
когато става дума за организиране на !Но в училищата с предме

тно обучение намаляването 
броя на учениците е имало 
обратно действие. Значител
но намаления брой на учени
ци през последните 20 ! оди
ми не е последвало съответ
но намаление на броя 
преподавателите. Те са чама- 
лели с около 10 процента, а 
броят на учениците — над 
50 процента. Имало е мно 
го паралелки със 17—20 уче
ници, половина от предвиден- 
ния законен максимум. Под 
влиянието на посочените де
мографски тенденции с Ба 
бушнишка община се е стиг
нало до значително намалява 
не броя на четирикласовИте 
учебни единици; увеличен е 
броят на смесените отделения; 
подобрен е въпроса с поме 
щенията, обзавеждането им 
с учебни помагала и пособия, 
подобрен е педагогическият 
стандарт по отношение броя 
на учениците и т.н. Но в 
щ«я период училищната мре 
жа си е оставала почти съ
щата, преди воичко, поради 
конфигурацията на терена.

И в някои подведомствени 
училища на основното осмо- 
годишно училище „Братство" 
в Звонци 
неблагоприятно. Поради нзма 
ления брой на ученици — 
нлага се да бъде закрито 
едно отделение на подведом 
стиеното училище в с. Пресе
ка и едно отделение в с. Ясе
нов дел.

концерти на известни наши естрадни и 
народни певци, или известни спортисти.

За какво става дума!
Преди само няколко месеца навсякъ

де из града, бяха излепени афиши че 
ще дойде: Владимир Петрович — „Пм- 
жон“, заради който публиката и дойде
— но..(. „извинете той не е между нас", 
бе „оправданието" на организатора.

Преди около един месец — лак из
мама. Щял да гостува певецът Станиша 
Стошич, а освен него и още някои пев
ци. И пак „старата песен на нов глас"
— от Станиша Стошич нито следа-

През изтеклата седмица почти всички
витрини в града бяха окичени със сним
ките на Зорица Брунцлик, Драгослав Ми- 
хайлович — Канаринац, Ясна Кочияше- 
вич и още един-двама почти неизвестни 
певци. Но звездите на народните песни 
не дойдоха, освен Зорица Брунцлик.

Може би покровителят Сретен Костич 
от Ниш също така знаеше, че всички би
лети са продадени и според 
гина

Като се изхожда от педа
гогическите нормативи и броя 
на учениците в общината, за 
да бъде рационално основно
то образование, би било до
бре да се организират две ос 
могодишни училища, обаче 
конфигурацията на терена не 
позволява такова решение.

положението е

на

БЕЛЕЖКА

Редо Затова, най-вероятно, ще 
се потърсят „преходни" ре
шения- Предложеният вариант за 

рационализация на учебното 
дело в Бабушнишка община 
до 1985 година би довел и 
до значително намаляване на 

Броят на
ВНИ КАКВО СЕ ПРЕДЛАГА!

преподавателите.
С цел да се рационализи

ра основното образование в 
Бабушнишка община. Заводът 
за подобрение на възпитание 
то и образованието в Пирот 
е дал известно предложение.

Според него, основно учи
лище „Иво Лола Рибар" в 
Бабушница в предметното си 
обучение би намалило четири 
паралелки, Би трябвало да се 
закрият отделенията във Ва- 
ва, Дучевац, Драгинац, Сура- 
чево, Калуджерево, Провале- 
ник и Братишевац, но по та
къв начин би се увеличил бро 
Ят на учениците в Бабушница, 
Стол и Камбелевац. Основно
то осмогодишно училище в

НЗМЗ преподавателите би намалял 
за 11 души, а броят на пър
воначалните учители — за 11. 
Това нещо 
проблем, който търси реше
ние

неговата ло-
защо пък и да идват вснчки, ко

гато парите са взети.
поражда и другМИ и затова дой- 

де Зорица Брунцлик и още някои „назо
ви певци".

На концерта присъстаува и другарят 
Сретен Костни — от Ннш, който довол
но търкаше ръце, защото залата бе пъл
на. Попитан да каже защо ги няма пев
ците, заради конто публиката най-много 
и Дойде той каза:

■ ИК — да се намери работа 
на „вакантните" просветни ра
ботници.

съ-

Вероятно е, че и този въ
прос ще бъде разрешен 
съответен начин, тъй като към

на

— Ясна Кочияшевич и Драгослав Ми- 
пйлович рационализацията на основно

то образование се пристъпва 
постепенно и

заминаха в ГФР. Ако публиката 
толкоз много набляга да ги види, ще ор
ганизираме друг концерт...

Нов

„МАЛКИТЕ" УЧИЛИЩА ИМАТ 
ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ

с изучаването 
на всички аспекти на въпроса.концерт, но за „нови'1 ларм.1, 

Т. Петров
Най-големи затруднения по 

намаляване 
имат вече

ради рязкото 
броя на учениците М. А.. ..
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
„БРИГАДИРСКО ЛЯТО 81" С младежки труд 

водопровод 

до Зв. баня
Босилеградчани в 

Лозница
На акцията в Лозница боси 

ле градските бригадири ще за 
минат на 4 юли. Покровител 
на бригадата е 
градня".

Младежката трудова бригада „Босилеград" от 
Босилеград, която се формира през 1979 година и 
през изтеклите два бригадирски От няколко дни насам Де- 

рек-улът кънти от младежка 
песен. Бригадирите от 
довата акция 
строят 
край

Вучи дел към Звонци и Звон 
ска баня.

— Това се наложи като необ 
ходимост — изтъква Божко Та
ков, председател на Местната 
общност в село Звонци 
директор ' на земеделска ко
операция „Ерма". Разбира 
се, в акцията съвместно с 
бригадирите от Нови пазар, 
Неготин, Белград, Марибор и 
Титов Белее, участвува и мест 
ното население. Именно, чрез 
местно самооблагане жители 
те на с. Звонци затрупват тра 
сето на водопровода, ,изтъква 
Таков.

сезона постигна из
вънредни резултати — за което свидетелствуват мно
жеството спечелни признания — тази година ще уча
ствува на съюзната младежка трудова акция „Подри- 
нье
работи във втората смяна 
трудови задачи в изграждането на инфраструктурни 
обекти.

ООСТ „Из-
тру-

,,Пирот 81 " 
и един обект в този

и

Очаква се бригадирите от 
Босилеград и тази година да 
постигнат добри резултати.

— Колубара 81" в Лозница. Тук бригадата ще
водопровода от с.

на акцията и ще изпълнява

М. Я.

Босилеградската 
трудова бригада ще наброя
ват 55 бригадири, предимно 
младежи и девойки от Обра
зователния център „Иван Ка
раиванов" в Босилеград, уче
ници от основно училище „Ге
орги Димитров", членове на 
градската младежка организа
ция, както и няколко членове 
на първични младежки орга
низации от местните общно

сти.

троени разговори между бри
гадирите и обществено-поли
тически дейци и ветерани на 
доброволния младежки труд.

младежка

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БАБУШНИЦА УСПЕШНО 
ПРИКЛЮЧИ АКЦИЯТА Й ' • .

*По повод Деня на самоуп- 
равителите — 27 юни се прб- 
веде Най-добър ученик 

паралелка
Инак, както ни уведоми Та

ков водопроводът, който се 
об-

еднодневна местна тру
дова акция, в която участву
ваха над 80 
войки.

прокарва има дължина 
що от 8 километра. Каптира 
се изворът „Вражя църква — 
при село Вучи дел. Водопро 

минава и водоснабдя

младежи и де-

На последното си събрание 
бригадата, и по тоя 
дателство от 5 члена като

водът 
ва и_ село Ракита, а сетне
Звонци и ще продължи ' към 
Звонска баня, където наскоро 
трябва да бъде завършен но 
вият модерен хотел на „Цър

начин 
ко

лективен ръководен орган на 
бригадата, 'като 
на практика приложиха Тито- 
вата инициатива за колективна 
работа, решаване и отговор-

■ ■■Тези дни приключи подго

товката но бригадирите за ус

пешно участвуване на акцията 
в Лозница, в рамките на коя

то се проведоха няколко за

седания, на които бях? ус-

__ За най-добър ученик е провъзгласен Небойша Ко-
стич ученик в III клас, а за най-добра паралелка -г- 11-8.

по тоя начин

ни връх .

— Довеждането на водата 
ще струва над 3 милиона ди
нара

ност.
В Образователния 

,,Вук Караджич" в Бабушни- 
ца успешно приключи акция

та „Най-добър ученик и па

ралелка ". 
повод завършването на учеб 

бяха провъзгласе 
ни най-добрите в тази акция, 
и на същите бяха 
признания-

Всички, тези ученици са кръг 
ли отличници и са се проя
вили с извънредно трудолю-

център
Таков.казва

Около 250 000 динара 
бие и резултати в извънкласо • обезпечила Самоуправителна- 

та общност по водно стопан
ство в СР Сърбия, 1 милион 
и половина — Републиканска 
та самоуправителна общност 
по здравеопазване, 180 000 ди 
нара — ООСТ „Църни връх"

е*♦ ♦Милорад ПАНИЧ — СУРЕП вите дейности.♦ На тържеството по♦ ♦♦ ♦ Връчвайки

моти и книги, директорът на 
Образователния център Томи- 
слаз Митич пожела на най- 
добрите в акцията „Най-до

бър ученик и паралелка" мно 
го успехи в по-нататъшното 
школуване.

похвални гра
♦ ♦ ната година

Титовата ♦♦
♦♦ връчени♦♦ в Бабушница, 160 000 динара 

ще бъдат обезпечени от мест 
но самооблагане и така ната-

♦: ♦
♦♦ Трябва да се изтъкне, че 

средношколците твърде усър 
дно участвуваха' в акцията и 
постигнаха значителни успехи 
в нея, така че комисията за

♦♦ ♦: ♦
— Ако не възникнат някои 

непредвидени обстоятелства,дума грамоти бяха връ 
чени и на Любиша Митровии, 
Горан Костич, Миодраг 
сич и Стоян Тасич, като при 
знание за извънредна дейност 
в реализацията на програма- 

за работа на младежката 
организация в бабушнишкото 
средно училище.

Похвални

подчертава Таков, с помощта 
бригадири 

на ме

резултатите 
След

оценяване на 
имаше много работа.

Та- 200на усърдн

и с активното участие 
стното население — за Деня

ите
♦ Радостта има ли граници!

имат ли межда!: всестранно и обективно оцен 
явоне, за най-добри паралел

ки, по класове, бяха провъз- та 
гласени: 1-6, Н-8 и IV-1 • За

най-добра паралелка в Обра

зователния център е провъз 
11-8. На най-добри 

те паралелки бяха връчени 
похвал

Сънищата
на освобождението на Бабуш 
нишка община от фашизма 
— 6 май — водата трябва да 
стигне в Звонци.

♦ Има ли по-озаряващо
слънчева прежда!♦ от златната 

Беше пролетен ден, 
гълбово крило вито, 
върху блестящ лъч слънчев 
помежду ни дойде Тито.

"Грабна погледите ни редом

♦
!

: 1 гласена

♦ класове,с ръка като жетвар
камбани, изпълни♦ проходни знамена 

ни грамоти, а 
11-8 и 1М-1 получйха и една

а сърцата, 
на мисли

♦ учениците отс пламеии звукове, 
зад нас,

♦

I Осветли миналото 
пред нас разгърна поля- 
И извън пределите

двуднеспециална награда 
вна екскурзия извън Бабуш- 
нишка община.

на мощта 
снажната му♦ воли...тръгнахме със 

Оттогава много дни.
♦
ф За най-добри ученици бяха 

провъзгласени: Светозар Рам 
в 1-5, Оливера

* тъкане изминаха,години на 
но сърцата непрекъснато

като чан звъняха.
: чич, ученик

♦♦ с тоя глас 
И сега, тих във радостта,

Милошевич, ученичка във 
11-8, Небойша Костич, уче

мечти,жънейки .наяве сънища
ло-светло 
на Тито.

Ш-1 и Бисерка Потич, 
\/1-3 клас. Най-до 
в Образователния 

Небойша Костич.

ник в
аз казвам: няма 
от топлите думи

ученичка в 
бър ученик 
център е1*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦' Строеж на водопровода в с. Звонци
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ПОРТРЕТИ

Сръчните ръце 

на Ерина
паралелка за металостругари.

обаче много 
именно то

ва, което в момента работя.

Въпреки, че еманципацията 
но жените в ношето общество 
вече отдавна стана „остаряла 
тома" все още съществуват 
предрасъАЪЦи. когато една 
девойка трябва да избере 
професията си,

Незная защо,
обичах да стана

Изобщо не съжалявам аъл 
условия, зареки трудните 

работа в нашия Ц*х,
ко-Все още се учудваме

видим жена зад корми 
автобус,

да ра- 
работят

Когато тук започнах 
ботя, където 
само в администрацията, 
очите на другите 

изглеждала

гато
лото на камион или 
когато четем за жени пилоти,

жени
не стане, защо то вГодишните почивки вече за

почнаха, обаче „главният тури 
етически сезон" все още не 
е започнал. Много трудещи 
се и граждани в общината се 
мислят къде да тръгнат, кол
ко дни да прекарат, кога и 
прочие.

За да узнаем намеренията 
на нашите съграждани, свър
зани с летуването, направих
ме една анкета във връзка 
това:

ОПАСЕН И КЪТА ТОДОРО
ВИ; работници;

— Това лято най-вероятно 
ще прекараме в Димитров
град, а причини за това има 
повече. Преди всичко финан
сово тази година не стоим 
добре, понеже довършваме 
къщата и нашата тазгодишна 
почивка ще прекараме тук. 
Естественно, че няма да про
пуснем възможността и да 
отидем малко на Ерма.

ИВАН ТОДОРОВ; 
нер:

чи това до 
аз работя в строителна орга- 

това значи, чо ля*

до сега, ще отида в родното 
ми Поганово да бора малини. 
Ще бера малини, ще се пека 
и ежедневно ще се къпя 
Ерма. Това е моят план 
чивката ми, а така що бъде 
и в бъдещ®-

МИРА МИТИЧ; готвачка:
— Миналата година ходих в 

Гърция, обаче тази ще зами
на в
да пътувам и тъкмо за 
пестя през годината. С мен 
ще тръгне и дъщеря ми, ко- 
ято и миналата година ба с 
мен. Надявам се, че Испания 
ще ни хареса.

ВАСИЛ ДАСКАЛОВ; работ-

вероятно 
като „бяламоряци, строители...

низация, а 
тото е — време, 
най-много работим. 

МИРОСЛАВ

С'/»М
гарга" — проД'ьлжава да ни 
говори гордата металостругар 
ка. Приятелите ме пред упре

когато ниев Една „необикновенна", 
нашите понятия, професия е 
избрала и ЕРИНА ИВАНОВА 
от Димитровград, 
че 5 години работи като МЕ 
ТАЛОСТРУГАР.

за
за по

СОКОЛОВИЧ;
сиколегитеждаваха, че с 

изобщо ня^ам никакъв шанс, 
че нормата никога няма 
изпълня, че няма да издър-

келнер:
— Право да ви кажа, за- 

-| „прескоча" 
На мен лично най- 

когато се 
намеря между столетните дър 
вета, и
планински въздух.

ИВАН ГОГОВ;

която ве

даради децата ще
до морето, 
много ми харесва, — Когато за пръв път вле

Испания. Много обичам 
туй

жа нито една седмица и мно 
го други подобни „приказ
ки", които неможаха да ме 

намерението да 
че дипломата, коя-

в металическия цех на 
Димитровград, ко 
гледаха с недове

знах 
„Тигър"
легиите ми

вкогато диша и чистия
отвратят от 
докажа,
то притежавам не ми е даде-

мислеха, че няма да 
— че това не би-

рие,
издържа 
ла „женска професия". Но 

се. Тъкмо така за-

инструктор: 
— Съществуват две вариан 

ти: Единият е да 
Гърция, а другия в България. 
Все още не зная, но мисля,

замина в на така.
излъгаха 
почна да ни разказва другар 
ката Иванова

Слушайки тези думи човек 
не може, а да не се възхи
щава на младата работничка, 
която показва на всички мла 
ди девойки, че не съществу
ват мъжки и женски профе
сии, и че нежните женски ръ 
це са по-силни от твърдия 

който Ерина Иваноза 
вече 5 години обработва, да
же по-качесгзено 
нейни колеги.

ник:
— Както и предишните го

дини аз оставам „верен" на 
Звонска Баня, въпреки извест 
ните недостатъци. Вероятно 
там ще замина през август. 
Според мен по-хубаво място 
за отдих няма никъде от та
зи баня и затова и тази го
дина най-малко 15 дни ще 
прекарам там.

единствената
че лятото ще прекарам, за
едно със семейството, на 
Егейско море.

аметалостругар
Изненадана, 

ли-

жена
СОСТ „Тигър", 
че някой за пръв път я 
та, защо е изабрала именно 
тази, не така лека професия,

ДРАГОЛЮБ НОТЕВ; студент:
— Не поради 

стандарт, който най-често е 
пречка за да се замине' по- 
далече, а поради това че ми 
харесва, и тази година ще 
отида _ в Звонска Банд. Не
зная колко дни ще прекарам 
там, обаче надявам се, че 
пак ще бъде приятно като 
миналото лято.

студентския
единствената квалифицира-на 
металоработничка в община 
та, майка на две деца, казва:

магази- метал,

от много— Заедно с родителите си 
живях в град Деспотовац, къ
дето свърших основното си. 
образование. В този град съ
ществуваше по това време 
средно училище, в което ме 
жду другите имаше и една

— Право да ви кажа ни
каква Гърция, никакви Златни 
пясъци, никакво Адриатичес
ко море. Тук е моята Ерма, 
в която съм се къпал от пе
тгодишна възраст. И това ля
то, както впрочем и винаги

СЛАВНА ТОДОРОВ; техник:
— Мисля, че най-добре ще 

бъде ако и тази година по
чивката прекарам пътувайки, 
защото много обичам да пъ
тувам. Обаче може да се слу-

Още нещо искам да ка
жа. — Мисля, че това е мно 
го по-важно, отколкото фак-

Т. П.

БОСИЛЕГРАД; ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „СЛОГА"

Добри резултати, но ш ■ ■
са осъществили общ доход 
от 32 540 хиляди динара и в 
сравнение със същия период 
от миналата година, е увели 
чен с 23 на сто. Наред с 
увеличение на общия доход 
се увеличават и разходите, 
които са достигнали над 
27 646
по-големи от тези в 1980 го. 
дина с 26 на сто.

1 20-те тища, където маржата няма 
покритие на разходите.

нансовите показатели 
трудещи се заети в органи
зацията, за ли <сн 
отделни 2592 хиляди динара, 
при което средният месечен 
личен доход по зает възлиза 
към 5185 динара и показва 
увеличение с 25 на сто, а за 
разширение на 
основа на труда и резерви са 
отделили 124 хиляди динара.

доход са
— И настоящата година ще 

бъде трудна в снабдяването
поради недостиг на някои су 
ровини.
ция, понеже е малка, не сме 
в състояние да участвуваме в 
разширяването на производи
телността

Нашата , организа-

хиляди динара и са материалната
та, че една жена стои зад 
струга. Нашата трудова ор- 
ганизация постига отлични ре 
зултати, обаче това не бива 
да разберем че вече няма 
да имаме проблеми. Искам 
да кажа, че проблемите свър 
зани с икономическата ста
билизация не 
и тъкмо
трябва да вложим

и да работим по-ефектив
но. Немога да разбра, че в 

организация 
колеги,,

които половината си работно

В. Таков организа
ции, доходно да се свързва 
ме с тях., а това довежда

на тези

Основната организация на 
__ сдружения труд „Слога“ 

Босилеград, вече години на
ред е една от най-стабилни 
те стопански организации в 
Босилеградска община. Въ

Според думите на Васил Та 
кев, директор на организаци 
ята, деловите резултати сигур 
но биха били по-добри 
нямаше отливане на средства 
в други общини. Много пот
ребители купуват стоки в по- 
големите центрове, Враня, 
Ниш, Скопйе, и други места, 
при по-достъпни цени, 
дити,
която също така неблагопри 
ятно се отразява върху де
ловите резултати е и високо-

Причините за 
увеличение на изразходваните 
средства от общия доход е 
отражение на покачването на

по-голямото
от някои стоки да не получим 

навреме. Но с правилното 
разпределение ще се стре
мим да снабдяваме еднакво 
всички села — каза Такев.

ако
цените, транспорта и друго, 
а печалбата от разликата на 
набавната
не съответствува на 
та цена Това нещо

са преодоляни 
заради това ще 

всички си-

Преки настаналите трудности и продажната цена 
набавиа-в търговията в края на мина 

лата Да добавим и това, че в 
организация трудещите 

се, спазвайки мероприятията 
на синдикалната организация, нашата трудова 
за запазване на жизненото ра съществуват някои 
внище на работници с ни
зък личен доход, тазгодишно време прекарват вън от ра- 

личния до ботното място. Ние всички в 
е равномерен, оне- «/Тигър" се чувствуваме ня

как

и началото на настоя
щата година в снабдяването 
на някои стоки от широко по 

трудещите се в

тазисе отраз 
Ява и на дохода, с който съ 

бележи по-малък

ли
кре-

и АР- Друга причина,
требление, що така
тази стопанска 
спазвайки мерките 

. мическата Стабилизация, през 
първите три месеца от насто
ящата година отчитат положи 
телни делови резултати.

ръст в сравнение е изразхедорганизация, 
по иконо- ваните средства и възлиза на 

4894 хиляди динара, или в то покачване на някои цени, 
с което потребителската 
е значително намалена.

сравнение с миналогодишния
се увеличил със 7 на сто. При 
това е

то увеличение на 
ход не 
зи с най-малък

мощ 
Г оле

ми трудности и разходи съз-
осъществен чист до-

сигурно, защото нашителичен доход 
имат увеличение и до 50 на 
сто, в сравнение с миналата 
година.

ход от 3761 хиляди 
който

Според финансовите резул 
~ трти, трудещите се в тази ор 

ганизация, през първите три 
месеца на настоящата година

Динара, 
в сравнение на същия

лични доходи са и най-висо
ките

дават и отдалечените 
ни по

магази 
селата на общината, 

се вър- 
трактори, по лоши пъ-

в общината,' а заработ
ваме ги всички заедно.от миналата година 

чен с 13 на
е увели 

сто. Според фи-
където снабдяването 
Ши с М. Я. Т. Петров
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ГЛОЖИЕ: 4

Една хубава траднщнзчезва
По повод края из учебна 

година в село Гло
в пъстри премени, съвместно 
с младежите от селото, ръко
водени от учителя Асен Йов
ко в

След това младежите се пред 
ставиха с рецитала „Как се 
роди нашата социалистическа 
революция", с поемата Сто-. 
Янка майка Кнежополька" и 
Песна за мрътвите пролета- 
ри", а учениците с различни 
песни и стихотворения за Ти 

Родители- 
разгледаха и ху . 

ученическа из 
останаха

та 1980/81

жие, в новата и добре обза
ведена 
28 юни

училищна сграда на 
се проведе се представиха пред ро

дителите и гостите с подбра
на културно-художествена и 

програма. С песни- 
те ,-Другарю Тито ние ти се 

„Югославио", 
учениците започнаха тържес
твото, а след това, за рабо
тата и проблемите с които 
се срещали през тази учебна

скромно 
тържество, така наречено ,,из 
пит".

Весели
забавна

и засмяни учениците

кълнем"БЕЛЕЖКА и то и страната ни. 
те и гостите 
дожествената 
ложба, от коятоСЛАБА

ХИГИЕНА твърде доволни. След завър
шване нагодина говори учителят Асен 

.Йовков.
програмата настанаТуристическият сезон

вече е в пълен разгар 
и село Звонци, и без то 
ва средище на района, 
е твърде оживено. Осо 
бено в последно време,

Между другото той 
изтъкна, че учениците от учи 
лището в село Гложие тази 
година взеха участие на об
щинското състезанието „Тито 
—Революция — мир", където

общо увеселение.
Без съмнение, 

бяха учениците, които 
200

най-весели
след

дена непрекъсната рабо 
та. ТРУД и учене дочакаха тоя 
ден.

Ждрелото на р. Ерма зове ...
след 
бригадирите

пристигането на 
от младеж 

ката трудова акция „Пи 
рот 81".

Всяка сутрин и вечер, 
когато пристигат или си 
заминават рейсовете с 
бригадирите за Пирот,, 
в центъра на Звонци е 
същински празник.

Нещо, което Сме в

Няма съмнение, че/ постигнали завидни резултати, 
а КИРИЛ ЦЕКОВ Малко известни 

прелести
една до 

бра традиция в босилеград- 
ско вече отмира . .. Случаят и 
примерът на учителя Но|вков 
е за похвала 
останалите

участвува и
на регионалното състезание. 

28-те ученика от първи до 
четвърти клас, всичките и трябвало би и 

работ
ници да го последват, защото 
учителите са тези, които тряб 
ва да пазят местните обичаи

с
успех завършили класа, 
които 8 с отличен, 7 
добър, 6 с добър и 7 с за
доволителен

от просветни
с много

успех. Освен 
възпитателно- образователния 
процес учениците през го
дината са постигнали добри

■’ традиции в средата, 
работят. А и

Поречието на река Ерма с 
прелестите си отвинаги ,е 
привличало вниманието. Бла
годарение на теснолинейката 
в предишните години тези пре 
лести бяха достъпни за нема
лък брой хора.

Но откак теснолинейката бе 
закрита и бе обещано, че 
вместо нея Ще се построи

където 
тези тържества 

харак
тер и през учебната година

асфалтов път, отново станаха 
недостъпни. Години наред 
строежа на пътя бе отлаган. 
Преди няколко години запо
чна изграждането му, но след 
пет-шест километра

А цялото поречие предста 
влява интересен природен 
кът, с многобройни прелести: 
Погановски манастир с окол
ността, Одоровското ждрело, 
Звонска баня, Ждрелото ча 
Блатъшница и прочие и про
чие. Тук не ще говорим за 
бистрите планински води на 
Ерма, за възможностите на 
развитие на рибното стопан
ство, защото по тоя въпрос 
нерядко се говори на разли
чни равнища, но малко се 
предприемат конкретни меро
приятия-

Безспорно, основното е да 
се ускори строителството на 
пЪтя по поречието на Ерма, 
тъй като в цялата си дължи
на от над 20 км до Звонска 
баня може да представлява 
интересен туристически обект. 
Не само природните редко- 
сти, но и редица други об
стоятелства налагат час по- 
скоро да продължи строител
ството на пътЯ-

Преди всичко в Звонска ба
ня е построен великолепен 
хотел, който за съжаление 
не бе предаден на употреба 
за този туристически сезон, 
но чиито довършителни рабо
ти се привеждат към края- 
Тук е лечебната вода на Звон 
ска баня, басейна, който мо
же да се ползува и за плув
ни учения на най-младите и

очи на минувача е ло
шата хигиена в центъра 
на селото.•

За беда, в центъра е 
и пазарището, и в че
твъртък, когато е паза
рен ден, картината е 
още по-лоша. При вся
ко подухване на вятъРа 
по улицата се разнасят 
облаци от прах, които 
засипват минувачите, ма 
гацините и дворовете 
на най-близките къщи.

Звонци, което не без 
основание претендира 
за развитие на така на
речения „селски тури
зъм" би трябвало да 
се погрижи за обезпе
чаване на по-добра хи
гиена.

Инак, на пръв поглед, 
всеки минувач остава с 
лошото впечатление.

Би трябвало да се 
предприемат мерки и 
за събиране на боклу
ка, който често от дво- 
ровите места се изхвър 
ля на улицата.

Чудно е как и сани
тарният инспектор от Ба 
бушница тези дни не се 
отбие в Звонци, защото 
Звонци, „пред прага" на 
Звонска баня, която с 
охота приема в обятиЯ‘ 
та си банските гости и

ще имат състезателен
резултати и в извън училищ 
ната дейност: взеха участие 

вазлесяване на голини и еро 
зив“> терени в селото, заса

диха 88 дръвчета, които сим-

ще прдтикват 
по-съдържателна работа разби 
ра се и успехът няма да изо
стане.

учениците към

спря-

годините на. дру- 
— заяви Новков.

волизират 
гаря Тито М. Я.

Съвети за домакините
Сладко от портокали
На 1 кг захар — кората от 

3—4 портокала.
Остържете портокалите с 

ренде или ги обелете тънко 
с остро ножче, след което 
отделяте корите от местната 
част нарежете ги. по дължи
на на ивички и ги нанижете 
на конец във вид на охлюв
чета. Можете да ги запазите 
на студено мЯсто 3—4 дни, 
докато съберете достатъчно 
количество кори за сваряване 
на сладкото.

Изварете ги в 3—4 води, 
за да лоомекнат и изпуснат 
горчивината си, след което ги 
изплакнете и оцедете. Пусне 
те ги в сгъстения сироп, ка
то същевременно ги изниже
те от конеца.

Сварете сладкото до жела 
ната гъстота. Малко преди 
свалянето му от огъня при

бавете една лъжичка винена 
киселина.

да престоят 3—4 ча
са. Залейте ги с 1 чаша вода

прибавете 2 равни 
винена киселина.

тавете лъжички

и ги варете, докато капка, ка
пната от сиропа върху сту
дена порцеланова чинийка, не 
се разлива. При варенето оби 
райте пЯната с решетеста лъ 
жица.

3—4

Изсипете готовото сладко в 
дълбок, добре изсушен съд 
и го оставете да престои ед

на нощ, за да се напои пло

дът със сироп. На другия 
ден го приберете в буркани.

минути
да свалите сладкото от огъня,

преди

туристите.
Може би 

местна доброволна мла 
дежка акция може 
се уреди та и 
да изглежда по-чисто и 
по-приветливо.

и с една

да
СЛАДКО ОТ КЪПИНИ
Изчистете от дръжчиците

1 кг къпини, поръсете ги с

2 килограма захар и ги ос-

ДР-Звонци
Ст. Н.

ИН МЕМОРИАМ
М. А.

На 8 юли 1981 година 
навръшват 40 дни отка- 
кто завинаги ме остави 
моят обичан съпруг 
АТАНАС МАНОИЛОВ 
- икономист в пенсия - 

от Димитровград 
Съобщаваме на всич

ки роднини и приятели, 
не този ден в Ф часа 
на гробищата в Дими
тровград ще дадем 40- 
дневен помен на скъ
пия нам покойник.

Съпруга Ирина 
семейството си.

ФОТО-КРИТИКА
ДИМИТРОВГРАД

КЪДЕ Е САНИТАРНАТА 
ИНСПЕКЦИЯ?Филми през седмицата

си зададе всеки 
минувач по улица „Маршал Тито", в Димитровград 
срещу хотел „.Балкан".

И наистина ,направено е същинско сметлище: 
нахвърляни са разни отпадъци и боклуци, а никой 
да се погрижи да се махне от улицата.

Ако това не се „сеща" да направи „Услуга", 
защо не я подсети санитарният инспектор. Или мо
же би се оставя вятърът да се „погрижи" за пре
местването му..

Този въпрос непременно 1?!4 ЮЛИ, СЪБОТА; „ИЗНЕВЕРНИЦАТА" — американ-

СКИ

1 ЮЛИ, ВТОРНИК; „КОГАТО КУМЪТ ЗАПЛАЩА" 
— италиански

9 ЮЛИ, ЧЕТВЪРТЪК; „ВИОЛЕТ НОЗИЕР" — френски 
11 ЮЛИ, СЪБОТА; „СРЕБЪРНАТА ЖЕНА" - амери

кански
СЪС

БРАТСТВО • 3 ЮЛИ 1981 . СТРАНИЦА 11



ОБИЧАИ В НАШИТЕ КРАИЩАДРЕВНИ

Не се обръщан невясто!
били засливали в къщата на домакина —

Сватбеното тържество продължа 
яденето

има-машите краищаВ старо време
сватбен „адет", който се нари- 

заложени сватове". В преданието не
оби-

в
ложени.

ило един 
чал

Тогава лък
давал бащата на младоженеца. 

Около „голем.ручок" младоженецът за 
пръв път на тържеството виждал невяс
тата си, н това уж тайно, и с още един 
свой близък роднина — „бягали" у дома 

Младоженецът и род

еело сутринта, 
пиенетозапазила целта на тозисе е точно 

чай, но най-вероятно обичаят е упраж 
обезпечи Пълен ус-нмван с цел да се

женитбата относно да не се про- 
свотбеното тържество. Защото по то 

ва времо било най-голям „шен
сватовото му да се завърнат 

без невяста (ако се попишмени 
семей-

пох на
воли

на младоженеца, 
кината му имали твърде сериозна задача

се обър-

младо-Звонспи „патент женоцьт и
— да внимават невястата да нз 
не назад, .към къщата на

в къЩи
невястата — „шен" за момчето и 
стоото му, ако пън младоженецът С® Р03' 

зл момичето и фамилията

бата Й. Спо-
и комшията Коля Д« си сенеред преданието, ако невястата 

об'/,рне към бащиния дом, 
фамилията й ще остане

мине в нейния брак.

Онуя вечер седомо я 
пооратимо на месечину.

Видиш ли Манчо, каже Коля, кво
не напрайи, кви „патенти", кво овбриЛо,

всичко лошо 
в него икае — ,,шен' 

-му).
се йош не във

ИЗМИСЛИ', и няма да
Майтапчиите обаче казвали, че и това

Повече

Когато роднини, съседи или приятели 
„направят робота" между някое 
и някое момче, най-'напред 
годеж. На годежа, между другото, 
правел договор за сватбата. Все до сват
бата относно до „предаването", годена-

сателити.лимузине, ероплани,
Йедно време, кига беомо млади да ти Йе не- 

кой казал че дожнвейеш човеци да се каче на мс
лудога. Тека йе, ка-

момиче
било често нарушавано.

че техните фамилии
со правел правило

се от невестите считали,
сецат тел си га направиш на 
жем я, пуно работе се измислнше и напрайише, а 
това за месецат не съм могъл ни да помислим. Я У

Стлнию,

и по-работливи и 
възможност да се об ърнат към

винаги паса по-умни 
мирали _

ба,пиния ДОМ. Ако ПЪК във фамилията 
имало действително „чуеи"

Вживеела при родителите си. 
деня на „предаването" младоженецът тръ 

в къШата на момата и 
погачи хляб 

гозба. Редът бил такъв, че 
на мома

та момак»ега гледаше кига наумеше да идем при 
да могу по-лъсно да се върнем, да си не сцепим 
дрешйете по плотиштата. После я и Стания гледамо 

ту месецат у жетву, по месечину жн»ейешемо през- 
Урело жито ели вързуйешемо снопйе.

Изредимо с Кото све кво се йе ново напра
вило за носенье, за ЯАенье. за пийенье, и Коля на 
Шсмешку рече: „йош да измислимо све да си имамо, 

лЦа ич да не работимо, здравйето да ни служи 
;Чгси очемо, па да видиш що йе живот“.

на невястата
гвал със сватове — голям майстор, учител

само невястата, но и 
доженецът се обръ*Двл към къщата 
тъста. „Може би и на

даде дете, което ще стане чуен човек".

или попчовек
обезателно си носел ракия, млзгтогава неи продукти за 
сватовете пристигали в къщата на

тях бог ще имта привечер. Вечерта яденето и пиенето 
гости обезпе-за сватовете и домашните

бащата на невястата. Сватовете прзкико чавал

Е, да си ми жив Кольо, измислили човеци и

Какъв обед—такава коситбайедното и другото.
Не работе, а узимаю, и кига требе да су здра

ви — здрави су, кига им сйевне да се разболею — 
разболею се. Ама Манчо, я мислим здравйс да те 
служи да си здрав, а не да си болан. Па и я се чу- 

сияу да не болан. Кига я
Обядвали и станали да косят. Нареди- 

— лърв бащата, а след 
Бащата изка-

Един нашенец бил строг семеен „ко
мендант" и всяка кърска или друга ра
бота се вършела по негова заповед и 
разпореждане. Освен това, той бил и 
голям скъперник, търсел от домашните 
„жеска" работа, а не позволявал да се 
обърща особено внимание на прехраната 
— в неговата къща не се знаело за бо
гата трапеза.

Един ден бащата и тримата му сино
ве излезли на една техна ливада да ко
сят. И този ден майката донесла обед на 
косачите, а за обед — цвик. На синове
те било вече дотегнало от цвика, но не 
посмяли да протестират, понеже бащата 
много се сърдел когато някой му се оп
лаквал от яД®нето-

дим защо човек оче на 
бео ер!)енин не смейеше по прс да се посечем че

ли се на откоса 
него синовете по възраст.

ме направе на инвалида та не могу да се оженим. 
Малко ли ме глава заболи я ватим некою дебелу 
сенЬу додек ми пройде, ели мойте казую отишъл 
сам у корию да тражим процеп за кола. Йедна моя 
комшика додек беше мома излазеше на н»иву йош 
петли не запояли, да речу вредна йе момата и кой 
тегай че помисли да йе болна. Йедън мой наборлия 
не казувал да йе болан и отишъл у войску, а после 
кига га върнули йедну годин дома се не явял тека 
сви знали да йе здрав, човекът йе и войску служил.

Е, кой йе тия що е измислил „патент“ за здра- 
питуйе Коля.

Йедън звонсйи учител.. Кига пошла децата на 
училище он решил да се разболи — и се разболея. 
Кига децата пошла на зимску ваканцию он оздравея 
и дошъл — да работи.

Щом почело второто полугодийе он се пай 
разболи. Преди некой Дън човекът 
дошъл да работи.

Не йе крив що су децата и без н»ега изучила 
и отишла на ваканцию.

рал откоса си и се завърнел да започне 
застанал като скаменен. Него-втор и

вият най-млад син, последен в редицата.
върха на тревата, 

какалашките “. 
— Защо „разсипа" тревата, нехрани

майко! — извикал сърдито бащата и за-

размахвал косата по 
гдето се казва „събирал

махнал с косата.

— Какъв обед — такава коситба, тат
ко- Ако утре за обед мама донесе су
ровата ще кося през средата, но е по 
добре да донесе мляко, защото млякото 
коси низко — отвърнал спокойно синът.

Обработил: К. Георгиев

вйето!

— Да не би да живеете в 
една и съща къща!

Разговор между двама мла
доженци:доврандисал и

— Днес кой 
при детето! 
майка ти!

— Нито едната, нито друга- 
та ... Пуснах му

дежури 
Майка ми или

ще
Секретарка към началника

си:
— Не бих искала да смя

тате като заплаха, но . . .
— Но...
— ... ако не ми 

заплатата, ще ми се наложи 
да публикувам мемоари . . .

телевизора. франка!

— Моля ви се, дайте 
още петстотин, защото ги че
тох.

казва поетът.

ми
Пешеходецът трябва да бъ 

де обич ан. Особено ако е 
автомонтьор.

повишите

ф
При поета отива гражданин 

и му казва:

— Аз намерих вашите изгу
бени ръкописи и ви ги нося— 

Заповядай,

Било доказано, че 
живеели повече от мъжете. 
Ти вярваш ли на тази работа!

— Разбира 
вдовиците...

женитеМежду певици:
— Скъпа, дълго не съм те 

виждала, нито чувала . . .
— Докторът ми забрани да 

пея най-малко два месеца.
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