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Никой не ще те да щрв Отговорност и 

последователност 

в стабнлнзац ята
■■■

* Нашето социалистическо общество е хуманно и поняко 
търпимост, но нека на всеки бъде 

позволим да подрива, да 
нашата за-дружност, нито да бъде пета 

колона на мрачни сили от чужбина, на 
каквато

га проявява препалена 
ясно, че нико/у няма да 
пава основите на подко-

които пречи такава
е Югославия На заседането ма Председа 

телството на ЦК на СК 
Сър$ия, 
т.м.
трябва да се насочи към две 
основни 

Първо, към 
махване на

Необходимо е по-решител-
на 'но да продължи акцията за 

намаляване на инвестицион
ното потребление, преди во ч 
но чрез селекция на инвес
тициите като при това се 
увеличава ефикасността на 
инвестирането. С цел да се 
осъществи това, необходимо 
е да се намаляват развойни 
те приоритети в унисон с ре
алните

състояло се на 24„В юбилейната 
гато нашите народи 
ности чествуват 40 години о^ 
въстанието и социалистическа 
та революция и когато с гор 
дост си спомнЯме за тези ге 
роични дни, събрахме се днес 
да ознаменуваме още един 
значителен, казал бих прело 
мен — исторически момемнт 
на историческата 1941 година 
и нашата освободителна вой-

чети ри десе-

година, ко- и интензитета си, Тито, както 
виждаше- 

по-далече от всички хоризонти 
те на бъдещите 
военно-политическото

в Столице, на което, в рам 
ките на вече утвърдената стра 
тегия на Партията, 
зират дотогавашните успехи и 
определят по-нататъшните на 
соки в развитието на въръже 
ната борба и революция. То 
ва съвещание имаше стратеги 
ческо значение.

Съвещанието в Столице бе 
прведено на 26 и 27 септем 
ери, а присъствуваха най-вис 
шите военно-политически ръ
ководители почти от цялата 
страна. На съвещанието Тито 
запозна с международната об 
стаксвка, изтъквайки трудното 
положение на

е изтъкнато, че акциятаи народ и винаги по.рано,

групи от задачи:
дни, свиква 

съвещл
енерг>чно пре- 

последиците на 
икономическата нестабилност, 
преди всичко към осъществя 
ване на 
жен баланс и спиране покач
ването на цените, и второ, 
към дългосрочна работа, ко

Нк е
предвидения плате-се анали

гуьзможности и неот. 
ложните потреби за развитие
на износвателното стопанство, 
производствотоято ще премахва причините 

ма икономическите труднос
ти, а съставна част на тази 
работа е изготвянето на все 
обхватна и конзистентна 
грама
билизация за по-дълъг пе 
риод, и във връзка с това, 
внасяне на необходими про
мени в средносрочните пла
нове за период 1981—1985 го 
дина.

на енергия, 
суровини, храна и съоръже
ния.

на като цяло 
тилетия от деня, когато 
проведено военно-политическо 
то съвещание в Столица", ка 
за НИКОЛА ЛЮбИЧИЧ, армей 
ски генерал и съюзен секре 
тар за народна отбррна на на
родния митинг в Столице.

,,Тази 1941 година другарят 
Тито, за пример на

бе
Чрез осъществяване на те

зи задачи, Съюзът на комуни 
стите трябва да 
нови инициативи, което

значение за него-

про
на икономическата стаНикола Любнчич раздвижва 

е от
Това е последица на дълги 
кризи и нарушения в сзетов 
ното стопанство, но и на наши 
собствени слабости.

решаващо 
вата водеща роля в общес
твото. Необходима е акция,
която ще поощри борбата за 
стабилизация с длгосрочна и 
всеобхватна

мнозина.
европейскитевисоко развя знамето и показ 

ва, че за великите идеали на 
свободата трябва успешно да 
се бори и противопоставя ка 
врага, без оглед на надмощи 
ето му. Благодарение на Ко 

партия

Сериозността на ситуация18 
в света и на настоящия попя 
тически момент изисква от ко 
мунистите в страната, а отдел 
но от онези на ръководните 
работни места по-ефикасно н 
по конкретно действуване 
изпълняването на заключения

по-програма, 
неже само така ще може да 
се открият реално съществу
ващите перспективи на наше
то понататъшно обществено-

товаполесражения, а след 
даде преценка зз въоръжена 
та бсрба на народите и народ 
костите на Югослав^-

Повишаването на износа, 
особено на конвертибилния 
пазар понастоящем е основен 
въпрос на икономическата 
стабилизация. Към тази цел 
трябва да се приспособи стру 
ктурата на производството, 
вносът, инвестициите и пот
реблението, а износът тряб-

След като направи поеглед 
Лю-

икономическо развитие.
'Надделяването на иконо

мическите трудности, с кои
то се срещаме търси пълна 
ангажираност, отговорност и 
последователност на субектив 
ните сили в нашето общество. 
Стабилизацията на икономи

ческите течения и укрепване

то на стопанството са от ре

шително значение за по-ната-

на на съвещанието, генерал 
бичи ч говори за решенията, 

в Столице, отделно за

пмунистическата 
Югославия, 1941 година ста
на, вместо година на пораже 
ние и пропаст, година на ела 

беше и

навзети та на Председателството 
ЦК на СЮК и на Председа 

СФРЮ за осъ- 
стаби

система на комачдуединната
еане и ръководене.

,,3а значението на това ре 
шеиие, според което единна 
та система на ръководене и 

и субординация 
Югославия бе съ«Ц° 

за яо-нататъш 
на въстанието

ва и гордост, а това 
начало на възрождението на 

Беше това вре

па да се стимулира чрез кон 
крепни мероприятия, 
оането на износа и укрепва- 

ориента
ция на нашето стопанство, чле 
новете на 
тито

телството на 
ществяванс на 
лизационна политика, 
всичко 
блемите, 
условията 
уреждането

П звишл.нашата
преди

о решаването на про 
които влияя1 върху

нашите народи, 
ме, когато от две посоки тря 
бваше да се избере само ед- 

бъДе поробен

нето на износната
камаидуваие

Съюза на .ом/«и: 
трябва да разберат като 

зада ?а от .мй-голямо полити

ка стопанисваното и 
на пазара.

за цяла 
ствено условие

на — или да се 
и унищожен, или с пушка в 

бори за част и
тъшното развитие на самоуп

равлението.
ното развитие 
на тактиката, съгласно елеци 

всяка

ръка да се 
свобода, достойни на човеш

^ЗАТВАРЯНЕ ческо знг.чсьие.

повия въвфичиите усл
покрайнина".

Там, където ,и занапред про 
дължаво затваряното в

и рамки, изразходват 
неголемите възпрои

ко живеене. В съществуващите 
но-балансови 
обходимо по-организирлно да 

действува върху снабдя
ването на стопанството с въз- 

материали и

платеж

В този бройтесни условия е не-
Iф СТОЛИЦЕ граници 

се и така
ф НАСТОЯЩЕТО

се
На всички бе ясно> че само 

собствена борба за нзци 
освобож

сродства, дохож 
на мощности 
И СКЪПО Шро

* ЗНАНИЕТО — НАЙ- 
СИЛНОТО ОРЪЖИЕ

СТР. 3

,на изложо зводствениВ продължение 
„ието ои Никола Любичич го 

значението на рошо 
Столице за развитие 

власт и въор

със
оиално и социално

на всеки народ и народ 
собствено участие

да до удвоявано 
те нерационално 
изводство и до ненужно задъ 
лжаваие в чужбина. Затваряне 

отслабва не

производствени 
населението със стоки от ши 

потребление. В това от 
особено е важно

е ори за

ния79 18
то на народната

дение
ност и чрез
в освобождението на цялата

страна се създават условия ва
по-хубаво и по-щастливо 
детле — продължи Любичич.

Така в огъня *а войната V ре
обединяваха

роко 
ношение 
да се осигури редовно снаб 
дявпне на стопанството и на
селението с енергийни и дру 
ри основни потреби.

* ОТПУСКИТЕ ПО БО 
ЛЕСТ НАМАЛЯВАТ РЕ 
ЗУЛТАТИТЕ СТР. 4

тесни рамки
стопанската сила на на 

но и нейната 
и защитна сьлР°

на нашите 
а след

то в
само 
шотд страна,
отбранителна

въстаниеженното
и народности,бъ- народи 

това говори за
харакггеристи- 

полинашия нестояЩ ИМАТ КОНКРЕТНИ 
ПЛАНОВЕ

ките на
тически и момент. ти вя.стопански

Той .изтъкне .големите розул 
на по

СТР. 6
Повишаването на селскостю- 

пр(ри<зводспв,о е не
волюцията се 
всички югославски бе и трябва да 

общност на на- 
шите народи и народности, в 
конто свободно трябвл да Ц«Р 

стопанските и пазар 
-1 и нейните 

като цялост д'а 
и по ускорено да се 
Само така ще бъдем 
и отбранитепно сил

вчасти 
ковеше Юго 

— осно

Югославия 
остане одинна

пан окото 
посредствена и практична за
дала ОТ 1Н1дЙ'Г01ЛЯМ0 
ние. В това отношение тряб
ва да се направи всичко за 
да се реализират плановете 
то сеитба, както и да се съз

пости пнахме
стопанското

С това са съз 
за ос7,Щест1вЯ

най-значител

* ЗЕМЯТА ИСКА РАБО.
СТР. 7

коитотати,
71 и т и ч е СК ОТО,една цялост и се 

слаеекета задружност
и ТАзначе-

поле.културно
дадени условия 
ване
ните цели на 
свободното

Гн«
шето стопанско развитие 
мв и сериозни

•а и условие за съзДаван® на 
нова Югославия и .на нашето

социалистическо фв
* НЕОБХОДИМО Е МНО 

ГО ПО-ОТГОВОРНО 
ОТНОШЕНИЕ НА КОМ 
ПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ 

СТР. «0

кулират
на един °т процеси, с цолнисоциализма 

,и всестранно раз 
личност.

настоящо 
деративио устройство. части, и тя 

укрепват 
развиват, 
стопанско

които бяха 
в началните дай

Тито преценя 
пъРяа(Т0

дават условия за дългосроч
но развитие и стабилизация 
(на селскостопанското 1 произ
водство.

След успелите, 
осъществени 
ствия, Аругаря1
ва, че е спечелена

победа. С цел *ъета 
да придобие

човешката

иМЛ 
трудности.

|Стр. 3)
морална 
нието

в силата



| по СВЕТД~^^^: НАСИ У
кампания от СОФИЯ

ДОВРОСЪСЕДСТВО - И НД ДЕЛО
"* т СФРЮ с всички средства

И нейната социвпистичеека си
стема.

Не успя грабежът па 

югославски самолет I загриж- 
много харак

Този провиден и
-..... маисвт»р но
торен за отношения между 
добри съседи (придружен е 
„ понататъшните нападни на

за ии- 
Югос ла- 

гра- 
30 -август,

територия, 
загина

помо мноРазрлботони са и 
го добро изпостни пропаглн- 

н К на Бьлгл-
За своите конгресни и ДРУ 

ги впечатления Мещрович
обширно писа в про- 

„Ново ХъР 
от 14 юни та-

дитските стремежи 
рий в света да 
като строител на доброс-ьсед- п 

с Югославия» 
обезателното изтъквано и 

което от

Въздушните пирати Боривойе Йелич, Марко Кри 
ЖИЧ и Милан Пърпич, от по-рано известни на орга 

воче се намират в затвор в Бел 
следствената

со представи
по

средствасофийските
формация спрямо 
„и,, поради известния 
яйчен инцидент от 

на наша

К|,СНОнмте за сигурност, 
град, където 
постъпка.

ски отношения
вестникзапочненаскоро ще усташкия 

влтеко (бр. 12 
ЗИ година), където под загпа

София

при
напомняно за онова, 
своя страна прави 
зи отношения и 
да се развиват

писчко то- 
по-нататък 

и подобряват.
мито един от 

мине,

самообладание 
(|боинг 727" на 

транспорт, ((който пътува- 
линията Титоград—Дубровник — Белград и на

коглто
край Габорска рока, 
един въоръжен бъпгарсни тР-< 

С неотморени и ив 
този

вие „Една седмица вБлагодарение на високото 
на самолета вина своетом храброст на екипажа 

Югославския въздушен
дава простор 
тиюгославянство и запознава 

ил посоче-
Същовремеино,
този опити но можо д-л

Югославия ДВ н0 сс 
като на стра

ждлнин. читателството, чеше на
пътниците в него, не успя грабежът «на .този самолет, 
който извършиха Боривойе Йелич (1954) от Велика 
Барна — Грубешко поле, Марко Криж> ч (1955) от с. 
Яковац — община Добой, от по-рано известни прес- 

Милан Пърлич (1953) от Сени».

обвинения е прибивавал в 
на българ

од-ьржими
нещастен и сигурно 

спира случай, се

иия конгрес 
качеството на гост

о към нежелан
покаже с пръст 
на, която забавя или 
този процес, 
думи казано, разваля

като потенцира ,у «рателство
или обросьседските

коислага в един че в то 
е бил и на зклщ

ското правителство,
----- , който но води към ни

цобро, а най-малко иъ* 
и подобрение

Кодто, с други
тези л*.

ва качество
чителния прием, който

устроил предсе
затьпници, и

самолет отношения —дрмата с югославския участниците 
длтелят Тодор Живков, че по 

случай се срещнал и с 
ииформбюров-

Осемчасовата
•започна в миналия петък в 22 часа и 26 минути, 
гато след излитането на самолета от аерогара в Дуб 
роаник, въоръжените Йелич, Крижич и Пърпич при
нудиха екипажа да се отклони от редовната линия и 

самолета към Атина. След приемането

отиоше-оъпрос 
други подобни вълро 

очевидно,

македонскияко. вместо това,до които,■м.НЯКОИ

си, около които, 
не може да 
тинско и 
не — се казва между друго
то в коментара на в ,,Борба"

тозистигне чрез взаи 
със-

з д« се 
доверие и искреии прословутия 

скисо стигне до не
пълно споразумява- местни стремежи

не нещо подобно да не

емигрант и родоотстъп- 
Венко Марковски,

течение на пре-

и ангажирана кактода насочи
гориво на аерогара в Атина, самолетът тръгва към

обаче не поз

се ник
и това че вповтори.Тел Авив. Израелското правителство 

волява самолетът да се приземи на аерогара в Тел 
Авив.

в главниябивавакето си 
град нл България е направил 
интервю по Българската на-

от 24 септември т.г.
когатоОт друга страна 

става дума 
обективно

Тогава самолетът бива принуден да кацне Още една такава кампания 
_ обоснована върху тези ос- 

лссно препознглвае-

зл нещо, което ена аерогара в Ларнаки, на Кипър. ционална телевизия-много по-знячител 
много повече за-В Ларнака се случват най-възбудителните мо

менти на драмата, която тук щастливо приключва. 
Пътниците измислят пожар, изпреварват пиратите и 
успешно напускат самолета. След това и екипажът на 
самолета успява да измами терористите и благопо
лучно се приключва към пътниците.

тарели и 
ми тонове и „аргументи" — 
беше пусната в действие през 

София-

но и което 
грижава — София не се из
казва.

Всичко това е малко по'яс- 
но ако се върнем назад зга 
непълна година, на 14 ноем
ври 1980, когато на Универси 
тета Колумбия в Ню Йорк 
се проведе международен 
семинар, посветен на юбилея 
на българската държава (съор 
ганизатор беше Българската 
академия на науките), на кой 
то софиският академик и 
председател на Националния 
комитет по история Христов 
беше главен лектор, с изло
жение в което недвусмислено 
предстлвяваха териториални 
претензии спрямо СФРЮ, и 
по обичай, грубо отричаше 
съществуването на македон
ския народ в нашата страна. 
Всред участниците на този се 
минар, в първите редици, се 
намираха множество видни 
български личности, но и чи 
сляЩи се към профлшистко- 
то ,,Хърватско народно вече", 
оглавени от Мещрович и ком 
1тднията му.

Относно, не дава прл-
последните дни от 
Крайната й цел не е трудно 
да се разбере, а повод са й 
дали две отложени гранични 
срещи, които през настоящия

вид отговор на въпроса: как 
като участници 

забележителна меж
манифестация да 

заклети и известни

е възможно
на една 
дународнаСлед това Йелич, Крижич и Пърпич доброволно

се предават на кипърските власти, които дават значи
телен принос за щастливия край на първия опит за 
грабеж на един наш самолет.

приема и 
представители на една усгаш 
ка профашистка емигрантска 

чиято цел е

септември се налагаше да 
бъдат отказани, защото те 
хните домакини — нарушавай 
ки договорените норми, спо
ред които това са приятелски 
и добросъседски изяви за 
по добро запознаване и сбли 
жение, без политически и иде 
ологически надпреварвания — 
дадоха едно неприемливо из 
мерение, слагайки ги в рам 
ките на прославата на 1300-го 
дишнината от създаването на 
българската държава и на
вестявайки очакваните гос 
ти от Югославия като ,,бълга 

във ри от Македония, които се 
въоръжаването и кризата на приобщават към това тържес

тво".

-V..-
организация 
разорявлне на конституцион- 

съседнаИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА АКТИВНОСТ НА НАШАТА СТРАНА НИЯ порядък В 
СФРЮ! В тази същата Югос

Кадафи и Гома посетиха 

Югославия
лавия, с която НР България

както често казват и под 
най-високичертават нейни 

официални представители
желае всестранно и приятел
ско развитие на отношения 
та и сътрудничеството.Към края на миналата и «а 

чалото на тази седмица на 
посещение в нашата страна 
пребиваваха двама изтъкнати 
политически дейци и ръково 
дители от Африка — водачът 
на революцията на либийския 
народ полковник Моамар ел 
Кадафи и председателят на 
правителство «а Народна репу 
блика Конго Луй Силвен Гома.

чко е последица на все по- 
острата конфронтация и над
превара на великите сили и 
блоковете, надпреварата

За какво именно се касае!
В София, именно, от 25 

май до 1 юни беше органи
зиран (също така в рамките 
на чествуването на 1300-годиш 
нината ка българска държав
ност) голям международен 
конгрес по българистика, на 
който се събраха над хиля-

детанта.

КРАТКИ НОВИНИ
Множеството въпроси и не

доразумения, които възникват 
при правенето на тази мо
зайка, а засега твърде малко 
(или ни най-малко, по-точно 
казано) истински отговори и 
обяснения, които по този по 
вод с право се очакват от Со 
фия- Един централен 
рос обаче не може да се от
мине: -ако добросъседството 
наистина е от взаимен инте
рес — то тогава трябва да 
се манифестира и на дело. И 
да се основава върху прин
ципите на зачитане на неза
висимостта, суверенитета, те
риториалната цялост, ненару 
шимостта на границите, нена 
месата във вътрешни работи, 
пълно равноправие, взаимно 
уважение и тясно и искрено 
сътрудничество.

-Ж (РИМ: Тези дни в Италия, по пътя между 
градовете Перуджа и Асизи, бил организиран трет 
•и най-масов марш на мира. в който, покрай кому
нистите <и социалистите, участвували няколко хиляди 
членове на останалите демократични партии, синдика
та, младежки, обществени и религиозни организации.

Ж НЮ ЙОРК: В началото на седмицата се про
веде втората среща на американския държавен сек
ретар Александър Хейг н министъра на външните 
работи на СССР Андрей Громико.

Ж ТЕХЕРАН: В иранско военно съобщение се 
твърди, че в ожесточена борба на иракско-иранския 
фронт около Абадан, били убити или ранени към 600, 
а пленени 2000 иракски войника. Била разбита бло
кадата около Абадан. иракските войски били изгоне
ни от източния бряг (на реката, а също така били ос
вободени автомагистралите Махшахър — Абадан и 
Абадан — Ахваз. Ирак .засега още не коментирал 
твърденията «а Техеран.

Ж БРАЙТЪН: Тук тържествено била открита 
осемдесета годишна конференция на великобритан- 
ската Лейбъристка партия. Конференцията започ
нала в атмосфера на противоположни мнения за бъ
дещата политика на партията, които застъпват двете 
стълкновяващи се течения — левицата и „умерените."

* БЕРЛИН: Според непотвърдени, но и неопор- 
вергани вести., предстои размяна на шпиони между 
Германската федерална република и Германската де
мократична република. Най-известна личност в тази 
размяна ще бъде Гинтер Гийом, чието откриване пре- 
ди 7 години предизвика оставка на Вили Брандт.

да участници от петдесетина 
страни. Конгресът, като всеки 
конгрес (на него бяха дошли 

трябвлше това

По време на двудневното 
приятелско посещение, (Када
фи се срещна с председателя 
на Председателството 
СФРЮ Сергей Крайгер и дру 
ги югославски ръководители. 
•По време на размяната на 
мнения, Крайгер и Кадафи 
подчертаха, че (независимият, 
и звън блоков характер на дв и 
жението и политиката на нео 
бвързване е залог за тяхното 
успешно действуване за най" 
широките интереси на мира, 
сигурността, детанта и напре 
дъка в света. В разговорите 
бе изтъкнато широкото сътру 
дничестео на нашите две нео 
бвързани страни и взаимната 
готовност за по-нататъшно за
дълбочаване на отношенията.

на ония, които 
да чуят), сигурно не би при
влякъл особено внимание 
ако всред тези толкова лин 
гвисти и други научни рлбот 
ници нямаше и неколцина из 
вестни емигранти от усташка 
организация, оглавени от про 
фесор Мато Мещрович, „про 
челник на уреда зя външни 
работи" на така нареченото 
„Хърватско народно вече" — 
организация, регистрирана 

в САЩ, която себе си счита 
за наследник и продължител 
на марионетската Павеличева 
Независима държава Хърват
ско и чиято основна зада
ча, както е внесено в нейна 
та програма, е разрушаване

въп-

ЛалитичесЕсите <и ккономиче 
ските обеютоятелетва в света 
са сериозно нарушени. Настоя 
щото състояние на междуна 
родните отношения преди вси Слободан Павлович
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В КУМРОВЕЦ ОТКРИТА 
А ШКОЛА НА сюк ,,йосипброзАДА ЧА ПОЛИТИЧЕСКАТ

20 ГОДИНИ ОТтито

Зяанивтмай-сидно оръжие
белградската

КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

Необвързеането 

тласкаща напред (7)
ТИТ0: "тРя6ва да се борим"

сипа, винаги* с изграждането
то желание на доугап "т °бекта 
зз създаване на по.благопр^тни ^ 
марксисткото образование Р 
тична работа в СК

нзпЪлняваме и пично- 
винагн се застъпваше 

и идейнГГОВИЯ " изАигане на
_ "Дейно-политическата и 

____ИЗТъкнаБранко Микулич

ние и принцип-ято на необ- 
вързването. Целта беше ясна 

движението да се свърже 
с един, а срещу друг блок.

За разлика от това на ли
дерите на необвързаните 
ясно, че движението 
же да се
акцията на блоковете

теоре
лен
само

доколкото се обосновава 
върху равновесието на 

военните сили 
общаването

Новата
спРада на Политиче 

ската школа на СКЖ „Йосип 
Ьроз Тито, 
от доброволни

На срещата в Коломбо Ти
то СЪЩОна обществената практика с 

организиране на научни изсле 
двания на отделни проблеми 
с развитие .„а издателската 
дейност и с дРуги облици на 
дейност С изграждането и! 
новия обект на Школата са 
създадени

бе
или върху при 

към великите си 
ли все до становищата за 
ва какъв би трябвало да бъ- 

тон. Срещата още пове
че укрепи единството 
жението. Движението в 
бо вече, а особено 
-премахна още една 
имайки

така отправи още 
съществено по

не МО-коЯт° е еДно твърде •
(ръчен-ие. - „Дадохме 
каза

строена 
приложения 
на Съюза на 

комунисти 
открита в подел

пренасочи, но че 
можетовизия, 

утрешния свят, 
осъществяване не

на всички членове 
на югославските 
Кумро-вец бе 
пик.

Тито, на Да го разедини и да му на- 
Зато-

дечмето «есев огромни вреди, 
ва през юли 1978

може 
визия не 

да се осъществява са-
ма по се6е с>) _ ^

грябза да се борим. „Тези 
Тнтови думи станаха лозунг 
на движението.

В Коломбо

да се спре, 
смее

на ден
Кол ода Белград дойде 

след това терска

то се застъпи против пренасо 
чаването на движението.

но тази година в 
до Минис-Тържеството, 

съствуваха изтъкнати 
зено-

обществени работници, меж 
и Лазар Мойсов, 

Милка Планинц, след 
легации на 
покрайнински 
СЮК

блики и покрайнини,

-всички материални 
актив

на което среща,при 
общест 

научни а

на която Типредпоставки 
ност на

за такава трудност: 
заг. 

всич-

същата. предвид общата 
риженост, в движението

политически,
Във всички

шата
етапи на на- 

революция — посочи по- 
нататък Микулич 
н-а комунистите 
работеше

ки станаха активни, а Титови- 
яг лозунг — трябва да се бо 
■рим

— Това, което с общи уси 
днес

ду които като документи 
дек 

декла

са приети: Политическа 
ларация, Икономическа 
рация, Акционна I— 
стопанско сътрудничество 
кто

лия постигнахме доСъюзът•това де- стана пътеуказател.
НОВ ОПИТ НА НАТИСК 
ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО

Въпреки 
тивността на
прижеността от Коломбо, 
съжаление, започна

представлява ценно 
ждение на

организирано 
върху марксическо

централните потвър-и
принц*гоите и це

лите, които в Белград 
1961

програма покомитети 
наши

на
то образование на своите чле 
нове, върху творческото 
чаване на 
РНя и нейното

през
година ни инспирираха 

и с конто и сега се ръково
дим

на всички ка-репу- 
както и

всички уоил!> я в аки седем политически 
12 икономически

изу
марксическата тео

и движението, за
резолюции. 

Координационното бюро, фор
делегацията -на Комитета на 
Съюза на 
ЮНА, откри

за каза Тито на Минис-обогатявлне 
и съзнанията на

комунистите 
членът на Пре

дседателството на ЦК на СКХ

в терската среща на необвърза 
-н.ите
черта, че необвързаните ст-ра 

не смеят да позволят на 
когото и да е да угрози со
лидарността на

от опитите 
обществената 
му даваше и дава 
и към целокупната 
Да се отнася същевременно и

страни в Белград и подпрактика. Това 
възможност 

практика
и председател «а 
по изграждане на обекта 
Политическа школа Венцеслав 
Ковачевич.

Провъзгласявайки новия, съ 
временен обект на Школата 
за открит, членът на Предсе 
дателството на ЦК на СЮК 
и председател на Съвета на 
Школата Бранко Микулич изтъ 
кна, че тук в Кумровец в ре

Комитета ни
на

движениетокато творческа и като крити 
ческа сила. Марксическото и ос 
танллите научни знания за ко 
мунистите бяха и остават ед 
но от най-силните оръжия в 
борбата за осъществяване на 
програмните цели, актуалната 
политика и всекидневните за
дачи.

— С изграждане\о на нова
та сграда на 
школа на СЮК, която носи и- 
мето на нашия Тито 
славските комунисти още вед 
наж на достоинствен начин оз 
наменуваха неговото име 
революционното му дело 
каза на края Микулич.

Първият учебен час

и да смекчи острието на не
говата основна насоченост и 
акционното му единство.

Титовият говор на Минис
терската среща в Белград ста 
на акционна платформа на 
голямото мнозинство на не
обвързаните страни в подго 
товките за Шестата 
Хавана. На конференциите на 
Координационното бюро в 
Мапу.та през януари и в Ко 
ломбо през юни 1979 година, 
както и повече пъти в ОН се 
показа, че движението оста
ва на принципите си.

корден срок, за по-малко от 
13 месеца е изграден 
твърде функционален 
на Политическата школа.

Както е известно

среща в.а^нов,
обект Политическата

юго
продъп

жи Микулич — Тито, давайки 
инициатива за формиране на 
Школа на СЮК, постави пред 
нея твърде значителни и мно 
гостранни задачи в марксист 
кото образование и идейно-по

и

Въпреки всичко, опитите 
за пренасочване на движени 
ето не преставаха. Дори, кол 
кото повече се наближаваше 
срещата в Хавана, толкова по 
вече те стваха по-силни. Ку. 
ба, Виетнам, Афганистан и 
още някои други страни уси
лено и открито действуваха 
движението да се пренасочи 
към източния блок като „при 
роден съюзник".

Йосип Броз Тито произнася реч на Шестата конференция 
на необвързаните в Хавана

мирано в Алжир е разширс-' 
но на 25 членове.

Участниците в Петата сре
ща още повече уточниха по
литиката на 
и нейната
на независим фактор в света.
Приети са и нови 
ща за детанта, започвайки от 
това, че световният мир не 
може да бъде траен и стаби

пред
курсистите на седмиЯ випуск 
в новата сграда на Политиче
ската школа на СЮК ,,Йосип 
Броз Тито", която посещават 
111 души от всички наши ре 
публики и покрайнини, запо 
«на с лекцията на тема ,,Ис

литическото издигане на чле 
новете на СЮК и в развити 
ето
чна мисъл и 
на опитите на нашата социали 
етическа самоуправителиа пра 
ктика.

осъществява. Световната об
становка се влошаваше, а дви 
жението започна да преживя 
ва силни натисци, какт.о отвън 

необвързеането така и отвътре. Преди Кол ом 
роля и характер бо блоковете се опитваха към 

себе си да привлекат отделни 
станови- страни от движението — след 

Петата среща те настояваха 
и активно действуваха да 
пренасочат цялото движе

на марксистката теорети 
обобщаването

торически демаркации 
Съюза на югославските кому 
писти" ",
Председателството на ЦК на 
СЮК Лазар Мойсов.

пред
Школата също така ще се 

занимава с изучаване на те
ченията на обществената дей 
ствителност и с осмисляване

председателят на

СИЛНА БОРБА ЗА КОРЕННИ
ТЕ ПРИНЦИПИ

общество е хуманно и поняко 
га проявява прекалена търпи 
мост. Но нека на всеки бъде, 
ясно, чо никому няма да поз 
солим да подкопава и подрм- 
ва основите на нашата задру 
жсност, нито да бъде 

пета колона на мрачни сили 
от чужб мш, на конто пречи 
такава каквато е Югославия. 
Нио това но смеем да позво 
лим и поради онези, които 
не са всред нас, които дадоха 
своите животи за свободата, 
за гази и такава Титова Юго 
славия.

Никой не ще може да подрива... Тит 5 ег.речъснато работе
ше, понеже чувствуваше се-

В продължение и към края 
на изложението си, Любичич 
подчерта:

„Силите ма враговете и кон 
трлреволюцията трябва да 
знаят, че революцията коя
то имаше Столицо. Ужицс, Би 
хач и Ялйцо, в които са взо 
ти тока крупни стратегически 
решения, в които вече тогава 
се съблюдаваха контурите на 
новата власт и федеративното 
устройство на Югославия, ко 
ято в своя полза реши бит 
ките на Неретва, Сутиеска и 
на други места — днес не мо 
же д'Л бъДе застрашена. На
шите народи прекалоно 
го пролеха кръв по време на 
войната, създавайки нова Юго 
славил, братство и единство и 
по-добър живот на нашия тру 
доо човек, за да допуснат ня 
кой А» се комщуиствл с тези 
придобивки“.

,,Нашето

в арата във въоръжаването въз 
приема все по-широки разме

(От 1 стр.)
ни и способни да се лротиво

риозьатз опасност по движа 
нието. Доо-. ч един моме3’, 

на Мири, което довежда до все по- 
голЯмо недоверие между ве 

и блоковете.

според изказваната 
лош Л*и• • •* 1, помислил да не 
отиде ч Хаван . — Аз съм ос

ставим на всички изпитания. 
Стратегията на нашето бъде 

трябва да бъде 
собстве

ликите държави 
Следователно, не може до се 

спокойно в света, къ

що развитие 
насочена към .нашите новопопежник на това движе

ние и не искам да прнсъству- 
вам на погребението 
Въпреки здравословното си 
състояние, Тито усилено про 
дължавл да действува. Знаей 
ки какви опасности застраша
ват движението, и непоколе
бимо вярвайки в неговата си 
ла той отиде в Хавана.

живее
дето покрай огромните

сили — производствени, 
сурови» ки, енергийни и др\/ 
ги. Повече трябва да ползува 
ме собствените научни и тех 

Борбагго 
на станови

ни му.коли
чества оръжия и взривни во- 

които вече съЩвствуще стла,
ват, се говори за производ- 

в света в който
нически мощности.

ство на нови, 
се демонстрира 
с която се застрашават малки

за осъществяване
щата и заключенията

военна сила,на на 
не мо

В премахването на вражес
ката дейност и осуетяването

----- на основите
революция трябва

шите председателства
воду само с резол те страни и народи.

же да се 
юции. Тя трябва да се води 
навсякъде с конкретна и ре 
шителиа акция, на първо мя 

СК и

на подриването 
на нашата [ 
по-решително да се разпла- 
щаме с всички прояви на ли 
борализъм, догматизъм и на
ционализъм. Трябва енергич 
но да
онова, което създава пукнати

на нашето

Ние съ»иаваме, че само о~ 
силни

Срещата се проведе от 1 
до 7 септември 1979 година. 
Тито откри генералната де. 
•бата на срещата. В залата 
на Конгресния център в Ха 
вана той бе посрещнат сър
дечно и аопло като доайен 
•на движението и един от не
говите основоположници.

(Следва)
Подготви! в. Божилов

ко бъдем достатъчно 
можем да бъдем сигурни, че 

нашата сво

мно

сто със застъпване на 
включаваието в

може да застраши 
бода, държавната и територи 

А тази наша си
борбата но 

самоуправителни орг*• ална цялост.всички 
ни и трудещи се.

ф МИР

се премахва всичко
ла се обосновава на система
та на въоръжен народ, който 
този своя сила показа по вре 
ме «а четиригодишната Норо 
доосвободителна война и ре 
волюция-

ни в развитието 
общество, навито са бозреди 

йството и безотго-
Говорейки за международ

ната ситуация, генерал Люби 
борбата за

ото, лентя 
верността“.социалистическочич изтъкна, че 

престиж продължава, а подпре

СТРАНИЦА 3
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НА СИ В БА6УШНИЦЛКОНФЕРЕНЦИЯ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА

Отпуските по болест намаляват резултатите
„.и» илллумистиге в Бабушни-

ТИТО КАЗА...
за на комунистите 
ца се изнесе, че в някои пър 

на Съюза

през 
на годи

стопанисванетоУкрепва водещата роля иа 
Съюза на комунистите

оичДве основни томи домини
раха .на проведеното на 
септември заседание на 
щинскагта конференция 
юза на комунистите в Бебуш-

шест месеца29 първите
ната и анализа

ви чии организациина приемането
СК от яиУ

06- 
на Съ

не са спазвана комунистите
всички показатели приичленове вна нови 

при до септември 
Разисквайки върху 

от първото 
беше, че

ни пот. година, 
показа- 

шестмесо- 
12-те основни

на Резолюци^а на те-цилите
на Съюза на 

всички
кущата година.

Остро бяха критикувани яв 
повишение иа лът- 

кои 
над 21

УКРЕПВАНЕТО на водещата роля
наша постоянна задча във

А да се успее в това не е до
говори, но тряб

телите 
чио,
организации
труд с 2000 работници

положителни резул 
Изтъкнато беше, съЩО- 
чо се о стопанисвало 

ие-

комунпетите като 
фази на революцията.

само да се желае и да се
разбере, че Съюзът на югославските 

има само ако винаги на-

лениЯ на 
ни.те и дневни разноски,

сдруженияна
састатъчно 

ва ведно да се то са нарастнали с 
на сто срещу съ*Ц*Я перюр, 
не 1980 година. Представител- 

са повишени до

показали
такава роля ще

доверието на работническата 
народ изобщо. А това доверие ще 

етап бъде спо-

комунисти 
ново спечелва

тати. 
така, 
лри
дои-мък
други проблеми, 
слодотвие световната

кла

ните разходи 
ри с 62,6 |на сто]^

Тенденция към намаляване 
показва и износът в чужбина.

са и на трудовия
се спечели само ако на всеки развоен 
собен на трудовите хора да сочи пътищата и сред
ствата на борбата за все по-добър и по.свободен 
живот в социалистическите производствени отноше
ния, ако съумее методите и формите на ■ 
ба >1 акция да съгласува с обективните условия. Без 
това нямаше да победим в Народооовободитолната 
война, нито да постигнем решаващи успехи в след
военното обновление

затруднени условия,
суровини и ред 

възникнали
енергий"

на

Остро беше порицано яВЛв 
нието на увеличение на отлус 

по болест. В

своята бор ча криза.
Финансови резултати са от

рицателни единствено в ОО 
,СТ , Цъ>рии връх". Там е от- 
четенЛ загуба от 86 000 ди
нара, следствие ненаплатена 
реализация,

200 000 динара. Общият 
съ-

първитеките
месеца иа годината ка 

ло болест са за' 
То

ци ест
то отпуски
губени 13 306 трудодни, 
зи тревожен факт, както бе 
ше заключено на заседание- 

бъД© щателно обсъ- 
във всяка трудова орга

и изграждането на страната,
самоуп р ав ите л н и.в развитието на социалистическите

Изтъквахме — което най-добре показва 
— че Съюзът на

възлизаща на
отношения-
.нашият богат революционен

осъществяваше своята роля само в бор 
бата за развитие на революцията, за задълбочаване

над
доход в сравнение със 
щия'период на изтеклата 1980 

,по-голЯм с 41,1 про 
Обаче в съЩиЯ период

опит
то, ще 
ден
низациЯ1 
иа синдикалните и партийни
те организации ще бъдат на
белязани мероприятия за на 
маляваието на този вид отсъс 
твуване от работа, зашото се 
нарушава ритъмът на производ

комунистите
където ло почингодина иза.самоуправление, относно 

влиянието на работническата класа и ней- 
госл од ству в аща 

сила на обществото.
(Из доклада пред Десетия конгрес на СЮК, 
Белград, 27 май, 1974 година)

на социалистическото
цент.
►1 цената на произведенията е 
нарастнала с 45,8 на сто, 
че се отчита намаляване

обем на произ-

укрепване 
ните позиции като 
политическа

икономическа и
така

наЙордан Миленкович
физическия 
водството.

На заседанието на общин- 
Конференция на СъЮ-

нишка община, 
от председателя на 
ренциЯта

ръководено 
конфе- 

Йордан Миленко-

ството.БЕЗ ХЕГЕМОНИЯ
ЕДВА във фазата на Освободителната 

поставихме отношенията между народите върху 
други, нови, по-добри осноаи. Ние формално се раз
единихме, за да можем съществено по-добре да се 
обединим. В това днешно наше общество еднакво 
се признават правата както на по-гояемите, 
на по-малките нации. Сега у нас вече няма 
ния на една нация над друга. И тъкмо това ни прави 
така силни и монолитни.

(Тито: По националния въпрос, Речи и статии, 
т. IV, стр. 40—44).

САМОУПРАВЛЕНИЕ — ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ 
НА ЖИВОТА

Томислав Андреевичвойна ската

ние
ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СКДИМИТРОВГРАД: ЗАСИЛВА СЕ

1а начало—нвй-голяие витаме на 
кадреия въпрос

така и 
хегемо-

В дните до „официалното" започване на пре 
дизборната дейност, първичните партийни орглниза 
ции в Димитровградска община ще 
стоен анализ на кадровата база и политика, 
собствената среда, така и в общината.

Две основни характеристи- дейност фактически започна 
ки изпъкват на преден план още през средата на мина- 
в активността на организаци лия месец, когато Общински 
ята на Съюза на комунистите дт комитет на СК засегна кад 
в Димитровградска община ровия въпрос, предвестява
във връзка с провеждането нови качества и опити в пред
на изборите, .което официал- стоящите избори, 
но ще започне През средата 
на месеца, след като Общин
ската конференция на СК — 
въз основа на решение на
ЦК на СКС — приеме реше
ние за избори. Това безспор
но са навременната подго
товка за реализацията 
тази задача и сериозното «ни 
(мание на кадровата политика.

Фактът, че предизборната

тат на укрепналото съзнание, 
че без подготвени и действе 
ни кадри на отговорните пое 
тове в Съюза накомунистите 
и в обществото не може/ да 
се очаква успешно да се про 
вежда политиката на СЮК и 
изпълняват конкретните зада
чи на партийните организа
ции. Още повече сега, кога 
то борбата -за стабилизация 
изисква много акции и неп 
рекъснато ,,воюаане" с проб 
лемите.

Обсъждането на кадровия 
въпрос продължава м тези 
дни, а съответно 
ще му се посвещава все до 
края на изборите, конто тряб 
ва да приключат до средата 
да февруар>. В ориентациом- 
1ната програма на изборната 
дейност се предвижда до 15 
■октомври всички първични 
партийни оргинизации в ор
ганизациите «а сдружения 
труд, трудовите и местните 
общности в 'Димитровградска 
община да направят обстоен 
анализ на кадровата база и 
[политика, както в своята сре
да, така и в общината. Може 
и .трябва да се очаква анали 
зът да бъде критически, дей 
ствително комунистическо съб 
людзване на пропуските и 
постиженията в гтази област 
в досегашния период. За то
ва, както бе изтъкнато на за
седанието на ОК, има доста
тъчно причини, тъй като из
пълняването На функциите и 
задълженията не винаги и 
не на всички места е било 
успешно, грижата за разшир
яване на кадровата база е 
могла да бъде много по-кон 
кретна и съществена, а нат
рупването на функциите и за
дълженията жа .много места 
спъва акциите.

направят об-
клкто в

на самоуправлението върху 
обществения живот и увеличение-

Разширяването 
всички области на

влиянието на трудовия човек в решаването
— от общините, чрез републиките до

нато на
всички краища

система в нашатаФедерацията, самоуправителната 
страна пусна дълбоки корени, стана всекидневна пра-

трудови хора,«тика и собственост на милиони наши
никой не може да отклони от този път. 

Изхождайки от това, че в самоуправ>телниЯ со
циализъм трудовите хора са тези, които решават по 

на развитието на об-

които вече

Навременната и обстойна 
подготовка, при срочно и се 
риозно изпълняване на оста
налите задачи, е Основната 
предпоставка за .навременно 
и успешно провеждане ка из 

на борната дейност. Очевидно, 
димитровградските комунис
ти са се съобразили, със зна
чението на това важно позна 
ние, (И, ето, настояват напъл 
но готови да навлезнат в ре

всички съществени въпроси 
.зцеството, а съгласно промените в положението на 

организации и стопанисването изобщо 
се мени и приспособява и цялата обществено-поли
тическа система. С това са създавани

стопанските внимание

възможности 
производители действително да уча-нелосредствени 

ствуват и в сферата на политическото решаване.
(Из речта, произнесена в гр. Яйце на 29 ноем
ври 1968 година)

ализацията на тази толкова ва 
жна партийна задача.

за работата на членовете ои, 
когато и ще се обеди колко 
кадровият състав е дал при 
но св рабртата^, да ли вслед 
ствие на лош избор .на отдел 
лни лица са се чувствували 
слабости и трудности в 
тата и пр.

На заседанията на първични 
те организации на СК, които 
тези дни ще бъдат организи 
рани, ще се, обсъди и реали 
зирането на приетите програ 
м*1 по икономическата стаби 
лизация във всяка ООСТ, тру 
до в а и мефна общност, девет 
месечните баланси, жизнено
то равнище, прилагането на 
самоуправителните документи, 
функционирането на делегат
ската система, отношението 
на членовете на КС .към тру 
домете задачи и останалите 
дейности, информирането на 
трудещите се и прочие.

СУРДУЛИЦА

Започна предизборната дейност Засега все още е рано да 
се говори за коренен пре
лом в кадровата 'политика в 

рабо партийната организация в 
Димитровградска община, но 
започването на предизборна
та дейност с обсъждане .на

В Сурдулишка община е пре 
дизборната дейност известна 
активност на Съюза на кому 
кистите вече се чувствува. На 
състоялото се >н.а 25 т.м. засе 
дан и е на Общинския комитет 
на СК и Политическия актив 
се води разговор за органи 
зиране на предстоящите ак
ции в първичните организации 
на СК. Формирани са и рабо

критическото преразглеждане 
на досегашната активност 
необходимо не само поради 
това да се даде реална пре 
Ценка за положението, но и 
поради това практиката да се 
съгласува с приелата политика 
на Съюза на комунистите. С 
цел да се премахнат лролу 
ските в кадровата политика в

е

кадровия 
вори за едно 
ние към кадровото 
не на ОК. Изхожда ли се 
критическите
странните разисквания, с ко 
ито се отличаваше посочено
то заседание на 
комитет на СК, стила се 
'Заключение, че на този въп 
рос, и покрай усилията, 
се е обръщало 
.внимание, така че кадровата 
база 1И политика не съответ- 

В ЪЗМ О Ж1Н о ст.ит е и 
страна,

ход безспорно е резул

въпрос сигурно го 
ново отноше-

укрепва
от

тонове и всеизвестно 'число първични пар 
тни групи, които да при със те у тийни 'Организации, организа-
ват на заседанията на партии циите и органите на СК в 
ните организации. Заседания- предстоящите избори в най- 
та в първичните партийни ор 
ганизации трябва да се лрове 
дат най-късно до 15 октом 
■ври, а информациите им до 
Общинския комитет трябва 
да се доставят до 20 октом
ври.

Общинския
доширок демократичен диалог 

и с едновременно организира 
на активност трябва да създа не
дат условия за последовател 
но прилагане

достатъчно
на приетата по

литика на СК. Организациите 
и органите на СК 
нията си ще дадат преценка

ствуват на 
потребите. От друга 
този

на заседа
Критическото и само-

С. Микич
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В босилеградска ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

Дз сз въоржават със знания
Общинската 

СК м нейните
Още по-дейно за проблемите 

икономическа стабилизация
поконференщ.я «а 

органи пола-
«изация трябва критически 
да оцени дейността 
зи област

«и в та- 
кон.

гат усилия за

условия за континуирано недей 
яо-политичеоко издигане 
комунистите в Б ос илегр адска 
община, 
успешно

създаване на
-и да изготви 

крепни планове за 
Ч*я на тази

реализа->на
изключително ва- 

жна задача. В Общински
митет и Общинската
ЦИЯ ще се разгледат 
жностите

® *рая (на 1979 година в 
Димитровградска община бя
ха приети програми 
и ‘Действия във връзка 
веждането на
стабилизация- Същ 
допълнени )И 
1980 м 1981

Вече зацията, Общинският комитет 
по стабилизация даде сюгже 
стии <на трудов.ите организа
ции да допълнят и разширят 
своите стабилизационни про
грами — каза Петър Тасев, 
секретар 'на Общинския коми 
тет на СКС в Димитровград.

Някои трудови организации 
не пристъпиха сериозно към 
изпълнението на тази твърде

Я ко 
конферен-

две години 
работи Политичес-

•ся това превишаване — доба 
ви Тасев. Важно е, че 
превишения са покрити от ра 
злични източници.

Личните доходи в стопанство 
то в Димитровградска община 
са значително увеличени. Бе 
лежат ръст от 28 на сто сре 
щу миналата година, а това е 
с около 20 на сто зад ръста

тезиза мерки 
с про 

ик ономич ес к ата 
и.те бяха 

разширени през 
година. След пие 

на Председателството 
Д° Съюзната скуп 

Щика вЪв връзка сЪс стабили

ВЪЗМО
за оказване ло-гол-

ка школа на Общинския
тет.

•коми
Отделя-т се и значител-

яма помощ на първичните пар 
тийни
особено на

ни средства за обезпечаване
организации в селата, 

онези, «сито не- 
могат да намерят лектори а 
собствената

на марксическа 
Освен

литература, 
това, всяка година по

няколко членове на СК от 
общината посещават

мото 
на СФРЮсреда.н успеш 

но свършват регионалната по 
литическа школа.

Безспорно е, не осъществе
ните резултати не са малки, 
но също тека е налице и фак 
•тът, че те са могли да бъдат 
още по-високи-•. Това преди 
всичко се отнася до образо
ванието на младите членове 
на СК. Напоследък се за
белязва недостатъчен инте
рес на младите комунисти 
към .политическите школи, 
особено към политическите 
школи, особено към попити 
ческата школа на Общинския 
комитет.

М. Янев
на дохода.

ЛЕСКОВАЦ В запазването «а жизне-отговорна задача, като напр. 
„Васил Иванов Циле". Поради 
западането на „Циле" в за
труднено икономическо поло 
жени е

ното равнище, предприетите 
мерки бяха едностранчиви —ПОДГОТОВКА 31 ИЗБОРИТЕ увеличение на личните дохо 

обществено-политиче- ди на работници с малки до
ходи. Мерките за компенсация 
на хранителните продукти оба 
че бяха линейни. €то, защо,

организации и ОС в 
Димитровград и Регионалната 
стопанска камара в Ниш изго 
твиха санационна програма за Общинският синдикален съвет

ските
Предстоящите избори в ор

ганизациите на Съюза на бой 
ците в Южноморавски реги
он са най-важна задача

се водят разговори по пред 
.стоящите задачи, които ще 
бъдат внесени и приети в 
плановете за работа.

Покрай разговорите за ка 
дрови решения в борческите 
организации в Южноморавски 
регион, и ще се отчете рабо
тата на организациите през из
теклия период и ще се водят 
разговори по предстоящите за 
дачи, които ще бъдат внесени 
и приети в плановете за ра
бота.

Особено при това ще бъде 
воден разговор за дейността 
на бойците в местните общ
ности, общественополитичес 
ките организации във връз
ка с таченето и развитието на 
светлите традиции от Наро- 
доосаободителната борба. В 
тази насока на местните сдру 
жения помощ ще окажат 
Междуобщинският отбор на 
Съюза на бойците какт,о и 
Общинските организации на 
Съюза на бойците в региона.

в преодоляване на трудностите. 
Освен организационно-техни-

предприема мерки <за въвеж
дане на известни корекции в 
тази област — каза Тасев.

В момента, когато стопанство 
то е изправено пред редица 
затруднения, самоуправителни- 
те органи в ООСТ трябва да 
изиграят важна роля-

— Нашите възлови л роб ле 
ми във връзка с провеждане 
то на икономическата стабили 
зация са в ,,Циле", цеха на 
^Нишекспрес", който на по
лугодието имаше загуба 
1 150 000 динара,

настоящия момент, както ни 
уведоми Стаюша Мктич, пре 
дседател на Междуобщинския 
отбор. На пре|,ен план е та
зи дейност в 13-те общини в 
региона — от местните сдру
жения на бойците — до Ме 
жду общинския отбор. До 
края на декември, в около 
300 местни сдружения в реги 
она, ще бъдат избрани нови 
представителства в срок от 
2 години, както и председа
тел, секретари и касиери в 
същите. Сдруженията избират 
и делегати за общинските от
бори на Съюза на бойците, 
които ще се учредят дс 
края на ЯНУ аРи идната го
дина. Общинските отбори из 
бират председателства с ман 
дат от 4 години, председател 
с мандат от 1 и секретар — 
с мандат от 2 години. От де

легатите на общинските от
бор;- на • Съюза на бойците 
ще се учреди Междуобщнн- 
ският отбор през февруа
ри идната година.

Длъжност и потреба на все 
ки член на СК е самостоятел
но да се „въоръжава" с мар 

познания от науч
ния социализам и социалисти
ческото
Югославия, за да бъде спо
собен комунистически да сле 
ди и оценява 
процесите в своята среда и 
да предлага правилни реше
ния 33 съществуващите про
блеми. В Босилеградска 
щина има доста членове 
СК, които отделят голямо ани 

на самообразованието

ксически

всамоуправление
от

поради по
вишените разходи за гориво, 
масла, гуми и тм.., Загубата 
на ,,Ниш-експрес" погаси обе 
динената трудова организация 
в Ниш. СъЩо така-, в извес
тен смисъл ни обременяват 
проблемите в комунално-услу 
жната организация, «о среор 
ганизацията в тази област по-

явления ~Ь. и

об-
на

ма ние 
си, а това 
тяхната
членове, които малко се 
тересуват от теоретична под-

проличава и от 
дейност, но има и 

ин-

Петър Тасев лесно ще ги преодолеем 
каза Тасев.

ческите мерки, в програмата Макар че постоянно се под 
съответно място зае и кадро чертава отговорността -в рабо 
вият въпрос, който твърде тата, все още има примери на 
трудно се .разрешава. Няма "безотговорно отношение, 
достатъчно юристи, икономи- Тази година, по-добре от
сти и технолози за дървообра побрано, се организирахме в 
ботвателната промишленост. жътвата и при изкупуването 
Организациите «а сдружения на пшеницата. Тук проблеми 
труд в Димитровград, с изкл ни създаваха частните селско 
ючения на „Тигър" не водят стопански производители, при 
организирана кадрова попити- тежаващи земеделски маши

ни, а не поемаха да изпълнят 
— 8 резултат на всички ак -възложените им задачи, прои 

във зтичащи от програмата.
— Възнамеряваме ръководи 

телите на всички обществено-

В рамките на чествуването 
на 40-годишнината от въста-

готозха. нието и социалистическата ре 
аолюция на нашите народи и 
народности ще бъде тържес
твено отбелязано и създаване 
то на Бабишкия партизански 
отряд и Ябланишкият парти 
зански отряд през месец ок 
томври т.г.

Имайки предвид
факти, идейно-лолитичес 

членовете

всички

тези
кото издигане на 
на СК ще бъде една от цен
тралните теми е предизборна 
та дейност в първичните ор
ганизации на Съюза на кому
нистите в Босилеградска 
щина. Всяка парт>йна

Покрай разговорите за 
кадрови решения в борчески 
те организации е Южномо
равски регион, ще се отчете 
работата на 
през изтеклия период, и ще

организациитеоб
Б. К.

орга ка.

ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА МЛАДИТЕ В СК ции, които предприехме 
връзка с икономическата ста 
-билизация, е относително задс 
волителното състояние е -на- 

лодчарта

БАБУШНИЦА:

четвърти зает-член на СК политически организащи 
Общинската скупщина да на
правим посещение на органи 
зациите на сдружения труд 
като на място се запознаем 
с проблемите по провеждане 
то на икономическата стаби 
лизация там. Партийните 
синдикалните организации 
ООСТ (трябва да имат по.идей 
но отношние към проблемите 
по икономическата стабилиза 
цид. Кадровият въпрос 
бъде в центъра на внимание
то и занапред. Публикуван в 
неотдавна и съвместен кон
курс за необходима кадри във 
всички организации на сдру 
жения труд е общината.

— Писмото на Председател 
СФРЮ до Съюзна-

исекн шето стопанство 
Тасев. Някои организации на

напр.сдружения труд, като 
„Тигър" отбелязват най-х/бл 
ви резултати през последните 

години. Но покрай

поръченияосъществяването на конгресните* По-отговорно в
лотвържда- 

парти^и 
трябва по-лос- 

осъЩествя-

ловедение само 
ват, че първичните
организации 
ледователно да

производители,скостопански 
557 работници, млади 
годишна възраст

От 1683 заети в материал 
в Бебуш- 

работ
на ко 

чет-

27до десетима 
положителните резултати, има 
и проблеми.

ното производство 
нишка
ник членува

671 и 248 иобщина, 521 
в Съюза вжени. поръчения-ват конгресните 

Още повече ако се има пред 
1979 го. 50 пър

— Производителността «а 
труда в |Мдкои организации на 
сдружения труд .намалява. Ед 
яа от шлавните причини за то 
ва е включване в процеса на 
производството на .нови работ 
н-ици недостатъчно подготвени 
производствения процес;

Значи, всекимунистите. 
върти -трудещ е комунист, ко 
ето силно се отразява върху 
широкото дейст.вуване

партийни организл-
на.. сдру 

се об-

задачите 
на организа-

Имайки пре^зид,
вид, че през 
аични организации но са вър 
шили приемано на нови чле.

изтеклата 46 и на

и длъж»ости.т
циите на СК които чрез при
емане на производители

постоянно да подобря

щена пър и
нове, през
стоящата
ганицации

вичиите млади
ват класово социална струк- 

тогава е очевидно, че 
първични партийни

65 първични ор
на СК. Тридесет 

организации вече три годи
ни не са приемали млади чл© 
нове. Възможности и нужди 
обаче има.

Изхождайки от това по то 
зи въпрос се разисква и на 
Общинския комитет, а анали
зът на приемането на нови 
и млади членове в СК ще 

и на

ции в организациите
Ако пъкжения труд- 

СЪД» структурата 
те в -организациите 
общ, «ата може да се посо- 

че осъщест»яването 
становища

тура, 
отделни 
организации приемането на 
нови
като своя редовна задача.

на члено>е-
иа СК в ма— възпроизводственият 

териал не е застрашил произ 
но винаги е в ми-членоае не са схванали водството,

нимални
начи, запаси. ството на 

та скупщина във ©ръзка с 
предприемането -на мерки по 

стабилизация

във 
на но- 

всички сре- 
необходимота

конгресните 
връзка с приемането 
ви членове във

В областта на калиталовло- 
проблеми.

Строят се голям брой обекти
с общо превишаване от 60 е Димитровградска

320 милиона получи
колкото са общте ка и се

които са в 
за които се отна-

През течение на настояще 
та година от 77 първични °Р 

СК само 12 са

имамеженията
икономическата

общинаганизации иа 
приемали нови членове, а 65 

органи-

ди не въРви с 
отговорност.

единодушна подкрепа 
вземат конкретни мерки 

за претворяването му е дела- 
М. Величков

милиона срещуследващото
Общинската кои

се намерипартийниптурвичии
зации в дневния Р«А не

този въпрос. Много 
нв такова

динара, 
питал овл оженил,

заседание наса
От целокупния брой на

а Съюза на камунис-
сел-

чле
на СК.ференцмявнасяли 

бройните примери
Д. Б. течение и

новете
(1723 члена) 481 сатите
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N^444' ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

НА СТОПАНСТВОТО ВУСКОРЕНО РАЗВИТИЕ
МОЖЕ ДА СЕ ПЕСТИ ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯКАК ПЛАНОВЕИМАТ КОНКРЕТНИС употребяване на ми
нералната 

пестене до
вълна — 
30 на сто

оа госгилничарскато организа
ция ,Балкан" да бъде е рам 
ките 'на „Компас" от Любля 

най-голвмите те

Основната органи- 
сдружения труд 

вече над од 
състава

щвствява- 
заций ; на
„Димитровград 
но десетилетие е 
на СОСТ ,,Тигър" от Пирот, 

„Свобода"
магазини на

Стопанските организации в 
Димитровградска община от 

година все повече и'— за -изолиране ма л лаф оки 
и подове, кровове, стени, цен 
трално 
и в

на, една от
организации в страната. 

Всичко това са примери на 
силно укрепване и раз-

година в 
повече укрепват и се разви- 

Стопанските дейци в об

момент на пе-В вктуалния 
стенето на всички видове енер

в
нива

отопление. Ползува се ват.гия,- производството на сурду 
ООСТ Фабрика за

имачо ■ конфекция
свой продажни

вече сега знаят,областта на промишлено нейната
тазгодишният общ доход оре 
щу миналата' година ще бъ- шир из спр 
до увеличен с около 35 про* на „Грпдмя 
цента общественият продукт 
с 27, доходът също толкова, 
а онази част от чистия доход

едно 
витие.
стопанисването през изтеклия 

нает

лишката наРезултатите пъкстта — при термоцентралите, 
топлените, рафинериите, кора 

Все

ай ата. строителите 
изграждат обе

средиосрочен период и
както и въз-

бост'роителст1вото и пр.
употребява и в тер

ро-в си ч кит е наши-кти във 
публики и покрайнини, кожа- 
ра „Братство" о и хода 

„Котекс "
•1“ V' - 

- г.--.' -
оя*Дата година, 
можностите

повече се
за развитие доминните апарати.

Физическо-химическите <свой 
ства пък на минералната еъл 
на доста са постоянни

на летгоди-края на настоящия 
шен
тавкз Димитровградско 
на да се приобщи къ** кръга 
из развитите кроящо.

отсдружавано с 
Сплит, тъкачницата 
га" е в
с „Вутекс" от Вуковар, 
белката фабрика 

— Циле" с
от Белград, а наскоро се очак

за разширение на материал
ната оонова на труда и резор 

с 34 на сто. Ин-

план са реална предпос- 
общи

на „Услу-
— хи- тясно сътрудничество

мели по.голям 
вестицките през настЮяЩЯта 
година що .възлознат на над 
354 милиона динара, а до
1985 година това число Ще

мически е инертна, не труля 
отбива инсекти-соа, не гори, 

те, устойчива е на време, «а 
стоманата не предизвиква рь

, Васил Ива- 
„Нови дом"нов С. Хамидович

жда, постоянна е на|Томперату 
ра до 700 градуса на Целзий.

Тази сурдулишка ООСТ има 
над 700 купувачи на тази сто

’4бъде увеличено с около
С друпи Думи, чрез БОСИЛЕГРАД: 

по-нататъшно модернизиране, 
изграждане на нови мощнос 
ти и чрез въвеждане на но
ви и икономически

пъти.

Улеснява сека.
— През настоящата година 

започнехме с реконструкция и 
модернизиране на фабриката, 
за която цел влагаме около 
275 милиона динара 
Милорад -Стайкович, директор 
на тази ООСТ. С изграждане 
на новите мощности производ 
ството троикратно ще се уве 
личи, с което ще можем да 
задоволим нуждите на пазара.

. д>, Т
През идните години ще за. 

почне изграждането на фабри 
ка за изработване на изолаци

реални 
програми це 

тази об-
лроизводствени 
покупният доход в 
щина в сравнение 
бъде двойно увеличен.

М. Стонковмч

производство на химически из 
делия, която работи в състав 
на СОСТ ,.Галеника" от Зе- 
мун, все повече привлича вни 
манието. Именно, минерална
та вълна, която се произвеж 
да от изтопени силикатови ми 
нерали чрез извличане на фи 
нни нишки, се ползува за топ 
линна и акустична изолация и 
в противопожарната 
Чрез ползване на минерална 
та вълна се спестява топлинна 
енергия и до 30 до ото, по
неже тя запазва приблизител 
но постоянна температура. Тя 
се ползува в строителството

она динара, които обезпечи 
Регионалната самоупраеителна 
общност по пътища от Леско 
зац.

с 1980 Проблемът който създават 
дървените мостове на 
Босилеград 
Бесна кобила, изградени пре 
ди няколко десетилетия наско 
ро ще бъде премахнат. Име 
нно, след повече искове и оп 
лаквания от страна на Авто 
транспортната организация и

ще
Един

ствено така, чрез крупни кра 
чки, вярват в Димитровград, 
общината може да се нареди 

Но как да 
се крачи така далеч в бъде
щето?

Димитровградските стопан 
ечи дейци имат конкретни 
планове за това. На пръво 
мЯсто изтъкват сдружаване 
то ча организациите на сдру
жения труд от материалното 
производство с организации 
нашир из страната, което ве 
че доста положително се осъ

казва
пътЯ
презВраня,

Става дума за два моста в 
Долна Любата, на Козидолека 
река и на Широки дол, както 
и за два моста в с. Мусул, на 
Мусулска река. Мостът на Ко

сред развитите.

защита.
онно.аку етични плочи, пак и 
производство на минералната 
вълна, а с това ще бъде още 
ло-голяма възможността 
пестене на топлинната енер 

С. Микич

за

гия.

ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО В БАБУШНИЦА бъде обезпечено достатъчно 
количество електрическа енер 
гия. С това металиците 
,,Балкан" ще премахнат 
списъците си още един гол 
Ям проблем. Остава им само 
разрешаване проблема свър 
зан с обезпечаването на в

Строи се далекопровод в

Електроразпределителната организация в Бабушница 
с фабриката за бетонни стълбове „Карпош"" от Скопие 
сключи договор за изграждане на нов далекопровод от Бабу 
ница до Велико Бонинце Про-карването на далекопровода 
възлезе на стойност от 14 746 588 динара

Изглед от Босилеград
ода,

понеже съществуващият водо 
лровод в селото не може да 
задоволи нуждите на населе 
нието и на новата фабрика.

Драган Глигориевич

местните общности от Любат 
ски район, отправени до Път 
мата секция във Враня запо 
мна изграждането на четири 
моста на стойност от 8 мили

зидолсклта долина е дълъг 12 
метра, а за изграждането му 
ще се изразходват 2 милио 
на и 500 хиляд>- динара. Мо
стът на Широки дол е дълъг 
7 метлра и ще струва 1 мили 
он и 500 хиляди динара. Два 
та моста на Мусулска река са 
дълги по 12 метара, а за из

граждането им ще се изра 
ходват 4 милиона динара.

Неотдавна и, официално за
почна изграждането на дале 
копровода Бабушница — Вели
ко Бонинце, по точно за ново 
строещата се фабрика ,,Бал 
кан" във Велико Бонинце. Спо 
ред данните от Електроразпре 
делителната организация в Ба 
бушница, стойността на дале 
колровдната 
лезе ма 14 746 588 динара. -Про 
карването на тази мрежа ще 
финансират Фондът за насър

кан" във Велико Бонинце.

С новия далекопровод, кой 
тк> вече е в изграждане, ще

БАБУШНИЦА

Капка по капка" за банатските полетаггмрежа ще въз
Специалистите от Химичес 

ка промишленост „Лужница" 
в Бабушница, в сътРУДничес 

тво с Металургичния завод 
г,Тито" от Скопие и Институ 
та по приложение на науката 

в селското стопанство от Беп 
гРаДг конструираха напоителна 
система ,,Капка по капка".

ст-стема

система над класическите на особено е годна за 
п.оителни системи се състои 
в следното: ме се оросва за
вятата
-икономиите на вода и торове, 
напоява се само 
растение, а не и -околната 
-площ,
та механизация за- отглежда
ме на културата и може би и
'най-важни са икономиите в , КаРЛОвац 1КЪАето с нея се 
.работна ръка, понеже .употре «аЛояеа • .овощна градина 
бата е твърде „проста. - Тази 94 ^ и в ЛесковаЧ (.напояват

се площи от 25 ха), а в ход 
са преговори с ХЕПОК от Мо

включва
— Изграждането на четири

те моста е в ход -и ако воич 
ко -върви според плана, двата 
моста в Д. Любата трябва да 
бъдат- готови -и предадени на 
употреба този месец, а моето 
вете в с. Мусул през ноември, 
— изтъкна Душан Сотиров, 
-изпълняващ контрол на рабо 
тата и ръководител ма отдела

. не в микро-акумулационните 
системи, чието построяване 

са. - напоследък е интензивно и вчаваме развитието на недоста 
тъчно развитите краища (3700 
хиляди динара), Водопроводът 
(3 милиона динара), Електро- 
разпред 
ци'я’ (над 2496 хиляди динара) 
<и ООСТ ,,Балкан"" и обще
ствено-политическата общност 
(1850 хиляди динара).

Изпълнители на работа 
далекопроводната мрежа ще 
бъдат работниците от бабушни 
шката

култура, големи

света и в нашата страна.

1 В договорените 
„Лужница" 

поителна 
„Капка по капка" в Банатски

засетото
срокове 

вече инсталира 
система от типа

епителната органи за не пречи на. останала на

Новата напоителна 
,,‘Капка по капка", производ 
ство на Химическа от

промишле 
мост „Лужница" в Бабушница 
на банатските

на

напоителна система дава въз 
можност да се регулира вла 
жноетта на. пръстта.

полета и на 
това лято положи изпита си 
-просторните ниви край Лес-

за поддържана на пътища в 
стар за напояване на площи Босил©градска община,

бъде
електроразпре делител 

ма организация и Фабриката 
за бетонни стълбове „Карпош" 
от Скопие. Според очаквани 
ята далекопроводът ще бъде 
завършен до края на настоя 
щата година и това завърша 
нане се съвпада с приключва 

на работите и откриване 
то на новата фабрика ,,Бал-

от 100

сключен - договор и ако пър- 
бъдат положител

ни, в което ме трябва 
съмнява, с тази система

хектара. Акоковац, а наскоро с нея Щв 
се напояват стотици хектара 
-площи на ХЕПОК от Моста-р. 
За характеристиките 
мата ,,Капка по капка" 
ри един от

За действувай ето ма тази 
система са необходими първич 
на во

Няма съмнение, че изпра 
ждането на посочените моето 
ве ще подобри транспорта 
на тази релация, -който е 
доста А-мтвнзивен, както в ле

вит е опити :
допроводна мрежа, пу-м-. 

пена станция й така-наречена 
латерална мрежа/която- съчин 
Яват части от пластмасови тър - 
би с вградени 

капки.

да се 
ще

на оисте
гово се напояват

хектара плодородни площи в 
,,п рои звездите- околността -на Мостар.
Тази система,

няколко стотицик он стру кт о р ите, 
инженермашиностроителен 

Найдан Джорджевич. 
— Предимството

тния сезон, така и през зи

мата.
ли" намето

на тази както оценяват специалистите, Д. Божилович М. Я.
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Животът В ТОЗИ брой:подготвая
Конгреса СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ НА 

КОСОВОн аскоро ще бъде утвръдена 
обаче и без
то на

>' точната дата, 
това се знае, че до започване- 

дванадесетия .конгрес -на СЮК

Милан Тривич:Затова Дванадесетият
принцип и ал но, всестранно и

конгрес и трябва открито и 
разгледа 
номичеекото

основно да
ключовите въпроси на обществено-ико 

развитие, а също така своята 
и влиян,ие върху тези процеси. Следователно, с 
еднаква сила трябва да се тръпне на два фронта: 
укрепване на собствените си редове <и отстраня
ване на причините на отрицателните явления- Ня
ма съмнение, че хода на отрицателните общес
твени процеси комунистите могат да променят 
единствено ако преди това променят и нещо в 
своето действуване.

са ос-

Диференциация 

— какво е 

това?

танали едвам десетина месеца. Казано е вече,
че предстоящият най-висш форум на СЮК 
■бъде „конгрес на континуитета",
ЦИдта", „Дванадесетото

роля
ще

,,конгрес на ак- 
стъпало в развитието на 

югославската партия'*,••• че не трябва да 
ват слектакулярни промени «ито в Устава

се очак- 
нито

е организацията на СК. За промяната на страте
гическите. цели и пътища размислят може би един
ствено контрареволюционерите.

(Как в първичните организации 
ка Съюза на комунистите в Косово 
върви процесът на идейно-полити-
чесхата диференциация)

Чуват се ■и оценки, че подготовката за Два
надесетия конгрес върви бавно, че много се мъл
чи за това и че воички членозе още не са вклю- 

Тук има истина, особено ако за подготов
ката се съди само въз основа на онова което, до 
обществеността достига от комисиите на ЦК «а 
СЮК, които получьха задачата да подготвят кон
греса. Но, твърде лошо би било ако Дванадесетият 
конгрес на СЮК подготвят само споменатите ко
мисии. Те са тук да извършат организационна 
подготовка и да формулират предложенията на 
отделните конгресни документи. Конгресът немину
емо подготвят всички комунисти, може дори да 
се каже и всички граждани на Югослави

Може, следователно, да се помисли, • че то
ва ще бъде рутинно ,,спокойна" среща, работа 
без драматичен заряд- Обаче, историята 'ни учи, 
че всеки ловоенен конгрес е бил твърде значите
лен етап е развитието на югославското общество. 
На конгресните „арени" в>наги имаше достатъчно 
светлина за да може дено Да се ггопледне и в ми
налото и в бъдещето. Затова всяка среща на юго 
славските комунисти имаше специфични характе
ристики, задачи и отзвуци. На конгресите — без 
изключение — критически се анализираше извърв
яният път и решаваше как да се върви нататък. 
Комунистите постоянно учеха от своята практика 
— поправяйки онова, което практиката означи ка- 
ти преживяло или яеодържимо. Основните идей
ни и политически направления, при това, никога 
не са доведени под въпрос. В този смисъл, раз
бира се, трябва да се разбират думите ,,конти- 
нуитет" и ,,стъпало" — континуитет на револю
ционното лреизлитване и стъпала на развитието.

чени.
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НА КРЪСТОПЪТ

Изчезват 

следите на 

изостаналостта

>ИЯ-

Конгреса всъщност подготвя животът. Поваж- 
коЯ'ТО вече стана вна е дори онази подготовка,

■нашата действителност и съзнание от онова, кое
то ще бъде записано е лроектоконгреоните 
кументи. Революцията търси и налага решения- 
На тази историческа неминуемост, и когато някой 
би искал, не може да се противопостави. г 
в Съюза на комунистите в цялото общество е съз 
дадена атмосфера, която

до-

Вече
действителноНа спокойствието и рутината

(В малко място, каквото е Брус, 
политическият живот има редица спе 
цифичности. Тук хората добре са 
познават. Не може да се замисли 
едно политическо или какво да е 
друго решение да не предизвика 
множество неформални разисквания 
м коментари)

сюгжестира решителнанито в подготовката за този конгрес.
,три години в «якои

1НЯма място
Особено, че през последните 
области практиката се разливаше и по странични 
пътеки, понякога дори и напълно противололож- 

становищата на Единадесетия конгрес, 
поставките на Устава и 'Програмата на СЮК. Случи 
се контререволюция (в Косово), задължеността, на 

' страната никога «е е била така висока, пламнаха 
местничества и етатизми, а затварянето

и открита разплата с всичко онова, което югослав-
линии. А то-ската революция тегли към слепите 

ва е и най-важното: без мистификация, лъжливи
авторитети или догми да се погледне в очите на 

болезнено било, да со
нано на

истината, пък колкото и 
премахне онова което е болно, с яоната 'ИД°Я, 40 
самоуправлението не може да служи само за „мир 
повременни цели", о б'/,детето 
още по-голямо единство, да се живее от труда.

да се ж*'вее в
различни 
е тесните
технокрацията и бюрокрацията често вдигаха гла-

Страница 2-3граници получи загрижващи размери,

другояче, яко Съюзът на
ои конгрес но бъде от

ко-Ако се случива.. .
муниспите на предстоящия

потребите на времето, ако не бъде съ- 
п ромоните 

това би

Югославските комунисти, впрочем, никак не
пост итна-

гЩворип на 
г.Уадал всичко ново, което донесоха 

обществените обстоятелства, тогава с 
създал !В7,зможност — както предупреждаваше 
другарят Тито — "... самият *°Д «а събитията до 
го изтласква от историческата сцена .

|да бъдвт доволни с резултатите,
двата конгреса: има повече основание 

Множество знаци предупрежда-

може ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ВЪСТА
НИЕТО И РЕВОЛЮЦИЯТАнати между

за загриженост, 
ват че обществото е попаднало в известна криза, 
че «ито Съюзът на комунистите в този лвриод не

На за-
Милентие Вуксанович

е бил достатъчно ефикасен и решителен, 
селението «а комисията за подготовка на полити
ческия отчет за действуванвто на СЮК ясио 
казано че Съюзът «а комунистите 
онова/ което .на Единадесетия конгрес бе прок
ламирано да бъде, първичните организации ме са 

оопособени нито дейни с повече 
борят за главните определения.

Югославското минало и нарасналите напред
ничави сили са гаранция, че това няма да се слу
чи. В тази борба, която никога от началото 
волюцидта мо о прекъсвана, 'на това стъпало 

Дванадесетия конгрес на СЮК, що има си-

Пета Любншкабе
на рене е станал

(В село Прислоница край Чачак 
миналата седмица се състоя тра
диционно тръжество по повод годи
шнината от формирането на Пета 
любишка партизанска чета. Покрай 
преживелите бойци от тази чета, 
на тържеството присъствуваха Мил
ка и Милош Минич, както и голям 
брой първоборци от този край, на
род и младеж, и делегация на село 
Руше край Марибор, с които при- 
слоничанци с години 
братски и приятелски връзки)

— на
че с нас нямагурно достатъчно светла, макар 

да бъде другаря”! Тито, да може яоно Да св Раз 
граничи какво е добро, а какво ма а добро, да 
са лостовят ясни пътепоказатели към бъдещето. 
Б,ило би, обаче, голЯмо зло ако за разрешаването 

би се чакал конгресът.

нито достатъчно 
успех да се

комунисти наЯоно е тогава, че югославските 
Дванадесетия конгрес ще ггрябва да се лозанима- 
5ГТ « със себе си. Това, всъщност, ще бъде допич- 

предходни конгреса. Де 
определение за общес-

на всички противоречия 
(Работата на конгреса ще бъде по-лека, а визиите 
на бъдещото ло-яони ако е борбата за социалис- 

се мобилизират още по- 
ако Съюзът на комунистите тази бор-

1Ио продължение на двата 
сетият
твен о-икон омическата 
политическата система 
управление,
по-ясно да дефинира ролята на 
сила" на обществото <и задачите му в осъществя 
ваие на утвърдената политика.

даде програмно
тическо самоуправление 
вече хора,
ба лрведе още по-рошителмо, ако действителната 
диференциация — чрез труда и държанието взе- 
ме по-широк размах.

система, Единадесетият за 
на социалистическото само 

трябва 
ОК като „моторна

поддържат
Дванадесетият конгреспък

Страница 3Милиооо Томашеоич
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2 Комунист
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ в косово какво е това?Диференциация

„спряно"
Защо?

КРИТИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ПРИЕМА 
НЕТО

*' т. н.такива пъР"диференциация а пьроич търсят причините с цел
1В1ИЧНИ организации ма 'ОК да со осв 
бодя(Т от бремето, което ги слречава 

издигане и действува- 
се каже, че 

партийни 
тези лроб-

идейно-политическлта 
Съю» н» комунистите в Косово

Как се осъществява 
ните организации на

МИЛАН ТРИВИЧ каза Сами Со-В У[рошевац, кокто 1ни
член «а Общинския комитет на

о акционното 
не. Разбира со, трябва да

среди и
ева,

в КосоО.т Съюза на комунистите 
во са изключени около 600 членове, 
главно поради бездействуване. „Очис 
.тването** на партийните редове е най- участниците в демонстрациите). И за-
изразително на Университета е Прищи напред обаче остава проблемът на ди- 

-държане ференциацията в Съюза на комунис- 
„Ние трябва до се освободим и

доно се 
необходимо критически

СК, диференциацията е завършена са 
в една част (идентифицирани

В Акционната програмаима досга здрави 
организации, които нямат посочва, че е 

да се 
емане в

МО
преразгледа практиката на при 

Съюза на комунистите и да 
се предприемат мерки за изостряне на 

но се изтъква, че трябва

леми.

организация на 
много повече от 
необходими откри

На първичната 
СК понастоящем, 
когато и да е, са 
ти и политически реални разисквания,

на, където поради пасивно
365 студенти. Поради

критериите,
и да се „утвърдят 
за организирано и всестранно подготвя

тите. конкретни задачиса изключени
участие и оказване подкрепа на де-

са изключени 19 студен. опортк>нистически, либералистически и
които со отнасятот онези членове,

на младитемонстрациите
ти. Изключени са и трима преподава- националистически.
тел*', а още трима са пред изключа- 
ване. В Подуево има 29 изключени,
22 члена са наказани с партийни на' 
казания» Въ« всички първични партий 

организации в ,,Трепна“ също та
ка е извършена диференциация- Има | 
и разформирани първични 
цни на СК.

ни

организа-

Това са данни за актуалния мо- 
мент на действуването на СК в Косо- 
во, които колкото да са пресни бър- ^^ ' 
зо застаряват. Но, не считаме, че та
кива факти не са и най-съществен еле 
мент на партийната активност, какгго 

това да ли въобще, са нужни комен- 
да ли са малко в.1 много партери

тийни наказания и изключения- Нака- 
зазанията не са най-важната цел 
диференциацията, «кто числата 
съвсем сигурна мярка за даване оцен 
ка на нейното качество.

РАЗЛИЧНИ ОПИТИ

Политическата диференциация, ВЪ 
обще в Покрайнината, а и в Съюза 
на комунистите особено, след пролет
ните вражески контр ар еволюционни 
събития, един е от най-важните въ
проси в борбата за стабилизиране на 
политическото положение. Затуй е и 
значително как се осъществява тоз>‘- 
процес как и до коя степен се осъ 
ществява акционната програма на СК 
в Косово.

организации на СК се затварят в себе 
си, членовете мълчат, не действуват 
енергично".

приемане в СК, отделно на работни
ци от непосредственото материално 
производство, които с труда и анга
жирането си във всекидневната бор
ба се потвърждават на позициите на 
СЮК, особено в тези събит*я".

— ще се говори открито, 
критически, самокрктически 
то ще кажем всичко каквото мислим 
и да работим както се бъдем догово
рили. Това е сигурно най-добър ме
тод на изграждане издигане на пър
вичната организация- Нека това пот
върди и примерът от самите демонс
трации: преди събитията през март 
и април в колектива на Предената то
плена в Ирищина бе се водило тък.

очите
къде

Основната задача на двадесет хил 
яди членове на СК в Покрайнината е 
тази да се борят за добър политичес
ки климат и да не позволят на дестру 
ктивннте сили да го нарушават.

Многобройни са примерите нав
ред из Покрайнината, в които труде
щите се и гражданите «а дело пока
заха своята идейна насоченост и по
литическа зрялост, и то тъкмо в схват 
ка с врага. В много колективи 
трареволюционните действия 
говаряше с повишено трудово 
жиране.

|Колко се успява в това?
В сложната политическа 

трудно е да се обобщават 
случаи. Но, примерите 
ди, които 
имаше
лагат въпрос: какво е това диференци 
ация?

ситуация \ 
отделни 

от някои сре-
авторът на тези редове ва нормално, няма елементи на не

възможност да запознае, на- вънредно положение
та и ло-«нататък е кризисна, врагът дей 
ствува.

Трябва да се каже, че се е успя
ло (и че се успява. Животът се отви-

мо открито, критическо и; бихме ка
зали остро обсъждане. Работа имаше 
и работната група на Общинския ко
митет. !На пръв поглед

на кон
се от

анга.но ситуация-
изплеждаше,

след всичко което тук се бе чуло че 
това е среда е (Някъде работниците работеха в 

три смени, без да искат почивка. И
която демонстранти-

Ди ференциацията 
наказване 
трябва да

те могат да намерят ,,благоприятна 
чва". И наистина, 
тръгнали всред

Това е удобенне значи само момент всяка пър по
и изключаване, макар че вична организация (на (СК, всеки член 
се приложат и тези мерки АЗ дават свой пълен принос, 

на онези членове, които

по време на демонстрациите, 
щите се в косовските колективи, 
само че се

демонстрантите са труде-
работниците иа Топ

лената да търсят съюзници, 
са се, срещнаха се

не
Минали 

с единен и че-
практически

са напуснали линията на Съюза 
комунистите. Секретарят на Общин- ‘ритвт т Доверие ,в Съюза на комуни- чрет колектив, който .не

стите, това е борба

противопоставяха на вра-
Диференциацията е борба за авт.о га, но дадоха много примери 

чно
на на ли-

ложертвование и храброст, 
ям е броят на работниците, 
дело показаха — действувайки в еди- 

отбрана и

Г ол-е позволил 
оградата наския комитет на Съюза на 

тите в
за разширяване нито с лърст да се пипнекомунис

Лрищша Митър Самарджич на 1неговото »лияние, е думи: за осъ- техния кръг.
ществяване на неговата водеща роля.
Това е искът на момента 0.1 времето.

«ок-то на

ни каза, че ,,не сме доволни 
па и качеството на диференциацията". 
В доста среди с диференциацията се 
е вървяло -слабо, докато само 
лък брой среди можем да бъдем 
волни. Първичните организации на 
СК прябва да анализират как и кой 
се е борил и отнасял; ние трябва да 
се диференцирам на онези които се

ниците на всенародната 
обществената самозащита и 
ки останали

от тем.
Д и ф ер е нци ацият а, 

чи само брой на изключените 
е и борба за хора. Диференциацията 
е и приемане на нови 
юза на комунистите.

казахме не зна- аъв всич 
облици на организиране 

че изпълниха и |най-стропите крите
рии за приемане в ОК.

— товада осъществи ролята си без силна
с ма да осъществи ролят аси без 

първична организация,
силна

членове в Съ-До-
която да бъ

де решителна и боева. Понастоящем 
често могат да се чуят критики 
тка на първичните

За тези хора първичните партий 
ни организации трябва да водят 
ка, когато предлагат нови

за сме В покрайнината, от 
че те насам не е имало 

Щина първичните

демонстрации- 
п ри емане. В При 

организации са се 
занимавали със съществуващата 
ация, а приемането е

смет
организации,

,/има прояви на 'олорткунизъм небди 
борят и на онези които не се борят телност, безучастност, 
за политиката на Съюза на комунисти-

членове.

Борбата срещу врага иколебания и контраре- 
заслужава 

Я имат, ,но съ- 
я заслужава, а я нема.

пасивност". Това би трябвало 
по-добре да се

ситу-
отсрочено. В

волюцията показа кой не 
партийната книжка,
Що така и кой

малко
анализира, да се по- Урошевац,те. априемането също така е
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ПЕТА ЛЮБИШКА вия- Друго^нв не можеше 
«е до свободата. От село Прислоница 
'през войната на страна на въстанието 
загинали над стотина младежи 
войни, без жертвате ма 
терор.

да се стиг-

м де- 
фашистмия

В село Г
от формирането 
съствуваха Милка

Прислоница край Чачак 
на Пета любишка

на село Руше край мГрнбор^™4’

Арислоница е днес възродено се
ло, Арислоница .през войната на стра
на въстани загинали .над стодина мла
дежи и девойки, без жертвите на фа
шисткия .терор.

миналата 
партизанска иД*,ДМпЧа С1 СЪСТ°Я ^ЯДНЦНОННО 

чета- п°край преживелите бойки
което И ГОЛЯМ 6рОЙ итьрвоборци ОТ 4
коетоприслоннчанци с години

тържество по повод годишнината 
от тази чета, н>а тържеството при- 

и младежи, и делегация 
и приятелски връзки.

този край, народ 
поддържат братски

МИЛЕНТИЕ Прислоница е днес възродено се
ло, едно от най-напредничавите е ,то
зи край. От Прислоница дне сима око
ло четири стотин заети граждани е об
ществения сектор. Културният и заба
вния7 живот е много развит. Заветът, 
който далибойците в 
преди четиридесет години е осъще
ствен. Техният светъл образ живее във 
всеки

ВУКСАНОВИЧ
кои да не е бил е 
не е била

партизаните. Ако ито бойците 
твърдост, ждаваха. В

отстояваха и които, побе-
във Васовича забран, на баирчето 

насред село, което надвишават висок.. 
ДЪООВИ гори,

комунистическата 
изтъкват бойците от Пета 
партията най-добрите си

тази чета през войната се
чета, ако

бореха далматинци, «раншни ци, черно
горци, словенци и мюсюлмани. *Напреди четиридесет 

ни от бойците на Прислоница 
лина бе формирана Пета 
партизанска чета

■кадри .не из-
пращаше в борбата на .най-тежките 
ста, нищо не бихме 
нем. А само

годи- 
и Пре-

въстаническа

ДЪ'Л-
гия и славен боен лЪт Пета любишка 
чета измина повече ат 25

1ме-
можали да постиг- 

след няколко месеца от
Васовича забран

на чачанския парти
зански отряд ,,Д-р Драгиша Мишович" 
Тези

.хиляди ки- 
д оживях анГс-ГоГ0' /Ве ТРГИ °Т теРитоРиЯта лометра. Края на войната 

«а .Сърбия бе освободена. Освободени 
бяха 'Ужице, Ванвица, Крупан, Горни 
Милановац, Чачак, Рашка, Прокупие,
Майданпик, Кучево, Лозница и други 
места.

дом, в душата на всеки човек.дни четата имаш а петдесет въоръ- 
хора, младежи, които доброво

лно и съзнателно на
жени

позива на Юго- 
партия тръ- 

окупатора и до- 
и преди тази

славската « омунист.и чес ка 
гнали в борба срещу 
машните предатели. Но, 
дата, бойците от това село — Радивое, 
Буд.мир, Средое Драгоман, Михайло', 
Алекса и Милисав

Поради голямото надмощие 
вражексите сили, Пета шюбишка

на
чета

към I
Рудник
бива

края на ноември се оттегля от 
и след .трй-четири дни се лро- 

през Таково, Савинац, Добриня, 
б*- оска и Златибор ,и пристига в Сан- 
джак. През нощта между 7 и 8 февру
ари четата от 56 бойци, заедно 
налите

тръгнали да се бо- 
РЯ1-! а сетне към тях се приобщили 
много бойци. Тази славна чета, съста- 

и интелек-вена от селяни, работници 
туалци само, вече в първия ден, 
брала свои командири. Пръв 
.на четата бил Райко Танаскович,

комисар Милош Йовашевич, 
докато взводни командири били Ради 
вое Чуслович и Войин Исванович.

с оста
поделения, по голям студ и 

мраз минава заледения и надошъл 
Лим. 1Не знаем колко е била темпера- 
лгурата, казват бойците, но почти цял 
час прекарахме на снега и във водата 
и това почти голи. След п-ова, Пет.а, 
сега вече Първа любишка чета участву 
ва в повече от 150 ло-големи и някол
ко стотици по-малки сражения- Тя ми
нава през Зеленгора, Трескавица, Ди
нара, Прен, Дурмитор, Волуяк, Копа- 
оник... Минава Сугтйеска, Лим, Върбас, 
Неретва, Дрина, Ибар, Морава и Сава. 
По-големи сражения води около Ку- 
прес. Яйце, Ливно, Грахово, Ллевля, 
Берзне ,Приеполе, Ужишка Ложега 
Белград и на Сремск*'я фронт. По вси
чки тези места гинеха бойците от При 
слоница и Лрелина. Онова което не 
може да се опише са безчетннте тру-

из-
командир 

а по
литически

На мястото, където е формирана 
намира паметник, а върху 

всеки бял камък е изписана по една 
величествена пътека на лрислонишките 
и преяинските пролетарии. Четем: Кра- 
лево. Рудник, Златибор, Лим, Чайниче, 
Дурмитор. На
и втора четата влезнала в състаз 
Втора ^пролетарска бригада. На това 
място бойците на Пета любишка 
тизанска чета дали клетва. Лървоборе- 
ЦЪТ Раденко Мартич казва: ,,В тази 
тежка 1941 година всеки е можал да 
да тръгне на своя страна. Мнозинство
то избраха пътя до партизаните, някой 
отиде в лагер, някой в смърт..." Почти 
няма дом в Прислоница от който ня-

четата се

първи март четиридесет
на

пар-

дности свърхчовешките усилия, на ко- 
само 23 бойци от тази чета. Загинаха 
тридесет и .тркма навред из Югосла-

НА КРЪСТОПЪТ Изчезват следите на изостаналостта
Янка", ,,Копаоничанка", „14 октомври" 
— ускорено ще променят изгледа на 
този край.

Брусяани с благодарност говоряг 
за това, че последиците от миналого
дишното земетресение са успешно пра 
одолени , тъй като цялото ни общес
тво даде достатъчно средства.

Нашият събеседник привежда 
сведението за добрата социална струк 
тура на членовете на .Съюза на кому' 
кистите. Около 64 на сто от членове
те са работници и селскостопански пра 
изводители. Но, в Съюза на комуни
стите има малко жени от село. И тук 
чухме, чо има организации на СК, ко
ито своята активност завършват на 
събранията си. От тук идват .и всички 
други слабости в работата на Съюза 
на комунистите.

На село има организации .на СК, 
които добре работят, но има и таки
ва, които постигат слаби резултати. 
Почти станало правило: .организаци
ите, които се занимават с жизнените 
въпроси .постигат и добри резултати. В 
Съюза |на комунистите не са доволни 
от работата на делегациите, особено 
с „отборническото”, държание на от
делни делегати. Влиянието на Съюза 
но кому.юстите в някои села е слабо. 
Така е защото малко се .работи, .по
неже секретарите на първичните ор
ганизациите на Съюза на комунистите 
оа обърнати само към своите лични 
интереси.

Както и на останалите 
среди и

В малко място, каквото е Брус, 
политическият живот има редица спе 
цифичности. Тук хората добре се

Не може да се замисли едно 
каквото и да е друго 

множества

блемите винаги ги има. неразвити
перспективата на Брус е 

сдружаването на труда и средствата на 
трудовите организации от по-развити- 
те среди с тукашните

Всичко това даде резултати а до
брата стопанска обстановка в община
та. Тази година бе пусната в действие 
нова фабрика — ,,14 октомври" от 
Крушевац построи тук, «рай бистра Ра 
сьна, модерен фабричен цех. Също 

и ,,Брусянка" получи нова сгра
да. Бургич привежда сведението, 
то охрабрява: Брус главно няма проб
лемите с

в
поз

нават. 
политическо или организации на

сдружения труд.
Изчезват следтие на 

провинция. Стандартът на хората на- 
растна в голяма степен. С

решение да не предизвика 
неформални разисквания и коментари 

Л р едимств ата, 
те хора имат затова, 
ние всекидневно да

изостаналата
които 'ръководни- гака

коече са в положа- 
общуват с общес 

може бързо

построява
нето на туристически и курортни обек- 
кти на Копаоник,кадрите. Мнозина млади хо- 

този край завършили и факул- 
никой

ще се направи още 
една крачка напред, която ще 
много за този до неотдавна рязко бед

твеността, в провинцията 
да се превърнат ® бариера, която тру 
дяо може да се преодолее. ,,Властта 
не е далече от гражданите, пък вся*з 
мистификация бива бързо разобличена.

Обаче, политическият живот поня* 
да тръгне по посока, коя-

ра от
тети и се върнали. А .при това,

незаместим. Но .и тук се повтаря 
което е характерно почти за 

Хората с виеше

значи

не е
онова,
всички наши среди, 
образование ще дойдат в Брус, 
при условие да им се обезпечи квар
тира. Тук изтъкват, чо в .това отноше 

.помага Фондът за недо 
-<има

но
кога може 
то малко зависи от добрите намера- 

го олицетворя897.иия на онези които 
Преди няколко години в Брус се слу- 
чи нещо такова. Създадено бе лошо 

на светлина

ние много им
Също такастатъчно развитите.

брой .стипендианти на брускито 
Въ® всеки слу-

гол^м
трудови организации, 
чай, почти се .граничи с идеализъм 

община няма безра

положение,
слабости. Хората тук, 

ооарник. Тряб

политическо 
излязоха -много 
казват, се караха като в 
вало много воля и работа за да се фактът, че е тази 

ботни млади хора с диплома на фа
култет. Брус може много по-бързо да 

ако

преброди кризата.
На новата политическа обстановка 

— изтъква Ву 
Общин-

д остатъчно 
туризма, 

че и на този .план

имасе развива 
средства
Трябва да се каже, 
се е тръгнало от мъртвата точка, 
предстоящия период бруедни «перкал 
но -внимание що посвещават «а разви 
тието иа селското стопанство (живот- 
нов-ьдството и овощарството) ,и туриз
ма. Наличните стопански капацитети 
— фабриката за уреди и части ,,орус-

и възвъри*7070 доверие 
кица Бургии, председател на 
ската конференция

— .най-много допринесоха 
Те са и лротагониоти

за развитие не

иа Съюза иа кому 
мле

В
нистите

надите хора.
„НОВ.ИЯ курс". Пред% «а политическвта 
сцена лочти не се чувствувало влиЯ- 

работницитв. Изв-цршвни са 
Все пак 

никадв, лро-

иивто на 
значителни кадрови промени, 
идеално състояние яЯма



АI Комунист______________
НА КРАЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА ,,УНИТА" ГОВОРИ

ЕНРИКО БЕРЛИНГУЕР

ИКП НЕ Е ИЗОЛИРАНА ПАРТИЯ
но с убеждението,

когато ще се изпъл 
в лозунга „Е

че неяет-ърленио,ли го о улраж- 
гласове):Се скандиран (като че 

нявал хор от десетки хипяДи

Е ога, е ога,
Е ога сИ сатЬюгс 
II. РС1 с1сус 
циусгпагс

която Италианската комунистиВЕЛКО МИЛАДИНОВИЧ ЧИЯ,
ческа лартия 'влага целия си авторитет 
и сила. За това говори и сведението,

о далече времето, 
иЯт желанията изразени 
ора< е ора". (Често 6Яха споменавани 

всичко в разго-

Торино, септември
че ма митинга дадоха думата -на един 
аот преживелите свидетели .на ядреното 
бомбардирано в Япония — и надеж
дата, за моето говори Берлингуер, 
протестнидт марш и другите активнос
ти в Перуджа, предвидени за тази сед 
мица ще откликнат не само в Италия- 
Берлингуер обширно изложи гледища 
та на Италианската комунистическа пар 
.тия върху проблемите ма борбага за 
мир, които трябва да бъдат сега са 
„общите цели за воички демократични 
сили в света, за всички институции и 
организации, които се бордт за чоаош 
ката съдба".

преди

с активистите от Торино
сведенията 
ворите 
юнския 
на, когото на 
нали десет 
ва число

национален фестиТрадиционният
„Унита" тази година в Торино

— от
вал на
приключи наистина с внушителен прег 
лед и митинг, на който главна реч 
произнесе Енркко Берлингуер. Казват, 
а в това бе лесно и лично да се уве

рим, че в деня на закриването на фе

стивала на мзложителното простран

ство от няколко десетки хектара се 
събраха активисти и симпатизьори на 
Италианската комунистическа партия не 
само от Торино и близката околност,

че избирателен цикъл тази годи- 
изборните места 

милиона изб*рат©ли; от то- 
комунистиге получили 32,6 на 

гласовете, демохристиЯните —

Бреме е, време о 
за промяна,
ПЦИ (ИКП) що 
в л ад аео I)

Възбудената маса на митинга, както 
можеше да изглежда на чуждестранния 
наблюдател, съставена предимно от ра
ботници, но' и от хора от всички други 
професии, при голямото участие на же
ните и млади свят, с въодушевленю 
скандираше. С по-малка възбуда, оба-

излез-

сто от
30,5, а социалистите — 13,0, Тези све

дения бЯха сравнявани със сведения.

1980 година, когато демокристи-та от
яните получили около 
мунистито — 31 на сго, а социалисти

те — 12 на сто).

36 на сто, ко-

но м от много други, пък и далечни 
краища на Ителия. Националният фес

тивал /на ,,Унита" е най-значителната 
манифестация на Италианската комуни

обаче

На заключителната част на фестивала на ,,Унита" о Торино, в иеделя 
на 20 септември, на траднцнонния митинг присъствуваха около половин ми 

лион активнсти от цяпа Италия. — Злболежително участие на ,,Комунист" 
във фестивала н изложба на Сараево в рамките на тематичната поставка за 
развитието на градовете и опазването на човешката среда

Ако се съДи по италианската пре

са речта иа Берлингуер бе посрещната 
цяла Италия* Всеки 

зависимост от своята
с голям интерес е 
я коментира в 
политическа позиц*я и интереси. Но,

етическа партия от този вид, 
през летните месеци пък до началото 
на октомври се провеждат фестивали

Същевременно Берлингуер — ма- че самоуверено. За това говореха мно
зина ,на фестивала и след митинга.

Въху какво те основават това свое 
убеждение? Мнозина без колебание и 
решително отговарят, че Италианската 
комунистическата партия е способна за 

както и това, тъй като на много примери в 
практика е доказала, че е необходима 
на италианското общество, че има и- 
деи и способни кадри. Мнозина без 
размисляне на въпроса: кой още в 

'гТГалпя "може да организира такава ма

нифестация и митинг с .такива разме

ри?, отговарят че за това не са спосо

бни нито демохркстияните, още по. 
малко социалистите, а най‘малко ос

таналите. Но, добавят, че това по по

вод на празник може църквата с по

мощ на лапата. В такива разговори че

сто можеше да се чуе аргументът, че 
в осемте най-големи градове в Италия 
(над половин милион жители) в седем 
от ,тях на власт са комунистите — 
председателите-градоначалници са ко
мунисти. Мнозина от тях спечелиха ав

торитет и симпатии не само в своите 
среди (.ндкоя ат тях, например градо

началниците .на Рим, Торино, Болоня 
спомена по име Енрико Берлингуер в 
своята реч). От осемте градове един- 

Палермо, 
демохристия-

кар не споменавайки нито Кракси ни- 
отхвърля техните

всички с внимание оценяват неговото 
значение за по-нататъшното държание 
на ИКП. Непосредствено след речта 
между комунистите се чуваха комен

тари, че Берлингуер нарочно не е на

влизал в някои вътрешни проблеми, 
пък и в онези, които се касаят за ра

зличните погледи между самите ко

мунисти, например проблемите на съю 
зничеството, за да не се разбере как 
той желае да „лресъжда" за разлики

те преди пленума, който — както ка* 
ще се проведе е октомври.

с местно значение в няколко хиляди 
места (споменават се 8—9 хиляди в 
тази година).

то социалистите, 
твърдения, че мирът не е в опасност 
и че комунистите злоупотребяват 
зунгите за борбата за мир, 
твърденията на другите (демохристия- 
ните), как обикновеният човек не мо

же нищо да стори за мира, застъпвай

ло-

Заради значението, което прида

ват «а този в*д активност на парти

ята, като форма .на широко свързване 
с масите, проверка на своите политиче 
ски лозунги и програмата, своята ор- ки се за оценките_х.. становищата. н<| 
ганизационна способност чрез добро- италианските комунисти, че свегьт се 
волен труд на многобройните активис намира във фазата на опасно »зостря

не и че съществува 
от военен конфликт с ло-шриоки раз

мери, и че в борбата против 
опасност при ролята на необвързани 
те страни и другите фактори трябва да 
се разчита, на първо мЯсто, на акци

ите на най-широките маси.

реална опасностти да изведат организацията на тази 
работа, почти всички оратори на ми

тинга изразяваха благодарността си 
•към числените анонимни радетели и с 
гордост изтъкваха, че това е доказа

телство за способността и силата на 
партията и израз и а нейните възмож

ности. Това направи и Берлингуер в 
своята реч, извличайки от това преди 
.всичко доказателства, които говорят, 
че са без основание и със злонамер- 
на мотивация «ъм ИКП твърденията 
за изолираността «а партията.

захме
тази

На национални^ фестивал на 
та" вече няколко години 
,,Комунист" със свои изложби и изда 
ния. И тази година щандът на ^Кому

нист" бе изключително добре посетен; 
публиката прояви голям интерес 
.нашия опит и много симпатии. За това 
говориха домакините е Торино и а ди

рекцията на фестивала.

„Уни 
участвува

Покрай .темата за борбата за мир, 
Берлингуер твърде внимателно изложи 
погледите «а партията и нейните уси

лия в борбата за новото качество на 
живота н развитието в Италия в рам

ките на тяхното разбиране на демокра 
тичната алтернатива и необходимостта 
от ангажиране на партията в морално

то оздравяване «а италианското обще

ство и държава.
Основният и преобладаващ лозунг, 

покрай този за борбата за мир, преди 
това, по време на митинга и след за- 
вършаването на митинга няколко пъти

за

Подобно бе тази година и с наша

та изложба на СараевоИнак изложението на Берлингуер 
може да се означи и като програмна 
ориентация в навечерието на плену
ма на ЦК на ИКП, който ще 
гго»1 през октомври, но и като заключи 
телно важен подтик за по-нататъшно

то развитие на широката мирова ак-

в рамките на 
тематичната поставка за развитието на 
градовете и защитата на 
среда. Изложбата дневно гледаха 15 — 
20 хиляди посетители, 
впечатлен*я е препълна с похвали и 
изрази на приятелство към Югосле-

човешкатаствено изключете прави 
чийто градоначалник е , 
нин.

се сьс-

а книгата за
Всички тези оценки и данни се из- 

насят спокойно, без прибързан ост и
виЯ.

Комунист В .почти всяко обстоятелство 
говореха мнозина другари, кои

то като организатори и работници бя- 
ха ангажирани на фестивала (казват, 
че около пет хиляди комунисти от То

рино вместо на годишна почивка дош

ли да работЯт на фестивала). Един от 
зает а модерния 

център в Торино, ни 
го ангажираме около

за
това

пР*А«А*т«п иа Издателски, съвет иа НИРО ..Ко
мунист": Доброслав Чулафич.

На Издателски »■>■» >™»« ....... и..... .. ","5..« (редакционна отбор]
ксички издаиид иа востинк „Комунист": я-р Антон 
Вратуша. " у

Директор и главен и отговорен редактор 
ки издания иа „Комунист": Велко Миладинови^

иа

ТЯХ, инак инженер 
И нф орма ци он е нИздава: Издателска трудова организация „Комуна всич- мист".
помоли да .не 
някои обяснения за работата е цен

търа, тъй като няма да бъде в състоя

ние да направи това по най-Ддекватен 
начин, защото работата ои на фестива
ла бе завършил едвам

Редакция на изданието на -Комунист' за Сърбия: 
Саво Кържааац [главен и отговорен редактор) л-о 
Живорад Дисорджевич [зцместиик

.и к ,* " М* с'Рбоп.рват«кн, относно «ърватско- 
сръбски [кирилица н латиница), на словенски, 
донски и албански и в съкратени издания на бългао- 
сни, унгарски, словашки, румънски и русинскн език.

Излиза в пегък.

маке-главеи и отговорен 
редактор], Бояна Аитунович, Велимир Филнпооич, Рас- 
тко Яоеегич, Слободан Клякчч, Михайло Ковач Об
ред Кояич, Йоао Марковнч, Зорица Станимироич и 
Милоитие Вуксанович.

С указ иа президента на Републиката 
ври <9*4 година. „Комунист" 
родно освобождение, а 
о орден братство и единство със

е два часа след 
нощта продал

от 22 декем- 
• отличен с Орден на 

с указ от 22

ПрМ«Д«т«л иа Издателския съвет на Изданията 
иа „Крдурист" за СР Сърби, Мари, Тодороаич. 

Секретар иа редакцията: Сломени Топелоенч.

полунощ. Казва, през 
около 320 кг сладолед.декември 1974 

»|итен венец. Приятно бе да се срещаме с та- 
пожертвовани активисти.к* в а



НА ПОСЕЩЕНИЕ ,НА
СЕМЕЙСТВО ПЕЙЧИЧ в С. ГОРНИ СТРИЖЕВАЦ

...®Р. ИСКА РА60ТА
™ П^Йчич .селскостопански М°ЖЕ БЕЗ
производител огг

ш
# .4

ПЛАН... набавих Шштрактор, редосеялка 
и други селскостопанскисело Долни 

Стрижевац край Бабушни-ца 
посещението на 
нещо съвсем обикновено. От 
десетина

Че >и в селското стопанство 
трябва добре да се планира 
ярко свидетелствува примерът 
на семейство Пейчич.

— За всеки

13маши
ни. I аКолко ^заработвате" на 
месеца?

журналист е
п итам е Др агути н. 

Ами... около 18 000 ч- Агодини, насам, 
тоянно идват при него 
,,поразпитат". за

пое дина
ден ние правим 

план за работа — «азва Дра 
гутин. В

ра.да се 
едно за дру Не е много — намесва 

се синът му Велизар. Ако се 
напред вид

г.о, да каже какво семейство 
владее пълно разбирателство. 
Синът

нашетопланира да Даринка и Дрлгутин Пейчич

ратура... — казва Драгутин. А 
когато има възможност и той 
притича на помощ.

произвежда по-нататък... 
Посетихме

има колко
скъпи торовете, бензинът, ма 
елата ‘И пр. Но не

са
ми през последните две 

години повече 
бантлъка, занаята

го, -защото на :не
известни като добри домаки
ни, напредничави селскосто
пански производители.

— И селското стопанство пре 
•Дл ага добри условия за жи 
вот. Годишно след приспада 
не на всички разноски, ни ос- 
стават по 70 — 80 хиляди ди 
нара чиста печалба. Ако взе 
мем предвид колко мехзниза 
ция имаме, стопанския двор - 
и друго — и което е най-ва 
жно, че сме си у дома, не7 
отиваме на “сезонна работа, 
тогава е ясно колко спокойно 
и хубави си живеем — казва 

ин. Разбира се, ще тря 
бва да се (направи много та 
сдружаването с „Будучноот". 
да бъде по-износно. Засега 
не е всичко на мястото ои.

След няколко години, като 
сдружен селскостопански про 
изводител, ще отида в пен
сия, но сигурно няма да пре 
стана да работя. Ще работя 
цокате мога. Земята търси 
работа. Първо работа ,а сет 
не идват и резултатите — из 
тъкаа Драгутин Пейчич.

отдавна проведеното ок' гледа налтържест
случай Деня на освобо 

ждението <на Бабушнишка об 
щина от фашистко иго Дра
гутин Пейчич получи Призна 
ние и 6000

искам да 
не сме доволни —во по кажа, че 

добавя Велизар.
Помага ли ви още някой 

в работата?

също
му ,,предадох". Аз лък 
нимавам само с 
Всяка

аз
се за-

производство. „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ НА РАБО
ТАТАгодина предаваме сре 

дно по 2500 до 3000 
от 1500 — Как да не? Помага 

старият ми син Томислав кой 
то е агроном и работи във 
Воцводина. — Той ни снабдя 
в.1 с торове, семена и лите

кг месодинара за успех 1 и по-2000 литра мляко 
маслени единици...

в селското стопанство. Семей 
ство

И на пръв поглед може да 
се заключи, че в семейство
то на Драгутин Пейчич всеки 
си знае работата. Драгутин се 
грижи около добитъка, снаха
та Дана с мотора е най-често 

гледа 
щом няма

с около 4
За да можем всичко

Пейчич: Драгутин, съпру 
му Даринка, синът Вели 

(който е и налбантин)

да осъ 
години

гата
щоствим още предизар

и снаха му Дана са неговата ачш-- тосновна организация по сел
полето, а Велизар 

налбантлъка, а
,,мющерии" взима трактора и 
ето го в полето... Баба-Дари Драгут 

,,координатор" свър 
шва къщните работи, 
градината и се грижи за мля

ско стопанство.
Шеотедесет и деветгодиш- 

ният Драгуткн е един от осно ЩИКна ,Будуч- 
и сниът му са

в оп ол ожн и ц ите 
ност". И той 
сдружени производители.

— Тази година предадох 
литра мляко. Покрай 

това угоявам 2 бика. Имам

на като
гледа

кото...12 000
Всеки си знае ,,задачи- 
- казва Дана, обте"

жените малко ни питат, а вър 
ху нас пада много от работа
та... Признанията се дават на

аче наспет крави и двадесетина овце, 
от които 15 обагниха по две 
агнета. Говедата ми са от си 
менталска порода. Догодина 
ще увеличим броя на крави-

мъжете...

те, а ще се откажа от угоя 
ването на бикове.

ХУБАВА ТРАДИЦИЯ
Някак си

угояването по 
дно...

не е дохо- 
разказва Пейчич.

И по-раншните племенници 
на Драгутин Пейчич са билиВ обора на Драгутин Пейчич

Матея Андонов

шшНаши села: ЯРЕШНИК - - - •- ^
V!- ’:м*

4%НАДПРЕВАРА 0 ХУБАВОТО ВРЕМЕ I
' ' ■ '.в;--'

■ ■ ■
• *шети. Разбира се в този раз 

говор имаше и много преу
величение, но когато човек 
пътува, какъвто и да е раз
говор е приятен. В раз
говора, и пътят 
ли се кратява не

По западните склонове 
планина Църноок, между ме- 

„Огледник" на юг, 
север,

та тишина и заглъхват в чие 
тия и приятен

Изведнаж пред нас порази 
телна картина. Край пътя, Д° 
реката като сестри, две рух 
нали воденици, чийто колела 
та до преди няколко години 
денем и нощем 
спокойствието и се сливаха с 
шумоленето на водата.

на
въздух.

стността
,,Ръжабина чука" на 
Тлъмински рид на запад 
Църноок на изток по леко «а ч*и

като че 
осетих- 

жега
■ . ;•ниви,«ломените и слънчеви 

ливади и пасища изобилству- 
ващи с бютра студена вода 
се намира село Ярошник. Д° 
селото не се стяга л^сно, за-

прекъовахаме нито умора, нито 
макар, че бяхме изминали до 
ста път, който криволичеше 

сипеи
По пасищата на Църноок

край самата река, през 
и дъбова гора. От двете му 

издигат ба-
Тук се отбихме вдясно и по 

пътека
щото автобусна линия съЩе 
ствува само до село Бистър, 

село Ярешник

ято както каза Иванов е до
бра, но лошото 
речи
тота о добра — каза Иванов 
— но ето още . но сме при
брали, има да оършем, а 
някои и да жънат и косят ота 
'ва. Ако продължи хубаво вре 
ме по-дълго ще успеем да 
Съберем всичко Някъде горе, 
в самото подножие на Църно 
ок, в Тричкова махала се 
чува бръмчене на воячка. За 
щото в тези есенни дни на* 
всякъде се работи, прибира 
се от сутрин до вочер лет-
1ната реколта, защото зимата 
тук внезапно идва.

Слънцето беше вече добли
жило баира, зад който тряб
ва да се скрие, когато прие 
тигна Стоян Стоянов, секре- 

първичната партийна 
член на Съве

та на местната общност в 
'селото, който по-обстойно ни 
запозна с успехите и пробле

мите които отоят пред 
мата общност, партийната ор 
ганизацид и останалите орга-. . 
мизирани сили в селото.

— Отдавна се заловихме с 
разрешаването на комунално- 
битовите проблеми. ,В това, 
отношение благодарение на 
всестранната помощ, която
ни оказва общината, постиг
нахме много, но има още 
много въпроси и проблеми 
за разрешаване, развитие и 
усъвършенотвуване. Местните 
и махленски пътища, снабдя-

мест-една стръмна тясна 
излязохме до местността ,,Ян 
кова костилница", откъдвто се

страни високо се 
ири, чийто гребени се лротя 

планина Църноок и

ме п опора
в събирането й. Рекола оттук към 

само пеша. Беше топъл при-
септемврий<жи

гат към 
Бела води. представи широка гледка на со 

лото. Училищната сграда, черк 
високите единствени боро

ятен слънчев 
ден. 
шиите
ше сега стоплило

оЩе беше влажна

След половин час приет и г- 
местността ,,Владо-

Сл'ьнцето, което преди 
дни рядко се показва 

земята.

вата,
ве в общината и красивата при

нахме до 
•ви воденици", мЯсто къДвто 

село Бис рода оставят ои впечатление ма 
наблюдател. В нел ос- 

близост, разпръ' 
планина

свършва мерата на
започва село Ярешник.

която все 
от предишните проливни дъж 

тук—теме от нея ка
пара, захваща я тихият 

ветрец и тя лека полека се 
изчезва. Слът

всекитър и
К7,щите му обаче още

Човек, който за
родствената 
снато по полите на 
Църноок на надморско равни 
ще от 1100 метра с

1200 хектара се прости-
село Яреш-

се не
дове,
лиза виждат.

минава по тази, мо-пръв път 
же би най-дълбока клисура в 

община ще

площ от
•издига нагоре и 
ници ни 
ио от

мад
рат махалите на

Бооилеградска 
си помисли, че горе вече <нЯ 
ма села. След малко навля- 

гъ«та букова

бяха две момчета, <|Ц 
Назърица, съседно се- 
Ярешник, а другото от

ването, по-интензивното - раз- • 
витие на селското стопанство, 
особено на животновъдството, 
усъвършенствуаане на- всена
родната отбрана и общест
вената самозащита, както ,л и 
развитието и ма практика при 
л ожени ето делегатската -..си
стема, са въпроси които, ,са

из-..-

ник.
Насреща ни, по лътя нато 

кола със снопи. Сто- 
Ставри Иванов,

ло на
Бистър — войник дошел пре 
ди нЯкой Дон на отпуск и 
тръгнал е Ярешник 
Веднага щом като излязохме 
от Бистър и поехме лътЯ за 
Ярешник, захванахме разго
вор, ту за едно, ту за друго.

беше войни-

гора 
вече Ю

зохме в
„Мрътеица", къД®то 
години Горската секция
Бооилеград

варена 
панинът
Лещарска махала, прибира ре 
колтата си. Като ни видя, под 

а те като

ототна гости.
върши експлоата- 

буки, чий 
пътя» кой-

Л7,катуши край

ция на столетните 
то клони закриват свирна на кравите, 

чели това 1 тар на 
организация и

и очакваха, ведна.
то все още се

Лек ветрец
за да поемат дъх, 

от тежкия товар. 'Ве
разговор

га спрЯха 
изморени

подухва 
планинска ре-

винаги октуални зп нас .—у,, 
тъкна Стоянов.

реката. 
над биотрата 
ка чието бурно шумолене на 

горска

Най-приказлив
кът, който ни 
за вой нишки я живот, но не 
изоставеше спорта,

;разлравляшв захванахме 
за тазгодишната реколта,
днага М. Лисоко-

вълните Й, прекъсватразлични
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УЧИТЕЛИТЕ
УЧИЛИЩАМИГРАЦИЯТА ЗАКРИВА 

НЕ ОСТАВАТ БЕЗ РАБОТА

Миграцията безопасна за 

учителите
училища. Всичко 33 работ-зи

През изтеклия средмосрочон период (1976—1980) 
в Димитровградска община се закриха 7 подоодом- 

отдепения и три централни основни учили

ща, вследствие на което без работа останаха 33 про 
работници. Но благодарение со

ника.

—'Този проблем со закани 
.редица Други 

понеже цели
да създадестаени

се-трудности, 
мойства оставаха боз сродег.

Цветансветни и помощни 
лидарността на трудещите се в стопанските колективи 

общности, всички тези работници полу-

ва за живот, казва 
Бланков, секротар на Самоу 

общност по осправителната 
новно образование .и 
тание в Димитровград.

и трудовите

чиха работни места, с изгледи отново да се завър

нат в учебните стаи.

в-ьзпи- 
Зато 
инивл навреме 'раздвижихме 

изнамиране Село Бребевиицанациатива за 
най-подходящо решение. За 
едно с органите на .Съюза намлади. Миграцията ря3*° п0 

мести наталитета в града, а 
по селата много учебни стаи 
оставаха полупразки. Броят 
на учениците рапидно намаля 
ваше с началото на всяка уча 
бна година и така в 
класове падна под законния 
минимум (5 ученика).

Последните две десетилетия 
са период на интензивно об 
ществено и стопанско 
тие на Димитровградска об 
щина. В Димитровград, който 
все повече прераства в съвре 
менно градче, .никнаха и ук 
регтнаха повече стопански це
хове. Индустриализацията до 
несе на общината възход, 
хубаво -настояще и сигурни 
перспективи.

живот.бота и 
Защото и 
се намери работно място.

средства

за тя* сигурно Ще
Така тези хора намериха си 

гурен път до работно място 
и до живот в града. Солидар 
ността на трудещите се в на

шето солицалистическо обще 
ство и в Димитровградска об

щина още веднаж получи 
пълна изява, още веднаж 
надделея проблемите.

комунистите и на останалите 
обществено-политически орга 
низации и трудовите общнос 
ти изготвихме и подписахме 

споразуме-

разви

самоуправително 
ние, с което се дава 
жност и приема задължение

Имайки предвид 
те обстоятелства в просветно 

в общината, само 
споразумение, 

въпро-

сегашни*
много възмо

то дело 
управителното 
с което се урежда 
сът във връзка с останалите 
без учителска работа лросве 
тни работници 
в пенсия и с оглед на фак-

всеки учител и помощен ра
ботник от закритите училища 
да бъде разпореден на сво
бодни работни места в тази 
организации и общности без 
конкурс.

;
•Кулминацията си този про

цес достигна в пер> ода от 
1976 до 1980 година, когато 
вследствие недостатъчен брой 
ученици бяха закрити 7 под
ведомствени отделения и 
три централни основни учи 
лища. Без учителска работа 
останах учителите в Радей- 
на, Пъртопопинци, Мъзгош, 
Долни Криводол Бребевиица, 
Искроаци и Драговита както 
и учителите и преподаватели 
те в #1осмолетките" в Пога- 
ново, Каменица и Долна Лев 
ля- Заедно с тях в ,,пенсия" 
отложиха звънеца и метлата 
и помощните работници в те

Но с първите крачки на 
промишлеността, хората от ди 
митров градските села започ 
наха да се преселват в гра
да, да оставят .родните си 
къщи м земята, и хляба да 
търсят във фабричните ха
ли. Младите се школуваха и 
след получаването на дупло
ма намираха място в стопан 
ските организации и общес
твените служби в Димитров

град и нашир из републиката 
и страната. Така от година на 
година в селата оставаха все 
по-малко хора, все ло-малко

Миграцията продължава да 
закрива уч»-лища в Димитров 
градска община. Според ду 
мите на Еленков, след година 
—две вероятно ще бъдат за 
крити подведомственото от

деление в Горна Невля и 
централното основно учили

ще в Трън ски Одоровци. Но 
учителите и останалите заети 
в тези училища не се страху 
ват, че ще останат без ра.

щг заминат
Всички подписници после
дователно приложиха това 
споразумение, така че всички 
останали без работа учители 
и помощни работница (освен 
двама, които не приеха пред 
ложените им работни места) 
получиха работно място. Учи 
телите и преподавателите са 
разпоредени в общите служ
би, а някои от помощните 
работници получиха място и 
в производството.

та, че почти не се школ/ват 
млади учители > преподава

тели, някои от разпоредени 
те просветни работници ще 
получат шанс отново да се 
завърнат в учебните стаи с 
дневник в ръка.

К. Георгиев
I

♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ЖНФМНЖт«»Н4ИИ»«Н»4МНММ»ИММН»»»ФМ ФФФФФФФФФ*««*Н1>*м*^^мтпнтнни>ииими>м 
НИКОЛАЙ ХАЙТОВ само и само лоши хора да 

не го срещнат.
Стигнал — нестигнал при 

овцете, завързал ги. Люшна
ли се ония ми ти чанове, за 
ечали ясните им гласове— чу 
дом да се чудиш чанове ли 
са като чанове, камбани ли 
бидт, невести ли пеят и по. 
плакуват... Рекли им тогава. 
Калинкините чанове.

Пеели звънците слушал ги 
тати, смислювал за мама, ама 
не забравдл и нас: трепал се 
изник до заник — да ни си 
то и топло. Завъдил и стадо 
от петстотин овце, да има и 
•какво да ни остави. Като за- ни 
.духаха подзим ветровете, съ
бираха се овчарите и отива
ха да зимуват на юг. Напро^ 
лет, смъкнеше ли Карлък бя 
лета гугла, подбираха овцете 
насам. Имаше баща ми оби
чай, преди да тръгне 
нашия балкан, да заръчва звън . 
ците да му изпратим, та като 
влезе в планината да ги вър
же за шенлик. Откак заровил 
.майка ни, това му беше ра
достта.

Помня веднаж, като стигна- 
от Калъчборун и ни сръ-

ха пърчовете — за една гиз 
досид бяха тия пърчозе, де 
то носеха звънците. От мал- 
ки яРетл им връзваха рогца 
та, за да растат изправени, 
гледаха ги като дечица, та се 
наливаха едри като магарета, 
горделиви и брадати като вла 
дици. А тръгнаха ли да ходят 
— стъпваха назлъна - назлън ка 
то чорбаджия през чаршия-Ка 
то им накачеха чановете, вдиг 
наха главите, тръгваха един 
зад друг, а подир тях — ця 
лото стадо. Тогава за първи 
път чух и двата, мамините, 
сребърните чанове. Има еди* 

люшнат се, звъннат и 
замълчат, като че на шията 
си ги настъпил, а тия — чук 
не веднаж езичето, а десет 
пъти на талази му отлява 
./майката". Докато се носи 
ехотът на малките чанове, 
големите карат издебело и 
държат „исото" като на ли 
турпия при второ възкресе
ние. Слушат овчарите, радват 
се, надува ги драгото отвър- 
те, та ходят, ходят, а че спре 
някой и отпущи глас:

— Хе-хе-хе-хе-е-е-ее-е!
Заедно с викането вади пи- 

щове и гърми.
Бърчините това си и чакат: 

поемат гърмежа, подават си 
го една на друга, та ехти и 
се носи, докато се търкулне 
и заглъхне в някое дере.

Калинките чанове
Щ

ВИКАШ ти защо не взимам 
от твоите цигари... По си ми

ка четвърти ден, и се ем
нали в една виелица да се 
крият в колибата на Перелий 
ца. Докато стигнали там, фър 
туната я срязала и едвам се 
примъкнали до заслона — . и 
опала я треска — I 
ца. Три денонощия 
огънят, а на третото — 
нал й господ свещицата и 
ни оставил сираци. Преди да 
издъхне, дошла тя на себе 
си, побъркала в пазвата, из
вадила годежкия сребърен 
наниз и рекла на тати; ,С 
мене да ги заровете не би
ва... Полюбил си ме с х#х и

речи г-о цяла планина и пе
ши да стигнеш във 
че тогава било турско из тоя 
край всякакви хора 
въртали
Много път бил баща ми, 
имало защо; попаднал там 
на майстор Джико — млад, 
с мерак за работа и слава, 
та всичката си майстория ту
рил в отливането на звънци
те. Когато свършил, окачил 
■пи отстъпил назад и викнал, 
като да ги сплаши:

— Хо — о!

Влашко;
е сладко цигарото — да 
го свия сам... Да го лизна, 
душица да му сложа... Защо 
то всяка работа е тъй: 
шица ако й не туриш — не 
следи!

си
се на-

пътищата.около
ДУ но

разсипни- 
я дави

ДУХ
Самар, що е самар, прав

ят го, дето се вика, от дър
во, ама като се направи ела 
гат му дв< 
чици за душица, да е живо 

1И красиво. Ей и в тия чанове 
1има душица — дето съм 
навързал на кочовете и ер- 
'кичите — ако че са от п.и-

-три къдрави рез

ги
— Дзън-н-н- — пропели ча 

новете с майчиния същи глас.
Зарадвал се баща ми и 

бръкнал да плаща, но майсто
рът го спрял.

— Парите няма да приема 
~ рекъл му ТОЙ — но щом 
се люшнат чановете из бал- 

и те попитат кой ги е 
Правил ги 

Това ми

не искам друга да ги носи, 
та ти се моля Райо (Райсо 
се казваше баща ми) стори 
ги на

ринч. Ама ще попиташ — 
■каква душица? — В тия два 
та сребърните, да речем, е 
майчината ми душица, затова 
ги викат Калинкините чанове. 
Отколешна работа е тая, 
още от мурабето, кога бяга- 

манифите на Сюлейман 
пеша. Баш тогава ни родила 

ни майна

за към

чанове да ти попяват 
и поплакуват, че да омисляш 
за мене дечинките".

Кога да отлива звънците — 
нарамил 

върви, 
намери, 

овцете на един по- 
турил си нови таба* 

цървулите, а под таба 
лесно в

ония времена да прекроиш,

■кана
травил, казвай: ,,С 
е майстор Джико". 
•стига.

разправял ми е 
се чак във Влашко да 
истински майстор да 
Оставил 
братим, 
ни на 
ните наниза. Не било

!ЛИ
хме

близна-горката
ци с брата, та трябвало и 
нас да носи. Заденел ни ба 
ща ни в единкозииов чуаал, 
подбрали и мама — родил-

Целувал баща 
майстора, нарамил 
и хванал

ми ръка на 
чановете

га:
— ЧобаНлар, 

новете!
А беше 
Станаха

давайте ча-
пътя, но не царс

кия, дето вървели всички, а 
през пащинаците

се съвсем зазорило, 
овчарите и наловинеправо,
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БОСИЛЕГРАД

По пътищато на свободата
Пионерите от Босилеградска ”

община взеха

Драган КОЛУНДЖИЯ

«ика на падналите 
ни <се събрата 
оонов-нжте 
Димитров" от 
'Ко -Влахович"
,,Христо Ботев" 
та. Пред учениците 
>и войниците 
развитието ма НОБ 
енното 
■ал и етическо

тук парти за 
учениците от

масово участие 
в похода ма пионерите е СР 
Сърбия ,,По пътеките 
водата 1941-1981".

чениците от основното учи
лище в Горна Любата 
ха местността ,,Буков 
където «също така пред 
ника иа загиналите 
юби бе
тория, 'посветен 
Ц<ията и изграждането 
ната.

посети
рид",
памет

За тези, които плават сред земята бащина; 
за работниците,
(дайте ми

За ръцете, които поставят иа масата чаша

учклища. 1 ,,Георги
Босилеград „Вел 

от Бистър 
от Долна Люба

ма сво
които сланина ЯДат се гледат —

родна есен!).Един пио 
нер участвува в републикан
ския поход, 50 в

и
тук родол 

проведен час по исрегионалния
на планина Радан, а останали- 
те -направиха посещение

С (ВИНО- ■учителите
на Револю ■златисто;за значението и

за синкавото върху златното по време »а обеда; 
за -м0|игге 
(дай -ми

За -малките богове,

на ма страи следво 
самоуправително соци 

изграждане 
Югославия говори Ла-зар Ста 
менков, директор ма основно 
училище „Г. Димитров" от Бо 
си ле град.

-исторически места в община
та. Някои пък 
чни

старци, които се гърчат нощем от бодежи — 
горско биле!).

Пионерите 
нов но 
телите

посетиха грани 
застави, където се запо

от лис ниското ос 
с учи 

посещение

на училище заедно 
нап-равиха 

•на местността ,(П-оляница", къ 
дето също така се

знаха с 'граничарскид живот. 
Наи-масовно -беше 

ностт а Кин-Стан, (на 
Църноок, където край

които слизат -при розите 
зажъднели за -ласки; 

прекрасна с нея —

на мест 
планина 

памет

проведе 
исторически 

те събития по време -на вой
ната.

за -всяка (моя среща среднощна 
(дайте ми

час, посветен на
ведра вечер!).

■Колко

За небето, за бездната, -в 
ако поне 
(дайте ми

Като -съзвездия

са хубави горите и нт-иците!
БОСИЛЕГРАД: УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА Тоя и подобни 

•онерски походи имат
АКЦИЯ на него пи която ще скоча.

-голямо
значение за развитие -и таче
не на придобивките от Револ 
юцията, 
братството

Събрани над 25 тона 

шипков плод
в -сън ми те има 

воля крилата!).

задълбочаване на от ангели пада нощта, като живец 
ме полази;

за -слънцето, останало върху ,ябълката на дланта й; 
з-а ^мечтите на мойте приятели —
(дайте ми звезда лътеводна-).

и единство на на
родите и народностите в Юго 
славия, за развитие на другар 
ски отношения между пеоне- 
р^-те.През миналата Най-много, към 12 тона съ 

брах 1 /чениците от Образова 
ия център ,Изан Караиз-з 

нов", след това учениците о.т 
основно училище ,,Георги Ди 
митров" в Босилеград, към 7 
тона, учениците от бистърско- 
то училище (3 тона) ,а оста 
палите основни училища значи 
телно по-малко, но и 5роЯт 
на учиниците в тях е по-ма- 
гък.

седмица ос 
новните училища и Образо- 
телният център в Босилеград 
ска община, проведоха 
по събиране на шипков плод.

акцията участвуваха всички 
ученици. Събрани са над 25 
тона шипков плод, който изку 
пи основната организация за 
селскостопанска дейност и из.

(От сърбохърватски: И. К.)М. Я.
телн

акция
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БАБУШНИЦА За отбелязване 

то миналата така и тази уче
никът от 11-3 клас Бобан Джор 
джев-ич от Горни Стрижевац 
в училището предаде 70 
шипки. Съветът на училището 
-и Акционната
ма ССМ в училището за изя- 

усърдче ще го на* 
гРаДЯт със съответен подарък.

В рамките на обществено
полезната работа 
от това училище

е, че как
В Сами си помагат

кг
В Средношолския 

вателен I 
жич" в Бабушница паралелно 
с обучението доста успешно 
се осъществява и обществе- 
-но-полезната работа на учени 
ците. В рамките на общес

твено-полезната работа пок 
рай останалото 665-те учени
ка, колкото понастоящем тук 
се школуват, събраха над

образо. 
център ,,Вуч Карад-

2500 кг. шипки. Целокупното 
количество ще предадат на 
Селскостопанската 
ция „Любераджа" от Любе- 
раджа. Паричните средства 
обезпечени по тоя начин учи

лището ще внесе в учениче 
ския фонд който служи за 
екскурзии, набавка на учеб
ници, оказване на помощ на 
бедни ученици и пр.

купуване „Напредък" в Босиле 
по цена от 13,50 дина

конференция
организа-град,

■ра. По тоя -начин учениците 
обезпечиха над 337 хиляди Ди

веното

Събирането на шкпков плод 
се провежда всяка година и 
се третира като обществено
полезен труд.

нара, които ще използуват за 
провеждане на ученически ек 
скурзии в общината, региона 
и страната, в зависимост от 
възрастта на учениците.

учениците
всекидневн

но уреждат -новия спортно-ре 
креационен център.м. Я Д. Глигориевич

Преди години аз и брат ми 
зимувахме с овцете. Еда ху
бава пролет беше — емнала 
се трева до коляно. Овцете 
|ни като тъпани ставаха 
тлъстата паша, та имаше млЯ‘ 
ко и за агнетата, артисваше 
и за хората; де кого срещне 
хме — наливахме го с мляко 
за хакр.

Лопасват си тъй овчиците, 
вървим ние подир тях и все 
поглеждаме с брата напред, 
да видим близо ли е нашият 
балкан, и все ни се струва 
че сме се помръднали. Млади 
бяхме и припрени, лръхнат-и 
бяха и конете ни — сиви ка
ракачански кобили, та намисли 
хме привечер да препуснем 
напред, да на мерим леговище 
за овцете и да отвъртим един 
топъл качамак за вечеря, Д°~ 
като ни стигне тати.

-пред себе си двама арнаути 
с ву-лии през рамо. Неспокой 
ни, в.иди се, бяха, та потър 
чваха ни и те и решиха да

по шията му, като че заклано. 
Фукна се кучето в 

души с

г-ите чановете на 
да ги окачи. И не само гн о- 
-качил, но и гайдите 
Свирил колкото сви-рил, по ед 
но време лавнали 
Обърнал се 
арнаути хва-нал-и пърчовете и 
-се мъчат звънците да отвър 
жат.

пърчовете це, а гората заехтя, завъзди 
ша... стария зажали. Усети та
ти къде сме, понаслуша се и 
махна с

— Давайте, момчета, 
новете!

Невързахме ги ние, нарами 
хме носилката с брата и под
карахме овцете. Запяха ча
новете, занапреварваха се, оп 
летоха се -и отново се раздво 
иха. Подухна и вятърът, диг 
на песента и я възнесе нави 
соко и широко, па я изтърва 
оттам и я сипна по дерети 
-ните, като че забавена от 
плачове.

краката
муцаната, -надул.взени,

да се драла и скимти като да 
ии проговори. Прилари ме не 
що под лъжичката, а братът 
побледня- Грабнахме пушките,

РЪка:
кучетата, 

гледа: двама
кривнат в едни пърнарови хра 
сти. ,,Мушнат ли се там, ви
кам си, отидоха"". 
коня на място, дипнах пушка
та и се прицелих в единия- 
Тогава другият запрати вулия 
та вхрастите -и се -мушна -ня 
къде в трънките, като че по
тъна в земята. Слязохме ние 
от конете и се затекохмо към 
пребития. Дръзнехме

издрънкаха от торбата 
конете

ча-от

Заковах
рипнахме на конете и удари
хме назад. Намерихме стадо
то и какво да видим? Овцете 
събрали се иа топка, а на дру 

тати, струпал

■

— Чакайте, комин-ла! — 
завикал старият, но единият 
от арнаутите извадил пищова 
срещу него. Ударил го тати 
на молба, давал им два овена 
даром, само -звънците да не ба 
рат, но келешите им ударили 
мерак и не рачили да ги ос
тавят. Единият извадил ножа 
да резне каишките. Притъмня 
ло пред очите на баща ми, 
развъртял гегата, налетяло и 
кучето, но арнаутите се раз 
въртели с ятага,н'итв ранили 
баща ми е рамото, после го 
налегнали и го пребили. Тъй 
го бяха насинили мижавите 
келеши, че не можа да стиг 
не горкият ДО село. Три дни 
го носихме през балкана в 
чергата, три пъти сменявахме 
кожите ,а на четвъртия изка 
•чихме високо било ма Калъч 
бору-н 
чарите.

Щом се възкачихме там, за 
игра вятър, посмете облаците 
и отвори едно синьо като мъ
ниста небе, прейнп и слъ'нчм

гата страна 
се възнак, предяви с ятаган 
и пребит от бой. Жив беше.

показа към го -и ча-Приловдигна се, 
пътеката и едва проговори: 

—- Чановете... грабнаха ги 
Тичайте!

-новете
му. Взехме ги, янах'м0 
,и подгонихме обратно, за да 

на стариЯ. Намери 
Одрахме

опи#...
Вървяхме тъй не зная кол 

ко. Усетих по едно време, че 
потрепера носилото. Обърнах 
се, гледам: подрипват раме
нете на брата... починал баща 
ни. Очите му сини, още на
ет омъжени. И се засмял. Из 
дърпала беше 
единия мустак нагоре, ама за 
кратко е, види се,била, та не 
омогнала и другото 
да помръдне — преварила бе 
душата му да литне, за да 
настигне песента на мамини 
те сребърни чамови....

Там го заровихме 'баща ми 
под една тънка висока ела, 
та всяка пролет де посреща

I помогнем 
хме го още жив.Метнахме се на конете и 

, душмаиски. ЦЯ- 
бЯха пасли кобилите, 

и отп очи нали,

четири .агнешки кожи, -наложи 
хме го

препуснахме
в тЯх, после мушнах 

ме два пръта на една черга 
+1 го нарамихме. Подбрахме

ло лЯто 
нвикнали бяха 
та като вдигнаха муцуни и 
развЯха буйните си гриви-ела 

стигнеш! Тичаха, като да

и овцете и тръгнахме.
радостчицатаI

да ги
ни беше чумата 
Врекли се бяхме с брата да 
препускаме, ако ще би

края на света, I

иа сгодноКато стигнахме вървяхме,Две денонощияподгонила.дисагите, 
огън *' зачакахме.

остана ко-

мЯсто, стоварихме 
запалихме 
Чакахме, чакахме, 
праля Д° заиик, а се не виж 
дат никакви овце. Тъкмо се 

какво до правим, ето 
се премига

без да спираме, докато сти 
балкан и влезнем крайчегном нашия 

в шумата. Там поспряхме да 
лицето 
кожите

до
но разбоЙни-

поизмихмепочинем, 
на стария, 
и чак тогава

настигнем и чановетеците да 
мамини да отървем.

Колко сме препускали, не 
и не мо.

сменихме
дойде той начудим

че през полето 
някаква черна топка — право 

Като наближи, лоз- 
куче, баране

свъртището на овсебе си, та криво-ляво ни ра- 
се беше случи-

зная. Изтръпнал бях
на времето да хвана мяр 

ка. Помия само, че профуча 
през една мешова грри 
се намерихме пак иа ра 

открито. Тогава мернех

-зправи каквожехК7,де нас. 
нахме
сто като една мачка —иде;нас- 
ретде, изплезило език, а ухото 
му отсечено и се стича кръв

ло.
овчарите и да се разтъжва с 
чановете и кавалите.

отминали снашето Още като сме 
канете напред и останал сам, 
тек-нало му да извади от диса

хме 
ца и 
ено и

— '•••■ "-\ТМ
I*
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7^ ''ФОТ С АМОУ ПРАВИТЕ ЛН АТ А ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО 
от само,'оСИГУРЯВАне В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

.
ЗДРАВНО, •354*Забележителни резултати 

в здравеопазването
Угш тМШщг\:Д

ШШй:Т!; **1887динари, п похарчено е 
динара, 
вече,
динара средно средства 
ва Републиканската 
по здравна защита във вид 
|на солидарност. И при съби
ране на средствата облага
не на частните селскостопан

об-Съгласно съвкупното 
и\ествено^кономическо ра-з- 
витие на Южноморааски ре 
гион са постигнати 
телни

Уотносно Три ПЪТИ по-
1203 ’» .което значи, че

■С/Л
й” ик '«ь?

. * ^ ...

Хида-забележи Ь 1 ,ттобщнострезултати в развитие
то на здравеопазването. По
добрението на здравословно
то състояние на населението 
и повишението на трудоспо
собността му беше и си оста
ва в предстоящия период ос- 

провеждане-

ШМг "?*'■**1
01 01 X! (I4=] ш МШ №

производители сродно отски
15—20 на сто, средства 
се набират достатъчно, което 
е проблем и изисква по-гол- 
яма ангажираност на съответ 
1ните служби в общините.

|Н1ЯГ&ШЧне

новна задача в 
то на здравната защита, 
да се изпълни тази важна за

За

изтеклия плановдача през 
период са разширени, модер- 

мно-
КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕнЯколко оле 

вижда
В посочените

ДИМИТРОВГРАД: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НАданни семантарни 
колко досега е постигнато в 

на Южно-

низирани и построени
нови здравни обек-жество

ти. През изтеклия период 
са построени 93 нови здрав 
ни обекта, като се взимат в Необходимо е много по-сериозноздравеопазването 

моравски регион, 
разбира още по.голяма

което под- 
. анга- 

субектижираност на всички 
за реализиране на програми
раните цели за още по-забе 
лежителни резултати в тази 
област в предстоящия средно

коитопредвид и няколко, 
са в заключителна фаза на 
строеж: 15 здравни дома, 34 
здравни станции ^и 44 амбула
тории. Подобрена е и обо- 
рудеността на здравните стан 
ции със съвременни меди
цински съоръжения, з наба
вени са и нови съоръжения

отношение на компетентните органи
срочен план.

Основна цел е доближава
не на здравната охрана .до 
всеки трудещ се човек и гра 
жданин. Създадената дуе- 
га основа, говори че резулта, 
тите на това поле могат да 
бъдат още по-хубави. Има и 
отрицателни явлениЯ и проб 
леми, които се явЯват в отно
шението в извстно число здра 
вни работници срещу ползва
щите здравни услуги и пр.

Но слабостите и онова, кр 
ето е постигнато, както бе 
изтъкнато на последното за 
седание на Председателство
то на Междуобщинската коч 
ференция на Социалистичес
кия -ъюз, въпроса за задачи 
те в областта на здравеопазва 
нето, работата на професио
налните кадри и така ната
тък, трябва да намери съот 
ветно място в разискванията 
в местните общности, относно 
в местните 
Социалистическия 
да може приносът в тази об 
ласт да бъде по-голям.

ността в решаването на пред 
Миналата година на 

пример само 32 на сто 
предметите са решени в 
конния срок. 
доволява състоянието в 
щността по инвалидно и лен 
сионно

Развитието на самоупртвлението и динамиката 
на живота о общината изискват много по ефикасна 
работа на органите за общо управление и самоулра 
вителните общности, където трудещите се и гражда 
ните осъществяват повече от конституционните си 
права. За целта е необходимо да се разреши кадро
вият въпрос, да се премахнат лошите взаимоотноше
ния, липсата на коордннация и сътрудничество и ня 
кои либералистически и бюрократични поведения-

метите.
от

23-
за коренарния отдел към 
Медицинския център в Леско 
вац.

Особено неза-
об

Само преди 20 години съ- 
ществуваха 10 здравни домо
ве, 11 здравни станции, 
амбулатории и 2 де~ски дис 
пансера. Тогава (1961) общи
ят брой лекари от всички спе 
циапности ’ възлизаше на 177 
души, а стоматолози имаше 
12, фармавцевти 36.

ГолЯм прогрес 
ледните
равен в обезпечаването 
високообразовани медицин

ски кадри. Само в този пе
риод са постъпили на работа 
■кови 155 лекари.

В текущия планов период 
се предвижда 1 лекар да об
служва 2 023 жители, а 1 пе
диатър да обслужва 1000 де
ца от предучилищна възраст.

къдетоосигуряване,
предметите се задържат 
6—10 месеца, но има случаи, 
които не се решават 
година, а над 700 предмета 
не могат да се решат,
>ке отдавна е изминал закон-

от53

10—15

Много критически забележ
ки по адрес на органрте за 
общо управление и самоулра 
вителните общности на инте 
реоите отправиха 
на Общинския комитет 
СКС в Димитровград, когато 
тези дни разискваха по ня- 

идейно-политичесски въ

понедри не са съответно възнагра 
дени, а ндкои от служащите, 
които се намират на длъж 
ностите си по 2—3 десетиле
тия бавно или изобщо 
менят метода на работата си 
или бездействуват. Съществу
ват, бе изтъкнато на заседани 
его на ОК на СКС, и .някои 
либералистически и бюрокра
тични поведения- Бавно 
разрешават кадровите 
си, а лошите 
ния, и липсата на самостоя
телност и координация и сът 
рудничество в работата зна
чително намаляват ефикасно
стта в решаването на органи
те. Реорганизацията на орга
ните за общо управление все 
още не дава конкретни 
зулта.ти.

ният срок.
през пос- 

пет години е нап- Празосъдните органи досе 
га са постигнали значителни 
резултати, особено в ськра 
щаването на постъпката 
ефикасността на решаването. 
Ажурността на тези органи 
се подбрява от година в го
дина, но лошо организира 
натл доставна службз забазя 
решаването на предмети при 
съдията за нарушения-

членовете не
нана

и
кои
проси във връзка с осъщес
твяването на конституционни
те права на трудещите се и 
гражданите, 
ва за това даде материалът 
на деловата

се
въпро 

взаимоотноше-Известна осно
организации на 

съюз за група, макар че 
критическите тонова още по
вече бяха резултат на позна
нията за действителното 
стояние в тази област.

ПОДОБРЕНА ЗДРАВНАТА ЗА
ЩИТА И НА СЕЛСКОСТОПАН 

СКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Членовете на Общинския ко 
митет нз СК з Димитровград 

че е необходимо 
да се създават условия граж 
даните да осъществяват

съ-Б.Костадинов
изтъкнаха,

ДИМИТРОВГРАД Напоследък се подобрява 
ажурността на органите за 
общо управление (от 3326

И частните селскостопан
ски производители, постепен
но получават все по-големи 
права по здравна охрана. По
настоящем в региона, за раз 
лика от заетите, те нямат са 
мо право на безплатно 
магическо лечение, 
тение за боледуване, 
разноски и обезщетение за 
■отглеждане на деца. Установе 
ният обем на правата

ре- из-
вестни права в местните 
общности. Засега, 
помирителните 
селата доста

сиЧествуван денят 
на пожарникаря

например, 
съветипредмета, подадени о.т граж 

даните в 1980
Дейността на инспекцион

ните служби, бе изтъкнато на 
заседанието, е за всяка кри 
тика. Ндкои 
дения (върлуване в снабдява, 
•нето,
стройствената политика, 
епични

по
г. са разреше

ни 3181 или 96 .на сто) 
.незадоволява 
на управртелнат.а 
Именно, според закона, 
даните

успешно разре 
шават някои спорове на гра-но

Деня на пожарникарите, 27 
септември, 
жарникарско поделение в Ди 
митровпрад ознаменува търже 
ствено и делово.

провеждането 
постъпка.

кли 
обезще

явления и пове жданите. но това не може да 
се каже за местната 

в Димитровград.

територалното по общ-
гражпът-ни 1неспазване на ностградоу

хигиимат правото да тър 
сят правата си само с пода
ване на молба.

|
■Насоки за подобряване на 

състоянието в 
бъдат утвърдени със 
чения, които 
разискванията и

нарушения и пр.) се 
случват пред очите на цялата 

спазва, общественост,. но
На скромното .тържество, 

проведено по този .повод, бе 
■изтъкнато, че димитровградско 
то пожарникарско дружество,

Това правопо тази област щеобаче изобщо те се 
тъй като гражданинът

здравна защита при частните 
селскостопански инспектори- 

явяват. И тук кад 
е твърде ос

заклю- 
въз основа на

произв одите 
ли засега отговаря на мат ери 
алните възможности в репю- 
на и в по-широката общност, 
с к-оето се обезпечават

за финансиране на раз
ширения обем 
щита. При това 
сродства се заделът и

все те не се 
ровият .проблем 
тър.

още е принуден да прилага 
и по 5—6 материала 

Ще изготви делова група и 
които наскоро ще приеме Об

различни удостове
рения, които .органите тряб
ва да прибавят по служебна 
длъжност (в нЯкоЯ от съсед
ните канцеларии).

което има дълга традиция е 
основано през 1933 Iгодина,
която традиция продължава и 
днес. Днес съЩото

сред Работното 
служби трябва да

време на тези 
се съгла

сува с нуждите на население 
то. Наред с това трябва да

сте а д ру жест 
во е включено <в системата .на 
всенародната отбрана и обще 
стаената стмозащита.

щинският комитет. Но още 
ясно, че акцията на 

комунистите в тези органи 
трябва да бъде .съсредоточена

по здравна за 
значителни сега е

Работата .наот органите .не е
страна на по-широката общес 
твено политическа

на равнище, на което трябва 
Да бтзде. Истина., съществуват 
и обективни 
ба техническа

се премахва мекотоВ .този смисъл членовете на 
дружеството често пъти изна 
СЯГ сказки в почти всички ме 
стни общности в общината, а 
също така провеждат и обуче 
ния по пожарникаротво. Мина 
лата година димитровградско
то пожарникарско дружество, 
успешно потуши 17 пожара, а 
до момента в течение на тази 
■година общо. 11.

отноше-
общност, 

както и солидарността на ра
ботническата класа за обезпе-

ние на трудовите организации' 
към заети, 
време

работа в общинските

върху премахването на субек 
тивните слабости.трудности: ела

които в работно 
излизат да

За целта, 
посочиха членовете на ОК на 
СК, ще бъде необходимо да

подготвеност, 
кадри, но и там, къ 

вършат ква
чаване на здравна защита на 
хората.

Затова нещо говорят и да 
пните, че на територията на 
Южном&равски регион през 
1980 година средно всеки сел 
ск остоп ански 
за здравна

завършат

органи.

липса на 
дето длъжността 
лифицирани 
са създадени 
условия, задачите не се

кадри и където 
необходимите

се изостри личната .и колекти 
в на отговорност, а ако има 
нужди ще последват и партий 
■ни наказания и кадрови про 
мени.

В области на са- 
организира 

интересите .видимо изо- 
орпанизацията .на ра 

ботата, ефикасността и закон-

от.делни

из- моупра.вителното 
пълняват качествено. Но мно. не на 
гобройни са и субективните стават 
слабости. Квалифицираните ка

I производител 
защита е дал 684 Т. П.

К. Георгиев
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БОСИЛЕГРАД:
ПРИЯТЕЛСКА СПОРТНА СРЕЩА

НАГРАДЕН КОНКУРС НА„Велбъжд“
(Кюстендил-НРБ) - 2:0

,,мост"

- ГЪб:Га™УЛИРа ТВЧРЧвСКа7а Р"б0Та
•областта «а художествената 
ол!ици ети ката,

наРодност в Югоолвид 
литература, науката и пу- 

твлпиргии „ списание „Мост" обявява традиционния 
творчески награден конкурс за 1981 година за след- 
'™т* Ж*нР°ве: СТИХОТВОРЕНИЕ, ЕСЕ НАУЧНА СТА-
ро?еИ«УБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ' За 'посочен^ жан- 
рове се предвиждат следните

в

награди:
стите отлично защитаваха сво 
Ята врата, като сб^рзи 
траатаки пренасяха 
полето >на

I ЗА СТИХОТВОРЕНИЕположения 
кюстендилските

II ЗА РАЗКАЗкон- 
играта в 

Към
първа нпарада 1000 дин. 
втора награда 800 
трета

първа награда 2600 дин. 
втора награда 2300 дин. 
трета награда 1800 дин.

IV ЗА ЕСЕ
първа награда ЗООО^дин. 
втора награда 2500 дин. 
трета награда 2000 дин.

домакините. Дин.
наград-а 700 дин.В кРая на първото 

централният напанател С .Ми 
тич забие

рамките (на 'граничното съ 
радска община (СФРЮ) 
трудничество
Кюстендилски огрък (НРБ) ,На 
23 септември в Босилеград го 
стуваха

■полувремеЗа нашите 
домакини

и
III ЗА НОВЕЛАтопката емежду Босилег мрежата

■на Славейков. първа награди 3000 
втора награда 2500 дин. 
трета награда 200

дин.

Във второто полувреме игра 
та също беше добра

футболният дин.отбор
техничеМАРМЕЛАД ОТ КРУШИ V ЗА НАУЧНА СТАТИЯ 

първа награда 3000 дин. 
втора награда 2500 
трета

...V - ЗА ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ 
първа награда 2100 дин. 
втора награда 1800 дин. 
трета награда 1500 дин.

Измийте 5 кг добре узрели 
круши и.

Дин. 
200 дин.сладки наградаотрежете 

дръжчиците им. Нарежете ги 
на четвъртинки и ги залейте 
в голям съд с вода, колкото 
да ги покрие. Сложете ги на 
умерен огън да врят, дока- 
то омекнат. Свалете ги да се 
охладят и ги претрийте през 
цедка. Към получената каша 
прибавете 1 1/2 — 5 кг захар, 
1 парче канела или 8—10 ка

УСЛОВИЯ ЗА КОНКУРСА:

1. Праа;о на участие в творческия награден 
СФРЮП СПИСаНИе '■М°СТ" 1Имат са«°Яграждани

в»!
3 ■/ Л_1 кон-и на

I, 2. С
с о ци а л и сти ч е ек ат аоглед на 40-годишнината[тЧ, от въстанието и 

революция на народите и народ- 
-- — конкурсът е посветен на 

и тематично е насочен към теми от НОБ 
и социалистическото изграждане у нас вЪв всички 
оЬласти и дейности, в общото преобразование и 
напредък, изкованото братството 
лиетическото

ШИШ* постите на Югославия 
този юбилей

Шрамфилчета. Сварете мармела 1 ,ч
да до необходимата гъстота ^
и го насипете горещ в затоп 
лени буркани.

и единство, социа- 
живот и' - -> '

Гостите и домакините —

самоуправление, бригадирския
др-

3. Творбите трябва да са написани на български 
— по възможност на пишуща машина, раздел

тройка или четливо на ръка и да бъдат означени с 
обозначение (шифра). На редакцията 
доотавЯт по три екземпляра от предложената творба, 
а името на автора с точния адрес трябва да е сло
жен в затворен плик, върху който е написано обоз
начението на творбата.

4. Обемът на предложените творби може да бъ
де най^много до 25 (двадесет и пет) страници на пи- 
шуща машина.

5. Последен срок за доставяне на творбите на 
Творческия награден конкурс на ,.Мост'"' е 30 октом
ври 1981 година. Ръкописите трябва да се изпращат 
на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"
НАГРАДЕН КОНКУРС на ,МОСТ", Кей „29-т.и декем
ври" N0 8, 18 000 Ниш.

6. Творбите да бъдат прегледани и оценени от 
специална комисия (жури), а резултатите съобщени 
във вестник ., Братство"

за спомен
език

,,Велбъжд", член на 
Б републиканска футболна ди 
визия и Шахматният отбор на 
град Кюстендил. На автогара 
та в Босилеград, спортистите 
от Кюстендил бяха сърдечно 
посрещнати от футболистите 
на ФК „Младост" 'и

Южната макините заиграха още по- 
силно и организирано, но го- 
ски зряла 1и 'интересна. И два 
та отбора създадоха по нЯко 
лко- голови положения, но не 
успяха да ги реализират.

Отборите играха в следни 
те състави:

„Младост": М. Чипеа, Ж. Ни 
колич, Б. Иванов, С. Ристич, 
В. Тасев, Д. Величкович, И. 
Арсов, Б. Тасев, С. Митич, Г. 
Георгиев и М. Цветков.

„Велбъжд": С. Славейков, 
Н. Лозанов, Л. Тончев, К. Па 
влов, В. Ангелов, И. Гелев, 
Б. Христов, И. Йорданов, X. 
Гогев, И. Гебров и С. Методи

МАРМЕЛАД ОТ ДРЕНКИ за конкурса се

Изчистете 5 кг добре узре
ли дренки, сложете ги в раз- 
лат съд, залейте ги с 6—8 ча 
ши вода и ги варете, докато 
омекнат, след което ги пре
трийте през цедка. Прибаве
те към получената каша 1 1/2 
— 2 кг захар. Варете марме
лада, докато се сгъсти, като 
го бръкате непрекъснато.

други
спортни дейци от Босилеград. 

След като българските спор
т>сти разгледаха града, на иг 
рището край река Драговищи 
ца, по хубаво и приятно 
игра време, пред 500 зрители 
се срещнаха футболните отбо 
ри на у 
бъждВ

ЗА ТВОРЧЕСКИЯ

за

МАРМЕЛАД ОТ СЛИВИ И 
ОРЕХОВИ ЯДКИ Младост"" и „Вел-

‘Интересна и на мо 
менти вълнуваща игра, 

и личаваща се с бързи и орга

РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ'
отНа 8 кг добре узрели сини 

— 11/2 кг
ев.захарсливи

300 г орехови ядки.
Измийте сливите и ги раз'

ФУТБОЛВъв втората част 
в състава на 
чи място х 
Чипев, Д. Златков и С. Кру 

Съдията Д.
със свойте помощници М. Сто 
шич и 3. Петрович добре за
щищаваха футболната правда.

на мача 
Младост" полу 
Захариев, В.

низирани атаки, с много го
лови положения и в двете 
наказателни полета, футболис 
тите на „Младост" завоюваха 
победа с резултат 2:0.

Още е началото на мача 
домашните футболисти заигра 
ха силно, као принудиха кю 
стендилските футболисти да 
заемат защитните редове. В 
10 минута централният напада 
тел на ,,Младост" се намери 
сам пред вратаря Славейков 
но топката мина няколко сан 
тиметра <над горната греда.

полевете, за да извадите кос 
тилните, след което ги сло
жете да се варя"г на слаб 
огън, без да прибавяте во
да. Когато кашата о'' разва- 
рения плод започне да се 
сгъстява, прибавете захарта 
заедно с 1 лъжичка карам
фил и 1 лъжичка канела, 
увити в тънко платно. Дове
рете мармелада, бъркайте го 
непрекъснато с дървена 
патка. Когато лопатката за 
почне да оставя трайни брзз 
ди по дъното на тавата, при
бавете орехови ядки, наря
зани предварително на ивич ствуваха 
ки. След 5—10 минути свале д, Величкович с

•мрежата зад гърба на

Станковичмов.

Шахматнатна среща, която 
залата на Култур 

дом в присъствие 
50 любители на доьа

се състоя в 
ния - 
около
ната игра, завърши с пълон 
усепх » гостите 
лож^ха с резултат 5:0. 
добавим, че и 
от Кюстендил се представиха 
с 3 кандидат-майстори и 2 
шахматисти от първа катего.

ДИМИТРОВГРАД; 27 септем 
ври. — Стадион „Парк", зри
тели 500, времето 
теренът отличен за игра. Съ
дия: Д. Савич от Пирот. Гол
майстори: Кръстев в 33 мин. 
и Алексов в 59 мин. за ,Бал 
кански" и Атанаокович в 76

В 33 минута беше изпълнен 
наказателен удар .недалече от 
ръба на наказателното поле 
на гостите, а на високо нах
върлената топка пред врата* 
та на ,,Рътань" 
ту в а Кръстев - 
чен . удар с глава донесе ре 
•зултатно предимство на димит 
ровградския отбор — 1:0.

Във .второто полувреме гос 
тите започнаха по-често да

слънчево,
яо-

чо-1ТО се на
ДаКъм средата на първото по 

една добре орга отлично стар 
неговият то

шахматистите
лувреме от 
низи рана атака, в която уча 

футболисти,повече
мин. за ,;Рътань". 

„А. БАЛКАНСКИ"точен удар : К. Став 
ров, Р. Тодоров Кръстев, М. 
Тодорович, Марков, .Н. Тодо
ров (Каменов), Голубов, (Пот 
рович), Станков, Станулов, Ко 
стов и Алексов.

С добра игра футболистите 
на „Асен Балкански" 
шиха още една победа в таз 
■годишното първенство. В не
деля тв св наложиха над твър 
де добрия отбор на ,,Ръгань" 
от Больевац, който в своите

рия-улучи
Славейков. (След тоя гол, до

те мармелада от огъня и го 
буркани.

М. Я.
насипете горещ в

атакуват димитровградския 
вратар, но това обстоятелство 
използуваха домашните футбо 
листи за организиране на опа 
ени контраатаки. От една .та 
кава атака Алексов вкара топ 
ката във вратата - на гостите. 
До края 
„Рътаиь" отбеляза хубав гол, 
но нямаше шанс да спечели 
поне една точка.

ХАНДБАЛ (ЗА ЖЕНИ) I
МАРМЕЛАД ОТ ФРЕНСКО 

ГРОЗДЕ Победа на гостите/ спечо-
Изчистете 3 кг френско гро 

зде. Залейте го с 3 чаши во 
да и го сложете на огъня Да 
ври ОКОЛО 15 минути, 
рийте го през цедка, за до 
отстраните семчиците, и 
во го сложете на огъня 
ври. Когато плодовата 
започне да се си>стява, 
бавете 11/ кг захар.

Доварете мармелада, 
го бъркате с дървена лопата. 
Изсипете го още горещ 
буркани.

отбора на„Асен Балкански" срещу 
наложиха с 15:7 (7:3)

Хандбалистките на 
„Свърльиг" се на мача отборът на

Прет- „Асен Балкански": Л. Джо- 
р„!ч, Б. Т. Димитрова 5 (4), 
Г. Кирова 1, Б. Ц. Димитро
ва 6, 3. Тошич I, К. .Камено
ва 2 В. Христова, Е. Тодоро- 

Л. Гогова.

Втората сърбс 
ка дивизия по хандбал

хандбалистките на „Асен 
Димитровград 

завоюва

В рамКите на
за редове има няколко отлични 

футболисти.от но жени,
Да Балкански" от В отбора на ,,Асен Балкан

ски" с добра игра се изяви 
ха капитанът Марков, .ветерл 
нът Кръстев и М. Тодорович.

В следващия кръг „А, Бал- 
Ниш с отбо

,,Парк" 
първенствена,

Ипрата на стадион 
беше типично 
без нарочни нарушения и гру 

полувреме 
.оспорвана борба

на 27 септември т.г. 
ха една важна 
т*| срещу отбора на ,,Свърль
иг" от Свърльиг. В оспорвана 
борба хандбалистките от Ди
митровград съвсем заслужено 
победиха и на края спечели 
ха две точки.

каша
ва, Б. Кирова и

Най-добри е отбора на „А.
Лен

победа у гос-
при-

бости. В първотоБалкански" бЯха вратарят 
на Гогова, Биляна Т. Димитро 

Биляна Ц- Димитрова.

се водеше
кански" играе в 
ра на „12 февруари".

като .между двете наказателни по
тека че вратарите остав а и

лета,
наха почти без работа.

Д. Ставров
Д. с.в
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; «МЯПЯСКИЦА ЗА РАЗКАЗ

Мило за драго|
1]

чувствуваше изчезва пред красота-кога
та й. Вдаем улучи столицата да седне,

— Такива хубавици тук рядко идват. 
Защо не избрахте по-хубаво място 
летуваме?

Перпоръчи ми го една моя някогаш
на добра приятелка. Наскоро пък мисля 
да си замина — каза не много решител-

СърЦвто на Стоян не издържа и по* 
крайно беден. Пиянството, след 

по-малкият му брат Игнят, алчен за 
ползвайки, се с интриги и 
неговата част, само ускори послед 

живота. Жената му с едно 
останала в ръцете

чина като 
като I 
имот
взе и
)ния му час от 
годишната дъщеря, 
на милостинята отиде от дома да търси

;)
заизмами

!
но тя.нов живот.

Ипнят умело работеше. Надничари и 
слугинята му обработваха имотите 
Единствената му цел да трупа пари все 
повече со осъЩоствявашо. 
аз как со живее! Имотът ми имот пари
те ми пари- Силен съм и най-богат — 
пристъпваше се в мислите си той и из-

Минаха още няколко дни. Игнят ве
че нямаше свой живот. Не можеше да 
се освободи от мислите си, които го заг
ряваха. Искаше да се ожени с нея- Ис
каше да покаже, че е всемогъщ. Той я

Йеднуш и за селякат му.

Хм... зная

Засетьи се и я и бабата почемо да сс 
озъртамо накуде портуту. Неди се родите 
сдиве, ябъдЬе, крушНе, бобок, почемо и ком 
пирчетата да копамо, че требе да дои ду де
цата оди град нещо да си однесу, да поза- 

на Несиюту. Я и бабата 
се мдого радуйемо кнга има що да пружи- 
мо на дечурдията, медно що су наша, дру

го кита има нещо да однесу че ни назърну

видя още няколко пъти и в7,лрек„и че тя 
но му давеше никакъв повод, той събра 
сили и потърси ръката й.

— Всичко ще ти дам! Всичко кекво- 
то щеш —- богатството, милионите! — 
Всичко, всичко! Моля ти се недей де 

биеш... разбери — говореше Игнят. 
но думите не му бяха думи. а молба за 
•милост.

кривяваше лицето си също така от ал- 
През изминалите 20 годиничния смях. 

от смъртта на брата си и разпилявано на 
семейството му не измъчваше го дори 
»и угризението на съвестта. Само глода-

дупкупише некою ме от
ше целта си

Привидно
беден, никакъв. Напълно обаче се изме
ни когато в селото, сега вече доста на
преднало, дойде една П7,стра и млада 
хубавица. Док ат о един ден тя разузна
вателно го гледаше, алчните му очи се 
впиха в хубостта й.

Тук ще опитам късмета си и с бога
тството си ще й омая сърцето — над
яваше се Ипнят, който все до 45-годкШ- 
на възраст не бе се оженил.

В хотела където се настани момичето, 
Ипнят, макар че дотогава тук не бе 
рекрачил прага отиваше, всяка вечер. 

Денем я гледаше по курортните места, 
по които тя се отбиваше. Силно се влю 
би в нея.

— Другарко, каза той една вечер на 
момичето в хотела, — мога ли да ви по
черпя- 'И |ще ви моля да ме не отбиете 
— това е първата черпушка, която давам 
в живота ои.

— Ах, засмя се момичето, а усмив
ката само раняваше твърдото сърце на 
Игнят. Ще изпия нещо. То и така тук 
никого не познавам. Аз съм Стойна.

парите.
щастливият му живот бе

Аз ст>м сама и всичко си имам.
и че помогну.

Йедну вечер дойде средният син. Я и 
бабата му расггрямо койе куде и колко се 

_ йе родило, койе кита требе да беремо, та 
к ако може да ни помогне. Разоратилн смо се 

нийе двоичната кнко да смо двайесе души, 
а синът се умислил, кико и да ни не чуйе. 
Нийе олабимо оратеньето, може детето да 
не може да помогне, па га йе срам да си 
каже.

От нищо не се нуждая. Но...
Игнят все повече си 

приспиваше, че ще бъде иа 
стълбичка на славата си. За да я плени 
с парите си за два дни продаде 
от имота си и от слестоваиата книжка из
тегли всичките 150 милиона. За ,,сполетя 
лото" го щастие на никого не казваше. 
Той все още и не беше сигурен да ли

мислеше и се 
почетната

I повече
-
$

ще услее.— Тате, каже синът, има ли вещачко 
Ьубре у задругуту? За све съм се надал да 
ме шггуйе, ама за вещачко Ьубре — йок. 
Нема, но у задругуту кажу скоро че дойде. 
Имаш ли семе, питуйе синът. Помисли си я, 
детето йе изгледа турено у некою комисию 
да изпитуйе нашите проблеми. Па има си
не, колко толко. Кико йе с оран>е има ли 
да се найде трактор? Има синко, но арно 
узимаю. Па ти колко уговори да изореш? 
Ич не съм синко, нийе решимо да не оре- 
мо, стари смо че пригледуйемо две кравич- 
Йе колко за данъкат и за нас. Тате веднъга 
да се явиш у задругуту и да уговориш кол 
ко може повече да изореш пченицу!

Гле га синдракът! Я се надам че ни ока 
да идемо при шега у град, а он — да оре- 
мо колко може повече. Тай верно ко да йе 
турен у комисию.

Че ти помагамо, каже он. Сви че до- 
В одимо у суботу и недел>у, па и по обед. До 
Щ година че поскупейе пченицата.

— Ти се разбираш в
Ето ти тези пари и купи какаото 

а обезателно най хубавата кола и 
поръка Иг-

съвременнияш живот.
щеш,
къща за двамата в града — 
нят, убеден че вече е успял.

Момичето взе половината от парите 
и си замина. След два дни Игнят намери 
на прозореца една бележчица.

Й I

— Чичко, поздравявам те от името 
на татковата беда, майчините сълзи, ко
ято почина десетина години след татко 
и от мен — Ана.

У;-у

Игнят нямаше сил>' нищо да пред
приеме. Същия ден той стана — мина-

В. Божилов
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Ръката на Игнят потреперваше, кръв 
обля лицето му, а силата, която той ня- ло на живота си.

— Мили, — пита тя 
ко жени си имал преди мене?

— Сега е мой ред, скъгга, 
да бъда щастлив!...

кол

ш Мълчание. След няколко ми 
нути:

*
ш Брачна двойка на сватбено 

пътешествие във влака:
— Добре ли си там, моя?

— Да, скъпи.

— Наистина ли ти е удобно 
мястото?

— Чакам отговор!— Иди да видиш 
майка на момиченцето си — 
дали колбасаринът има св.ин 
оки крачета?

След десет минути детето 
връща.

1
— Сигурно — казва младо 

женецът — но аз още броя.1
*

*
— Много.

— Да не би да духа от про 
зореца?

Е пита майката.
Двама пияни разговарят на

параход.
— Виж, — ломоти единият 

— колко много вода1 
— Да, бе — учудва се дру 

шият. — И това е само повръ 
'ХМОСтта!

Мтрк се връща доста <пий- 
къщи. Жена му започва 

да се кара.
нал в— Не можах да видя, и. 

маше обувки на краката.

Никак.* — Миналата седмица бдх 
щастлива. Нито веднъж не се 
напи!
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