
ЕРштВо С указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 14 февру

ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во н единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за прмиос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

^ВЕСТНИК НА бЪЛГАРСКДТА НАРОДНОСТ В са>р ЮГОСЛАВИЯ .
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Комитет на СК на Сърбия за предстоящите избори и надровата политика

КОГАТО ТЕХНОКРАЦИЯТА 

ДЕЛИ РАБОТНИЦИТЕ Извън тесния кръг
А Предстоящите избори са възможност за

говори
открито и да се преразгледа какво е трябвало да 
се направи, а не се е направило ф Неприемлива 
е прантината същите хора да се въртят в кръг, 
понеже това създава психология на незаменимо 
ст ® Трябва да се осуетят опитите на отделни 
лица и групи по изборите да се решава извън из
браните органи и тела.

' Няма съмнение, че кадровата политика е 
стратегически въпрос за съвкупното развитие на 
обществото и разрешаване на натрупалите се ино 
номически
бори са възможност за кадрите и надровата пол 
итика да се проговори по-отнровено, да се преи 
вентиоа канво е трябвало всичко да се направи, 
а не се е направило, всеки самокритичесни да ка 
же как е „отслужил” своя мандат.

ндЦ^!рТ^траТ^ НА БуДИМИР ВУНАШИНОВИЧ НА ЗАСЕДАНИЕТО
НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СК НАСЪРБИЯ

ЕДН И от

кадрите и кадровата политика да се

съществените 
въпроси, с които навлиза
ме в предизборната дейно 
ст в Съюза на комунистите 
е колко организациите и ор 
ганите на Съюза на комуни 
стите се чувствуват в про
цесите на самоуправително 
свързване и сдружаване на 
най-широка

по-ясно и по—определено 
да" се свърже не само с ут
върждаването на политическ
ата отговорност за много 
конкретни грешки и неспол 
уки, но преди всичко за съ 
глежда!не 
на основата за дългосроче 
на положителна политичес 
ка насока.

За да можем с успех да 
проведем предстоящите из 
бор, трябва критически да 
обсъдим слабостите, които 
се явяват в провеждането 
на кадровата политика. Он 
ова, което тук най-много 
заслужава критика е подче 
ртаното влияние на тесни 
групи в предлагането и изб 
прането на кадри, нарушав 
айки при това критериите 
формално провеждайки ут
върдената постъпка. Прем 
естването на едни и същи 
хора от пост на пост, некр 
итичното поемане на дълж 
ности, за които не същест 
вува опора нито в способи 
остите, нито в дотогавашни 
те трудови резултати, неот 
читането на работата са 
също така доста проявени 
слабости.

Изискването на обществ 
ения момент е кадровата 
политика да доведем в най 
-тясна връзка с осъществя 
ването на най-актуалните 
обществени задачи. Прогр
есът в разрешаването на 
натрупаните 
проблеми, осъществяване 
то на стабилизацията в го 
ляма степен зависи от това 
кои хора ще изберем на 
отговорни партийни и общ 
ествени постове. Основно 
мерило тук трябва да бъд 
ат досегашните резултати 
в работата, приносът в про 
веждането

становища и върху тези ос 
нови авторитетът и довери 
ето в трудовата и жизнена 
среда, в която членът на 
СК действува.

Трябва открито да каж 
ем, че днес, както никога 
досега, на всяко равнище 
ни са необходими способ 
ни, трудолюбиви, смели и 
отговорни кадри, чиито кач 
ества са безспорни, а авт 
сритетът, придобит със сам 
отвржен труд в борбата за 
по-нататъшно развитие на 
самоуправителните отношен
ия, за укрепване на един 
ството и задружността.

Публично и открито тряб 
ва да се противопоставим 
на избирането на ония ли
ца, чиято работа и поведе 
ние не е в съгласие с прие 
тите критерии. Няма място 
ни за опортюнисти, компрю- 
мисери и хора със скромни 
способности.

Класовият характер на 
кадровата политика днес 
може да се изрази само 
посредством пълната връз 
ка на политическите решен 
ия с интересите на работни 
ческата класа.. Тези интере 
си се учредяват и пряко из
разяват в основните .организ
ации на сдружения труд и 
в първичните организации 
на Съюза на комунистите. 
Затуй на тях им се и пада 
решаващата дума и влиян 
ие при избирането хора, ко 
ито борбата за автентично 
ст и класово съдържание 
на насоката ще водят на 
всички равнища на общест 
вената организираност. Зат 
уй в работата върху подбо 
ра и предлагането на нанди 
дати не смее да има никак 
ва стихипност и импровиза

утвърждаване(И

трудности. Затова предстоящите из-Колкооснова.
корените са в автаркичнос 
тта и местиническата затво 
реност, в инертността, в ли 
псата на акционна свързан 
ост на партийните организа 
ции, в недостатъчните съзн 
ания за замислите и прак 
тиката на другите, в идент 
ификацията с 
те ходове на ръководните 
органи и местните ръково 
дства? Корозията на наше 
то идейно-политическо еди 
нство, в по-широкия смие 
ъл на думата, има свои ист 
ински причини в бюрократи 
зма и технократизма, кой
то успешно овладяват прос 
тора, тогава когато действ 
уването на Партията отсъс 
твува. Оттам и явления вза 

противопоставените

делни лица и групи за избора 
на хора да се решават 
въ;н избраните органи и тела, 
тоест извън утвърдените дого
вори, както и обстоятелството 
кадровият процес -да се води 
по най-къси^ лъТ и набързо.

Това са само някои от оценки 
те от вчерашното заседание на 
ЦК 1на СК на Сърбия, «а което 
се водиха разговори по това 
как най-добре да се подготвим 
за предстоящите избори. Поне 
же все още е на лице явление 
то кадровата политика да се 
води доста стихийнр и че не
рядко е израз на 1молгентални- 
те потребности на отделни ли
ца и групи.

— Ние почти може да ка
жем, че дългосрочна програма

из-прагматични

НЕПОТРЕБНИ „СПЪТНИЦИ"

Неприемлива е практиката
съДЦИ хора да се въртят в кръг 
понеже това създава психоло
гия за тяхната независимост и 
благоприятствува за много от
рицателни деления, като се за 
почне огг етатизъм техномена- 
джерска узурпацид до групо- 
вособственически поведения. 
•Зечевич предупреди, че в „то
зи смисъл особено е опасен 
комуналният етатизъм, за кой 
то сегашните обществени усло 
вид благопридггогвуват.

— Имам впечатлението, а 
добро би било, когато това би 
било само впечатление, че от 
ЦК на СЮК през .този Центра 
лен комитет, областните и ре- 
дюнални органи на ОК, па и 
общинските, само се пренасят 
становищата и задачите и че 
се държим, сякаш това се ка
сае за някой друг — каза Зо
ран Маткович. — В много сре 
ди освен това в партията се 
приемат хора, които предвари 
тел но, па ни сетне не са лока 
зали никаква активност, в не
голямата си нает и поради то
ва, че 1в СК почти не същвству 
ва процес на и дейно-полити- 
ческа диференциация чрез от 

. нюшението към труда. ОК тряб 
ва да се освободи от онези, 

Реал-

ИМНО
те структури да се явяват 
като повод за 
всред работническата кла
са в регионални, дори и ме 
жду републикански релации 

В критическия анализ, ка 
на лредизб-

на кадровата политика и няма 
ме, нито в партийните, нюо в 
държавните органи 
Славко Зечевич. — .Недостатън 
ню работим върху оспособява 
нетр на работници за опреде
лени функции от първичните 
организации и по-нагоре, тяс
ното участие често се свежда 
до формалност. При такива об 

к орди наци он ни-

разделение
каза

Йто ще правим 
орните и изборни събрания 
предимство ще имат въпро 
си, отнасящи се до съдър 
жанието на работа. Цялата 
изборна дейност трябва да 
върне жизнената сила на ст 

лозунг, че Съюзът на 
не трябва да 

изключително

обществени

отоятелства 
те отбори се превръщат в оно

ария
комунистите ее, което не са и отделни ли

ца имат по-голямо влияние, от 
кюлкото би трябвало да имат.

Налага се, подчерта Зечевич, 
да се осуетя^ опитите на от-

се занимава 
със само себе си, което ес 

не изключва възтествено,
мож костта по поводтози
да се обсъдят и всички въп 
роси по партийната дисци 
плина. Едва ако нашите пр 

се основават върхуограми
истинската свързаност с ак
туалните производствени и

жизнени въпроси надруги
всяка среда, възможно 
да се осъществи по-широк 
размах в акционното свърз 
ване в първичните организ 

Съюза на комунис

е

ации на 
тите. в Косово

активкост и
Комунистите 

тазиимат в
много специфични задачи. 
Резултатите, които 
са постигнати в борбата ср 
ещу контрареволюцията са 
наистина големи. Но поло 
жението в Покрайнината 
изисква още по-големи уси 

енергична борба на 
особено на 

поле. Нри

които са само спътници, 
но той „не е .всякъ^Д® силата, 
която освен 'вербално и прак-

досега

(тично се бори срещу локализ 
ма и автаркия".

ВЪПРОС
ЛИя и
комунистите, 
идеологическото 
тиката на старата политика, 
която даде в?,зможност за 
албански

Драгоман РадоДчич постави 
избора за чай

на СЮК от
въпрос защо в 
.висшите органи 
Сърбия не е зачитан общест-национализъм и 

агресивния 
трябва още

|Нт 3-та стр.)От заседанието на ЦК на СКСнарастване ка 
иредентизъм



| ПО СВЕТА
ВЪРХОВЕЦ И ГЕНШЕР В ЛЮБЛЯНАРАЗГОВОРИ НА

Кратки новиниПодтик за по-нататъшно 

сътрудничество железничари проведоха
Това беше лър 

са навестили же- 
иезависимите сииди-

ф РИМ. Италианските 
на 12 октомври няколкочасова

поредицата стачки, които

стачка.

вата от
лозничарито в организация иа

италианските железничари.година се преценява 
за по-нага-

ШеФовете на дипломации- тояЩЯта 
те на Югослвия и ГФР, след като нов подтик 
срещата на председателя '«а ,■тъшного
Председателството на СР Сло държанията и
вения Виктор Абвел], и с пред междудържавното
седателя на Изпълнителния чество. Разговорите в главния 
съвет на Скупщината на СР 
Словения Янез Землярич, во
диха разговор за по-нат&тъ.ш- говор за предприемано на 
ното укрепване на междудър най-ефикасни мероприятия 
жавните отношения и за най- 
актуалните въпроси от облас
тта на международните отно
шения.

Третата делова среща на 
Върховец и Геншер през нас

На 12 т. м. на официално 
посещение в Югославия прие 
тигна «ице-канцлерът и мини 
стър на външните работи на 
Германската Федерална репу 
блика Ханс Дктрих Геншер. В 
Любляна жа аеорогара Бър- 
ник госта приветствуваха и 
пожелаха му добре дошъл 
съюзният секретар на външ
ните работи Йосип Върховец 
и председателят на Републи

канския комитет за междуна
родно сътрудничество 
Словеж-я Йерней Ян и дру-

кати на
ф ТЕХЕРАН. — Иранският министър на външ

на 12 октомври доклад 
Имам Хо

обогатявано нд съ- 
облиците на

нито работи Мусави изнесе
религиозния и революционен водач

неотдавнашното си пътуване в
пред
мейни

С|,1 рудни
във връзка с

Обединените нации.
Мусави с запознална Словения, преди вс* ч Хомейни и във връзка с 

окончавалото на едното 
военен конфликт.

град
ко, са удобен момент но до- иай-новитс предложеиия за

дишмия ирано-иракски
ф ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ. — Председателят на 

Генералната скупщина Исмат Китаии е свикал тези 
дни пленарно заседание на Сиупщииата за тьржес.

20-годишнииата от Конференция-

за намаляване на високия К> 
гославски и международен де 
фицит и зо нов икапиталоа- 
ложения «а стопанството 'на 
ГФР п нашата ют-рана. 
първите осем месеца • но нас 

покри тост-

твено чествуване на 
та на шефовете на държавите и правителствата на 
необвързаните страни в Белград.

на СР
Праз

като голямо съби- 
движението иа необвързаните и 

движението на международната сцена и

ги.
Това заседание се оценяватодЩата година 

та на югославския внос с из- гие и признание на
ЛИДЕРЪТ НА ПЛО ПОСЕТИ НР КИТАЙ И ДНР КОРЕЯ

носа на пазара в ГФР е въз- 
лезлй само на около 30 на

ролята на
отделно в рамките на Обединените нации.

Почти две треги от страните—членки 
числят към движението иа необвързаните.

на ООН сеАрафат в Япония сто.
Размяната на мнения на 

Върховец и Геншер се отна- 
сяш^ и до повече крупни въп 
роси от областта на между
народните отношения: пъти
щата за възобновяване на 
процеса на разведряването в 
Европа и в света, продълже
нието с работата на Мадрид
ската среща по европейска 
сигурност и сътрудничест
во, акутните проблеми на ра 
зоръжаването, международ
ните икономически проблеми 
в светлината на мини-среща
та на развитите и развиващи 
те се страни в Мексико и ак 
тивността на необвързаните 
страни..

В Любляна Върховец и Ген 
шер в качеството на покрови 
тели откриха изложбата „Дни 
на културата на Германската 
Федерална република".

ф БЕЛГРАД. — В Токио излезе от печат я^ои 
ския превод на книгата на Едвард Кардел „Насоки

Председателят на Палестин 
ската освободителна организа 
ция Ясер "Арафат, по покана 
на парламентарната лига «а 
японско-палестинското

Япония третата 
страна, която посещава 

по време на турнетата си по 
Далечния исток — преди то
ва посети и НР Китай.

Ясер Арафат в Токио ще

на развитие на политическата система на социалис-
„Самоуп

е

тическо самоуправление“ под название 
равление и демокраиия“.

ф ВАРШАВА. — Заседание на Централния ко
митет на Полската обединена работническа партия 
ще се проведе в петък и събота, два дни по-късно, 
от това както беше предвидено.

прия
телство на управляващата лр- 
берално_демократична партия 
на 12 т. м.

боди разговор с предстази.
управляващата 

Либерелно-демскр Етич
на странна, с председателя 
на правителството Зенки Су- 
зуки и с министъра на външ 
ните работи Сунао Сонода.

телие пристигнал на 
тридневно посещение в Япо
ния. АраФат е пристигнал в 
Токио със специален самолет 
от ДНР КОРЕЯ.

нз Поради подготовката на заседанието, отложено 
ие на членовете на Политбюрозаседане свиканото

на ПОРП с миньорите в Шльонск и редовното сед
мично заседание, което беше предвидено за сряда 
в Катовице.

ф БЕЛГРАД. — В Съюзния секретариат на вън 
шните работи е подписана конвенция за възобноява-
не и поддържане на граничнате линия на югославско 
-българската граница.

С конвенцията са утвърдени задълженията на 
двете страни във връзка с по-нататъшното съвместно 
поддържане на югославско-българската държавна 
граница.

Крал Хуан Карлос в
САЩ

Испанският крал Хуан Кар
лос На 12 октомври е отпъ
тувал на тридневно официал
но посещение в САЩ, по по 
кана на президента Рейгън — 
Карлос би трябвало да даде 
принос в превъзмогването на 
трудностите в отношенията на 
двете страни избухнали през 
последните месеци.

Тези трудности особено са

се показали в неуспеха на
ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮпреговорите, водени през пое 

ледките месеци, за сключва
не на нов Крайгер ще пътува в Канкундоговор за прия
телство и сътрудничество меж 
ду Испания и САЩ. Условия

та под които военните бази 
на САЩ трябва 
на испанска почва 
вен източник 
ности.

Председателят на Председателството на СФРЮ 
ще представя Югославия на срещата на шефовете на 
държавите или правителствата на 22 страни, наято ще 
се проведе в мексиканския град Канкун.

виващите се страни. Спира 
не на по-нататъшното вло

да останат 
са осно- 

на тези труд- шаване положението на ра 
свиващите се страни, дава 
не възможност за ускорено 
оживяване на техните разв 
ойни мощности, равноправ 
но включване в междунаро
ДНИЯ сбсрот,
ме на пълен

В БЕЛГРАД тези дни се 
състоя заседание на Пред 
седателството на 
на което бе разгледана и 
приета информация за уча 
ствуване на Югославия на 
международната среща по
сЪтРУДничество

СЛЕД РЕФЕРЕНДУМА В ЕГИПЕТ СФРЮ,
осЪществява-

Хосни Мубарак избран 

за президент
суверенитет 

пад националните природ 
ни блага и афирмация на 
действителната 
висимост на интересите ме 
жду развитите и

в развит
ието, която ще се проведе 
на 22 и 23 октомври в Кан 
к'ун (Мексико).

На тази среща 
шефовете на

взаимоза

развиващ- 
бе изтъките се страни 

нато на заседанието на Пр 
едседателстовто — са съ 
ществени предпоставки за 
укрепване на междунаоодн 
ата стабилност и за хармо 
нично развитие на 
страни.

ще участвъв ВТОРНИК, 
след смъртта и три дни след 
погребението на Анвер 
С ад ат, Република Египет по
лучи нов президент. На ре
ферендум дванадесет милио
на избиратели, 
очакваше,
то ои на досегашния подпред 

най-близък сътруд 
на Садат Мохамед Хос 

ни Мубарак. Счита се, 
този начин египетските

седем дни ра/гели са изразили желание
то си да се продължи Сада- 
товият политически курс. 

Референдумът бил

вуватка полицията успяла 
ту в а няколко бежанци 
Асют където

държави
те или правителствата на 
22 страни,

да арес

отел а председателят 
_ Председателството на 
СФРЮ Сергей Крайгер ще 
представя нашата страна.

Според преценката 
Председателстовто, среща 
та в Канкун е важна пора 
ди това, че се провежда 
крайно низвестна 
ска и икономическа обстан 
овка, която най-много 
рашава световния

накъм края на 
седмицата станаха вълнения и 

охрана. Обаче о-т Кайро бе оръжейно стълкновение меж 
съобщено, че в някои части 
на главния град е имало 
престрелки между египетската 
полиция и 'Ислямски фанати-

прове-
ден при условия на засилена ВСИЧКИ

накакто се и 
дадоха доверие-

Д'У органите за сигурност и 
ислямските фундаменталисти. 
Две бомби експлоадирали на 
аерогара в Кайро. Съобщава 
се, че бомбите били 
ни е багажника на един 
тежки самолет.

Председателството счита, 
че срещата в Канкун може 
дз даде реален принос за 
постигане на споразумение 
в ООН за започване 
бални преговори 
народното 
и развитие.

в
седател и 
ник

политиче
ци. п оста в е на гло 

по между 
сътрудничество

В официално съобщение се 
изтъква, че след кратка схват

че по 
изби-

заст 
мир и

засяга необвързаните и

мад-

рзз-
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^ ЛЮБЧО АРСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР

ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОТ РЕВОЛЮЦИЯТА И ВЪСТАНИЕТО 
СКИЯ НАРОД

ЧЕСТйУВАНЕ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАД ЛЕС 
КОВАЦМАКЕДОНИЯ ПО 

НА МАКЕДОН

Прогрес във всички 

области на животаМина времето на машинациите
ЦЕНТРАЛНО ТЪРЖЕСТВО по по-вод 40- 

годишнината от въстанието и социалисти 
4©еката революция на народностите 
Югослтв.ия и 11 октомври, Деня 'На въота 
нието на македонския народ, беше Тър
жествено събрание в Дома на ЮНА в 
Скопие, устроено >на 10 октомври т.г. За 

, значението на юбилея говори Любчо Ар 
сов, председател на Председателството 
•на СР Македония и председател на Ре
публиканския комитет 
тържеството.

телен орган на македонската държава. 
Създаването на федерална демократична 
Македония във Федеративна демократич 
на Югославия за македонския 'Народ, ос 
вен извоюваната национална свобода, съ 
щевременно представляваше и разплата 
с всички национа ли етически .и великодъР 
жавни посегателства към националната 
свобода и тези простори. Рецидивите от 
такива апетити все още не са изцяло пре 
одоляни, а в съседна България и в пос
ледно време в Албания, най-о-ткрито се 
изявяват, а ние можем с пълно празо 
да кажем, че отдавна е минало времето 
на спекулите и машинаците с национална 
та самобитност и свободата на македон
ския народ.

Македонският народ националистичес 
ките и териториалните претенции на бъл 
гарската буржоазия на българския фа
шизъм разгроми в своята въср7,жена 
борба и революцията.’ Затуй в днешно 
време смешно звучат изявленията на 
отделни български и гръцки кръгове, на 
конто отнозо 
Сан—Стефанска България и Гърция, ка" 
то чели едва предстои самоопределение 
на македонският народ, като че ли в Ма 
кедония нямаше въоръжена борба и ре
волюция и като чели македонският народ 
в следвоенното си развитие не е изразил 
докрай и напълно своята национална са 
мобитност.

Националистическите претенции на ал 
банската реакция, действуващи към съ.з 
даване на „Велика Албания", които пла
сира днешното албанско ръководство съ
що бяха разгромени още през войната 
— изтъкна Арсов. Но те ;и днес по нищо 
не се различават от маневрите на най- 
мрачната реакция в миналото и особено 
през войната. Затуй с^лкновяването с 
контререволюционните и 
демонстрации на Косовр, бяха посрещна 
ти от най-остра осъда о«т трудещите се 
и гражданите и в Косово и навред 
Югославия — каза между другото Любчо 
Арсов.

ПО ПОВОД 40-годишния рамките на трудовата органи 
зация „Зеле Велкович".

На тържественото заседание 
на Общинската скупщина на 
град Лесковац за 40-годишния 
революционен път повори Ми

на
юбилей на въстанието и ре- 
волюцията и Деня на освобо 

Лесковацждението на град 
от фашизма — 11 октомври, 
в трудовите колективи и мес 

общности се състояха 
редица тържества. В този тър 
жествен ден Лесковац 
на по-богат за новия Дом на

лорад Велкович председател 
на ОС в Лесковац. В ознаме 

40-годишнината

тните

ста нуването на 
от създаването на «Бабишкия 
народоосвободителен 
на тържеството повори 
нът на Председателството на 
СР Сърбия Драгомир Нико-

за провеждане на-

културата за младежта, откри 
то бе специализирано основ
но училище, пуснат бе в упо 
треба пътят Печеневце — 
Кащавар, в с. Бели поток ус
пешно е извършена рекон
струкция на електрическата 
мрежа. В с. Стройковце и 
още пет села получиха съвре 
менни здравни амбулатории 
и станции.

Безспорно крупно завоева
ние са и новите производство 
ни мощности за производст
во на полиамидни влакна в

— С първите партизански отряди 
Прилеп и Куманово, с първите 
«а 1.1 октомври -1941 година против бъл
гарските и другите фашистки окупатори,

-отряд
чле-

в

изстрели

лич.македонският народ начело с Комунисти 
ческата партия взе съдбата си в свои ръ
це. Твърдо стоейки в редовете -на наро- 
доосвободителното

На тържествата по повод 
Деня на освобождението на 
града от фашизма присъству- 
ва и членът на Председател 
ството на СФРЮ Петър Стам 
болич, гости от побратимени 
те градове и изпълнителните 
тела на Републиката и феде
рацията.

движение на югос
лавските народи и народности, македон
ският народ .изяви пълно съзнание и зря
лост и използва историческия шанс окон 
чателно да осъществи своя вековен стре 
меж за национална и социална свободз, 
като равноправен народ да стане в ре.

югославски народи в 
революцията и посредством своя 

национален прогрес и изява и ло-нататъ,к 
да дава своя принос към нашата и све
товната общност на народите.

се връщат илюзиите за

дицата с другите 
НОБ и

Лесковац днес е град с приблизително 60 хил
яди жители и промишленост, в която работят 30 хил
яди души. Освен текстилната, тук израстнаха още 
химическа, металообработваща, строителна и 
промишлености. От освобождението до днес са про 
карани 100 км. канализационна и 150 км. водопро
водна мрежа. Построени са 5500 апартамента — об
ществена собственост и толкова частни къщи. Асфал 
тирани са 270 км пътища, 90 селища са свързани с 
града със съвременни пътища. Всички селища са 
електрифицирани, 
с над 300 трактора, комбайни и друга селскосто
панска механизация-

Други
Спирайки се върху развитието на На 

родоссвободителното движение в Маке
дония и прерастването на партизанските 
отряди и дивизии, за създаването наро- 
доосвободителнзта
ния, за вътрешното укрепване и органи- 
зационото укрепзане и кадровата обнова 
на партийната организация като подчер-

войска на Македо-

Общественият сектор разполага

та:

— Чрез възхода на народното въс
тание се изразяваше и революционният НИШиредентиските
характер на народното 
характер на въоръжената борба 
тъкна Любчо Арсов. Създаваха се органи 

а АСНОМ израс

въстание и 37 свободни годинииз-
в

на нова народна власт, 
тна в най-висш законодателен и изпълки- Град Ниш, център на Ниш

ки регион, еди-н -от най-гол е
стопанскимите културни и 

центри в СР Сърбия завчера 
чествува 37 години от освои 
бождението на фашизма. По 
този повод в залата на йаро 
дния театър бе устроено тьр 
жествено събрание, на кое- 
т-о на заслужили граждани бя 
ха връчени октомврийски на 
гради спомен—планети „Осво 
бождение на град Ниш".

По повод Деня на универ
ситета се състоя и заседание 
на Скупщината на У ни версите 
та на която бяха отчетени ре 
зултатите в областта на наука 
та м образованието и връче 
ни награди на студенти и про 
фесори, бе открит Спомен— 
дом на народния герой Мия 
Станимирович, художествена 
изложба „Сичево 81" в град 
ската крепост и други култур 
ни и стопански манифестации.

По повод празника на Ниш 
бяха отчетени огромни успе
хи на греда между двата ок
томври. За една година 
Ниш бяха пуснати пет фабри 
ки между които три на Еле 
ктроната промишленост, фаб
рика на кранове и фабрика 
„Козара" на НИТЕКС. 9000 се 
менства получиха нови жили 

а повече от 2000 са в 
това ниш-

V.

Извън тесния кръг{От 1-ва стр.) да кажем колко като центра
лен комитет колективно и по
отделно сме отповорни за на
шата икономическа и общест 
вена обстановка — каза тя- Би 
било добре ако бихме могли 
дз кажем,

веният договор за кадровата по 
литика, според която е било 
необходимо да се консултира 
ЦК на СКС. Отговарайки на то 
зи въпР°с председателят на 
ЦК на СКС д-р Тихомир Влаш- 
калич каза, че са проведени вси 
чки необходими консултации, 
а изборът е извършен съглас 
но Устава на СЮК (член 81).

или разпускане на първичните 
организации недостатъчно пол 
зуваме, а редки са и явлзниЯ- 
та за изключване 
лич съЩ° посочи на опасното 
явление на обобщаване, че 
функционерите сами по себе 
си са носители на различни 
злоупотреби на постовете, при 
вилегии, високи лични доходи 
извън резултатг-гте на труда, с 
което се нарушава авторите- 
тцт на функцията. Вярно е, че 
слабости има, има и такива, 
които злоупотребяват функци
ята или не са способни за нец 
но такива трябва да се назова 
ват с имената им, а не проб
лемът да се обобщава.

първи резултати, но — както 
каза Айша Хашимбегович, 
впечатлението е, че за из
борите да се решава в тесен 
кръг хора. Има случаи освен 
това, че един човек носи по 
30 функции, а че същевремен
но нито една не изпълнява 
както трябва. И дълго задър
жано на кадрите на определе
ни функции — според думите 
на Илия Чупурдия нанасят го
ляма вреда на 'последоио1тол- 
нотр провеждано на кадрова
та политика. Неразбираемо о 
също така и неприемливо яв- 
лението на измисляно на ра
ботни места за създаване на 
хляб на кадри след изтичане 
на техния мандат.

ПО-МАЛКО КЛЕТВИ НА ВЯР
НОСТ

П ри з ов ав айк* « к ом у н и е ти т е 
по повод на изборите откро
вено да се постави въпросът 
за работата на онези, на кои
то престава мандатът Фауда 
Станкович <каза1, че трябва да 
има „по-малко клетви на вяр
ност в програмите на Закона 
за сдружения труд, а много 
повече директни въпроси и от 
говори за твоята «и моята ра
бота. . ,

— Бих обичала и ние днес

че този или онзи 
наш ход или решение, или ак- 
щ я не са били добри, не са 
били правите, не са били нав
реме. Дали това ще 'направим? 
А търсим от общинските ор
ганизации на СК това да на>пра 
вят те. Ако не се постави въл 
рос за лична отговорност на 
всеки комунист в момента, ко- 
гаго отива от функцията, зна
чи че нашите ръководства ще 
продължат по стария път и 
с-|,.с съзнание, че и те когато 
•отиват «яма Да бъдат директ
но запитани какво са и как са 
работили.

Централният комитет на СКС 
прие уводното изложение на 
Будим и р Вукашинович и прие 
решение за процеждано на из 
борите в Съю3а на комунисти

от СК. Се-

Ясминка Богданови ч посочи 
слабостите на изборите в ра
ботата на първичните органи
зации на СК. Тя каза, че в тях 
все по-малко са „вековна 

. ретари, но че има случаи сек- 
ретария^ите и секретарите да 
превземат рол ята на Съюза 
на комунистите. Така на про
фесионалните колегии се реша 
ва често извън и в името на 
първичните организации на 

Има пример в кадровата по 
литика проблемите и слабости 
те в собствената среда да се 
опитат да се прикрият с под
чертаване на обективните труд 
пости. В този смисъл Хенрих 
Селич предупреди, че 
зът на комунистите и в»-сшето 
ръководство не са успели до 
днешния ден да изнамерят по-

сек

СК.
в

Доста забележки бяха за не 
последователност в спазването 
на критериите за прием в 
Както каза Пал Бенек в него- 

влизот 'И онези,

СК.

те.
вите редове 
които не схващат задължени
ята и отговорността, па затова 
се и случва твърде бързо и 
да «напускат редовете му. Не
допустимо е все пак работии-

В общинските организации 
на СК на Сърбия изборите ще 
се проведат 'От 1 октомври та 
зи до 28 февруари идущата 
година, а «в първичните органи 
заци1И на ОК от 1 ноември до 
21 декември тази година. Об
щинските изборни конферен
ции ще се проведат от 1 яну- 
ари до 28 февруари идущата 
година.

„Съю-
Ща1

«строеж. Въпреки 
кото стопанство обърна гол 
51 мо внимание на стабилиза-

ефикасно решение за изход от цидта и постигна в това нап 
рев лени е огромни резултати 
като увеличи ръста на произ 

8°/о. Износът се

икоиомичес- ческата структура да не се уве 
съответно на потребнос 
настроението на работ-

С'ЬЩ®ств/ващите 
ки трудностти и че твъРД® чес личава 

тите и 
■ниците,

—* ТТринципът иа колективна 
работа и отговорност бележи

то се действува по последици 
те". Много мерки освен това,

водството с 
увеличи с 49 на сто в сравне 
«ние с миналата година.каквигго са оставките, отзовава 

не, разместване, сменяване
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СЛЕД ПОД 
Ж.П. БАРИ

ДИМИТРОВГРАД; 
МЕНЯВАНЕТО НА 
ЕРИТЕ

ТИТО КАЗА ■ ■■ Радост и 

разочарованиечуждестранната критика 
въз основа на досо- 

че тази кри-

(Когато става дума за
вътрешно развитие,

само да утвърди
доброжелателна и 

обик

на нашето 
гаи»ния опит, можем 
тика не може да 
лбективна, но ме е повече--—■*&г.т:, да —

и .слабости, но

со кпжЬ, чо о
злобно. Зощото тя димипроогродски

'бариери бя*о подмен, 
с нови, въпреки, чо и сто 

същото робота, 
това преди3- 
всичю', защо- 

по-хубав ос 
изглед на самия 

който -на разстояние 
се намират

Този днина извее
те ж.п.

дай недостатъци и сетне това 
поичините за евентуалните трудности 
иска да признае, че именно ония н^-сол ми труд 
«оси идваха отвън, ниво иска дп говори за наш

въпреки някои слабости, нога о 
тези наши критици биха признавали и нашито поло
жителни резултати, върху които хвърлят с,гнка из- 

слабости, проявили се през изминалия седем- 
би било по-трудно да

‘НИ
рито вършеха 
Разбира се, че 
вика радост у 
то новите дават 
готически

постигнатиуспехи,

град в 
.от 1 километър 
3 такива бариери.

вестни

топа соНо не само заради
рид в а х а д и м итр о в гр адч ан и. 

Радостта

граждане на
за себе си — всеки да изгражда социализъм

позволдват. И други
че си имат още

как- тлм, 
разнася хе, 

можем

идваше огчко КОМЕНТАР
както условията муто знае и 

‘имат слабости и трудности — знаем, 
— а ние не се радваме

че из преда се
спокойно 

СЛУХОВЕ, чо стари 
ацяли да бъдат

сега вече 
да кажем 
то бариери, 
сложени на т.н. 
ки" — на но

за това, но жела-
как много
ем по-бързо да ги преодолеят. Трябва дп с1,щес 

деструктивна критика, 
случай ще бъде възмож- 

поддържат нв само нормални,
За изпълнение 

на решенията
твува взаимна подкрепа, а не 
и убеден съм, че е такъв 
но твърде тясно да се

и добри приятелски отношения между соцмвли.

„черни точ- 
осигурсннте 

крайградскитеж.п. прелези 
селища Белеш и Градини. Да 

тези

в
,но
етическите страни.

(Из речта пред Първмя конгрес на работничес
ките съвети, 25 юни 1957 год., Белград)

НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА РЕШАВАТ 
ЗА РАЗШИРЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

добавим, чо именно на 
необезпечени прелези твърде
често се случват нещастия, в 

няколко души досега 
животите си.

е Босилеградкоито
загубиха и 
тук и разочарването, 
менатите прелези и

ОБЕДИНЕНИЕТО нв товарния транспорт 
скв община не е нова тема. Досега тоя важен в^р- за 
стопанството повече пъти е бил не дневен ред на разли

От
че спо 

по-ната- 
и до сегаНие вече отдавна прокламирахме принципа, че

бъдат
в3 самоуправителните органи

се с тази
тък остават както 
— неосипурени.

Нима има нужда да „подсе 
щаме" отговорните, че човеш 
ките животи са по-скъпи от 
всичко друго, и че старите 
ж.п. бариери1 които до ско
ро служеха в Димитровград 
ако бъдат сложени в Белеш и 
Градини биха могли да пре
дотвратят евентуалните бъ
дещи катастрофи, които напо

комисии итрябва да чни заседания,
организациите на 
дейност. 1 _ 
с които разполагат остнзлите

га", Напредък" и

(непосредствените производители 
главни носители на разширеното производство,

досегашната практика и резултати от труда на 
и обществено самоуправление убе-

сдружения труд, занимаващи 
Съгласие за обединение на товарните

стопански организации „Сло 
Автотранспорт-

за- камиони,
щото
работническото 
дително потвърдиха 
икономическото значение на решенията на непосред 
стеенкте производители в рамките на техните органи
зации. Това произтича ,от непосредствената 
материална и обществена заинтересованост 
член на колектива, така че винаги да намира и 
доброто и най-рационалното решение на проблемите

инвестирането и

Горската секция *ъм
обществено-политическите ср

обществено-политическото и

ната организация дадоха и 
ганизации и Общинската скупщина и нейните органи.

реална, за сдружаване ка тоя 
посочените орга 

развитие в общината, 
стабилизация стана

обществено-икокоми

Икономическа ©лравдателност
на всеки 

най-
не само присъществУвавид транспорт 

мизации, но за цялото 
Особено сега, когато

стопанско 
икономическата

решаващ фактор за по-нататъшноз'°
политическо развитие на самоуправителното ни об

на производството и планирането, 
производителността на труда в своето предприятие, 
с цел за постоянно повишаване дохода и фондовете 

организации, а с това и" на своите

следък заиестиха.
Т. Петров ческо и 

щество.на трудовите 
лични доходи.

Такава непосредствена материална заинтересо
ваност, с цел за по-рационално управляване — включ 
вайки *и необходимостта от разделението, на труда, 
специализацията на производството, кооперирането 
V1 другите видове на сдружаване и интеграция — ни
кога не може да се' развие при политическите фак
тори извън или над производството, без оглед на 
тяхната съзнателност, воля, знание и способност. От 
друга страна такова положение на непосредствения 
производител е най-добрата основа за свързване на 
производството с постиженията на съвременната на
ука и! технология.

(Из доклада пред Осмия конгрес на СЮК, 7 
декември 1964 год., Белград)

дейност, сзМощ;костите при товарно-транспортната
50 на сто, а биха могли да се ползуватга се ползува с 

най-малко с над 80 на сто. Това ще даде възможност да 
се намалят разходите при тоя ВИА транспорт: амортизаци- 

разходите при горивото, гумите, мастните отчисления, 
слото, резервните части и прочие.

Със сдружаването се съ3Дета и образува материално 
по-мощна трудова единица, която в рамките ьа Автотрзн-

услуги в товарнияорганизация ще изпълняваспортната
транспорт по-качествено, бързо и навреме. С по-нататъшно-

от-то си развитие и разширяване може да се развие в 
делна основна организация за товарен 
така се създава възможност за по-добра и рационална ор

транспорт. СъДДо

ганизация на труда ,с цялостно ползуване на мощности
те, без съществуване на нелоялна конкуренция на органи 
зациите, която досега беше особено подчертана.

С обединението на товарния транспорт има по-гол-БОСИЛЕГРАД: ПОДГОТОВКА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ УЧЕНИЯ в АКЦИЯТА НИЩО НЕ 
БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА" • :I яма възможност и за възобновяване на возния парк, а 

разширяването му ще бъде в съзвучие с възможностите 
и потребности за положителното присъ,-отв*е на икономи
ческите принципи на действуване: продуктивност, иконо
мичност м рентабирноот.

Ако добавим и това,

Пълно единодействие на субектите
В организациите на сдруже

ния ТРУД, училищата и мест 
1ните общности в Босилеград 
ока^ община се вършат интен
зивни подготовки за заключи 
телните учения в рамките 
на акцията „Нищо не бива да 
ни изненада", които ще се 
проведат към края на месе* 
ц-а. Тази активност се .отвива 

в началото

ни са всички условия за ус
пешно

че в посочените организации с 
разединен товарен транспорт, досега почти винги камиони-

то поделение, което също 
е важно звено в подготовкапровеждане на учени 

ят.а и останалите запланувани 
активности в рамките на акци 

„Нищо не бива да 
изненада". Планирането 
тепалите подготовки са извър 
шени навреме и качествено,

те в една посока отиват празни, а при това изразходват по 
рив,о и създават други разходи. Нуждата за обединението 
ютава по-голяма. 
билизация

та за провеждане на акцията 
и в целокупните активности 
н а нас елени ето общинатаята Особено сега, когато (икономическата стани в
за отбрана и защита.

В досегашните учения 
цията „Нищо не бива да 
изненада"

и ос на всяко място и във всяка среда ггърси иконо
мисван е, пестене и кол кого ев ак възможно повече рационални но използуване на суровините и енерпията.

■а отзивът на трудовите орга 
низации и местните общнос
ти е пълен.

пълна изява е по 
единодействието на 

акцията и ви
Имайкилуч.ило 

носителите на
предвид посочените предимства на обедине 

|Н)ието, а в съгласие с провеждането на икономическата ста 
(билизация съществуването на

според приетите 
на годината 
що така 
тен план на 
преглед
тните активности за

всенародната отбрана, жна задача. Запасните коман
дири и единиците на ггерито 
риалната отбрана и граждан 
ската защита оказват ценна 
теоретична и- практическа по 
мощ, а и сами се подготвят 
за изпълняване на 
част от задачите и задълже
нията, предвидени с плана
на акцията. Извънредно е и 
сътрудничеството с прани чно-

сокото съзнание наОрганизациите и членовете
на Съюза на комунистите и те се м гражданите, пионери^ 
останалите обществено-п.оли- тв и младежта, които тази ак 
тически организации сериюз ЦИЯ 

субекти- но са се заловили с тази ва-

трудещипланове, а съ- 
е изготвен конкре 

заключителния

(отделни товарно-транспорт-
(ни единици с различна конкуренция и с ползуване с 50 
«а ото 'от мощностите обществено е .неоправдаемо. За
това трудещите, се а преди 
«омунистите в посочените

схващат като една от 
наи-важните задачи в (оопособ

на отбранително-защи
всичко членовете на Съю3а на 
организации,яването си за крепка отбра 

на на .обществото
трябва час по-те на

и обществената самозащита. 
С този план се предвиждат 

състезания 'по спорт 
ПЪ“

коро, още един път да раздвижат акцията и успешно да 
я^реапкзират. 3аЧото всЯко отсрочване съ,вдава нови раз

8 това 
ганизации и

от евенту 
ален агресор и за защита на 
обществените блага по (време 
на евентуални природни бед
ствия и катастрофи.

редица
ма стрелба, оказване на 
рва помощ и учения 'в Р«ли 

.области «а гражданската

обществено-политическите ор

; :°~° Аа ДеЙ1:тау,ват' 1Воичми «™С™П«пораветбакаията 
и които с думи поддържат обвинението, а в практика «е,

се потърои партийна и трудова отговор-

отношение и

още
Всичко това дава здрава ос 

нова за пълен.,успех и в зак 
люуителните

своята
чни 
защита.

ТЯХ требва даПанайот Дой 
на ОК на 

създаде

отучения в акци
ята „Нищо не бива да 
изненада".

Както изтъюна 
чинов, председател

;ССТН в Босилеград,

ност.'ни
К. Г. м. я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В КЛИСУРА

АКТИВНО - В СРЕДАТА
..Първичната партийна •на временна работа във вът 

решността на страната, пона 
отоящем актив,но действуват 
над половината. Макар и 
намален състав/ ,разбира се

.да се справя понеже все 
по-малък е броят «а млади
те, които остават в селото. 
Но, всичко това не значи, че 
партийната орпанизация е 
използувала всички усилия и 
възможности.

орга
низация в Клисура е същин
ски двигател .в местната общ 
ност, а работата и развитие в
то на същата всъщност 
са нейните успехи. Жи
знените въпроси на средата 
и разрешаването им са всеки 
дневна задача на членовете 
•ма Съюза «а комунистите, ко 
ито действуват м с останали 
те обществено-политически си 
ли и на дело показват ролята

Голямо внимание се посве- 
щавт на идейно-политическо 
то издигане. Всекидневно 
създават нови условия за ра 
бота.

За отбелязване е че тази 
партийна организация често 
провежда съвместни заседа
ния с първичните партийни 
организации в Кострошевци и 
Драни ци. Отговорът на въп
роса защо това е така е йе 
тези местни общности имат 

интереси в

се

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СТАНИМИР ИВАНОВИЧ ЗА В. „БРАТСТВО*' 
И РАДИО НИШ и задълженията си.

с много по-го-леми усилия не 
губят от дееспособността сиг— Покрай останалите въ

проси, които обсъждаме 
организацията 
ретарят Любен Михайлов — 
винаги се стремим да раз- 
движаме инициативи от зкл- 
чение за целокупното обще 
ствено-политическо и битово 
развитие на местната общност. 
Успехите са налице и в ре 
зултат на непрекъсната рабо 
та много проблеми останаха 
зад нас.

доста взаимни 
развитието си.Димитровградска община ще 

служи за пример в СР Сърбин
в

Значително внимание тази 
партийна организация посее 
щава на идейно-политическо 
то ои и марксичесио 'издига
не. Постоянно обработват тз- 

•от тази област, а лектори 
са самите нейни членове. Тук 

започна и предизборна.
Един проблем

казва сек- Пред тази първична парти 
йна организация занапред 
предстоят твърд- важни за 

от всекидневните в 
местната общност, изборната 
дейност и делегатската систе 
ма до пълното осъществява 
не на целите на икономическа 
та стабилизация- А както
подчертава Мих-айлов — мя
сто за съмнения е успехите 
няма — целите са ^снн, а за 
осъществяването 
рим.'

дачи

вече
та нейност. 
обаче обременява по-успеш
ната Й работа — през наето

ната е с 6 процента по-голя 
ма от тези в СР Сърбия- Те 
зи успехи, преди всичко, са 
резултат от развитието нз са 
моуправлението, което дава 
широк простор за разгръща

не на твсрческит-з сили на 
трудещите се и гражданите. 
Доходното свързване нз орга 
низащ ите на сдружения труд

През миналата седмица в' 
Димитровградска община пр-з 
биваза Станимир Ивзнович, 
председател на Съ,Ю3а на син 
дикатите в СР Сърбия- Отзо
вавайки се на молбзта на ко 

„Братст-

ЯЩата година не е приет ни
СК. СПървичната партийна орга 

низация има над 20 членове. 
Вследствие обаче нз една 
част от членовете, които са

то един нов член е 
проблем. им се бо-кактоочевидния 

подчертава и секретарят, °Р
ганизацията не може успешно

респондентите на 
во" и Радио Ниш да сподели В. Б.
за впечатленията си др.__ С.

Ивакович заяви:
— Въ.з основа на краткото 

си пребиваване в Димитров
град, посетих ООСТ ,,Тигър" 
и конфекция „Свобода". Мо

га да кажа. че в тези органи 
зации на сдружения труд са 
постигнати хубави резултати, 
въпреки че и те срещат го
леми трудности в работата

от общината със сродни орга 
низации в региона и републи 
ката говори, че Димитровград 
ска община в скоро 
ще стане за пример в наша
та република. Считам, че и Ди 
митровградска община, в коя
то предимно живее населени 
е от българската народност, 
на дело показва как действу 
ва по посока на по-нататъш- 

укрепване

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

Разгледана 

развойната програма 

за 1982 година

време

си.
община

със собствени сили и с помо 
щта на републиката и по-ши
роката ни общност постига 
завидни резултати й с бързи 
крачки се стреми да догони 
по-налредналите общини в ре 
публиката. Заетостта в общи

Димитровградска
ното развитие
на братството и единството, 
една от най-светлите придо
бивки от нашата революция, 
каза меЖду другото Ивано-

и

Делегатите на Съвета на 
обсъдиха

Аей

Съ
общи ост и

На отделно заседание 
ветът нз местите 
разгледа отчета по провежда 
не на генералния *' детайлен 
градоустройствен план, 
те на произведенията и услу 
гите в компетентност н,з об

щината, цените за превоз на 
пътници и товари в съобщи -

НА СЪСТОЯЛАТА се съвме 
стна сесия на трите съвета на 
скупщината в Бабушницз цен
трално място 
то на проекта на 
н.ия план по развитие на Ба- 
бушнишка община през 
година,
ване на задълженията за за
доволяване на съвместно и 
общо потребление, както и 
бюджета за идущата година.

сдружения труд 
анализа по стопанскатавич.
ност за период януари —юнизае обсъжданеТ. Петров
1981 година, реализацията на 
учебното дело в

общзстве-
основните 

1980/81 година
цени

училища през 
и пр.

1982
основите за утвърждаКратки новини

Делегатите на Съвета 
сдружения труд и делегатите 

Обществено-политическия 
съвет разгледаха 
осъществяване 
политика 
ина с обзор върху състояни
ето, потребностите и възмож
ностите за обезпечване профе 
сиснални кадри, анализ за за

етостта и състоянието на не
заетост в период от януари- 
юни 1981, както и информация 
та по изпълняване на 'прогр&м 

задачи на професионал

ната служба по настаняването 
на работна ръка и приемане

то на стажанти.

на

на основно училище „Моша 
Пияде" и Междуобщинския 

развитие на образо 
и възпитанието ,,Дрин 

ка Павлович" от Ниш. Д 
но бе предложение за в-ьве- 

на двуезично обуче 
което трябва да се при-

Координационното тяло за 
кадрови въпроси към Общин 
ската конференция на Социа 
листическия съюз в Димитров

нз
анализа позавод за 

ванието ф ОБСЪДЕНИ И ПРИЕТИ 
РЕДИЦА РЕШЕНИЯ НА ОБ 

ЩЕСТВЕНИТЕ ДОГОВОРИ, КА 
КТО И АНАЛИЗИ И ИНФОР 
МАЦИИ

на кадровата 
в •Бабушнишка общ

Освен това, делегатите се 
запознаха с някои изменения 
на обществените договори и

аде.град миналата седмица прове 
де заседание, на което бяха 

въпроси във* връз ждането 
ние,
лага 
на настояще™ 
на във

рошения, регламентиращи въ 
с е л с к остоп ан с к от о

разгледани 
ка с избирането на ръководни проси от 

оазвитие. Касае се за субсиди 
селско

във второто полугодие 
учебна годи 

всички образователно- 
организации в

накадри в организациите 
сдружения труд и делегати в 
самоулравителните 
на интересите.

На заседанието между дру
гото бе констатирано, че само 
управителите 
довите колективи
посвещват гго-голямо 
ние на планирането на ръко
водни кадри, като при 
се върши по-добра селекция 
и обективно оценяване каче-

рането на определени 
стопанско-хранителни произоо

общности
телно-ранспортния отрасъл, це 
ните за водата, канализаци 
ято и останалите комунално- 
битови услуги.

възпитателни 
Димитровградска община. На 
заседанието 
представители
съвет на

Важно място бо отдодения-
лено и на програмата на есенприсъствуваха

«а Просветния 
СР Сърбия, Рзпуб-

нитеоргани в тру 
трябва да

ната сеитба.

за основноликанския съвет 
образование 
обществено.политически 
ци от Димитровградска

в ни ма
и възпитание и

дей
об-

това
Следва да се отбележи, че 

съвместната сесия на тритеЩ* на.
сествата на кадрите, които 

предлагат за ръководни
* * * съвета започна след едноча

сово зткъснение, тъй като 
мнозина делегати не бяха Д° 

обсъ^к- 
■аж 

община

лос- Миналата седмица в Общин 
СКС в Димиттове. Стипендирането на де

фицитни кадри, бе
ския комитет на 
ровград се проведе съвеща- 

със секретарите на пър 
вичните партийни

във врт>зка с провеж- 
орга-

СК в общината.

посочено 
трябва да 

заеме по-важно място в кад 
ровата политика в общината.

шли, въпреки че се 
даха доста интересни и

на заседанието, ние
орга низа

ни за развитието на
зо идущата го

ци и
дането 
низациято на

на изборите* * *
На 8 октомври в Димитров 

град се проведе съвместно 
заседание на трудовия съвет

та документи 
дина.

Ст. Н.БпбушницаТ. П.
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0401К1Н0ТВО• НРОИ31|ОДС1Ви
ПРОМИШЛЕНОСТ „ЛУЖНИЦА'

в ХИМИЧЕСКА'
ЗАЛЕСЯВАНЕТО, ЩЕ ПРИСТИГНАТ ЛИ МАТРАПАЗИТЕ1ПРИСТИГАТ БЛАГОДАТИТЕ НА

Засега—всичко под контрол Валутните средства 

спират машините>о ОбЩим-^ ше на дневен род
ската скупщина и органите >■
форумите ма общоствено-по- 
литичвсюи1Тв организации.

Стана вече всекидневна практика матрапазито да 
лесна заработка в Босиле.намират „рудници" за 

градска община. Напредна животновъдството — за
почнаха да прииждат различни „търговци". За един 
динар, колкото даваха повече от „Напредък", те доб 
ре „замедваха" пръстите си. Сетне хората 
наха да събират гъби и ето ги пак матрапазито. Ид
ват във всяко време — денем и нощем. На босиле 
градския зелен пазар матрапазите са „всестранни 
селскостопански производители". Тази година все по. 
вече можеше да се видят камиони, претоварени с 
борови греди. Дали всеки от технито стопани строи 
къща!

1

ДО ВАЛУТНИпродажба на гъби —об-Обаче всяка подима в 
шината израстват нови гори, 
чиито дървета и занапред ще 
се продават като строителен 
материал. Жилищното строи
телство в общината ще аб-

• С
СРЕДСТВА

започ-

НЕПЛАТЕНА ПОЧИВ-
ф РАБОТНИЦИТЕ — НА

КА

средства не ® ЧУЖ 
на „Лужница",

раб от- валутните
бина, «о
ва ще дойдат суровини 

които с дни

Осемдесет и трима 
„Лужница"

организация «е сдруже- 
„ Полиестер", ие

тота 
за ма 
стоят, 

които не

малка частсорбира съвсем 
от количествата, които ще са 

Тези

— основ-ника на 
матапредлагани на пазара.

безспорно ще бъ-
мзтъква инженер Якимов. В 
потвърждение на това е Фак 
тьт, че разредяването на бо
ровите гори не върви с же- 

някои стопани

шините,
■както н 
достигът сериозно застраша-

С интензивна и непрекъсна 
та залесителна дейност през 
изтеклите 37 години в Боси- 
леградска община се създа
доха няколко хиляди 
ра млади борови гори. Сега небрежно се отнасят към т«-

труд 
машините

кия

палят
два и половина 
болниците се намират на не
платена почивка, докато 
говорните в химическата про
мишленост търсят начини да

простори 
дат на прицел на хора, на кои

за онези,повече от 
Ре-месеца.

то е при сърце с малко тРУА 
да изкарат големи заработки. 
Още повечз ако се има пред 
вид, че високата цена нп стр 
•оителния материал в градо
вете още повече 'Ще се уве
личава. А в Босилеградска об 
щина една борова греда со 
продава за 200 — 300 динара. 
И още нещо: матрапазито ве

в а.
Договорът бе постигнат ме 

химици- 
банките

хекта- лен*# темп ог-
жду кооператори и 

прите, „Лужница"вече техните дръвчета са год 
ни за различни цели в строи
телството. „Стройните снаги" 
«а младите борове най-често 
се.' ползуват за конструкции 
■на ..покриви. Затова все 
чеото в порите навлизат секи 
рата и моторната бичкия- Съ 
ществува 
дите борови гори?

Засега не съществува ни 
каква опасност — казва Мин
ко Якимов, инспектор по гор 
ехото стопанство. Ние се гор 
деем, че сме една от най-бо 
патите общини в републиката 
с борови гори. Над 1000 хек
тара гори вече трябва да се 
проредят, тъй като на време 
то са засаждани гъсто, а е 
необходимо и да се отстра
нят и заболелите дръвчета. 
Проредяването се върши под 
строг контрол на горските па 
зачи. Именно, мито един сто
панин-на борова гора не мо
же да продава борови гори 
без позволение.

динари за финаиобезпечен* 
сирене иа изкупени и лрода 
дени на износвана, но не спо 
ред договора, а за своя смет 
ка. И тогава както в приказ-

намерят валутни средства. 
Черните валутни облаци зз- 

ООСТ „Полиес-страшават и 
тер", който работи с 60 иа 

„Тъкачница"
по-

мощности,сто
и ,,Метилкрилат" 
празни складове, но послед
ната доставка от 40 тона, ло-

ките — избухнаха нрави, до. 
говорът е нарушен и валутни 
те средства не дойдоха - от 
к ооп ераторите. 
да от омаз народна, че дого 
ворът дом строи, тогава все

ки коментар е излишен. Ос

тава обаче въпросът: защо

съЩо иматче са намерили сметката си 
в продажбата на дърво за 
■отопление.

ли заплаха за мла-

Ако се изхож<не засега премахна опасност
та от застой, поради 
на суровини. В момента, ко- 
гато пресъхнаха всички ва

лутни вентили „майката при

рода предложи решение. Ако

Очевидно, и тук е нужна 
бдителност. Когато се касае 
за матрапази, най-добре е 
„да се предотврати отколко- 
то да се лекува" тяхното вр

едно действуване. 
борбатт срещу тях 
нз е лесна.

липса

и на това място не е запак
Защото
изобщо

читан прекият интерес, защо 
е извършена атака срещу е- 
дин наистина полезен дог о- 
ворГ

химическата промишленост с 
■динари финансира изкупува

нето на гъби на земеделски

те коопераци*--, а те продаватК. ГеоргиевБорова гора Д. Б.

зи задача, не схващат полза
та от разредяването. ПЕРСПЕКТИВИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Да се засеят по—големи площнИстина, напоследък все по. 
често може да се види ками
оните да се натоварват при 
осветление на фенери и реф 
лектори. Такива зрелища пре 
дизвикват съмнения и различ 
ни спекули. Но засега няма 
причина за загриженост —

Стоп&н»те на боровите го
ри главно продават отсечени 
те дръвчета. Така и по този 
начин създават известен до
ход. . А там, «ъдето доходът 
се създава по- такъв начин, 
задава се и сянката на -раз
лични матрапази. Има ли ги?

;— Все още не. Според сее 
Денията, с които разполагат 
инспекционните служби, боро 
вите греди- главно купуват ли 

се нуждаят 
вид строителен материал —

ф В ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ — НА 
СКОТО СТОПАНСТВО СЕ ОТДЕЛЯ ВАЖНО МЯСТО

СЕЛ ходимо е да се търсят 
гъвкави облици на сдружава
не, както и да се прилагат 
законопредписанията в 
област,
остават незасети V необработе

по-

През идущата (1982) годи 
на в Бабушнишка община се 
предвижда увеличение на сел 
ското производство. Тъй като 
реализацията на програмата 
започва с есенната сеитба, 
според сегашния план с пше 
ница трябва да бъдат засети 
3700 ха площ. Предвижда се, 
също така с царевица да бъ 
дат засети 3600 ха,
1900, с картофи 650, с ечемик 
400 и с фураж 800 ха. Тези 
предвиждания напълно съо- 
тветствув1ат на природните, чо 
вешките и материални потенцй 
али, с които разполага об
щината.

ри стабилно развитие на този 
отрасъл. Занапред ще се от
деля по-голямо 
върху създаването на усло
вия 39 различни облици 
сдружаване, което трябва да 
допринесе за укрепване 
материалната база ма 
дуалния сектор.

тази
,, всичко е легално и полез
но"

доколкото площите
казва Якимов. внимание

ни.
От тази констатация човек 

наистина трябва да бъде до
волен. Защото

на

На селското стопанство в
наматрапазите 

създаваха и създават много 
проблеми и недоволство в об

предстоящия -период се от
деля вжно място в общата 
икономи ческа

индиви

стабилизация
не само в Бабушнишка общи
на, мо и в републиката и в 
страната изобщо. Това н-алага 
да се' мобилизират

’ ца, които щината. Затова тяхното вър- 
луване често пъгги се намира

от -този
Счита се, 

кооперации

с овес че земеделските 
трябва ло-сме

ло да поемат функцията на 
организатори на селскостопан 
ското

ИДУЩАТА ГОДИНА В СР СЪРБИЯ всички
сили, за да се осъществи пла 
на за есенната, а сетне 
пролетната сеитба.

производство, 
да доведе до ннтензивиране- 
то му. С данъчната 
и с политиката на облагани
ята през 1982 година 
да се насърчи не само 
изводството на житните 
пи култури ,но и на животно 
въдството, което в тозу край 
и-ма богата • традиция.

Гарантираната цена - 11 дин. което и и
Въпреки 

че се разчита на ^оста скром 
ни добиви: пшеница от 23 до 
25 мц/ха,

мц/ха, царевица до 25 мц/ха 
и пр., яомо е, че преломът в 
този

политика

На частните селскостопански 
производители ще се 
щат по 1,5 динара субсидии 
от републиканския бюджет

плаща от 1 юли до 
идущата година по 1,5 дина 
ра за' килограм, което с пр-о 
-и звод с тв е но-пр ода жната 
°Т 9,5 динара, ко^то утвър
ди Съюзният 
съвет, представлява общо 11 
динара.

края на
За да се осъществят набел 

даните задачи, необходим 
селското

следва
про-

овес от 18 до 20запла
е

и друв стопанство нов 
налага се

цена
подход. Именно, 
по-широко

стопански отрасъл 
се извършва постепенно. Ос
новното е

ще
-На частните приложение.^ ма 

техническо-технологически
роприятия (в (селското 
ств-о, както и

селскостоп(анс. 
пшени-

изпълнителен
ки производители ма 
цата в СР Сърбия за добиви 
те през идущата година се 
гарантира нова производстве 
но-продажна цена от 11 дима 
ра за килограм.

да ме се проявя
ва досегашната 'небрежност, 
която и доведе до 
не .на този

ме
стопан Със средства от 

окия бюджет частично
общин- 
ще се 

селското 
с е л с костоп аноки- 

комто се

създаване
С това се цели 1мотив;иране У°лс>В(Ия за по~р>а)ционалмо 

на производителите 
голямо производство и

на стагнира-
отрасъл.пол

се л'ок о стопанските
за развитието ма 
финамсират 
те служби, 
стопанство. Досегашните 
ЛИЯ за обединение 
делските

зуване ма 
площи.

«Ъ'М по.
Иеотдавна 

Общинската 
Дена единодушна 
на небелязните 
в селското

иа сесията на
скупщина бе да- 

подкрепа

дос
тавка на пазарните излишъци 
на хлебното

С' проектозакона за субси
дии на пшеницата, който 
*ЪРАН Изпълнителния 
Редубликата

грижат
ус-и- 

на земе.
От друга страна, 

се, че само -с облягаме 
частния сектор трудно може 
да се направм прелом 
обла'ст. 'Необходимо е по-ус- 
коремю развитие ма •обществ.е 
ния сектор .на селското стопан 
ство, който трябва да

жито. Предвиж
да се перз 1982 година 
изкупят 450 хиляди 
ница. За 'субсидии е регтуб 
ликансиид бюджет ще бъдат 
обезпечени 675 
нара.

Ут- посочва
съвет, мероприятия 

стопанство, а пла
на кооперации м създа 

ван-е на силна земеделска ,ко 
операция не дадоха 
лни резултати.

С оглед, ма обстоятелството, 
частни ръце са 

селскостопански

Да се
ма воички произ 

водители за доставените 
чества на

тона пше нов е те за есенната 
ната сеитба бяха 
за реални и

коли
организации, зани

маващи се с производство на 
млинарски изделия, ще

в -па1зи и пролет- 
отчетени 

(Осъществими.

положите

милиона ди-се за че в
големи 

площи, необ
осигу

Ст. Н.СТРАНИЦА б
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Брой 1284 

Година XXXVIII 
16 октомври 1981 

Белград

В ТОЗИ брой:Как да се запази 

доверието
Дилемата (не)съществува: Да се 

отиде или остане
На нашите политически събрания е завладя

ла своеобразна, трагикомична инфлация на кри
тиката. Членовете на изпълнителните съвети, на

оследното заседание на Централния коми
на Съ.юза на югославските комунисти 

съвсем ясно указа на тежестта на състоя
нието, в което се намираме, по-точно, по

твърди онова, с което всекидневно се срещаме. 
А вече един ден след това заседание Лазар Мой- 
сов в Славонски Брод каза, че е 
следният момент за коренен завой в .кашата по
литика на стопанско поведение”. Отрезняването 
от заблужденията, че безпределно ще отсрочваме 
дълго предявяваната „съдбоносна година” за от
говорно, организирано поведение в стопанството 
и в духа на социалистическата самоуправителна 
система, дълго трае. И тази „съдбоносна година” 
очевидно „прекрачили” но добре е, че станахме 
съзнателни че следващата не може да прескочим.

Нашите стратези ще преценят кои са ре
алните предпоставки да се осъществи предяве
ната дългосрочна програма на икономическата ста
билизация- Тъй както икономическата стабилиза
ция никак не може да отмине политическата сфе
ра и отношенията в обществото, трябва да припо
мним, че ефектите на първата не зависят само от 
материалните условия и добрите програми. Опи
тът от последните години ни указа на факта, че 
без отговорно поведение малко може да се на
прави, че с неотговорността може да се анулират 
всички спечелени материални и политически пред
поставки на развитието.

Птет ЖАРКО БАКИЧ
делегатските скупщини, членовете на централните 
комитети в своите беседи предимно се оплакват 
как не се осъществяват програмите, нарушават 

ни едно, не
На тази зеш всеки 

е ма своето
струва ни,, настъпил по- се договориет, не струва 

друго. И като че ли за всичко това е друг виновен 
и отговорен. За някаква самокритика има малко 
думи, а за предложението и самите те да поемат

СЪ-дума. Изглежда, чен* тоотговорността
юзът на комунистите и неговите органи, поне ко- 
гато се касае за комунистите, не би смял и на
татък да остане равнодушен. „Откриването” на 
известното и отправянето на критиката към дру
гите трябва да се замести с предлагането на дру
ги сериозни програми за изход от кризата и, на 
онова без което не може да има успех, че сле
денето и контрола как се изпълняват тези про-

|От явлението на изселване 
сърбите и черногорците е премахнато 
табу, към проблема се е пристъпило 
доста сериозно, обаче още има повър 
хностност, упростяване и едностранни 
вост. — Факт е, че натисците за изсел

на

ване са съществували и съществуват и 
сега, а най-изразителен е психологиче 
ският, създаден С7,с самия факт на кон 
трареволюцията]

Грами.

Оттам, доколкото на предстоящите заседания 
на централните, покрайнинските, общинските ко
митети, първичните организации на СК не бъдем 
разисквали за това, какво е осъществено от за
ключенията на ЦК на СЮК, какво е конкретното 
участие на всяка институция и отделен човек в 
тях, кой конкретно е отговорен за неосъществе
ното и, разбира се, на виновниците „да заблаго- 
дарим на доверието” — досезите на заключения
та на ЦК на СЮК ще бъдат неизвестни.

Страница 2

Предконгресни теми

МИЛИВОЕ ТОМАШЕВИЧ

Как ще изглежда 

«партийният връх«
Може ли да успеем, ако освен отговорно

стта за углавно дело, всяка друга (политическа, 
материална, морална) е сведена на символичност? 
Още’ са редки случаите някой да отговаря за не
изпълнена програма, за несполучлива инвестиция, 
за нарушаване на закона. А все повече се убеж
даваме, че сами допринасяме за умножаването на

било да се ка- 
законите, за различнитз

Ще може ли Съюзът на комунистите, от
носно неговите първични организации, форуми и 
органи, да стане бюрократична и догматична ор
ганизация. ако разисква за отговорността, търси 
отговорността, повика на отговорност своите чле
нове? Тя ще изглежда такава само на онези, ко
ито не схващат че отговорното поведение на все
ки отделен човек и институция е основното усло
вие за функциониране на всяко организирано об
щество и на онези, на които неотговорното пове- 

отповаря, пък бездейното държание

(Предложения за бъдещата орга
низация и работата на Конгреса, Цен
тралният комитет на СЮК и негови
те органи и тела предявяват укрепване 
на принципа на демократичния центра 
лизъм и обогатяване на инициативата 
за колективната работа и решаване.

Страница 3

стопанските и другите трудности«
за изклинчване отсае

облици на узурпация, неизпълняването на догово- 
рента политика или за директните посегателства 
срещу основните революционни придобивки. Не 
може да се запази бездейното наблюдаване и 
благонаклонност към носителите на такива явле
ния- Вместо изправяне пред отговорността и при
лагане на санкции, започнахме упорито да прокар 
ваме тезата, че никому няма да „отрежем гла
вата” и че трябва да заздравяваме отговорността. 
А между „заздравявянето на отговорността и 
„отсиченето на глави” съществуват множество 
същински мерки, които защищават човешкото до
стойнство, обаче и подразбират и правна, полити
ческа, материална или морална санкция за накъР* 

обществените норми, законите, про-

надение
Съюза на комунистите към всичко което става е 
най-добра гаранция да не се отклоним към дог- 
матизъм и „администриране”. Съюзът на комунис
тите трябва да разчита на елементарния факт, че 
е най-отговорен за съдбата на социалистическото 
самоуправително изграждане на обществото, но и 
на собствения си растеж че самото повтаряне на 
становищата и определенията, пък и с акцията, 
която не следи доглеждането на осъщественото 
и кой за какво е.отговорен, силата и влиянието 
му са ограничени.

Пред изборите в Съюза на кому
нистите

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

По близко ДО 

същинските теми
няване на 
грамите и договорите.

Съюзът на комунистите се намира пред 
големия дълг да мобилизира своите членове, а 
с тях и всички трудови хора и граждани на ак
ция. Доверието, а то е толкова много необходи
мо, единствено се спечелва с решителност, после
дователност, позоваваме на отговорност в афир- 
мацията на положителните стойности на общес
твото, обаче и с безпощадната борба против сла
бостите и деформациите. Различните покушения 
към общественото имущество, корупцията и дру- 

облици на узурпация на обществените сред-

В това отношение изключителна е ролята 
отговорността в об- 

на властта, обаче не
на Съюза на комунистите за 
ществото. Той не е носител 
бива да му'е все едно как се управлява с обще
ството; не приема решения, обаче непрестанно 
трябва да се пита какви са тези решения, как се 
провеждат, кой ти изиграва. Носители на управ
иите и други функции главно са комунистите, сто 
защо трябва да се очаква, че в Съюза на кому
нистите ще започне с обсъждането на въпроса 
за конкретната отговорност на всеки негов клен 
за стабилизацията. Бива ли безотговорните и не
способните да чакат изтичането на мандата си за 
да отидат а никак не е по-малко значителен въ
просът —• трябва ли Съюзът на комунистите да 
чака добрата воля на такива да заминат от по
ста, за който не са? Разбира се, Съюзът на ко
мунистите не поставя с директиви на функциите 
нито ги сменява от тях, обаче неА°нУ°™мо е из
чакването на идейните акции «-ответни, на. роля
та му към онези, които охотно се чувствуват и 
когато са най-безотговории. Авангардът не изди 
та нито сменява, обаче трябва да се пита за о - 
гоеорноша, за качеството на делата, р® причи
ните на лошите дела, отговорен е за инициатива- 
та, за пътя до отговорността.

(Комунистите в първичните 
низации на СК в Пирот бд*а по.актив- 
ни когато решаваха проблемите, с ко
ито всекидневно се срещат)

орга-

гите
ства или човешките права нямат винаги голяма 
икономическа тежест, обаче недвусмислено е че 
Съюзът на комунистите с ефикасната си борба 
против тях ще спечели огромен морално-полити

чески капитал и доверието на масите.

ИЗЛОЖБИ

РАДКО МАРКОВИЧ

Литературата през 

Народиоосвободитвлна- 
та борба

Трябва спешно и неотложно да постигнем, 
щото да не се* озовем пред „пропастта, нъм коя
то води днешното неотговорно поведение в про- 

политичесиата стабилизация" (.Навеждането на
Мойсов). Това като комунисти и отговорни 

хора нито смеем нито можем да допуснем.
зар
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ДИЛЕМАТА |НЕ|СЪЩЕСТВУВА: ДА СЕ ОТИДЕ ИЛИ ДА СЕ ОСТАНЕ л

НА ТАМ ЗЕМЯ ВСЕКИ Е НА СВОЕТО
обществения Р®Л и 

и тонове на национа-
ру шавам е то на 
мир с примеси

ЛИЗ'ЬМ- на това физиче-
жа С'ьрб-

За премахването
психическо състояниеско и си-население 

огносителио чес-
черногорскоското и

гурно не допринася 
тата ■неефиквсност 
стта в р-азоткриването *

изпълнители, А дори и то 
откркени, закъснява се

и .окончаваме!о

со оставили ло страна.
на двуезич- 

иаивно злоупо-

на органи'/е на ела- 
наказването

работни моста
Покрай това институцията 

често V1 не е 1

снет табуто,От явленията на преселването на сърби и черногорци 
към проблема се пристъпи доста сериозно, но все още има повръхностност, 
упростяване и едностранчивост. — Факт е чо натисци за преселване

и съществуват и сега, а най-изразителен е они психическия»

е

са ността е
требя вай а, с което 
затваряни вратите 
сърбската и черногорскага 

когато това о 
нужйо. Дали тук,

опити на провежда

на технитеСУна практика
гава когато са 
с раздвижването

постъпката срещу

съществували 
създаден чрез самият акт на контрарс полюцията

.на кандидадите ог 
национал- 

било йе

на
тЯх, нарушителни

се преобразякомисиите правят .опити, прзцаняв9Й|,<и 
.нечий .иск за про-

ЖАРКО БАКИЧ ност, не само 
обходимо но и 
жо би не о имало

те заявления понякогамо-оправдаемостта на сзцел процесът Д«ват в углавни сна това на по-Решаването на .проблема на пра
на ■сърби и черногорци

селва|не и въз основа 
•от .отделни лица дават или не дават своя

каквито сав лоединни случаи
обезщетените сз улът 

тъжби ло-

протака, 
полските вреди,

Съюза на югос-селването политиката нане наоб- съгласност) преселването (не може до
или

Косово, един от политическите и езика на мацилавскито комунисти на 
смолистите. Покрай останалото, и то- 

е влияело върху това,
било най-голямо т\,к-

подаване на частни
налагат служебните разписа-

настояащя со спре, но само да се отсрочи
привидно да се облекчи, пък да со 
оправдае. Не може да се спре, но са

ват на 
неже така

ществено по-крупните, в
преди всичко, от ус- чемомент зависи, 

пешността на борбата за
колко тз нави всякак 

преселването е 
на мо в главните стопански

Голям е въпроса
решават да направят тозз. 

Или, какво да изправи човек, 
са малко,

политическо ния- 
истина сепоради простатастабилизиране на положението в Пок- мо да са .отсрочи, 

очТшмната Но поради обект.вна обу причина, коато би ограничаването
** ' ... и свободата на избора на местоживза- Покрайнината —- Притцина
словеност на миналия, «асгояЩия своб°Д"'6ото првдР. 1по наруша- Митровица, А с оглед на това, че про-

ОТЕКВАТ И ИЗ ДРУГИ

центрове в 
Косовска

-■

когзтотакива случаи не 
позоваването на деди и прадеди и на 
обичайното право (всъщност на лрз-

случаи)

.на всички не ибъдещия
народи .и .народности на тази почва, то 

за -изхода

съвместен живот
.права и .на фесионални кадри

центрове в Покрайнината, поставя се,
ване на конституционните

човек. ПривЕ-дно до савсеки отделен в тзкивана по-силниязи въпоос е от значение и
° - V. япп,..л,а иск» или привидно да се през последно време, нана тази борба. Затова нац-висшите ор оправдае иска или г и

Н облекчи проблема въз основа на .то- официални и компетентни събрания и

Пок- ва е възможно,

в отомножество
нае му/и е сте ото да продаде

най-често и с опре
налага

гани предприеха определени мероприд определено лице, 
деление на цзнзта и врзмето из лро- 
дажбагз з когато по същото „право

соб

води вт,проса за успешното стопанисване и 
икономическата стабилизация, върху

но това нз 
същинските причини 
често се

тия и всички прогресивни сили в 
райнината раздвижиха идейно-полити
ческа акция за разясняване и реша- пред комисиите 

проблем.

никъде понеже
заобикалят което тъкмо такива професионални ка 

дри би можали до голЯма степен да се не дава възможност други със
свободни куло-чз няма да се

естоживезнето.
поради страхуването,ване на тозе-' чувствителен 

Тази активност, както неотделима част
ственика да стъпват в

отношения? Макар че това
датат принос.

В исковете за отиване обаче чес-
получи одявление на м

Покрай това, знае се, че хора оти 
бе това фамозно одявление, па

продажни
е общоизвестна и ие от скоро проя-към 

поло ват и
от целокупните усилия .насочени 

•стабилизиране на политическото 
жение в Косово .продължава на две

то се прикриват истинските причина с 
след това го търсят, след свършени,, даване не обяснения, че се отива на 

заменяването по-добра работа.Но, Е-стината, за съжа

той би искал и на някого 
би могъл

ва, когато 
да се оплаква, не 
твърдения и да докаже.

Факт е, че и самият ект на вра
жеските демонстртции е влияел вър
ху ускоряването на процеса на пре
селването на сърби и черногорци 
Косово, че сам по себе си лрздставля 
ваше своеобразен натиск. Факт е и

своите
обхващат факт. Дори е зачестеноуспоредни насоки, които

анализиране на причините и обстоя- на обществените
телствета, преселването през изтек приятни условия (безправни повече 
лите десет години и усилията то да милионски долълненЕ. я). А фактът че Дин

— понастоящем и в бъдещето, в такива случаи из други краища на чем, подал иск със също о разложе
албанци, ние макар че има и доора раоота, и 

добро жилище, па и работа за сълру-

жилища под „благо ление се признава предимно само в 
и неофициално..разговори 

юрист от Джаковица е, да ре-
частн и

се спре от
дохаждат главноВ Покрайнината и общините, а страната

обективно наблюдавано, само подхраннякъде и в трудовите организации и 
местните общности са формирани от ва 
делни комисии, които се занЕ-мават с въз основа на която 
този въпрос. Но, макар че някои от 
тях частично се справят в тази рабо
та, цялостно наблюдавано, технатз ак-

Косово, гата си. Но след, това в разговора стезиса за етнически чисто
това че по време на тях и след тях 
натисците за които става дума са до
шли до по-голЯмо изражение. Но, най- 
голЯм брой от тях, макар може би до 
по-малка степен, е съществувал и гла
вно е бил известен и по_рано. Както

албанският нацио обществено-политическите
и изгра (когато е сттнало дума за негово усъ- 

на вършенсвуване) показало се е, че без 
учи- оглед нз това че е, според собствени-

активисти

нализъм и контрареволюция 
жда платформата си. 
деца на сърби и 
литца извън Косово, .дори и когато ро

Записването
черногорци в

те думи, ценен и зачитан в колектива 
и че с всички има извънредни отно
шения, отива поради напрегната ат- 

че мосфера .и неизвестност. Сигурно е, 
усилия да се премахнат), че това е линия на най-малкото съпро 

.тивление, жо, да признаем, че е и чо
вешки разбираема постъпка. Или, 

причина, община Прищинз от всички, които са

тивност не е на очакваното, нужно и 
задоволяващо равнище, а това се от 
нася и на резултатие, които досега 
са постигнали. Макар че техните за
дачи и роля, 07 формална страна, са

не отиват и когато за то- 
няма причини (поне-

дителите им 
ва на практика 
же има и такЕ-ва прояви, макар

на ръководствата и органите, но и на 
обикновения човек са били известни 
вражеските прояви и действуваме в 
изтеклите години. Била е това обаче 
•табу—тема и за публично разискване 
и, което е много по-лошо, за полити
ческа акция. Дори за опитите на 
повдигане на въпроса за преселването 
е имало и подвеждане на партийно 
отговорност. Преминавало се покрай

се правят 
също така не е извън този контекст.доста ясно формулирани, техното нес

правяне е доста очевидно. Това всякак 
е последица от факта, че проблемът отиването

вТези, които отиват или предвестява.т 
най-често като

считайки ги вероятно като неутрални подали иск за преселване, само един«а преселването, който дълго бе та
бу—тема в обществено-политическата и обективни, привеждат, уж по.добра тъ.кмо това е образложил като при-

работз, жилище, сключване на брак, чина. Трудно е да се повярва, че по-активност, току неотдавна ло-открове 
но е поставен, па затова н няма ника отиване при синове и дъщери здра 
кви опити с такива .работни тела, >но и вословно състояние. Сигурно е, 
последица на твърд формализъм, по. в голям брой на случаите 'наистина тю 
връхноетност лекомислен подход или ва е причина, но е сигурно че има и 
опростяване на проблема и от стра- натисци, онези най-откритите до, осо 
.на на самЕ-те комисии. В някои среди бено в последно време, бизарните I 
те се занимават почти изключително рафинираните, приблизително незабе- 
•със статистика и решаване нз иска за лежителни (особено ако не искат да 
°Д'ЯвЯване на местоживеене (преселва- се видят), за които само обобщено, а 
•не), па дори без малко са се прет- рядко откровено се говори, с което 
•борили и в някакви органи на решава- инак този текст се занимава. В поли- 
не_. а им а и такива, които дори сега тиката на заемането, да речем, има- 
се определят за най-благополучен ме .ло е пропуски и неправилности. които 
тод на работа. Своята права и най-знз представляваха посредствен натиск, 
чителна функция на координатор на 
обществено-политическата активност и та проблеми и поради полялата неза

етост в Косово, но не може без мно 
го да се мисли и обяснявайки трудно 
стите и слабостите само със семейност 
— да се преминава край фактите, че

чти всички останали имат някои други 
че и мотиви. това и мълчало се е поради някзкъв 

Какво този „мир„мир в къщи", 
в къ.Щи" е. подобни поведения 
донесли

ОТ ЕКСЦЕСИ ДО ЧУВСТВО НА 
НЕИЗВЕСТНОСТ

Може би на е решаващ, но си- 
и гурно е изключително значителен фак

тът за преселването на сърби и чер-

са ни
известно е.

Искали ние това 
ва, обективно наблюдавано 
ци, които условяват отиването.

ДЪЛГ КЪМ ПОКОЛЕНИЯТА,
КОИТО ИДВАТ

Сега въпросът на преселването е 
открит, подхожда му се твърде сери
озно, настоява се всестранно да 
изкоренят и премахнат. (Не е инак за 
Съюза на комунистите похвално, 
това

или не всичко то-
са натис-

нопорци в тъкмо тази напрегната атмо
сфера създадена с пролетнЕ-те контра-
революционни акции и ескалацията на 
албанския национализъм и иреденти- 
зъм, която врагът и по-нататък се
грижи да запази и 
други методи, какт.о

подгреява само с 
и застудензлите 

отжоше

се
Имало е и има в тази област дос- и разклатени междунациюнални

н,ия и чувството на 
сърбското и

ченесигурност наразкриване, анализиране и посочване 
•на прояви или случаи, п.оради подтик
ване на акцията .на целокупното об
щество за техното .разрешаване и спре 
чаване, струва се, -най-малко вършат.
А докато н>е .готвим .анализ, бе се 
чуло неотдвна на едно партийно съб- (или твърде малко от тях по отноше-

•н вселени ето)

едвам сега прави). Откровеност 
-и единство, дори м единство ка кад-

черногорското население, 
като последица от тези събития. 
цесиите случаи и !прЯките натисци и 
о-Сковете за преселване,
.не на г.ори, селскостопански

Ек-
рите, понякога нЯма в достатъчна сте
пен. Имапалежи, повърхностност и опростено 

към този проблем,
въпроса за преселва

сече-в нЯкои трудови организации и по де
сетина години не

.подхождане 
дори и прояви

вреди, фи
зически .нападения и малтретиране 
отделни лица има, Енаистина, 
телно малко, но затова

•имаприет нито един
на

на сърби и черногорци да 
опЕ-та да се представи като искуствено 
създаден, защото, уж, въобще не съ- 
Ществува, че 
сочено

нето.относи-рание, хората отиват.
САМО ОТСРОЧАВАНЕ И

сение на структурата ка 
сърбин или черногорец, или >н.а 
курсите за повече работни места при 

албанци в името 
•на някой ключ и структура на населе 
нието. Тук . не е под въпрос само бю-

.техният атзвук
и ефект са големи. Захцото не 
касае за това, че поради 
този вид ще се пресели 
отвотю върху което са 
това ще влияе и много

кон-
ОБИКАЛЯНЕ

Разбира се, не са само комисии
те виновни за това и те ке са особе
но значителен фактор, който

се
натисците от 

само домакин
неговото поставяне е .на 

срещу албанската народност, 
опита да се предсави

емат изключително

те вършени, но 
други да се

влияе
върху това, но факт, че тъкмо идейно- рократиЯта, но и .партийната 
политическата активност на Съюза на

като изкуствено

икономическа миграция, ТУК
потърси и отговорност 

инсистира на целокупна

то чистоюр пани ра шат на съЩа постъяка, 
чем се

което впро- 
чувство на 

какво

таме да сезация и самоуправителните 
орга- хната

органи, те
инертност .и, разбира се, ютго- 

без ворността и идейната

и случва. Това ‘От оня, който 
та негова

комунитсите и всички останали 
низирзнИ социали.стичесЕ<и сили, 
които

заплаха и 
ще бъде

неизвестност за това
сериозност исъвест. А и 

кадровата
значение.утре нодгреяват ипроблемът с преселването не доста че

стите люзу.нги ,и ламфлети с вражеско 
неРЯДко съдържание

Същевременно,ключовете и критериите в 
политика, трябва да се каже, 
са прилагани,

опитите за натисците 
да се обвини цялата 

в Косово, л р и ч и -
може нито да се решава, а камо ли 

:няма нужната широчина
и за преселването 
алба1нскавъобще, но и с искове 

■особено телефонн.Е-!-
да се роши, така че народностпод еднакви, , за
и интензитет, не точно такава какватю дори и по-добри условия, 'сърбските 
изисква такъв чувствителен, значителен

Защото, чрез сионалните, по

преселване,
те позиви и писаните 
врати и стени •- 

отношение на лрогре- кюй отрок трябва 
сирене или назначаване на ръководни

ните и 
онези които

проявите да се преувеличат, или 
ода в на са отишли

норъчения на 
с предупреждение до

и черногорски кадри, особено профе вслед- 
онези причини даствие на тезии неотложен въпрос, 

едминисративни мероприятия (с
.Е- ЛИ

се представят катода се отиде, „неви- 
по дворовете, на-

които
нните детски игри" мъченици 

представляват крайност.
също

така



Комунист 3
ПРЕДКОНГРЕСНИ ТЕМИ

Как ще изглежда 

»партийният връх«
Предложенията за бъдещата организация и работа на Кон

греса, на Централния комитет на СЮК и неговите органи и тела 
предявяват укрепване на принципа на демократичесния централи
зъм и обогатяване на инициативата за колективната работа и ре
шаване

Миливое Томашевич проведе и конференция на СЮК. 
~ Ето защо, както е назано, в Устава 

че не трябва отделно да се предвижда 
конференция, особено ако се има 
предвид становището конференция
та да не бъде постоянен облик на

Вече е съвсем известно,
Уставът на СЮК, на предстоящия 
конгрес ще претърпи доста измене
ния. Най- съществените са свърза
ни с името на другаря Тито. Една е 
обусловена от Титовата смърт, за- 
щото няма вече функция на пред
седател на СЮК. След това, в Уста
ва трябва да залегнат и съответните 
решения, които ще осигурят прове
ждането на Титовата инициатива за 
колективната работа и решаване.

Членовете 72, 73 и 74 на Уста
ва на СЮК, които се отнасят до ис- п л „
торическата роля на другаря Тито и вал0 Председателството, а на съ^ 
неговия избор за председател на щите 6и председателотвувал 
СЮК без ограничение на времетра- президиум от 5 членове, включител- 
енето на мандата, следователно, ше н0 и председателя и секретаря на 
бъдат изоставени. Пълномощията и Председателството на ЦК на СЮК. 
задачите на председателя на СЮК 
ще бъдат пренесени в компетенция 
на Централния комитет или на Пред 
седателството на ЦК на СЮК. Една

организиране.
Централният комитет и нататък 

трябва да остане „най-висш орган 
двата конгреса”.на СЮК

Броят на членовете на ЦК (165) и 
'начина на учредяването им (по 20 

от всяка република и по 15 от по
крайнините и организацията на СК _т
в ЮНА) не трябва да се мени. За- тралния комитет на СЮК, нормално 
седанието на ЦК на СЮК би свик- е и от неговите членове да се търси

по-активно отношение към въпро
сите с общ интерес и значение за политика и
работническата класа и Югославия- най-слабите точки в работата на вси

чки органи на СК. В досегашните 
Затова е необходимо да се а- разисквания бе подчертано 

фирмира правото на члена на ЦК Председателството на ЦК на сюи
на СЮК да се изявява в целия СЮК в бъдеще би трябвало повече да се

пп^ндчитглнд РОЛЯ НА ПК НА Да тъоси информации и присъству- ангажира върху изпълняването на
ПО-ЗНАЧИТЕЛНА РОЛЯ Ц ва на заседанията на първичните ор- становищата и политиката на СЮК.

ганизации и органите на СК във вси Това, обаче, зависи и от състава на
пКп-нчлянр чки републики и покрайнини. Председателството, понеже ако тамоосъждане к 7 има ДОста членове, които същевре

менно са и функционери в другите 
тогава същите, обективно,

между

РОЛЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
СЕКРЕТАРИ

Понеже укрепва ролята на Цен-

Провеждането на утвърдената 
решенията е една отделови

че и

от значителните новини е предло
жението в уводната част пре_ В досегашното
амбулата на Устава на СЮК — да отделно е изтъкнато, че трябва да 
на йо?ипвБро1 т^орическата роля нI ЦКИна СЮК^за“ осъще^тв^ан!

те предложения*1 и^раз^сквания^по- М™™ ^в=“устГТпра инициативата за свикване на засе- т0.

дробнГсе 3говРориОТзаа "задачите и ро- атива и нейното обоснование Гмо 
жно изискват изменение на редица г жало да разглежда Поелгрлятрл-
членове (инициативата за колектив- лята - на Председателството, а по- ството „ яко нр ппмам®Тп «Д
ната работа трябва да залегне в малко за ролята на ЦК на СЮК. еи обоснование Рна заселанне
мнозинството уставни разпоредби), Разбира се, всичко не може да то на цН на сюк на засеАание
трябва да се очакват още десети- се нормира, обаче духът на новите лен 5р0^ хора, които ще се з.ани- .
Н3 АвебъдещатаеНорганизация на фо пенесто ™Г%“м°жда а^туалн“! предложете СЪнСаТаВТ0^аН ”аСл'°0К ип° мават 0 оперативното изпълняване
румите и органите на СЮК не се идейно-политически и обществе- 6Рра*а ном из6ира свой изпъл' На задачите и заключенията на Пред
очакват по-съществени изменения. но-и„о-»о«ически вълр=>си: в подгс нително-политически орган т г 
Именно, няма да има големи проме товката на заседанията трябвало би Председателство Броят на'членове
ни в нормативното регулиране (пред повече да се ангажират всички чле- те на Председателството и негова
писване) да се изтъква, че е необ- нове на ЦК на СЮК, на заседанията та основна структура (по трима чле
ходимо да се издигат и ло-нататък да има повече диалози и ЦК по вси- цове от всяка републина, по двама 
развиват методът и съдържанието чки въпроси, важни за съдбата на ду всяка покрайнина и един 
на работа на органите на СЮК, ЦК, страната, навреме да заема стано- юНА) трябвало би
Председателството и всички други вища, утвърждава политиката и раз
органи и'организации, а особено пър движва акции, и — което е изнлю-
вичните организации на СК, трябва чително важно да следи прове- Дилемата дали Председателство нцията на изпълнителните секрета- 
да действуват по-ефикасно; трябва ждането на утвърдената политика. то трябва да бъде изключително по- ои тпабва да се задържи, при това 
да се заздравява свързаност между Предложено е по-прецизно да литичесно-изпълнителен орган на Р Р и_ пябптятя им би тоябва- 
органите на СК, да се развиват де- се определят ролята и задължения цк на СЮК или орган на СЮК ве- в начина на Работата им би тря°ва 

връзки- та на членовете на ЦК на СЮК. Ма-

Дадено бе и предложението, че 
на члена на ЦК на СЮК трябва да органи, 
се даде и правото да раздвижва не могат напълно да се ангажират

върху задачите на Председателство-

Затова
ефикасността в провеждането на 
взетите становища 
Председателството да има опреде-

с цел да се засили
се предлага

е седателството, които ще следят ак- 
р! тивността на СЮК в осъществяване

то на тези заключения и които от 
базата на СК и от институциите на 

от системата ще пренаслт определени 
факти.да остане какъв-

то е сега.
Счита се, следователно, че фун-

ло да се извъошат някои промени,мократичните отношения и 
те с масите.

роятно ще се реши така, щото пре-
кар че е избран от конгреса на ре- ДИМСтво да се даде на първото пред защото има доста сенторско разде- 
публиката, относно от конференция ложение. Предложено е съ,”ю така л,1Не я тук-таме и преплитания

^Н^ЕНЖТТОЯННАНАСфЙ1мТ^ ХТЩА^л/нъГГйк цГ нГсюГТ
ОРГАНИЗИРАНЕТО би трябвало да бъде преди вси- ет0 б0 ДЛъжиост на председателя Ппгпвен е и въпросът дали мо-

П „„ чко член на нлй-лисшил орган на на СЮК), но ,,да организира рабо- 1 и с „члтчтчичлчапнп
Но, да тръгнем по ред, Предла- сюи с а и задъЛЖвНия в це- тата на ЦК на СЮК", же да се иде на институционално ■

га се конгресът да остане наи-висш ^ СЮК В своята активност и оп- организиране на изпълнителния се-
орган на СЮК, да се провежда вся- ределенИя той трябва да бъде са- Пълномощието на председателя иретариат на Председателството. 
на четвърта година и да се учредя- м0СТ0яТелен и за своята работа да. на СЮК да дава почин за обсъжда об би значило създаване
ва по досегашния начин, делегатите поема л(1Чна отговорност не на текущите въпроси с наи-отго- иоа ’ „нителнио ргана
се избират върху две основи про- ворните функционери и да коорди- иа Два изпьлнителнио р
порционално броя на членовете на пРОТИР ФЕДЕРАЯИЗМА В СЮК пира тяхната работа, вероятно ще по-добре е да се установят делови
СК, а определен брой делегати се се преформулира тана, че Председа ДОговори на изпълнителните сеире-
избират на конгресите, относно нон- ц устава На СЮК е записано, телството на ЦН на СЮК да може (които трябва по-често да ор-
ференциите на СЮК на републиките че членовете на цК на СЮК за своя да даде идея да се разглеждат оп- и изпълничелният
и покрайнините и на СК в ЮНА раб0та отговаряТ На Централния ределени текущи въпроси заедно с ганизира изпъ \

Тъй както на конгреса на СЮК 1(0М'итет и |(0Нгреса на СЮК. Има, другите органи. Политическата ноор на Председателството), на които ш
предшествуват конгресите на СК в 0^аче предложения да се внесе до- динация на активността на обществе се направлява и координира тяхна-
републиките и конференциите на лни'телНа формулация, която всъ- но-политическите организации вме т0 работВ| ДОговарят и съгласуват
СК в покрайнините и на щносг би значила, че членовете на сто в Председателството на ЦК на активности, особено Върху
цията на СК в ЮНА счита се, че за ПЮК са отговорни пред фо- СЮК, да се върши в Председател- „щ,,,,,,
конгреса на СЮК не трябва да се Ц» НД и - се ството на СК на ССЮТ и в рабо- провеждането на взетите становища,
избират много делегати, понеже той ру > консултират пре тата на този орган да участвуват вси особено се изтъква, че изплънител
трябва да има повече делови откол становищата и чки най-отговорни функционери във ните
кото тържествен характер. ппиемането на решенията. Според федерацията. Разбира се, че коорди активите на ... ,

Инициативата, че между двата Р Уставната комисия на нацията и заемането на становища- У гЬппмиоането и
конгреса, за изключително важните °^0,'иат® б значаЛР въвеждане на та по откритите идеино-политичесми там да разискват за фор Р 
въпроси, може да се свиква н°нФ®' 'па На делегатско решаване в въпроси би се вършили в Председа- провеждането на политинат ■
ренция на СюК, в уставната коми- нр Ц унисон с принци- телството или в Централния комитет представлява реална възмож
си, на СЮК е прокоментирана как СЮК което, не в » У" "внтра^из^М| На СЮК, а по въпросите на държав- - - -
ЦК и сега може да организира все- па на демократичеи. „ ц I политика в Председателството
ии облик на събиране на комуни- от иоито СЮК няма намерение д ^ сфрю_ 
стите, което значи, че може да са се откаже.

В

ПЪК

секретар

сенретари трябва повече да 
комунистите,

вповеченост за ангаяиране на 
нейното изграждане.



4 Комунист
ПРЕД ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

По близко до същинсните теми
67,до поставена задача 

утвърждават програмите си за 
основа на потребите на

и от активността 
о местни

Малцина са доволнипървичните организации на СК в Пирот, бдхп по-актив ганизации щеКомунистите в
ни, когато решаваха проблемите, с които всенидновно со срещат

организации|На първичните 
ТО общности — специално 
града. Същевременно со 

от го в орно сп'а

на тези в та да 
подчертава, работа

за слабата своите конкретни среди.
Примерите от „1 май , ./Тигър и

възнай-издигнатито членове на оргониза- 
са обширни 

известните „общи

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ
циите. По начало, това не 
материали, с вече 
места"
ци, 1НО само се 
те и 'предлагат

чо част от
работа пада н на Общински,, коми

СК конто наето ги „затрупвал още иякои
свонто заседания. ват как може да

(продизбор гейшите слабости.

ПЪРВИЧНИТЕ организации на С-що 
за на комунистите, които на изборни 
те ек; събрани^ преди две години при 
емаха програми за работа въз 
ва на действителните проблеми и по- 
късно ги осъществиха, тази есен на 
изборните си събрания ще оценяват 
резултатите на своята работа. Онези 
пък първични организации на СК, кои 
то тогава своите програми правеха са- 
мо да задоволят формта, ще разиск 
ват за слабостите в работата, за опор- 
тюннзма на комунистите, за неразвити
те самоуправителни отношения и за 
много други проблеми.

локаз- 
се преодолеят досе

колективи, Т7/КМОим
табелки и непотребни графи- 

утвърждават проблеми
ТЯХНОТО

причината,

тет но
с материали от

Затова в предстоящатамерките за 
Това е и

че на заседанията в Конфекцията ня- 
ма много словесност и фризьорство.
В една част и заради това трудовата 
организация от година но година от
чита все по-добри долови резултати, 
все повече изнася, а сродният личен 
доход възлиза ДОри на 9400 динара.

Комунистите в „1 май" не ,,жал- 
Ят" за старите фабрични 
тъй като — казаха ни — 
ръководствата са активни първичните
организации.

Обаче, пречи им дето 
има много администриране между пар

осно-
преодоляванс.

Аишерашураша през
НароаноосЬободишелнаша борба

РАДКО гЛрКОВИЧ кович, Влвдимир Коларов, Коло Недел

ковски,

ИЗЛОЖБИ

Йово Керенчич и мнозина ДрУ 
иа посетителивниманиеги. Отдзлно

ЛИТЕРАТУРНИТЕ произведения съз
Народоосвободи

комитети, 
сега вместо

зложбата привлича стихотворе- 
лоет „Душмани

те на и 
нието

в течение нададени
телната борба и художествените дела 

пръв път са те

иа непознатия 
нека жъне смърт", в която длЪж- 

отъждзетвява
Така би можал да гласи >зводъ'Г 

някой НЪТ 
ността нав'1.в връзка с тях за 

матично

сот разговорите, които преди 
ден имахме за подготовката на първич 
ните организации на Съюза на кому
нистите за предстоящите избори 
Общинската конференция на СК в Пи 
рот и в „Индустрията за 
май".

поета си 
на боеца.

все още групираниразпределени и
изложбата .Литература длъжността

Във вторста част, която 
1942 година са създадени 
те стихосбирки, каквито са: „Да наД- 

1 от Матей Бор, ,,Ля 
картечното гняздо от Йо 

„Стихотво

на едно място започва през 
значителниНОБ 1941—1945"; която в сатийните ръководства и членовете; чо 

същи или подобни заключения прие
мат по няколко форуми и търся1 от 
организациите да ги изпълняват, а то
ва според тях, 
двойна работа. Пречи им и формали 
змът в работата. Например материали 
те за идейно-политическите задачи на 
СК в регион Ниш за функционирането 
на правосъдните органи и организа
ции... има 22 въпроса, на които трябва 
да се отговори!

е та през 
лоните на 
Сърбия поставиха Народният музей и 
Народната библиотека на Сърбия. Из

Народната библиотека иа

облекла 1
минем върховете"

стовица в
Полович, стихосбирката

представляваНаблягането да се приемат реал
ни програми и анализи на изпълнява
нето им допринесоха щото най-голям 
брой от първичните организации на 
СК, доизграждайки методите и съДър 
жанията на своята работа, да посре
щат изборхте с видими резултати.

ПРЕДИМСТВО НА АКТУАЛНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

Паралелно с наблягането да се 
приемат такива програми, общинското 
партийно ръководство потърси от 
всички първични организации да при
емат програми за идеологическо об 
[разование.

— Ние в „1 май" като най-изго
ден облик на работа и акционно свър

много пластична мно 
литературни 
подредени, 

приложе-

често ложбата правят
гобройните ван

рения «а гърмешхяте партизани", „Сто 
майка кнежелолка" от Скендер 

от най-значителни-

оригинални
хронологическитекстове,

янкадопълнени с художествени
Куленович — една 
те поеми през

Третият период, който съвпада с 
войната характери- 

битки (Неретва, Сутйе-

ния на художниците — революционери 
предмети. Някои от

Народната би.

НОБ.
и с техните лични
текстовете, изложени в 
блиотека на Сърбия пръв път са дос- третата година на 

зират големите 
ска) и велики литературна съчинения- 
Това е годината на Второто заседание

тъпни на обществеността.
Авторът на изложбата, Саво Анд 

даде широка и пълна картина за 
НОБ благодарение

КЪДЕ СЕ ЗАКЪСНЯВА
Всички комунисти в Пиротска об

щина не работят като „първомайци". 
Подобни резултати са отчетени и в 
„Тигър". Пиротските гумари провели 
няколко успешни акции в своя коле
ктив, от които особено важни са оне
зи във връзка със сдружаването на 
средствата за осигуряване на общото 
развитие и за събирането «а валутни 
средства за обезпечаване на сурови-

рич,
литературата през 
на сътрудничеството на участниците в 
НОБ, писателите и художниците, как-

иа АВНОЮ и създаването на нова 
Югославия- През този период са пе
чатани стихосбирките на Кочо Рацин, 
Бранко Чопич, Карел Дестовник — Ка- 
юх, Юрай Плочар и други. Поемата 
,,Яма" от Иван Горан Ковачич, заема 
едно от най-висшите места з световна 
та литература. Този период характе
ризира и внасянето на по-интимки мо 
тиви в търсене на по-модерен израз.

Съдържанията 
през НОБ извират от действителните 
събития- Тази литература, с всички свои 
особености, зае изтъкнато място в ис
торията на нашата по.нова литература.

Изложбата „Литературата 
НОБ 1941—1945" допълва едноименна- 
■та публикация от Саво Андрич, на ко
ято се намират литературни приложе
ния, фотографии от войната и студия 
за литературата през този период.

на подкрепата на множество ин-то и
ституции на културата от цялата стра 
на. Многобройните експонати говор
ят за богатството на 
'творчество през този период, за голе 

принос, който литературата даде 
нашата

литературнотозване на първичните организации на 
СК, приехме събранието «а комунисти 
те — заявяват Слободан Златкович, 
Мирослав 'Кръстич и Илия Йованович, 
партийни секретари в т-ротската кон 
фекция-

ни. мия
на революцията и победата:Противоположно на такива приме

ри не са редки и такива, забелязани в 
ИВК или „Радник", в които основните 
организации .на сдружения труд никак 
не искат да сдружават валутни сред
ства.

литературатанасамото началовоенна литература от 
бе дълбоко ангажирана в осъЩествя- 

изтъкнатиВсички комунисти, общо 470, се съ
бират на събрание пет или шест пъти 
г-одишно. След разискванията се ут
върждават заключения и „дават" за
дължения- Всички материали, подгот
вени за събранието биват обсъждани 
/в базата. По този начин се съкращава 
пътят до единствените стновища. Та
ка се подготвят и събранията на пър
вичните организции «а СК. Тук — спо 
ред думите на нашите събеседници 
— «не се робува на годишните програ 
ми за работа. Дневните редове за съ 
бранията се утвърждават така щото 
предимство получават най-актуалните 
в момента работи. Важно е това, че 
всички материали за събранията на 
комунистите изготвят професионално

ването на целите на ЮКП, 
вече в първите 
ния, в разпространяването на духа на 
братството и единството. Литературни 
те текстове на тази изложба представ 
ляват своеобразни исторически доку
менти, които осветляват нашата борба 
като единсвена, по сила и широчина, 
в поробена Европа.

Според периодизацията, която на 
правил авторът на изложбата, в самото 
•начало на войната се появявт много 
литературни съчинения на писателите 
от цялата страна; обаче, първата го 
дина на борбата отнася голям брои 
наши писатели: Август Цесарец, Бо
жидар Аджия, Огнен Прица, Отокар 
Кершовани, Павле Бихали, Радован Ву-

въстанически възва-

презЗатварянето в ООСТ в някои коле 
ктиви бави процесите на стабилизаци 
ята — каза Любисав Лилич, предсе 
дател на ОК на СК в Пирот. Никой
тук няма нищо против самостоятел
ността на ООСТ, обаче 
затварянето им в техните граници.

При това Лилич посочва случая на 
петте лиротски снабдители, които 
мента

има против

На тази земя е 

всеки на своето
в МО

държат в складовете си стоки 
на стойност от 870 'милиона 'динара. Об а 
че, на града за редовно снабдяване е 
достатъчна половината от тези 
Всичко това са

действуват антистабилизационно.

запаси.
„мъртви капитали", ко

ито
(От 3-та стр.)

А крайностите и противопоставя- 
ването на фактите само „за“ м само 
„против" в решаването на този въп
рос най-малко са ни нужни. Напротив, 
■нужен ми 1 е, па дори м необходим 
обективен, всестранно задълбочен по-

Комунист
Пр*дс*д>тсл «а Издателския съвет на НИРО „Ко

мунист": Доброслаа Чулафич.
На Издателски^ съвет (рчджцнонм, отбор) на 

всички иадаиия на аостник „Комунист": д-р Антон
■рвтуша.

Директор и главен и отгоаорои редактор 
ни издания иа „Комунист": болно Мнладиноаич,
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Милеитне буксаноенч.
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трудова организация „Кому-

литически анализ за преселването, ана 
лиз за причините със цялата си своя 
сериозност и задъдбоченост. И, разби
ра се, онюва което е най-значително 
'И нужноИздава: Издателска — широка, интензивна, реша
ваща и ефикасна идейно-поли^ ческа 
'акция за тяхното

на всич-
нист".

сръбски (кирилицеС\Рбле”ииц")К,,’н.ОТс“о"внскиР',ТСКО'

Излиза в петък.

премахване и изко

па условия 33 
на преселването.

чрез цялост 
сигурностната си 

разклатеното

реняване .и за създаване
маке- 

българ- 
руеннеки език.

опиране на процеса 
А това е възможно само 
но стабилизираме на
туация, възвърщане ма 
доверие сред народите 
те, същински, а не на думи 
и приемане на необоримата 
това, че на тази

С и* прчкдеите на Републиката 
ври 1944 година. „Комунист" 
родно освобождение, а 
с орден братство и единство

от 22 декам- 
• отличен с Орден не 

с указ от 22

и народности- 
схващане

декември 1974 •истина за 
земя всеки е на сво 

ет° .равноправен и неприкосновен, и 
като 'отделно

със златен венец.

лице и в съжителството.



Петнадесет години на 

босилеградския пазар
Младите създават 

ферми «

Резултатите в селското сто
панство се дължат предимно 
на работата и прилагането на 
съвременна агротехнически 
мероприятия- Босилеград, ге 
ографски отдалечен от по-го- 
лемите промишлени центро
ве, е голям потребителски 
център.

обработка на имот прилага 
воички агротехнически мерки, 
пестициди и прочие, както и 
най-качествените сортове при 
него дават и'количество и ка
чество. Той има 17 оранжерии 
за производство на домати и 
чушки за ранно производство 
и да ги пази от лошо време. 
Освен обработката на имота 
семейството . на' Митич отглеж 
да и крави и угоява 'юнци.

И когато попитахме Митич, 
калко му остава, „чисто"' и 
ма л* се сметка в селското 
стопанство, той ни каза, че е 
доволен. Направил си е хуба
ва нова къща, обори, има пъл 
на механизация и. като прис
падне всички разноски — сре 
дно му остава около 1 милион 
стари динари личен доход.

Славко Митич казва че Боси 
легрзд е вторият му дом. Има 
много приятели и познати. Тук 
той за 15 години няма лоша 
дума с никого. И приятелите 
му често го „задържат" ■ — 
та дори на следващия ден 
отива У дома си.

— Селскостопанската рабо
та изисква труд: да се произ
веде, а след това и да се про 
даде. Обикалях > други мес
та, но в Босилеград намерих 
най-верни „мющерии"'. Тук 
съм давал на едро на „Кин- 
Стан"", Горската секция 
прочие. Производа зеле над 
2 вагона, а картофи и дома- 

— Имам и камион, с' кой- ти — по един. И всичко това 
то два пъти в седмицата оти- успявам и да продада — каза
вам в Босилеград като изми- Славко, к \тго със селскосто-
навам над 300 километра.'Два ланско производство се зани- 
дни от работното време на мавз още от дете. 
сина ми Благое е на път...
Семейството на Митич при

фНА ДОСЕГА НЕОБРАБОТЕНИТЕ ИМЕНИЯ МЛАДИТЕ 
ОТ ГРАДОВЕТЕ БИХА 
ЛЕН СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТРУД ф СРЕДСТВАТА БИХА ПО 
ЛУЧИЛИ ОТ. ФОНДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛУПЛАНИНСКИ 
ТЕ РАЙОНИ

СЕ ЗАНИМАВАЛИ С ДОБРОВО

Група ентузиасти при Репу 
бликаноката конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж вече проведе начални 
те' Договори с компетентните 
ст Републиката по обстоятел 
ството как да се ползуват сто 
тици хиляди хектара необра 
ботени площи в Сърбия- Сло 
ред тяхна замисъл в полупла 
нинските райони биха се съз 
давали ферми, на които да

работят младите. Теза бй
било <нов вид доброволен 
труд, който ще продължа 
за най-малко една година за 
всеки. На фермите б> ха се
отглеждали крави, овце, ко

не, птици, а младите 6^ ха се

било и за архитекти и строи
тели.

В Републиката се счита, че 
има достатъчен брой млади 
хора, които по различни при 
чини биха желали една годи 

на-

Едва ли има, в Босилеград 
ско човек, който да не е ку 
пил зеленчук, 
някои други плодове, от Слав 
ко Митич. Това е ясно, като 
добавим фе.ч-та, че вече 15 
години Митич редовно идва 
■на „зеления пазар в Босиле
град.. При него не може дз 
се случи дз „няма"...

овощия, или

на да прекарат на този 
чин. Също е предвидяно да 

възможност на же-се даде 
лаещите да останат на фер-

по-длъго от една' годи-мите
на. В тоя случай на ТЯХ би се 

близостОтдалечеността на Босилег оситурила квартира в 
та на фермите. Около имен 
кията биха се развивали . и

рад примамва, и други произ 
водители от Лесковашко 
СР Македония, 
в Босилеград . 
реме,

С. Митич
и

които идват 
отвреме—нав- 

предимно по време на 
сезона, или в петък, 
в града е пазарен ден. Слзз 

обаче всеки ден

всички останали занаяти: хле 
бспекарски, ковашки...

Младежите вярват, че начал

тири внучета. Но, както каза 
той- най-много работят шес 
тима, а внуците отиват на учи 
лище и помагат през свобод 
ното си време в полето. Все 
пек, стига се, да се обработи 
добре имотът. Обработва се 
с упорит труд, от мрак до 
мрак, дето се казва, за да 
се постигнат хубави резулта.

когато
ните средства за осъществя
ване на тази замисъл ще секо Митич занимавали и със земеделие. 

За цялата селскостопанска 
продукция ще се осигури 
пласмент чрез някоя търгоа 
ска организация- За сметка

идва и там си има 
Славко Митич е роден 1930 
година в село Горно Креин- 
ци, в Лесковешка 
Имотът му възлиза 
тара площ но е в цяло и той 
добре то обработва.

тезгях. получат от Фонда за разви
тие на неразвитите полупла
нински краища.

Целта на акцията е млади
на -това на фермите ще се те да. се върнат на село. Ос
обезпечи на младежта про вен работа на. фермите, ще

усъвършенству- им се създаде и богагг кул- 
в отделни области. Мла турно.забавен живот, както и 

възможности за професиокал 
организират кур- ко усъвъРш®нствуване. Ни

кой 1-«ак няма да бъде пла- 
6и- тен за работата ,която там

ще върши.
Поне една • експериментал

на ферма, ако се приеме 
тази замисъл, би почнала да 

Работа работи вече към края «а иду 
щата година.

общинз. 
на 7 хек

ти.

— А постигаме доста — ка 
зва Славко. С трактор, за 

необходимите

фесионално 
ване
дите филолози биха могли на 
пример да 
сове по чуждестранни езици, 
дипломираните агрономи 
ха могли да изследват

На тази площ
вирее всичко: лук, 

картофи, зеле, чушки, 
ти, дини, царевица, грозде, 
круши... И всичко на свой р^Д 
се обработва. Взимам и по 
няколко вторични, реколти и 
това нещо значително ми по 
вишава дохода. Семейството 
на Славко М1-тич наброява 10 
души

казва който имам 
прикачни машини, свършвам 
най-много работа.

Славко и
дома-

на
чините за по-добро про^звод 
ство, имало би доста работа 

икономис-и за ветеринари, 
ти, па и правници, 
около строителството и раз

би (в-к ,,Политика"]Б. Костадинов ширяването на селищатадвама синове и че-

НАШИ СЕЛА: ЯСЕНОВ ДЕЛ

В най-просторното село
пространство — Нашето село наброява 

около 450 жители. Разпръсна 
то о на няколко баира, свьр 
зано е с хубав път с центъ
ра Звонци, електрифицирано 
е, Хората се занимават със 
селскостопенство и стоковъд- 
ство, но мнозина работят из
вън селото, навсякъде из Юго 
славия, даже и в чужбина... 
Тъком тока започна да ни 
разказва другарят ^Т'0Я,Н Фи
липов, който видно възхи

тен, че сме дошли чак в не 
говия дом, който се намира 
недалеч от българо-югослав

ската граница, не забрави да 
ни потърси -личните паспорти.

Очаквахме, да влезем 
съвсем обикновено 
селска стая- Но излъгахме се. 
В дома на другаря Филипов 
о един ъгъл се нам;ира те
левизор, в другия радиото, 
е кухинята

митровград или накъде 
уредена друго място, обаче въпреки 

че е разпъронато никой 
го напуска, а напротив някои 
искат да се връщат тук, за- 
що-то в градовете живрта 
може да се сравни с' този. 
Родният край не може да се 
замести с нищо на света, каз 
ва Васил Филипов от Ясенов 
дел.

навотколкотовече
Белград, и че за да се обико

«ели целото село ка човек му 
трябват 3—4 дена.

неРазбира се, че тази прека- 
лено голяма хилербола 
трябва да създаде у човек 
впечатление, чз на всяко ба-

не електрическа печ

ко, а пък не липсва нито хла 
Мебелите като чедилника. 

ли са купени тези дни, аба-
ирче се намират по една, две 

обаче това село наискъщи,
тина трудно може да

едно място. То започп 
самата река Блатъшни-

жура от най-скъпите. ’се ви
И наистина днес в почти вси 

чки краища на нашата стра
на покрай другите работят и 
ясеновделчани, но нито един 
от тях никога не казва, че 
Ясенов дел не го интересува 
или нещо подобно. Напро

тив, Воички 'казват, че ед

вам чакат отпуските за да 
отидат том между столетните 
дъбове, там където са пре

карали най-хубавите ои дет

ски години, там за да се на- 
ЯСЕНОВДЕЛСКИ

ди от 
в а от
ца па все до българо-югосЯав 
ската граница. Впрочем от 
неотдавна Ясенов дел, както 
и во чки други села в Дере- 

е свързан със Звонци 
койтсГ може удоб-

Домакинът забеляза, че сме 
изненадан*' и с усмивка 
лицето (ни осведоми, че по

вече къщи в Ясенов дел са 
така уредени.

на

В. Филипов
кула,
с път, по 
но да се пътува с автомобил.

ЯСЕНОВ ДЕЛ не е най-гол- 
село в Дерекула,

дума за броя . из 
но без съмнение то

— Наистина много работим, 
ама пък и имаме. Ето напри 
мер в дървообработвателния 
цех в Звонци почти 
работници са ясеновделчани 
— Яки, здрави и работливи 
мъже. Мнозина ясвН0ВАвлчП" 
ни, ако желеят, могат да ку

пят къщи в Пирот, Нишк Ди- ;

ко-ям ОТО 
гато става 
жителите,
ва е далеч иай-голямото 
гато става дума за простран 
ството. Неговите 16

Казва: „Извинете, но ние 
тук всички сме граничари и 
на всеки непознат (му искаме 
паспорта'. След тази кратка 
проверка, председателят на 
местната общност в село Ясе 
нов дел ни покани в своя 
дом.

След като един час и по 
обикаляхме „Асеново 

кале" вървейки все нанагоре 
пристигнахме 
рид",
се види, че все още има вре 
ме и метри за да пристигнем 
в центъра на Ясенов дел.

ко- ловина всички

на т.н. „Илиин 
от който можеше

махали

дишат чист 
въздух.

отса разпръснати на площ 
около 15 километра, 
повече. Някои хора на шега каз 
ват, че Ясенов дел заема по

даже и

Т. Петров
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наметна>'~к?
\\'Л

с те атъ-ху С'1,т-рудничеството 
ра „Иван Вазов' от София. 

— Искам де кажа

в „Р-азкорем", „девой 
Ко-смай" и „Светозар

о роли
че съ- 

кон-
ката -от
-Мар кови.ч'. Л^рвагга му

е Доротей/ зд 
Ниш-

ло-
ществуаа дългогодишно

сътруДкичвство
тичен 
Счи-

голяма роля 
която -на тазгодишния

тииуирано
жду Югославския Драма 

„Иван Вазов", 
едно от тазгодишни-

арти етичники фестивал на театър и 
там, че

спечели наг-то постижения
за най-поетична роля-родата 

За нея 
— Това о една прекрасна

постижениявисоките ми
представлява
Югославския
атър* Тазк

Г. Шантич казва: гастролът на 
драматичен те 

изпълнихпоради 
сценография 

И ам-

всичкороля, преди
изключителната 
на В поста Гаврилов и ч. 
бионтът бе изключителен: ста 

Калемегдан, ма

година
представления- 

иа която драма бях
ме четири 
(,От ело", 
носител на 
живя триумф на софийската 
сцена и бе л рие е-тству вана със 
скандиране и

главната роля, до
рито стени на 
нас тир Манасия, Марковите ку 
ли (Прилеп), „Света София 
(ОхриД) и прекрасният 
зои средновековен

манастир край Димитров 
град. Тук в бистрите и студе 

на р. Брма е

висока оценказала
Погаиов- българскацелокупната 

театрална критика. София ми 
прие топло и приятелски 
това приятелствуване
на с« осъществяват

на

ски и с 
наисти- 

истински
заснени води 

та и заключителната сцена.
Сценографията е работена 

според едноименния роман 
Добрило Некадич. Романът

културни мисии.
Ще 6ъД« 

следващата му роля иа филма 
зил е за т»ка-

На въпроса коя
на

изтъкна, че не 
еа роля- 

— Продължавам да работя 
в театъра. В адаптацията на 
романа „Идиот", направена 
от В ай да, ще изпълнявам роя 
ята на Рогожин. Също

Тавстаногов (от 
театър) на 

белградската сцена ще излъл 
нявам ролята на Солянин в 
(<Тря сестри' от Чехов.

Накрая наказвайки мнени- 
то си на филмовите артисти 
чни постижения изтъкна, че 
Нишкият фестивал има своя 
физиономия и че е преминал 
без „високо напрежение", ка 
то наяримео фестивалът в Пу

четвъртотези дни доживява 
издание. Не случайно един от 
най-лиричните и с най-топла 
задушевност романи е пресъз 

Защопор^в филм.
Доротей и доротеи- 

зъм е разказ за човека, кой 
то защищава достойнството у

даден
темата

при
режисьора 
Ленинградскиячовека. Доротей разпознава 

всяка билка, но не може даСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ЮГОСЛАВСКИ АРТИСТИ
схване човешките превратно
сти. Доротей принадлежи на 
света на идеите (от Библия
та до днес) и съвсем не е 
лесно дз се превъплъти в „жив 
човек". Налагаше се неговият 
образ да се извайва с най- 
дребни детайли...

Гойко Шатич изказа, 
театърът 
му е ломагнал да пресъзда
де .този образ.

По-нататък Г. Шантич откло 
ни темата на разговора

Гойно Шантич — артист с много 

странни възможности
резултати, за което СОИ по 
култура на Белград го награ
ждава.

Филмовата му 
пък е доста скромна:

ГОЙКО ШАНТИЧ е 
но име между 
на театралното изкуство у нас. 
Това е и разбираемо, тъй 
като този артист е постоянен 
член «а Югославския драма
тичен театъР, един от най- 
представителните театри у 
нас.

чеизвест- 
любителите ф Една част от филма „До 

ротей" е заснета в 
ски манастир, край Димитров 
град

— Това е фестивал на артидо голяма степен
Поганов стнте *■ считам, че и занапред 

трябва да си остане такъв", 
заключи Г. Шантич.биография 

имал Ст. Н.»ър-

КАКТО винаги във всяко зло/ пър
вите дни в Прокълнатид двор бяха 
най-лоши и най-тежки. Особено непо 
носими бяха нощкте. За да се спаси 
поне донякъде от сбиванията, кавгите 
и грозните . нощни зрелища, фра Пе
тър избра един отдалечени кът -в прос 
торната килия, зад голямото разруша

Иво АндричТази година обаче името на 
Гойко Шантич нашумя и меж 
ду почитателите на филмово 
то изкуство. С ролята на До 
ротей в едноименния филм 
той се наложи и като филмов 
артист с многостранни възмо 
жности и богата душевност.

Жизненият лът на този от- КЯМНЛно огнище, където се настани 
малкото вещи, които беше взел със

с
носително млад югославски 
артист потвърждава и негова 
та аксиома в живота: трудът 
е извор на всеки успех. <Ро 
ден е в град Мостар през 
1946 година*. Завършил е Ака 
демията, отнооно факлутета 
1967 година. Талантът >му е 
на театралните изкуства през 
■забелязан веднага — и той 
става член ка Югославския 
драматичен театър. Изпълня
ва обаче и рони .на сцената 
на „Ателие 212’, а с голям 
успех играе ролята «а Влади 
-ка Данило от ,,Горски ве- 
1нец’ на сцената на Черногор 
.осмя народен театър.

Биографията му -на театра
лен арти/г е изключително 
богата: изпълнявал е -главни
те роли на Ориоли — Син 
Корнеев, Отело — Шекспир 

както и в редица юго 
оки пиеси. С една

себе си. Тук вече имаше двама души 
от България, също така „преходни" и 

Те приеха

Сега очактук само седяха и чакаха, 
вха решението. Ще живеят, ако успеят

дробностите от първия си допир 
хората, които после -ни стават близю ; 
струва ни се, че винаги сме ги познава

с
определени за -заточение.
Фра Петър без много думи, но добре. 
Бяха много доволни,

да се върнат, а докато са далече от 
своето място и от близките, за т#х жи 
вот няма, И него и желаеха. Такива са 
всички „проходя-Щи"). От килията 
излизаше винаги само единият от два 
мата, и то -рядко и за някоя минута, 
а другият оставаше на рогозката, край 
вещите. -Най-често седяха или лежаха 
неми и неподв-кжни. Не вдига-ха очи, 
без да е необходимо. Ядяха -малко, и

ли и че винаги са били с нас. От 
ки подробности

че мястото се 
по градски чо 

когото не -знаеха ни-

всич
понякога в паметтазаема от този облечен 

век оо- Босна, за 
що, а и не разпитваха, мо се досеща
ха, че е „прохо-дящ" 
му е мъчно, както и на 
зи прозна и оп-асна блъсканица.

се появява само 
картина.

някоя несвързана

като тях и че 
тях, сред та-

При първия сумрак над него се 
приведен,наведе силуетът на висок, 

на -вид млад човек с одеяло^ Бързи, 
коси погледи размениха двамата бъл
гари отпърв-о помежду си, а след това 
с фра Петър —- мигновен, но недвус
мислен

Очевидно -заможн-и, тези двама
мъже, док-олкото можеше да -се 
бере, бяха жертва 
ние, което е станало

раз
на ня-какво въста- -при това скришом, и пиеха само вода; 

и т-о като се обръщаха настрана. С ни
кого нев техния -край 

данъци и 
събрание. По-скоро 

вид заложници. Но

израз -на 'негодуване, предпз-з.
за отбрана: тур- 

се понамести на- 
чува

разговаряха <и се чудеха -и ти
хо -негодуваха, че фра Петър присъс- 
твува в двора на -шегите

поради прека-лено големите 
безчовечното им

ливост и солидарност 
чи-н! Новодошлият 
бързо, без много суетене; . не се

бяха ня-какъв и приказките 
разговаря 

искаха -от него

-не на арестантите, пък и сам 
с някои от тях. Винаги

говореха за своята вина. |БяХ1а заг-ри- 
жени и уплащени, н-о по 
това не личеше.

ше дори дишането му. 'А когато 
пробуждаше през нощт-а (тук нямаше 
човек, к-ойто Да не се буди 
много),

се
лицата им да не пуши -в тъмнината, 

приел имал-оНищо. Всичко защото товаУ тях
и -по тях -говореше за въздържаност и 
пр е-дпаз л и в-ост

н е жел ани гости. често и
фра Петър усещаше по не

що, че и „новият" до него

и др 
слав дума,
вече двадесет -години Гойко 
Шантич изпълнява -най-разли 
чни образи в домашни и чу 
ждестранни пиеои е театъра 
и на телевизията. На фести
вала на мон-одрамата и панто 
ми-мата' с колажа „Аз, Раде 
Томов", на който е -и съ-зда 
тел
изпълнител,

Ви- Н-о̂ въпреки това след няколко 
им дойде гост, който 

съсед. Намери

дни
ведн-апа им ста

не опи.наги стегнати, обути -и напълно обле
чени, та заповедта за тръгва-не 

неприготвени. (Докато

Събуден ма разсъмване, при бле
дата светлина на зората, която навън 
навярно блестеше, фра Петър обърна 
поглед надяоно, 
ръкна новодошлият турчин. Първото, 
кюет-о

' на се -още един човек,да не 
дре 

^реотан 
като 

се държа 
всъщ-

останал там, в България, а

копото привлече този ъгъл 
н^-те, тихи и

ги -завари 
бнит-е и

на порядъч
сериозни „прох-одящи".

Когато понкъсмо си мислеше за 
него, Фра Петър много пъти съвсем ме 
можеше да’си опомни точно ни часа 
косато бе дошъл, нито как бе дошъл' 
търсейки малко място, нито какво бе 
казал. Обикновено ние забравяхме по

-опасни цариградски 
ти -гледаха -на П,рокълнатия двор 
н-а част -сит живота си и така

където снощи зам-

видя. бе неголЯма 
вързана в жълта кожа. Силно 
ло чувство премина

книга, под. 
и топ- 

през
Цялото му тдло — нещо от изгубе 
НИЯ. човешкия и истинския свят, коЙ-

ха живот н-а тези двама м^же 
н-ост бе

на текста, постановчик и 
постига особени като вълна

8Страница

5РАТСТВО «В 16 ОКТОМВРИ 1981



Младежка трибуна * Младежка трибуна
ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ В 
ЦЕНТЪР В БАБУШНИЦА

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ г ' .ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’ЛХи

РЕЗУЛТАТИТЕ - ДОБРА ОСНОВА 

ЗА БЪДЕЩИ УСПЕХИ
Александър ДЪНКОВ

Планино,
майчицеф За председател на Председателството на УК на 

ССМ избран Миодраг Тасйч, ученик в III клас.

В Образователния 
„Вук "Караджич" в 'Бабушница 
тези дни се проведе изборно 
събрание ма Училищната кон 
ференция на Съюза на соци 
алистическата младеж, на ко 
ето бе избрано ново ръко 
водство и обсъдена досещаш 
ната дейност.

Активността на' организаци 
ята на младите в бабушниш- 
кия Образователен център в 
периода октомври 1980 — ок 
томвр*^ 1981 година е била на 
сочена към • осъществяването 
и развитието на социалистиче 
ските самоуправителни отно
шения в училището, икономи 
ческата стабилизация, усъ- 
вършенствуването на колектив 
ната работа, решаване и отго 
ворност, идеттно-политическо 
то издигане на членозете; до 
броволния младежки труд, 
и - към подобряването на ус 
пеха и дисциплината.

ито са прилагали теоретични 
е лознания. и практическагте 
опити, лолучени на часовете 
по „Отбрана и защита'. Мина 
лата есен в училището е ор 
ганизирано учение в рамките 
„Нищо не бива да ни Изне
нада1', което е оценено с ви 
сока оценка.

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО
ИЗДИГАНЕ

център ложени за задълбоченото ин 
формиране на средношколци 
те, имащо за цел да им до
ближи целите, ролята и зна 
чението на реформата. Тази 
задача е успешно изпълнена, 
ака че почти всички учени
ци са проявявали 
отношение къ,м провеждането 
на реформата. Също така, ак 
тивно е било и отношението
им към производствения труд.

Във всички тези акции зна
чително място и роля .е има
ла акцията „Най-добър уче
ник, клас, училище', в която 
са се състезавали всичкк кла

мила
Високо горе в планината, 
сред букова гора зелена 
укрепна и съзря душата — 
от върхове вдъхновена.

активно

Марксическото образование 
идейно-политическото из

дигане на членовете на
Образователния център се 

е отвивало чрез семинари, по 
литически школи, секции, кръ 
жоци и Основите на маркси 

като учебен предмет.

Тази година отборът на Об

и
ССМ

Тука съм роден и раснал, 
тука съм стада събирал, 
тука съм момче пораснал, 
тук съм другари намирал.

в

зма,совз.
Доброволният труд е бил 

една от най-масовите и най- 
успешни активности на сред
ношколците. Непрекъснато и 
резултати^, е било ангажира
нето им в изграждането 
Спортния Център в Бабушни. 
ца, където са дали над 
трудочаса. Над десет учени
ка са участвували с бабушни- 
шката младежка бригада на 
СМТА „Металургичен комби
нат Смедерево "81 ".

Младежите и девойките 
Образователния център ,,Вук 
Караджич" активно и успешно

Планино, мила планино, 
за тебе гори душата, 
за тебе пея и плача, 
за тебе и — за гората.

разователния център се е 
класирал на третото място в 
региона в състезанието ,,Тито 
•—- революция — мир“. Раз! 
движена е широка активност 
за ознаменуваме на 40-годиш 
ния юбилей на въстанието и 

Организирани

на
Вземи ме, вземи планино, 
напролет с птици да пея, 
лете по ливади да бродя 
и с тебе да се гордея-

1800
рев ол юцият-а.

и две политически школи 
— дописната школа на „Бор 
ба" са завършили 30 курсис-

АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 
РЕФОРМАТА

са

ти, а младежката политичес
ка школа при Центъра — 50 

Освен това, 35 сред

Заедно с Учителския съвет. 
Училищната конференция на 
ССМ е полагала усилия

Вземи ме, майко, вземи ме, 
зови да дойде детето — 
с тебе да се надглася, 
да другарува с небето.

в
ученика.за
ношколци са завършили поли 
тическата школа при ОК на 
СКС в Бабушница.

важниурежкане на всички
във връзка с рефор 

образова 
са ло

са се включвали е акциите 
по всенародна отбрана и об 

самозащита, в ко

въпроси
мата на средното 
ние. Най-много гр>жи Уд. г.ществека

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
постоянно ги подготвяваха и след вся 
ко прекъсване ги продължаваха.

Двамата търговци ги гледаха с при 
крито учудване или по-скоро със скри 
то съмнение.

е ик. Повече като на шега. Но все пак 
.околния

познато. Не тези, но такива 
той вече беше виждал. Има тзки-

не- се стори 
съи- очи

ва хора, които се плашат или сраму 
ват от нещо, искат да скрият нещо. И

то остана далече зад тези стени, 
що хубаво, но несигурно като 
Премига, ( но 
тото и наистина

това някак ги отделяше от
ги- сближаваше. Разговаряха засвят и

разни градове и краища на света, след 
тъй като не бяха

книгата си остана на мяс 
книга. Чакбеше

погле това за книги, нозатова постоянно се стараят с 
да си да привлекат и задържат чуждия 

с това искат да го свър 
своите очи и да не му поз-

погледа си и видя, че 
на човека,
полуседнал, поглед, като 

си- Това е он- жат със

тогава премести А когагго взе да се мръква, мла
дият турчин фра Петър вечеряха за 

фра Петър, а младе-

чели едни и същи книги, разговорът
Мла-лежеше на скутакнигата 

който беше полулегнал,
се запъна. Казаха си и имената.

наричаше Кямил. Фра -Петър едно. ВечерядежЪт се
каза името си, като премълча звание

Иначе никой не каза н.ито дума и разсеяно все един и същ залък. Ка-
къвто си беше непосредствен и откро

облегнат- на сандъчето 
зи снощният. До него е пътническата волят да отмести и да разглежда и 

' ----------- ,-на лицето им или ча

жът не яАе нищо, само дъвка дълго

то си.изпитва чертите 
стите на тялото им, 1-ли дрехите

обработена кожа, под 
лъскаво и още

чанта от светла 
него — тъмно одеяло,

за себе и за това, което го е довело 
Всичко се движеше в затворени

по
вен, фра Петър му каза:

— Кямил ефенди, не ми се сърди, 
ама не е хубаво, дето нищо не яДеш- 

И го уверяваше, че в неволя чо
век трябва да яде повече -и да бъде 
цо-силен и 
то е добре.

Без да трепне /изпитателно, но тук.
кръгове и на 
Особено
турчин. С тъмния си 
с бавното кимане -на главата той само

меко като тях.----- ТОПЛО ;И
Поради произхода спокойно, младежът гледаше отворе- 
в тесните граници ното, широко лице на фратера с п т

на пръв логлед 
тънка, скъпа кожа.

повръхността на живота.
беше младиятвъздържангъс-

и възпитанието си, 
на съвсем скромните си нужди,

се -замисляше много

-и дълбок глас ифра тите черни мустаци и доста раздалече 
ните, големи кафяви кротки очи.

Петър никога не 
за цената и вида на нещата

казвше.потвърждаваше това, което 
фра Петър-- А потвърждаваше 
без да се замисля- Той самият не и 

— дори 
спираше

по-бодър, отколкото к-ога-около се 
някакво зна 

можа Да не

всичко,само себеРазговорът започна от 
си. А това са най-хубавите разговори.

бе си, нито им придаваше 
но тия неща не На другия Авн продължиха разго 

които станаха по-дълги,
по-естествени. Времето ми

рече докрай нито една 
и най-обикновена. Често се

-изречението. Погледът

чение,
забележи. Никога не беше

обикновена всекидневна

мисълНай-Напред нещо като поздрав, ред- ло-виждал верите,
ки неопределени думи, които се тър-

изпйт-
оживен-и и 
навпше по-хубаво и по-бързо идваше 

разгозо-
употреба изработени така майсторски С1Гт и а съприкосновението се 
\ от такава фина материя; и ако бе- еат. За фра Петър тове беше достаг,. 

Босна и не беше попад- чно да разбере, че турчинът
този Двор, сокомерен и отблъскващ, какъвто би 

могъл да бъде. Въздържан, да, но по

ло средата на 
му постоянно бягаше в далечината. вечерта. Със свечеряването

по-бавен и по-беден. Го-не е ви рът ставше 
вореше само фра Петър- И разсеяно 

да” почваше да изостава. Млд 
в себе

ше осатнал в 
нал поради злия случаи 
нямаше да знае, 
ярва, че такива

Фра Петър разговаряше 
Беше -щастлив, че о намерил този съ
беседник, но веднага си помисли: „Не е 
аз разговарям с 
необходимо да познаваш хората дори 

колкото той гй 
за да направиш подобно заключение.

по-живо.
в

можеше да пое т.о „да
е дежът все повече се затваряше

си и само със спускане -и вдигане на 
клепачи безучаоно лотвър-

1НИТО

неща наистина същ някакъв Друг начин.
Така до пладне няколко пъти 

събираха и разделяха. И всеки път си 
казваха по няколко незначителни ду
ми. Такива са разговорите в затвора, 
започват бавно и колебливо, а

болен човек. „Носе
ствуват.

тежките си 
ждаваше всичко.

познаваше,толкова,ната- 
беше нова

Погледът' му се насочваше
От червеникавата светлина по не

бето и по .редюте върхове на кипар 
ските иззад високата стена се вижда-

тък. Лицегго на този човек 
изненада. Лице на младеж, меко, мал
ко подпухнало, бяло -и бледо, със тай- това като не намират нова храна, лес- 

от всичко, кое но и бързо изгасват в 1недоверчиво 
малко мълчание, в което всеки от събесед

ниците изпитва и онова, което е казал, 
че по и онова, което е чул. 

из кои

след
— Да, да — казваше младият пгур 

чин с 'Някаква малко западняшка учти.
това „да, да" -потвърждаваше 

мисълта на фра Петър за него,

слънцето бързо залязва някъ- 
невидимия

ше, че
де от другата страна на 
град. Известно време *и целият Д®°Р 
бе изпълнен с румения отблясък, но 
бързо се опразваше като наведен чет 

изпълваше със сян

на бледост, 
то можеше 
по-светли

различно 
тук и увиснали, 

мустаци. Правеха впечатле- 
болезнени и като

вост, но
повече

отколкото казаното от ф-ра Петър-
ние големите, 
лумени от натъртване кръгове, Н.о и такива, каквито бяха, тези 

и за двамата затворнициОколо обед те не се видяха. Едва разговори
бяха, изглежда, приятни и скъпи като

върти,ят съд и се 
ката на първия здрач.

блеснали от влато гледаха сини очи, 
га и огън. През живота с-и 
беше виждал страдащи от най-различ Разбраха, че

фра Петър след пладне продължиха разговора.
и двамата четат итали- коегтонеочаквани дарове на нещо, 

тук най-много липсва; породи (Из „Прокълнатия двор")това тему ански. Размених по някоя дума на тояни болести и това лице изведнаж
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ЗАПИС ОТ КЛИСУРАСЕЛСКОСТОПАНСКИ
СРЕЩА С ВЕСЕЛИН АНДОНОВ,| 
ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ С. НАЗЪРИЦА Пример на деиственост 

и сътрудничество
мс 7 магазина със стоки от 

а със
нямаме 

казва, доволен
и с ОЛ7ИМИ-

ПОСТОЯННА БОРБА С 

ЛОШОТО ВРЕМЕ
че тазгодишната реколта бе- 

добра, вследствие
Веселин Андонов от с. Назь- 
рица е в напреднала -възраст 
— още една година -и ще на

на ло- 
планината 

сьбе- 
все

ше
шото време тук в 
«е успяхме всичко да 
ром. Ето с вършитбите 
още -не 
.отавата все 
мето с
дежди да ли 
ще завършим - 
известност т°Й.

Андонов подчертава 
та от животновъдството -и ус
ловията, 'Конто предлагат 
сбищата, но изтъква, че доби 
тъка всекидневно намалява. — 
Считам, че о необходимо ор 
ганизирано сдружаване на сол

пълни седмата десетилетна
е един от по-доб

потребление,широко 
снабдяването почтиСъветът иа мост 

коото
но все още 
ркте селскостопански произ- 

селото. Съмне-

Първичнатп партийна организация, 
нита общност, ннеолонието и основното училище,

и единно ^о

приключил,СЪМ
още стои, а вре- трудиости —

от постигнатотоводители в 
>нията,да ли той в тези годи
ни може да бъде това, из

правите си не дава на 
това наскоро провеждане иа лред- 

акции, председател 
местната об

зъм за
стоящите
ят и а Съвета на

Митко Марииков.

казва с не-чезват когато този висок, кре 
пък планинец започва да пра 
ви откъси от усилията, успе
хите и трудностите в селско

ос е-м ни дни в мо
тциостполза сме— Няма акция, която 

запланували, а да не сме ре- 
Цеитърът иа се

През тези 
стната общност в Клисура о 

В центъра 
о район-

удоволствие
общ» 

иа дей-

В Клисура с
изтъкват, 
ност им

па- ализирали. 
лото со мени, а и цялата мес

стопанското си производство. 
— Притежавам около 10 хк 

8 хк са ниви 
Отглеждам 16 ов

че местнататвърдо оживено, 
н-а селото, както и

Кебйпопи,. Смудиини, Гру 
•и Бохчагови, както из-

е пример 
и сътрудничество.

оргз-
земя, от които 
и ливади, 
це, 5 говеда, 2 коня, свине.. .

ственост 
Първичната партийна 

Съветът на

мито 
бин>-
тъ-кват тук, 
ствува
акция продължава 
През тази година е електри
фициран Смудиин район 
дето около 100 домакинства 
за 5 септември — Деня 
освобождението на общината

местначуо-винаги се низация,
та общност, Социалистически 

учили-
действеност и една 

с друг». ЯТ съюз и основно
,,Иво Лола Рибар", 

то е същинска 
населението е местната

винаги действуват съ» 
и единно. Към това

коеше
КЪ- сшкола и

об
на щност 

местно
сътрудничество деино се при 
общават младежи те и

от фашизма получиха елек
трически ток. Преди няколко 
дни приключи изграждането 

Клисура—Грубини

вой
ниците. Най-кратко казано то 

на об-
на пътя 
(13 км) и пътят Клисура—Ке- 
бапови (15 км). Понастоящем

зи сдружен колектив 
ществено-лолитически сили 
едновременно действува по

В Андонов 
с едно от 
телетата

булдозерът продължава с 
поправка и разширяване на 
пътя Клисура — Бохчагови в 
дължина от 4 км. За пътища 
та в тези три посоки местна 
та общност е обезпечила 
около 160 хиляди динара. В 
центъра «а селото започна 
да се строи възпоменателна 
чешма в чест на участниците 
в НОБ от този край. Сред
ствата за тази цел възлизат 
към 100 хиляди динара, от 
които половината е обезпечи 
ла местната общност, а по-

тезиотвсички въпроси 
„обжновените" до веемарод 
ната отбрана и обществената 
самозащита

М. Марииков

тна общност не е онази коя 
то Някога беше. Във всичко 
това, разбира се и ние, 
по-широката общност вложи

ли с ,ООСТ „Напредък" от 
Босилеград. Ако това беше 
така мисля, че нямаше да и- 
мам толкова проблеми с про 
дажбата «а добитъка, снабдя 
ването с фураж, изкуствен 
тор. А >1 помощ от специа
листите от тази организация 
въобще нямам.

Андонов не само, че е един 
от ■ по-добрите селскостопан
ски производители, ;но е и об 
ществено -политически деен. 
Член на СЮК е от 1945 годи
на и досега повече пъти е бил

Доходът -от селскостопанската 
дейност през настоящата го
дина ми донесе над 100 хиля 
ди динара. Разбира се, това 
не е много, но според тукашни 
те условия съвсем съм дово
лен — казва Андонов.

Но, със съпругата си Паун- 
ка, снахата Боянка и ломощ 
та, която през лятото му оказ 
ват двете внучета и сина той 
все още не може да обра
ботва целия си имот. Както 
казва използува го с 50 на 
сто.

и
НЕПРИМИРИМО, НО СЪЗНА 
ТЕЛМО КЪМ ПРОБЛЕМИТЕхме и влагаме усилия и зна 

От целокуредства.
пното число домакинства 
мо 160 са неелектрифицирани

чителни с
са

— Местната общност се 
нуждае от една обществена 
сграда, в която да бъдат по

местени пощата и местната 
канцелария, които работят 
в съвсем непоходящи по-

и до края на годината ще 
разрешим и този въпрос. В 

общност има про 
карани над 30 водопроводи, 
т.с. 90 на сто от домакинства

ловината организацията на 
СУБНОР от Сурдулица. Трес 
кави пък подготовки се в ъ-р 
шат за електрифициране на

местната

мещения, а с която и мест 
ната общност да получи по- 

работа. Несъот- 
за работа

мещение за 
ветни помещения 
има и библиотеката. При това

— Трудно е да обработвам 
целия този имот, ке само по 
ради недостиг на работна ръ 
ка, и че кърската работа е 
доста трудна, но и поради то 
ва, че тук често се надпре-

секретар на първичната пар
тийна организация,
Съвета на местната общност, 
а член е и на СУБНОР. Със 
своята си всеотдайна дейност 
той активно .се -включва в раз 
решаването на всички -и въпро 
си в местната общност.

член на

и младежите нямат помеще

ния за работа и забава. Въ

преки, че сме изправени пред 
този проблем самите ние не 
сме в състояние да го раз- 

подчертава Марин

•варваме с лошото време. Ма 
кар че земята дава и макар 
скостопанските лроизводите М. я. решим

ков.Кратки новини од Дерекула
Когато казва, че не са в 

състояние сами да решат аъ 
проса има предвид всичко не 
възможността >на зинтерасо- 

организац*и за отдел

През изтеклия месец в Звонци започна постро- 
водоотбранителна стена в дължина 

около 300 метра. С построяването й най-сетне Берин 
ската река ще бъде Цялостно хваната 
ще рече, че тя вече няма да се излива и да пред. 
ставлява опасност като досега.

Стойността на строителните работи 
800000 динара, а пък строителите от „Ерозия" в Ниш 
обещават, че с работите ще приключат през 
мица,

яването на от

в канал, което
ваните

Яне на капиталовложения в 
извън стоп а меките дейности. 
Въпреки местното еамооблага 
не от 2 на сто от личния до 
ход -и 5 на

възлиза на Клисура: стълбовете на път за Грубине

тази сед
не ел е кт-р и ф и циреи ит е 
ве е
'Бохчагови.

д омо та имат хубава питейна 
През идната

вода.Грубини, 'КебаповиФутболистите от футболния отбор „Ерма", -се 
състезават в Лужнишката футболна дивизия стартира
ха отлично.

и сто от дохода в 
дейност, 

както и сегашните 600 хиляди 
динара, които местната общ 
ност има н-а текущата сметка

година нито ед 
но домакинство няма да бъ
де без същата, а условията, 
за това са съвсем благоприят 
ни — 70 на 
та обезпечава 
ност, а само 30

селскостопанската

До момента нямат загубен мач и именно те са 
начело на състезателната табелка. ДОВОЛНИ ОТ ПОСТИГНАТОТО

сто от средства 
местната общ. 

на сто дома-
В местната общност има 

около 400
Неотдавна учениците от основно училище „Брат 

ство" в Звонци, заедно тук считат, че няма условия 
за едно такова крупно начи 
на ние. Имайки предвид меро 
приятията по 
стабилизация,

домакинства. Миг-с преподавателите си, посе. 
тиха Власинско езеро и Църна трава. Еднодневната 
екскурзия бе организирана от

кннетвата.р-ацията е оставила 
си. Надалеч

следите 
известните отро 

този
получените от шипков Пътните 

общност 
лем, здравната

връзки в местната 
вече не

-ителви работници от 
край

плод средства. икономическа
все по-малко 

Щат. Но, останалите не
са проб- 

защита също 
работ 

станция 
задачата

се вър-
Строителните работи върху построяването 

тела в Звонска баня не спират.
в местната об 

щност изтъкват: проблемът е 
(налице, но ще създаваме но

на хо- „ чакат,
действуват, -подобряват бита 
■ой. -Някогашните

така че може да се 
очаква, че същия ще бъде предаден на употреба за 
Деня на републиката. Същото може 
ПТТ—централа.

така, а медицинските
жизнени -про 

сега са 1надмивати въ_
ници в здравната 

равнище на 
си. В местната общност

да се каже и за 
Т. П.

-блеми ви условия за разрешаванетоса на
проси. му.

има Васко Божилов
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ГОРНА РЪЖАНА^оит.
Две полувремена 

две игри
СИЛАТА Е В ЕДИНСТВОТО

За напълно внедряване на всенародната отбрана и об
ществената самозащита, необходимо е постоянно сътруд
ничество и единство 
дна армия.

•гото той каза: „И тук на 
този обект, както и на много

международа и Югославската наро други (навред (из страната, в 
чието изграждане участвува 
нашата Народна .армия, 
лрактика се потвърждава не 

’за разривиото сътрудничество и 
единство (между нашия народ 
■и частите на Югославската на

в
ПО ПОВОД изграждането и 

предаване на употреба теле
фонната линия от Г'°рна Ли- 
сина до Плоча в дължина от 
'14 километра, която свързва 
три местни общности: Долна 
Ръжена, Горна Ръжана и Пло

ча, на 7 октомври е с. Г. Ръжа 
на, организирано от местната 
общност в селото се про- поздрави 
веде тържество. На тържес- чев, председател 
тв ото присъотвуваха предста- стната 
вители от общественополити- 
ческите организации от Пощ- 
енско-телеграф|Ическото пре

Антич,единица на капитан 
.която задачата изпълни 
кратко в^еме доброволно, а 
материала в стойност от око 
ло 2 милиона динара обезпе 
чи Общинската скупщина.

ДИМИТРОВГРАД, 11 октомри 1981 г. Игри
щето в спортния център „Парк", теренът хубав. 
Времето облачно — зрители оноло 800 души. Съ 
дия на срещата Миодраг Ранджелович от Бор. Го 
лмайстори: П. Павичевич (За „Озрен” в 19 м.)р а 
домакините С. Петрович в 50 и 72 минута и Але 
ксов в 90 минута.

„Асен Балкански” игра в състав: К. Ставр 
ов 8, Р. Тододов 7, А. Станулович 7, М. Тодоро 
вич 7, 3. Марков 8, А. Станков 7, Г. Цветков 6, 
(С. Петрович 8), К. Пръстев 8, Д. Каменов 7, Н. 
Костов 7 иН. Аленсов 7.

Такива съвмест 
които провеждат

родна армия.
ни (акции 
(войниците и (населението, сблиНа тържеството, (развълнува 

•ното (от постигнатото 'населе
ние и всички нрисъствуващи 

Захари Стен
на ме 

при
Общинската скупщина в Бо
силеград, а за значението на 
телефонната вързка която

жават и сдружават народа с 
Армията, което е .от огромно 
значение за 
развитие и укрепване на все 
народната отбрана и обще 
отвената самозащита, 
стана главен компонент в на 
шето ,обществено-политическо 

изгражда-

п о-нататъшното

общност
която

Любителите на - футбола 
в Димитровргад имаха въз 
можност да гледат едно ка 
чествено футболно предста 
вление. Това задоволство 
им причиниха през първото 
полувреме отличния, отбор 
„Озрен” от Соко баня и из 
вънредните футболисти на 
„Асен Балкански” 
второто полувреме. Дълго 
годишният „зонов” отбор 
„Озрен” се представи като
(твърде опитен и подвиж
ен отбор с многостранни 
възможности, който е овла 
дял' тънкостите «а футбо
ла. Този отбор беше далеч 
по-добъР през първото по 
лувреме и след няколко из 
годни голови положения в
19 минута реализира и 
еде 1:0.

Домакините" през второто 
полувреме заиграха като 
възродени, главно след вли 
зането на С. Петрович

Нападателната лин

едният лог на срещата бе 
постигнат след едно прони 
кване на защитника Р. Тод 
оров, който изпрати 
пред вратата, а Н. Алексов 
с глава реализира тази го 
лова позиция. Накрая зрит 
елите с аплодисменти изпр 
атиха участниците в хубаво 
то футболно състезание.

За отбелязване е, че фу
тболистите на „А. Балканс 
кй” разполагат с физичес
ка закалка и издръжливост, 
свойство липсващо им пре 
ди. Заслугата за това се па 
да на кондиционния тренъ 
ор Димитър Гюров, който 
успя Аа издигне отбора на 
тази степен на подготвено 
ст. Личи, че Димитровград 
най-сетне разполага с един 
здрав спортен колектив.

В следващия кръг „А. Ба 
лкански” ще се срещне в 
Неготин с отбора „Хайдук 
Велько".

Младежкият 
„А. Балкански" загуби сре 
щата в Пирот срещу - 
ра на „Прогрес" с 4:2.

Димитър Ставров

и икономическо 
не ".

топката
След това Захариев говори 

за (развитието на 'Босилеград- 
ска община е настоящия Р43 
воен период като посочи, че 
то се обосновава върху сел- 

оообенопрез окото стопанство,
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО завърху

което има (извънредни условия 
но трябва 1най-целесъ°браз- 

В товано да се използуват, 
отношение проекта „Морава 
И" е шанс койт*о не трябва
да изпуснем.

От името на строителите, го 
стите и населението лривет- 
ствува майор Юрич, като 
за: — Тук на този обект 
дължина от '14 км между вой 
ниците — строители 
всички краища на страната,

ка-
пов- в

има от

те всъщност ТУК 
Югославия в

в така, че 
представляват 
малко. Неразривното единство

игра.
ия заигра отлично и отбеля 
за два поредни гола в 50 
и 72 минута. Гостите съ,- 

имаха добри
сове, .но отличният врат- 
ар Н. Ставров не позволи 
те да се реализират. Поел

състав на .и съвместното сътрудничество 
между Армията и народа при 
добито >още .през време на 
Народоосвободителната бор
ба всекидневно се потвържда 
в а не само е пазене на гра-

отбошан-що

ницата, но и в изграждане на 
за нашето доброПЪРВА ПИРОТСКА ОБЩИНСКА ПИОНЕРСКА ЛИГА страната 

утре. По тоя начин ЮНА е и. 
октивен фактор е провеждане 

стабиРОДИШ 1И. БОАКОНСИИ 0:4 (0:1) то на икономическата 
лизация- И .още 
тоя начин войниците у креп

нещо: по

ор на „Асен Балкански" ли 
във високия резултат 

Резулттгът можеше 
бъде и по-висок, 
ята не показа 
та. Това е най-добрата иг 

на нашия отбор в есенн 
Най-много се 

Миланов,

4 октомври, игрището на 
„Единство” — Пирот. Вре 
мето хубаво. Съдията на 
срещата Кръстич (Пирот]. 
Голмайстори: Иванов — 
Йованович и Станков ло ед-

„А. Балкански”: Милич, 
Станков, Стоянович, Гюров, 
Иванов, Георгиев, Й 
ич, Митов.

Добрата игра на димитр 
овградския пионерски отб

приятел-ват другарството и
което е от значение

ЧИ И
да4:0. ството

в отбранително-защитната

стема на страната".

След това председателят 
на съвета на местната общ

ност Захари Станчев, от 
то на населението «а Горна

Войници и младежи □ хорото
но съди- ои-

2, завидна висо-
дприятие от Враня, и предста 

от специалната воен

на ПТТ единица от Ниш. Стро 
ител на тази важна, не само 
за тези местни общности, но 
и за общината телефонна вър 
зка бяха специалната военна

след като се реновира поща 
та в Горна Лиси на ад е могат 
да приключат още 20 инди

видуални телефона,
Симеон Захариев, председа
тел но Общинската екупщи
на в Босилеград. Между дру Ръжана връчи книги

признание на няколко комай 
дира за успешно проведена

та акция, а девойката Миря
на Анастасов®, председател 
на младежката организация 
в селото на войниците-строи 
тели подари по една кутия 
цигари, в знак на благодар

ност.

Тържеството продължи с на 
Ивков, 3. Младенов, В. Тасев, родни песни и танци до ве- 
3. Сойчев, Б. Тасев, Г. Гео.р 
гиев, В. Захариев, и И. Кири-

вители
ИН. ра

ия полусезон. 
отличиха Иванов, 
Йованович, и Станков.

говори
име

ованов*

като
Е. И.

М. Чипев още по-добре отбра
(НИ.

организират играта и да на-
намерят *т/,т до мрежата 

ФК „Минералоц". 1Футбол ис 
тите на „Минералац" от дру
га лък страна добро и

СПОРТ: „МЛАДОСТ — „МИНЕРАЛАЦ' 0:0БОСИЛЕГРАД — Във второто полувреме фут 
болистите от двата отбора се 
служаха с груби и непозволе 
ни средства.

наГруба и неинтересна игра футбол КСмоменти с повече 
ти защитаваха своята врата. 
Често пъти те прибягваха и 
с- груба игра. Футболистите на „Младост" 

в следния състав:отслабнал. НяколкоВ НЕДЕЛЯ, ло хубаво и при 
ятно време за игра, в Босиле- 

300 любите

чително
по-добри негови футбол* сти 

ЮНА и може би

играеха
М. Чипев, С. Владимиров, В.ма-В първото полувреме

беше малко по-добър, ><о 
нападател 

гиев

заминаха в 
това се 
на целия
и е о.рга н и з и р ан о, 
ложения, анемично и като 
че ли без желание за победа.

чът
гато централният 
на домашния отбор Геор 
имаше две голови положения,

град, пред около 
ли на футболната игра, 
проведе футболна среща ме 
жду отборите на ФК „Мла
дост" и ФК „Минералац" от 
Враиска Баня< В слаба, неинте 
среяа и груба игра ма двата 
отбора, срещагга завърши без 
голове 0:0.

отрази върху играта 
отбор. Те играеха 

без голови по

се
черта.

Да добавим, че посочената 
телефон 

•общност ® с*

но неговият силен удар за ня 
колко сантиметра мина край 

В тази

лов. единица .изгражда 
и в местната
Караманице, кояго вече е къ*

Младите все о-ще неопитни 
но „Младост"

СъАият,а Б. Стошич със ово 
ите помощници добре воде

ше срещата.

греда, 
трябва да отбе

напречната 
част на мача 
лежим (И половото положение

футболисти 
без физическа подготвеност, 
въпреки че имаха някакъв пре 
вее, не бяха в състояние да

края- М. Я.Отборът на „Младост" от 
Босилеград, този път игра зна

М. Я.на гостите, което вратарят

СТРАНИЦА 11
БРАТСТВО # 16 ОНТОМВРИ 1981



Нвобякновеии
куриози

ЗЛОБОДНЕВНА

Съдбата на един
ф Една котка по имо 

живяла ДомДасги, която 
Ванхайм (Токсас, 

17 ти ро 
1952

°Ъ°
САЩ) до своя 
жден Дон ,в 10ни

падна бор столетси,точно Заради ного 
рухна едно училище старо,

о спомените един двор:

окотилагодина,
420 котета.

изчезна 
Все за културатаф Някоя си Марта 

Нелзьн прокарала
болници почтиЛове№е у мутно беше зор!

по
различни 
ЦОЛ И„ си живот — цели 
99 години. Марта било

като 
момиче

умоболна и още 
четиригодишно 
било приета п Болница 
за ментални болести в

Коджа време се мисли дали тия пут да ни 
се явям ели да си Йутим, ама пели завали,, не 
съм научил да си мучим, реши и за това да ви 
назуйем.

после фабрики,и ток,После пътища 
най-напред да облагородим духа-

с вдигнат взор.културен човек крачи 
Все за културата —

Вийе значете нво значи „лове у мутно”. 
А ловенье у мутно има ти„ дънове у Димитров
град. ОружЛето за „лов” нейе ни пушна ни уди- 
ца, но Йумурат за грейне. Човеци се растръчали 
за Ьумур кико снег да йе падал на Козарицу, соак 
гледа да се снабди, а за цену и не питуйе, а у 
мутно лове и ония що га продаващ и они„ що 
га прекарую до дома.

Колумбус (САЩ) 1875 го 
дина. В болницата поч 
инола през ^нуари 1975 
година на 103.годишна 
възраст.

беше зор!

За изяпа получиха шанс проектанти. 
Намериха се и пари, гол;/м куп.

Да бъде монумент екна цял хор.
беше зор!Все за културата

ф По пор-^чка на ве 
ликобританската актри 
са Шеен Лойд е конс
труиран един от най* 
миниятурните .фолксва 
ген”. Дълъг е само 1 м 
и 40 см, изразходва 1 л 
бензин на 30 км и може 
да се движи с максима 
лна скорост от 60 км в 
час.

Може да съм остарел, па не разбирам, ама
сини тека не требе да не. Некнп н и старият 

отидомо да си натоваримо оди Гтумурат. На недну 
душу отидомо на стоварището, рекоше ни малко 
докарали и ако не поваркамо темо да дзедзери- 
мо цело зиме. Оно право да ви кажем поарно 
беше да си бео ногу изклъчил сал да не ойдем 
тамо — това тръчаже ми излезе цело теле що га 
продадо летоска. Кво да га усукуйем, че 
жем кво ми йе жал. Те жал ми йе дека брани- 
щето наше прънди тикем тена, а нийе да се по- 
тепамо за йумур. Там у Босну га копаю рударе, 
после га товаре у вагоже, па га караш, па га 
стовараю, па триста и трийесе работе додек да 
дойде у Димитровград, а нашите рабаджийе сал 
за йедно караже оди стоварището до дома узи- 
маю повече отколко влакат да га докара оди Бо
сну у Димитровград. Те на мене и на синатога ни 
узеше 60 илядарПе що ни га прекараше до Чуй 
петъл, а това йе йедън йилометар.

Стана красавец край реката 
босилеградският Културен дом.
Но «яма живост, не чува се тенор: 
За културата 
Напълниха го с бюра и служащи, 
залите станаха рай за събрания.
Тук узря семето иа един раздор.
За културата —. вече не е зор.
Към него плющат атаки силни, 
в него ги посреща пусия люта. 
Самодейността не намира простор.
За културата — вече не е зор-

ви ка- вече не е зор-

"КЬ//Ц®Р
И оно нига га стоваримо дома половин пра- 

шище, а* онай брат ни га наплати кико да йе 
оди пръвокласният Ъумур за греяже.

Е Манчо, кайем се я, кой те 1}явол караше 
да купуйеш Йумур да даваш толко паре на раз- 
не рабаджийе нига у село има дръва колко са- 
наш. Кайем се та се не могу изкайем, но за 
туя годин нема да помогне наянье. Ама опаметил 
сам се за на годину. Догодина ако су се свите 
наострили нико мене, рабаджийете че изпомру 
гладни.

В автобус зад един госпо
дин стоят прави три дами.

Господинът става и се об
ръща към тях:

— Моето място е на най- 
възрастната от вас.

След като нито една от да
мите не реагира, той си ся- 
да отново на мястото.

Баща и син влизат в един 
магазин и продавачът казва 
на детето, посочвайки му ед 
на бомбониера, да си вземе 
една шепа бомбони. Но мом
ченцето отказва. Тогава про
давачът му дава една шепа.

Излизайки от магазина ба
щата го пита:

— Защо отказа самичък да 
си вземеш бонбони!

— Защото неговата ръка е 
по.голЯма от моята.

Кирил Георгиев

Анекдот
— Сценарието е извънредно — обяснява 

на Морис Шевалие един американски режисьор, 
конто има намерение да снеме филм за римския 
император Нерон. — Но само една сцена 
доставя задоволство.

— Коя? — попитва го Шевалие.
— В сценариото Нерон запалва Рим. Аз 

съм с намерение да изменя това.
— Кан?

Вместо Рим, моят Нерон ще изгори Па-

— И какво получавате с това?
— Нима не схващате? Зрителите 

въодушевяват, гледайни нан 
бягат голи стриптизетки.

не ми

I
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