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

шите народи и наро
дности.

ЕрштШ
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ИЗ ИНТЕРВЮТО НА СЕРГЕЙ КРАЙГЕР 
ЧЕРИЕТО НА СРЕЩАТА В КАНКУН

ПРЕД ТЕЛЕВИЗИЯ ЗАГРЕБ В НАВЕ- укрепват собствените си 
способности за производ 
ство на храна, а не да за
висят ох разделението на 
тази важна стока. Тук е 
и проблемът на протекци 
онизма, търговията и раз
решаването па въпроси от 
финансов характер.

звити страни, както и то
ва, че все повече преобла 
дава съзнанието, че проб 
лемът във връзка с енер 
гията не е в цената на не
фта, но в изворите на е- 
нергия.

На въпроса за собстве
ната сила на развиващите 
се страни и взаимното съ
трудничество на тези стра 
ни в рамките на общите 
световни проблеми, предсе 
дателят на Председателст 
вото на СФРЮ Сергей 
Крайгер и сам подчерта 
значението на облягането 
върху собствени сили, ко
ето, както подчерта той, е 
една от съществените пред 
поставки на новия между 
народен икономически по 
рядък.

С развитието и —доверието
А Ако разрешаването 

те и развитите стане международна 
нова атмосфера на между народно

на икономическите проблеми и на неразвити- 
икономическа политика, би се създала 

доверие Отговаряйки на въпро 
си във връзка с мястото 

но.мнческата основа на ра на енергийния проблем в 
звиващите се страни, то- общите преговори, Сергей 
гава би се създала нова Крайгер подчерта, че. съ- 
атмосфера на взаимно до
верие и необходимост за 
преговаряне. Тук именно 
лежи политическото значе

Народите от цял свят с 
основание са

ме сме свидетели на нзве 
стно влошаване на поли
тическото положение 
света, която наричаме кри 
за на детанта, и че такова 
политическо 
оказа влияние и 
влошаването на икономи 
ческото положение в све 
та, евентуалното разреша 
ване на икономическото 
положение в света би по-

загрижени, 
със страх гледат към бъ
дещето, както поради ра 
звитието на

в
ществен еле»мент на тези 
преговори е становището 
проблемите по енергията 
да се третират заедно с 
всички 
ми. Това становище, доба 
ви Крайгер, застъпват вси 
чки развиващи се страни, 
а и все по-голям брой ра

стопанските 
процеси в света, така и 
поради развитието на сто 
ланските събития в техни 

страни. Ако вземем 
бройките като илюстрация 
за състоянието в развити 
те страни в света, ще ви 
ДИМ, че размерът на стО 
панския ръст в тези стра 
ни през 70-те години е бил 
за една половина по-бавен 
от предишния следвоенен 
период, а и стопанският 
ръст в социалистическите 
страни започна да се за
бавя, 
страни 
стшгнат 
теж
с цената на огромни вът 
решни 
ямо
би на и при все по-големи 
затруднения във 
с изплащането на дългове

положение
върху

ние на Канкун.
Говорейки за почина на 

необвързаните страни в 
Общото събрание на ОН 
за въвеждането на нов 

порядък,

останали пробле-те

международен 
което е изнесено в резо 
люцията, която тогава бе 
ше приета, Крайгер под
черта, че наред с влошава 
нето на международното 
положение и повишението 
на недоверието между бло 
ковете, растеше и подо
зрението към приетата по 
литика в тази резолюция.

международен 
порядък

АКЦЕНТИ

„Берекетно" селско 

стопанствоРазвиващите сс
успяваха да по- 
размер на рас- 

от 5в/о годишно, но
От уводното изложение на д-р Петър Млад 

енович, председател на Сенцията на РК на ССТ 
НС за селсно стопанство и село, изнесено на за 
седание на Републиканската конференция, преда 
ваме част, в която се говори за няколно групи 
проблеми, обуслав—?и и поддържащи състояние 
то на неорганизираност в производството и на па 
зара на хранително-вкусовите изделия.

Новият
икономически 
представлява,
Крайгер, създаване на ико 
номически и политически

подчертапроблеми, с гол 
задължаване в чуж

условия за равноправно 
развитие на развиващите 
се страни, за равноправно 
то им сътрудничество с ра 
звитите страни. Това не 
представлява никакво за
местване на държавното 
планово стопанство с па
зарно стопанство, продъл 
жи Крайгер, нито пък то 
е средство за натиск вър
ху неразвитите за по-гол 
яма помощ, както що не 
представлява ни каквото 
и да било идеологическо 
определение. Обратно, то 
ва е истинско съглеждане 
на ония основни условия 
от които зависи разреша 
ването на 
международни шсономичс 
ски проблеми.

връзка

ПЪРВО, несхващане ролята, мястото и фун 
нцията на селското стопанство в развитието на со 
циалистичесната икономика и едностранчиво схва 
щане на индустриализацията. Сега, когато от сел 

неговото развитие дирентно 
зависи приблизително 40 на сто от съвкупния об 
ществен продукт на цялата промишленост, същес 
твено условие за цялостно стопанско развитие е 
ускорената модернизация и индустриализация на 
селското стопанаство.

До коя степен се изявява това несхващане 
най-добре говорят данните за селското стопанст 
во в отделни среди. Например в една община се 
надхвърля плана по изкупуването на пшеницата, а 
в друга, съседна, планът не се осъществява ни с 
10 на сто; в една община се постигат забележи 
телни резултати в комасацията и уредбата на пло 
щите, а в съседната всичко се свежда до разиск 
вания от необходимостта за уредба на площите, 
или върху тази тема изобщо не се разисква...

ВТОРО, текущите мерки на аграрната поли 
тика: имвестици, кредити, цени с премиални, суб 
сидии и компенсации, кредитиране и договаряне 
но производството, изнупуване и пазар — често 
не са в съзвучие с нашата глобална нонцепция на 
аграрната политика.

Инвестициите по принцип трябва да 
двойна роля: икономическа — да развиват мате 
риалното производство и увеличат дохода на селс 
кото стопанство и производителите, и обществе 
на — да бъдат един от основните фактори за об 
единяване и сдружаване на производителите вър 
ху конкретни развойни програми и сдружаване на 
труда и средствата. В нашето развитие те главно 
са имали първата роля, и то непълно.

В политиката на цените също има пропусни 
такава политика не може да действува нато факт 
ор на обединяване и сдружаване, но като фактор 
който разединява и тласка към собствено съумя 
ване за пласмент на пазара и търсене на решен 
ия според собствена пр^ценна.

В стратегията на развитието на отделни пр 
оизводства има недостатъци. Трябва да се изхож 
да от факти, ноито не са непознати в света и у 
нас, че стабилизацията в производстовото на жи 
то означава и стабилизация на отношенията на 
растителното и животновъдното производство и

(На 3-та стр.)

те.
Загрижават не само ста 

тистическите данни, но м 
отчетите за растящата ое 

в света, в
С. Крайгер

сното стопанство ида и нищета 
който днес, според данни 
на Световната банка, гла 

750 милиона души,

влияло и върху подобрени 
ето на политическите отно 

Крайгер добави,шения, 
че тази оценка все повече 
прониква почти във всич 
ки страни, и развити и 
неразвити.

дуват 
а до края 
гладуват към 850 милиона

на този век ще

души.
Тези мисли сподели в 

интервю пред 
Загреб, между другото, 
председателят на Предсе- 

СФР Югос

Но, ако на преден план 
преди всичко се постави 
разрешаването на иконо
мическите проблеми, с ко 

се борят най-широките

Телевизия

дателството на 
лавия Сергей Крайгер, в ито

маси във всички страни,
съвременните

срещатанавечерието на 
на представители надър-

и развити и изостанали, и 
ако това би се превърнало 
в международна икономи 
ческа политика и биха 
сс създали условия за съ 
трудничество па равнопра 
впи начала между разви 
тите и неразвитите стра 
ни, чрез развитие на ико

ЦЕНАТА И ИЗВОРИТЕ НА 
НЕФТ

нажави или правителства 
22 страни в Канкун.

На въпроса за положени 
ето на развиващите 
страни в международната 
общност и за 
значение на 
монетната политика и про 
текциоиизма 
тието

НОВ ПОРЯДЪК сс имат

Съгласявайки се с оцен
ката, че в последно вре- голямото

финансово-

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК 
НА С/ОК

за разви- 
световнотона

стопанство, председател* 
на Председателство 

СФРЮ каза, че
Душаи Драгосавац -нов председател ят

то па
въпросите по ипдустриали 
зацията и предаването на 
технологията като условие 
за развитие па развиващи 
те се страни имат голямо 
значение, когато става ду

наПредседателството 
ЦК па сюк отдаде приз
нание на Лазар Мойсов за 

изпълняване длъ

Във вторник в Белград 
се състоя заседание 
Председателството на ЦК 
на СЮК, на което въз ос 
нова на Правилника 
организация 
работа на Председателство 
то на ЦК на СЮК до 12 
конгрес на СЮК е избран 
Душан Драгосавац, 
на Председателството,

на

успешно
жиостта председател на 
Председателството па ЦК 
на СЮК, а па новоиз
брания председател Ду
шаи Драгосавац . _
много успехи в работата, стопанство е необходимо 

(Ташог) развиващите се страни да

за
и начин на

ма за общите преговори. 
В областта на селскотопожела

член



I ПО СВЕТА

ПОВЕЛЯ НА 

ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ
ИТИЕНАС ЕАМИиДТА

ИЗБОРНА ПОБЕДА НА СОЦИАЛИСТИТЕ
В ГЪРЦИЯ

подпредседател

присъди Общинската сиупщи-
Убедителната победа на ПАСОК се дължи 

на предизборните общания, които не са невъзмож 
ни и на стремежите на гърците към демократични 
промени — Социалистите имат достатъчно мнознн 
ство за да сформират собствено правителство 
След, изборите всъщност остват да съществуват са 
мо ПАСОК, Нова демокрация и Комунистическата 
пауртия (за чужбина), понеже останалите 11 парт 
ин не получиха нито едно място в парламента.

но. Според последните ре 
зултатп, 48,04 па сто от 
гръцките избиратели глас 
уваха за ПАСОК, а само 
35,95 на сто се определиха 
за Нова демокрация 
Ралис. Комунистическата 
партия (за чужбина) полу 
чп 10,85 на сто от гласове 
те на избирателите. Съгла 
сно на тези резултати, 
ПАСОК ще има 174, Нова 
демокрация 113 и КП 13 
представители в парламе
нта.

връчена
„то тази година му 
"а В обоснованието на решението за'
та Повеля се назва, че тя се присъжда «■ близък 
е-! тоуднии на другар;/ Тито, и иа човеи, чието ре 
полюционно дело е неразривно втъкано в осно- 

Ужишиа република и югославската само-

може да изпълни предиз 
борнпте си обещания? Хи 
ляди граждани цяла нощ 
чсствувалн
ПАСОК, а в първата 
пресконференция след 
бедата Папапдреу заявил: 
„Нашето правителство ще 
осъществи всички проме
ни, които обеща на грък 
кия народ. Ние днес откр 
нвамс нова ера в полити 
ческпя живот на страна 
та... и затова считам, че 
решението па гръцкия па 
род е от историческо зна 
чение”.

В първите коментари в 
гръцката преса се посоч 
ва, че ПАСОК победи, за 
щото неговите обещания 
не бяха невъзможни. Те 
намериха благородна поч
ва у населението, желае
що промени.

победата ли
си вито на

управител 1<а^ общност.повод „ дането иа По- ♦
аитуалиите проблеми и затруд- ^

че тези проблеми изнасяме ф

по
В предизборната калта 

ния Андреас. Папандреу, 
лидер на Всегръцкото со 
циалистическо движение 
(ПАСОК) заявяваше: „Из 
борите от 18 октомври ще 
представляват прелом за 
Гърция и нейния народ. 
Те трябва да доведат до 
промени, конто ще обезп 
ечат укрепване на нацио 
налния сувернитет, незави 
симост от външни факто 
рй, укрепване на демокра 
цията вместо днешната ав

волята, говори за 
немия, иато подчерта,отнровоно^иенрено^и^ прикриване: тиа
икономическата нестабилност трябва да бъдем . 
наясно, че трябва да я водим със собствени си
ли. Това значи, че ще ни бъде и трудно. Облягане ^ 
то върху собствени сили предпоставя, че не мо
жем и не желаем да се задължаваме в чужбина. 
Още повече, трябва да се отиажем и от някои 
придобити права, иоито нямат свое поиритие в 
осъществения доход. Трябва да бъдем готови да 
угасим нянои институции. Това нещо изиенва ▼ 
всични повече и по-добре да работим, по-отговор- 4 
но да се отнасяме в изпълнението на задачите, ф 
Пестенето трябва да бъде основно в поведението д 
на всични в нашето общество — изтъкна между 
другото Петър Стамболич.

па

:

Партията на Папандреу 
получи достатъчно мнози 
нство да сформира собст 
вено правителство, с кое 
то напълно осъществи це 
лта си. Дали 18 октомври 
действително ще бъде ис 
торнчески ден за Гърция? 
До каква степен

таркия, силен развоен по 
дем на страната 
стагнацията, културно въз 
рождение и победа на ис 
тината над лъжата”. При 
това Папандреу мислеше 
на победата на ПАСОК.

Социалистите наистина 
победиха. И то убедител-

♦вместо
♦

ОТ РАЗГОВОРИТЕ ВЪРХОВЕЦ—КОЛОМБО

НАКРАТКОУспешно развитие на 

сътрудничеството
ПАСОК

СЛЕД ПЛЕНУМА НА ЦК НА ПОРП
БЕЙРУТ: Вестник „Ас 

сафир", близък на пале-Шшснн - пьрв секретар стипците пише, че в раз 
говорите на Ясер Арафат 
със съветските ръководи 
тели в Москва били раз 
гледани три въпроса: съ
ветското въоръжаване на 
Палестинското

След предаването на 
употреба на новия грани
чен пункт на югославско- 
италианската граница, съ 
юзният секретар на вън
шните работи йосип Вър 
ховец и външният .минис- 
тър на Италия Емилио Ко 
ломбо водиха разговори 
по отделни въпроси от 
международната обста
новка и билатералиите от 
ношения.

ния. В този дух е взаимен 
интересът италианската 
национална общност в 
нашата страна п нашата 
национална общност в 
Италия всестранно и сво 
бодно да се развиват и да 
укрепват националния си 
(идентнтет.

НА ПОСЛЕДНИЯ плен 
ум на Централния комит 
ет на Полската обединена 
работническа партия пър 
вият секретар на ЦК на 
ПОРИ Станислав Каня по 
дал оставка, която била 
приета с 54 на сто от гла 
совете на членовете на 
най-висшия партиен орг
ан. За нов пръв секретар 
на Централния комитет 
на ПОРП с голямо болши 
нство гласове бил избран 
армейският генерал Войч 
ех Ярузелски, председател 
на полското правителство.

След промените в парти 
йния връх в полската об 
щественост се изразява 
задоволство, смесено с не 
скрити надежди. Преди 
всичко, изборът на Ярузе 
леки се приема като залог 
за продължаване линията 
на диалог и споразумява

бариери и да възвърне до 
верието в собствените си 
сили. Това съвпада с вла
деещото на пленума мне
ние, че не е нужна борба 
против „Солидарност", но 
борба за „Солидарност”.

Новият пръв секретар 
предвестил конкретни кр 
ачки в реализацията на 
идеята за разширяване пл 
атформата на управлява
нето, която изнесъл и пр 
ед полския Сейм. Ярузелс 
ки решил наскоро да сви
ка нов пленум на ЦК на 
ПОРП, на който ще се раз 
глеждат кадрови промени 
във върха на партията.

В едно от решенията на 
пленума се пропръчва на 
парламента да приеме, на 
определено време, закон 
за премахване правото 
на стичка. Препоръчва се 
също да се въведе работ 
на събота, 
се мотивират с драматич 
ната обстановка 
та, а особено в 
ото и на пазара. Трудно 
може да се очаква 
идеи да получат подкрепа 
на „Солидарност и трудо 
вите колективи. Впрочем, 
в половината от воеводств 
ата вече избухнали 
стачки.

Разбира се, обстановка, 
та, а особено страхът от 
наближаващата 
агат предприемане иа ре 
шителни мерки, които и 
Ярузелски не 
енебрегне.

движение, 
мировите предложения на 
СССР и Саудитска Арабия 
и емиграцията на съветски 
те евреи в Израел.

„Разговаряхме по реди 
ца проблеми във връзка 
с провеждането на Осим 
ските

ПЕКИН: В декларация 
на китайското правителст 
во се съобщава, че в Пе 
кин се разглежда съветско 
то предложение, съдържа 
но в „нотата на СССР, 
отнасяща се до възобновя 
ването на граничните пре 
говори”.

Осимските споразуме
ния, изтъкна Върховец на 
пресконференцията, дадо 
ха възможност тази част 
на света да претворим в 
стабилна област и пример 
как
се развиват миролюбивите 
добросъседски отноше-

Съспоразумения, 
ществуват още открити въ 
проси, особено в областта 
на инфраструктурните обе 
кти. За успешното сътруд 
ннчество особен 
дават Горица и Нова Го 
рцца — изтъкна Емилио 
Коломбо.

принос ВАШИНГТОН: Отв Европа трябва да поста 
комитетапредседател на 

за отбрана на Национал 
ния съвет за сигурност 
бил сменен генерал Швай 
Цър, понеже без 
ние

ВЧЕРА И ДНЕС В КАНКУН (МЕКСИКО)не. позволе 
на Белия дом заявил 

„че Москва
Ярузелски се счита за 

един от архитектите на ку 
рса на социалистическото 
възобйовленйе и се вярва, 
че ще отстои на него. Ка 
то войник и политически 
деец той се ползува с гол
ям атворитет. Твърди се, 
че въпреки неговата уме
реност, в нужди няма да 
му липсва' необходимата 
решителност.

В кратката си реч след 
избора . Ярузелски изтъкн- 
нгШ: „Никога не желаехме 
конфронтация, не я жела
ем ни сега”. При това до 
бавил, че партията трябва 
да отстрани вътрешните

Препоръките Диалог „Север се подготвя да 
извърши пръв удар, че све 
товната обстановка 
към война.

в страна 
стопанств клони

Вчера в летовището Кан 
кун в Мексико 
двудневна

политическата 
на икономически най-раз 
тите страни за 
не на глобални 
с Развиващите се 
за изграждането 
международен
ски

готовносттези започна ЛОНДОН: В мястото Глн 
негле (Шотланд) 
яла двудневна среща 
министрите на отбраната 
на страните-членки на НА ТО, на 
вано 
то от 
не на

международна 
среща на най-високо раздвижва 

преговори 
страни 

на нов 
икономиче-

се състорав
ниЩе по сътрудничеството 
и развитието, на

на

нови КОяТО
участвуват представители 
на 22 най-развити 
виващи се

която било разиск 
върху решенне- 
1979 г.и раз 

страни. Среща- 
Канкун, която

порядък. 
Делегацията

за поставя- 
американски раке

ти „першинг” в
зима, нал на Югосла 

от Сергей 
председател 

Председателството
СФРЮ.

та в още
се нарича диалог „Север 
— Юг”, представлява 
вид финална

вия се води 
Крайгер,

пет запа
дноевропейскн страни. На 
срещата не участвували 
министрите на Франция и 
Исландния.

може да пр наедин 
проверка на на
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* «'““АЧ ЗД пнде ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ 
КИ РЕГИОН ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ВСК

Прнети изборни 

документиДа се зачитат всички 

критерии
4ч

На състоялото се на 15 
т.м. заседание на Предсе
дателството на Междуоб- 
щинската конференция на 
СКС в Ниш, пррдседател- 
ствувано от Саво Саватич, 
председател на МОК на 
СКС в Ниш, бяха обсъде 
ни и утвърдени предложе 
нията на изборните доку
менти за предстоящите 
избори в Съюза но комуни 
стите в региона. Покрай 
останалото членовете на 
Председателството приеха 
предложения за критери
ите в изборите, решение 
за ключа и начина на из
биране на делегатите за 
МОК, решение за провеж 
дане на изборите, концепт 
за изготвяне на отчети за 
работа в първичните пар
тийни организации, както 
и предложение за сроко
вете за провеждането на 
изборите.

Според решението на 
Председателството, всич
ки подготовки за провеж 
дане на изборите трябва 
да се проведат до 15 но-
' ^♦♦♦♦♦йжммнмжимнжммномнммимитм**:

ември т.г. В предизборния 
период първичните орга 
иизации на СК ще изгот
вят отчети; за досегашната 
си работа, програми за ра 
бота за предстоящия пе
риод, както и доклади за 
предстоящите задачи. Из
борите в първичните орга 
иизации ще започнат 
от 15 ноември, а ще при 
ключат до 30 декември 
т.г. Изборните заседания 
в общинските конферен
ции на СК ще се прове
дат от 15 януари до 15 
февруари идната година, 
а до 15 март 1982 ще се 
проведе и изборно събра 
ние на Междуобщинската 
конференция на СК, коя
то според приетите пред 
ложения и допълнения на 
Статутарното си реше
ние, ще има 70, вместо се 
гашните 145 делегати.

За изборните докумен 
ти ще разисква и ще взе 
ме решение и Междуоб
щинската конференция на 
СК, насрочена за 22 т.м..

В. Б.

товността за безкомпромис
на акция, където не се 
търси конкретна отговорно
ст за несполучливите ре
шения и за бездействуване.

СоЦиално-нласовото 
пване на СИ, 
дисциплина и борбата про
тив национализма са въп
роси, които трябва да се 
намерят в центъра на ак 
тивността на комунистите 
във всички среди.

В динамичните и съДъ-Р 
жателни разисквания най- 
много се наблягаше върху 
публичността и отговорнос- 
та в избора на кадрите на 
отговорните постове в СИ. 
Трудещите се и граждани
те много очакват от колек 
тивната работа и отговор
ност. Затова в изпълнител 
ните органи трябва да се 
избират само най-способ- 
ните кадри, всеки от кои
то ще може твърде успеш 
но да ръководи с работата 
на органа.

^ Оценката за изпълняването 
ята за вършене на отговорни длъжности в Съюза 
на номунистите от определени 
да бъде обективна

на услови-

кандидати може
и правилна само ако кандида- 

всички критерии за избор ф В 
в които не се спазват

укре 
партийнататът задоволява 

случаите, 
критерии изборната

всички приети 
постъпка обезателно ще се 

повтори и ще се приемат предложения, които са 
в_пълно съгласие с принципите на СЮК * Да се 
предлагат повече кандидати, а най-добрият да 
бъде излъчен след широки и демократични консу
лтации.

I

В предстоящите избори
в Съюза на комунистите в 
Южноморавски 
яба да се водят широки де

активността на членовете, 
организациите и органите 
на СК трябва да бъде със
редоточена върху най-акту- 
алните проблеми в конкре
тната среда.

пак,

регион тр-

мократични 
при участие на всички ко
мунисти. трудещи се и 
граждани, за избор на ка
дри на отговорните функции 
в Сюза на комунистите. Ра 

решенията и

консултации,

Все съществуват 
някои важни въпроси, които 
обще взето не се осъще
ствяват така както трябва. 
В икономическата стабилизговорите, 

комбинациите на тесни кър 
гове ще бъдат решително 
отхвърляни и не могат 
се оправдават с незаинте
ресованост

Досега,, бе изтъкнато на 
най-сполучли 
решения се 

в средите, кои

зация се постигат опре
делени резултати, но те не 
съответствуват на широтата 
и динамиката на активнос
тта, която се раздвижва по 
този наш най-важен въп
рос. Широка и безрезервна

заседанието, 
ви кадрови 
приемаха 
то за отговорните постове 
в СК предлагаха 
кандидати, а се избираше

да
на трудещите 

се и гражданите, зашото 
решения прив- »Бер8К8тно« селско етопанотвоповече

кадровите 
личат голямо внимание на 
цялата общественост. Осв
ен това, такава ..кадрова 
политика” е неприемчива и 
от становище на крупните 
задачи на СК и останалите 
организирани 
чески сили в реализацията 
на плана по средносрочно 
развитие на региона, които 

способни и отго-

(От 1-ва стр.)
цялото селско стопанство. Само чрез цените не ; 
може да се решава дефицита на пешницата и жи 
тните растения. :

В изкупуването на селскостопанските прои 
Зведения състоянието не е подредено. Всеки нас 
тоява да изкупува по възможно най-ниски, а да 
продава (по тоя начин отнупено или преработено) 
по възможно най-високи цени. Това значи отнема 
не част на дохода от производителите и най-нра 
сноречив вид на несоциалистическо поведение. 
Къде е тогава нашата концепция, че доходът е мо 
тив на труда и сдружаването.

ТРЕТО, отношението на преработвателните : 
организации към първичното производство твър 
де бавно се мени. Очаква се, че производителят ! 
на пшеница ще дойде пред млина и ще чана ня 
кой да вземе пшеницата. Това същото очакват и 
други преработвателни организации. А всичко то 
ва е суровина за тяхното производство, труд и 
създаване на дохода. Необходимото производст- < 
во, което служи нато суровина, трябва да се дого ; 
варя, в него трябва да се влага и да се поема ри ; 
ска заедно с производителите.

ЧЕТВЪРТО, кадрите в практиката и школува 
пето на кадри има изключително значение за раз 
витието на агропромишлените компленси и тяхно 
то самоуправително устройство.

Голям проблем в школуването на кадри на 
факултетите и висшите учебни заведения е проф 
илът на специалистите, който се създава. Твърде 
малко се проучават проблемите на село и частни 
те стопанства, сдружаването и кооперирането, пл 
анирането, производството и пазара. В учебните 
планове почти няма такива предмети, а специали 
стите с диплом неохотно отиват в среди, които 
не познават, или затъват в стихийност, ако там 
отидат. Дори и професорите говорят, че селото 
и частните имения набързо ще изчезнат и че не 
е необходимо това отделно да се изследва. Соци 
ологията на село и кооперирането повече се про 
учава на философските и Икономическите факул 
тети, отколкото на двата агрономически факулте 
ти. А в условията на съществуващата аграрна ст 
рунтура, в която1 около 93 на сто от почвата и мо 
щностите. представлаява индивидуалният сектор, 

друга страна е твърде важна.
Групата проблеми, както е изтъкнал д-р Пе 

тър Младенович, и отделните проблеми с това не 
се изчерпват. Считаме обаче, че посчените пропу 
ски са. достатаъчни, за да посочат на числените 

' причини, които правят селското стопанство толно 
ва „берекетно” — с проблеми.

Имаме сериозна потреба тези избори в 
СК да не проведем рутинно и формално. Това са 
първите избори в нашата партия без физическо
то присъствие на нейния пръв воин, другаря Тито. 
Живеем в сложна международна обстановна и при 
трудно вътрешно икономическо положение. Твър 
де решително разговаряме за внедряването на ноле 
ктивната работа и отговорност, както и за личната 
отговорност на всеки комунист, а особено на ръко 
водните надри. Всичко това изиенва от нас докрай 
да осъществим изборните цели.

социалисти-

изискват 
ворни кадри.

Това са само няколко ос- 
акцента от състояло 
тези дни

Междуобщинската
СК в Леско-

новни 
то се заседание

Мирослав Здравковичко-на
нференция на 
вац, на което 
ва върху задачите на чле
новете и организациите на 
СК в предстоящите избори.

В уводното си изложение 
Христивое Костич, секре
тар на Председателството

се разиск-
оня който беше 
след всестранни 
ния и съпоставяне на ка- 

и способностите.

излъчен
допитва

е подкрепата на трудещите 
се и гражданите в региона 
на становищата и заклю
ченията от последните за
седания на ЦК на СЮК и 
ЦК на СКС, но комунисти
те недостатъчно успяват 
тази подкрепа и готовност 
да претворят в резултатни 
акции. Това най-много се 
отнася до средите, в които

чествата 
Пробутваието на един и 
същ кандидат от евиденти 
райето до избора създава 
нежелани ефекти, дори и 
тогава, когато кандидатът е 
най-добър. Този опит безс 
порно трябва да со изпол

секре-
Председателството

на МОК на СКС, подчерта.
СК трябва 

силначе изборите в 
да имат за резултат 
мобилизация на комунис- 

останалите обшестве 
сили въвтите и

но-политичеки 
всяка конкретна среда 
по-успешно провеждане

на СЮК, на цели
те и задачите на икономи
ческата стабилизация- За 

необходимо крити 
всестранно да 

досегашната дей

за
по

литиката
в Южноморавски 

13 общински организации
Съюзът на номунистите

регион е организиран в 
на СК с 1337 първични партийни организации и 

СК. 13 328 (33,46%) членови на

целта е 
чески и
се оцени 
ност на органите и органи- 

СК и на техните
39 830 членове на 
СК са от редовете на работниците, 5544 (13,92 на 
сто) са селскостопански производители,
20,81 на сто са жени, 14 904 или 37,42 на сто

Iзациите на 8291 илизащото саморъководства, 
правилната оценка на пос
тигнатите резултати

е залог за преод-

са
и про- млади до 27-годишна възраст.

пусиите 
оляване на 
слабости и много по-успеш- 

в предстоя-

субективните тазиI

на активност
щия период. в„.,вви

Няма В7*лрос, обществен 
или вътрешнопартиен, 
йто не може да се обсъжда 
по време на предизборна
та и изборната дейност, но

зува, защото това е и е- 
дин от начините да се осу 
етят техно-бюрократичните 
комбинации и машинациите 
на тесните кръгове.

Н. Георгиев

партийните организации се 
занимат само с вътрешни
те си отношения. където 
олортюнизмът и колебани
ята все още заместват го-

ко-
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ОБЩИНАРАЗВИТИЯ НА БАБУШИИШКА
СТОПАНСКОТО И ОБЩЕСТВЕНО 
ПРЕЗ 1982 ГОДИНА

Повече и ло-качествена продукция-основа 

на стопанското развитив и стабилизацията
- ОБЩИЯТ ДОХОД ТРЯБВА ДА НАРАСТНЕ С 38,4 НА СТО

ТИТО НАЗА...\ •

ЗА РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

СТАБИЛНОСТТА и ефикасността на нашата

«ЕЕгЕКжж
не и общото действуване в творческото осветля 
ване и осъществяване на тенущите задачи а 
Ш0то обществено развитие. При това същество 
ни са две наша: първо, идейно-политичесното и ан 
ционно единство на всички тези организации в ра 
мните на Социалистическия съюз, като фронт на 
социалистическите сили, със Съюза на комунисти 
те начело, и като най-широка политическа органи 
зация на самоуправителите, и второ — акционна 

от тези организации в

промишленост „Лужпица . 
С доста усилия на базата 

съвместни влагания е
партньори

пасс активираневижда
новите моишости,

бъдат готови до края 
па 1981 година, както и 
ефикасното ползуване на 
сегашните мощности.

па осиови-С приемането
обществения план 

1982 годи 
съвета на ОП 

скупщина, всъ 
започна публично

които
те па
но развитие за 
па от трите 
пише ката 
щпост . 
обсъждане на развойния 

Бабушпншка об
щина през идущата годи

наще чуждестранни 
ще се пристъпи към раз
ширяване мощностите на 
ООСТ „Мстакрилат". За 

ще се изразходва! 
300 милиона динара.ВАЖНО МЯСТО — НА 

ПРОМИШЛЕНОСТТА
целта
къмшшп па

на техМодернизацията 
нологията и разширяване 
мощностите на предприя 
тието за печатни тъкани 
и изработка па текстилна 
галантерия „Текстилко- 
лор”, както и включване 
то на новите мощности в 

производство.

самостоятелност на всяка 
областите на тяхното действуване. на. стопански 

1982 годи
Динамичните 

процеси 
ма ще бъдат резултат на 

ръст на 
производ- 

ГГодобрянане каче

Според проекта за раз 
1982 година об през

Обществено-политическите организации не 
са трнасмисия на обществената роля па Съюза 
на номунистите. Но те не могат да бъдат ни нян 
анви паралелни политически организации, борещи 
се за власт или за някакво отделно влияние върху 
съзнанието на хората. Всяка от тях има своя сп 
ециф.ична роля, свои задачи в определен сентор 
на обществения живот и за това поема отговорно 
ст пред своите членове. Именно за това е необхо 
дима обединяващата идейна и политическа роля 
на Съюза ка номунистите.

(Из речта произнесена по повод 50-годи- 
шнината на ЮНП и СКОЮ, 10 онтомври 1969, 
Загреб)

РАБОТНИЦИТЕ — НОСИТЕЛИ НА ПРОГРЕСА

НИЕ изхождаме оттам, че в нашата страна 
основни носители на социалистическото развитие 
представляват работниците и трудещите се, тоест 
непосредствените производители, ноито работят и 
произвеждат материални блага в условията на об 
ществена собственост над основните средства за 
производство и на политическа власт на трудещ 
ия се народ. Основна крепост на социалистическ 
ото развитие, значи е трудовият колектив, който 
произвежда в полза на цялата общност и в който 
се съгласуват нолективните и личните интереси 
на всички негови членове.

Основни крепости в системата на нашето 
■ социалистическо развитие са: Съюзът на комунис 

тите, Социалистическият съюз на трудещите се, 
Съюзът на синдикатите и организациите на младе 
жта и жените, ноито мобилизират най-съзнателна 
та част на нашето общество, работят за издигане 
на социалистическото съзнание и пряно влияят чр 
ез ежедневната прантина като движеща сила и 
организатори на нашето социалистическо изгражд 
ане.

питие през 
щият доход и Бабушпншка 
община ще бъде по-голям 
с 28,4, а доходът с 35,8 па 
сто п сравнение със запла 
нуваното тазгодишно рап 
ищце. Същевременно се 
предвижда броят па 
те да се увеличи с 8,5 на 
сто, докато средствата за 
лично потребление да па- 
растиат с 19,7, на общо
то обществено потребле 
ние със 17,7, а на общото 
потребление с 18,8 па сто.

но-нататъшния
промишленото
стпо.
стното на изделията, уве 
личенис ма производител 
костта па труда и реали 

на моно-програ 
в ООСТ „Вътрешна

редовно 
■ще представлява приорете 
тиа задача на тази органи 
зация на сдружения труд 
през 1982 г.

заети зацията 
мата
аптогума". С капиталовло 

па стойност отження
над 68,2 милиона динара 
ще се осигури въвеждане 
на нови техническо-техно

Предвижда се оше мо
дернизацията на ООСТ 
„Шиваона" към ,,Лисца", 
но това ще бъде задача 
през 1983, а подготовката 
ще се извърши идущата 
година. И в „Електродно 
трибуция" се предвижда 
идущата година. И в „Еле- 
тродистрибуция” се пред 
вижда разширяване на 
мрежата, както и строител 
ството на трафопостове, 
което трябва да доприне 
се за общото подобрение 
на електроснабдяването в 
общината. В строителство 
то се предвижда активира 
не на мощностите за про 
изводство на глинени 
делия- През 1982 година 
трябва да се построят 
2200 кв. метра жилищна 
и делова площ, 2000 м у- 
лична водопроводна и 
още толкова канализаци 
онна мрежа.

логически решеиия и ше 
се разшири асортиментът 
на произвежданата продук 
ция.

Тези динамични пока 
затели трябва да се рса 
лизнрат при затруднени 
условия на стопанска дей 
пост, които налагат реди 
ца ограничаващи факто 
ри: висока задължеиост 
на стопанството с креди
ти, възвратно въздействие 
при вноса на суровини и 
възпроизводствени матерн 
али и лр.

Оттук се изтъква необ 
ходимостта от включване 
на всички носители на ра 
звойната политика, относ
но по-голямо и по-качес 
твено производство с тен 
денция да намери нови 
пътища на чуждестранни 
те пазари. Също така пре 
движда се максимално пе 
стене на енергия, сурови
ни и възпроизводствени 
материали, както и създа 
ване на условия за редов 
но снабдяване със сурови 
ни и възпроиводствени ма 
териали.

Занапред, въпреки ни 
вестиционните ограниче
ния, ще продължи дейно 
стта по реконструкция и 
модернизация на съществу 
ващите мощности. Пред

Набавката на оборудва 
не за новопостроената фа
брика, за което ще се из 
разходват приблизително 
20 милиона динара, обез 
печаване на специалисти, 
усвояване на оптимална 
производствена програма 
и по-нататъшного разшир
яване на делово-техниче- 

сътрудничествотоското
на ООСТ „Балкан” с МИН 
ог Ншп, значително тряб 
ва да подобри състоянието 
в тази ООСТ.

из-

Разширяване на връзки 
те с домашни и чужде
странни производители на 
суровини и възпроизвод
ствени материали трябва 
да подобри качеството на 
изделията на химическата

Силна нрепост на нашата социалистическа 
система са нашите самоуправителни общности на 
трудещите се, ноито непосредствено ръководят 
държавните и обществените работи, а интерес 
на общността и в собствен интерес. Представител 
на такава непосредствена социалистичесна демо 
нрация в нашата система е общината, относно но 
муната, в която се намират всички граждани жи 
веещи на дадена територия и в ноято трудещите 
се осъществяват власт за себе си и за цялата об 
■щност.

Ст. Н.

Компенсация само за брашно
ЧЛЕНОВЕТЕ на Изпъл

нителния съвет към Об
щинската скупщина в Ьо 
енлеград на заседанието

радска община за тази 
цел

33 410 хиляди динара т.е. 
11,6 на сто от запланува 
ните
Вследствие

(Из речта на Унивреситета в Бандун, 25 де кември 1958 година) са изразходвани

си, състояло се през мина 
лата седмица 
гото

ката гтал ов л ожения - 
на това, бе 

взето решение, според ко 
ето всички строителни ор 
ганизации, които строят 
в общината да ускорят из 
граждането. Защото вся 
ко закъснение и отлагане 
увеличава 
с които се обременяват и 
без това скромните бюд
жетни средства на орга
низациите, които са носи 
тели на инвестициите.

В СУБНОР В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАСРОЧЕНИ НОВИТЕ ИЗБОРИ между дру 
обсъдиха обществе 

ния договор за компенси 
ране
широко потребление, пре- 

за компенсира 
не на мляко, брашно, и 
месо. За тази 
ната досега участвуваше с 
50 на сто. Но поради недо 
стиг на средства, ИС прие 
решение, според което об 
щината да участвува са
мо в 
нично брашно.

Доверие в дейните на някон стоки от
Новите избори в сдру

женията на бойците в Боси 
леградска община ще бъдат 
проведени най-късно до 
30 ноември, а в скупщи
ната на СУБНОР до 31 
декември на настоящата 
година. Това е всъщност 
и решение, което взе 
Председателството на Об 
щинския отбор на СУБ
НОР _в Босилеград на за
седание, проведено към 
края на миналия месец.

На годишните скупщи- 
ни на седемте сдруже
ния на СУБНОР в общи
ната, ще бъдат избрани 
нови ръководства (предсе 
дател, секретар, касиер и 
останали членове), чийто

мандат от две години ве
че изтича. На същите ще 
бъдат избрани и делега
ти за Общинския отбор 
на СУБНОР, делегати за 
Общинския отбор на СУБ 
НОР, делегати за скупщи 
ната на СУБНОР в общи 
пата, както и делегати за 
чадзиратедната 
на ОС' на СУБНОР. За ус
пешно посрещане на изгю 
рите вече се вършат под
готовки.

тивности в 
период. Всъщност, отчети 

за досегашната дей
ност на бойците ще бъдат 
удобен момент 
съдят

ди всичкопредстоящия
те цел общн- инвестициите,

об-да се
повече въпроси из 

живота и работата, успе
хите и трудностите и под
ХОДЪТ към
работа.

регресиране на пшепо-нататъшнакомисия
Същевременно 

те на ИС, 
вид жизненото 
приеха решение за нзна- 
миране на 
и начини за намаляване с 
2 на сто от средствата, ко 
ито се отделят за потре
бите ма самоуправителни 
те общности на интереси

членове 
имайки пред-ИзпълнителниятНа заседанието бе

инициатива, спо 
Ръководства- 

сдруженията и 
делегати да се избират 
Ца, които наистина 
йни и които 
нос за 
бота.

съвет
обсъди информацията, от 
насяща се до осъществя
ването на плана по инвес 
тиционното

раздвижена равнище,
ред която в 
та на възможностиНа годишните заскупщи- 

ни, покрай изборите, ще 
бъдат и обсъдени и отче
ти за дейността, отчети 
за финансовото състояние, 
както и програми на ак-

изразходва- 
не на средствата за изгра 
ждане на различни стопли 
ски и извънстопански обе 
кти. В информацията се

Стефан Стойков I?“8, че в пеРи°Да яну 8 арн — юли т.г. в Босилег

ли
са де 

ще дават при 
по-нататъшната ра

те.
М. Я.
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ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА В ДИМИТРОВГАДСКА ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАС-ЕДАНИЕТО НА ОБщИНСН- 
ия СИНДИКАЛЕН СЪВЕТПланът ще бъде изпълнел ДА СЕ ПОЛОЖАТ 

МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯВ Димитровградска общ 
се полегат сериозни 

усилия предстоящата есе
нна сеитба да върви по пл 
ана, както и пролетната 
сеитба.

МПК от необходимите 134 
тона сме обезпечили 34 то 
на, а недостигат 
още 100 тона. Но надява 
ме се тези дни да получ 
им необходимите количес 
тва семена и торове.

Друг сериозен проблем

данъчни облекчения 
казва Денчев.

ина

През изминалата седмица в 
първичните организации на 
Съюза на синдикатите в Ди 
митровградска община зап
очнаха предизборните събр 
ания. Над подготовните за 
предизборната дейност зап
очнаха още преди 3 седми
ци, когато Председателств
ото на Общинския синдикал 
ен съвет обсъди изборните 
документи, с които по-къс- 
но се запознаха м изпълни
телните тела в първичните 
синдикални организации. 
ОСС през изминалата сед 
мида също така обсъди за 
дачите, на организациите 
п органите на Съюза 
синдикатите в подготовки 
те и провеждането на ре 
довийте избори в община

значи атската система, последо 
вателното осъществяванеВРЕМЕТО НЕ ЧАКА
на принципите на кадро 
вата политика, самоупра 
внтелното

Съществуващият 
щаб по провеждане 
птбата начело с Иван Де 
нчев, председател на Из-

Посетимхе тези дни „Ни
шава", ------
вахме за хода на есенната

на се като се пнтересу- сдружаване, 
свързване и планиране и 
редица други въпроси, ме 
жду които и занапред це 
нтрално място заема —

пълнителния съвет при Об 
щинската скупщина ежедн 
евно е . изправен пред ре ' 
дица затруднения, но 
правя

През есента и пролетта 
идната година —
Денчев — в Димитровгра 
дека община ще бъдат за 
сети с пшеница 1 481 хе

I ...

осъществяването целите 
на икононмическата стабсе

с пложението. илизация.
казва Инак предизборните съ 

брания ще завършат до 
20 ноември, а до 21 ное 
мври ще се проведе и за 
седание на Общинския 
синдикален съвет, на кое 
то покрай другото ще бъ 
де избран и нов предсе 
дател на Съвета с едного 
дишен мандат. Изборните 
събрания ще се проведат 
от 20 ноември до 15 януа 
ри идущата година. Ново 
избранят .Синдикален съ 
вет в общината ще се уч 
реди до 15 май. Периода 
от приключване на избор 
пите събрания до учредя 
ване на синдикалния съв 
ет ще бъде период, през 
който синдикалните орга
низации и органи ще се 
включат в дейността за 
избиране на делегати в 
делегациите и делегатски 
те скупщини на обществе 
нно-политнческата общн 
ост и самоуправителните 
общности на интересите.

ктара площ, от конто на 
обществения сектор 131 и 
на частния — 1 350 хекта 
ра. От тези площи, според 
предвиждания на специа 
листите, при нормални кл 
иматичесюи условия, 
трябвало да се 
към 3 704 тона

на

та.(
СъЩевремнно, с дейност 

та за провеждането на др 
едизбОрната’и изборната 
дейност, както това във 
встъпителното си изложе 
ние изтъкна председател 
ят на Общинския синдика 
лен съвет в Димитровград 
в първичните синдикални 
организации трябва да се 
положат максимални усил 
ня. Същото може да се ка 
же и за последователно 
прилагане на Резолюцията 
в практиката, защото то 
ва са основни задачи пред 
организациите и органите 
на Съюза на синдикатите 
в предстоящия период. Те 
жището в тази насока ще 
се сложи върху по-нататъ 
шното развитие на делег

би
получат 

пшеница, 
от които от частния сект 
ор би трябвало да се събе 
рат 2 600 тона и от бще 
ствения — 395 тона зърно.

Този план представлява 
значително увеличение 
сравнение с плана за нас 
тоящата година. Предви 
жда се също така и уве 
личение на площите с ца 
ревица, ечемик, овес и др 
у ги зърнени култури.

На полето

Замеде сеитба. Агрономът Ангел 
Басов, отговорник по този 

не въпрос сподели следното: 
— Мога да кажа, че ве 

че и тази година закъсн 
яваме с есенната сеитба, 
въпреки че се намираме в 

на усилена работа.
Към 70 на сто от площ 

ите, предвидени за засява 
не с пшеница и ечемик са 
вече изорани. Обаче липс 
ата на икзуствени торове 
ни затруднява, а нямаме 
и достатъчни количества 
семе.
сов, необходими са 
по-добри машини, преди 
всичко сеялки за засяване 
па зърнените култури. Та 
зи, с която разплогаме не 
може да засее семето на 
нужната дълбочина и то 
ва нещо, естествено, сет 
не може да се отрази зле 
върху добивите.

- е механизацията, 
леката кооперация „Сточ 
ар", ООСТ ,Нишава” 
резполага с нужната меха 
низацня.

— Тези дни щабът ще 
проведе ново заседание — 
изтъква И. Денчев — 
което ще обсъдим и този 
въпрос. Именно, в Димит 
ровградска община имаме 
около 70 трактора в час 

собственост, набаве- 
предимно от „зеления 

план". Те обаче досега не 
винаги се занимаваха със

в

КЪДЕ СА ТРУДНОСТИ
ТЕ?

тна
ниДали ще се осъществи 

заплануваното? Преди вси 
чко дали има достатаъчно 
изкуствени торове, семе 
нефт и механизация?

— В момента имаме тру 
дности във връзка с обез 
печаването на семена. За

Инак, казва Ва
Т. П.селскостопанско производ 

ство, -а се използуваха и за 
превоз на дърва, стоител 
ен материал и др. Покрай 
съществуващата селскосто 

изпълнение на плана по панска механизация при 
есенната сеитба ще са не „Сточар", ще включим и 
обходими 404 тона семе, а частните машини. За ония 
обезпечени са 34 тона — собственици на селскосто 
казва Денчев. Също така лански машини, които все 
незавидно е и положение- цяло се включат в изпъл 
то в обезпечаването на то нението на есенната и про 
рове. От необходимите 441 летната сеитба ще пре 
тона засега имаме само 12 дложим Общинската скуп 
тона „кана”. От торът щина да въведе известни

и

Клисура

Пълна изява на 

помирителния съвет
Нямаме и достатъчно ме 
ханизатори, но в момента 

семената са 
казва

решени. Спорните въпро
си, както казва той, въз
никват главно из областта 
отношения и селскостопа 
на имуществено-правните 
нските щети. Помирител
ният
членове. Те са почти от 
всички махали и спорни
те- въпроси се разреша
ват така, че председате
лят насрочава работата по 
определен въпрос, 
свиква още двама члено
ве, най-добре осведомени 
за спорния случай.

Успешната работа на то 
съвет сигурно 

дължи и на това, че чле
новете му са афирмирани 
и дейни лица в местната 
общност. Значението на ус 
петната работа е още по- 
голямо ако се има пред
вид пестенето на време, 
паричните разноски, кон
то би се изразходвали ако 
спорът мине в компетен
ция на редовните съдове 
и — решаването на проб
лема там където е възник 
пая, с което се запазват и 
добрите взаимни, отноше
ния на гражданите В. Б.

Досегашното прилагане 
на Закона за тези съ
вети в местната общност 
в Клисура иа практика по 
каза пълна афирмацня, а 
същият съвет наистина 
успешно работи и напъл
но оправда съществуване
то си. В Сурдулишка об
щина работата на този 
съвет
дни от по-успешните в об 
вашата в развитието па 
самоуправителните социа
листически отношения, в 
поемането па една част от 
бремето на редовните съ
дове и в посредничество
то между гражданите в 
местната общност при ре
шаването на отделни спо 
рни въпроси.

Според думите на Лю
бен Михайлов, председа
тел на мировия съвет, опи 
тът в досегашната работа 
е показал, че този своеоб
разен
съд резултатно изпълнява 
поставените цели и зада
чи. През настоящата годи 
на съветът е разисквал по 
около 15 заявления и поч 
ти всички са положително

торовете и 
наЙ-необходнмн 
Васов.

По всичко личи, че та 
зи есен в Димитровградс 
ка община се полагат се

Проведено заседание на ИС иъм Общинската сиуп- 
шина в Димитровград 15имасъвет

риозни усилия за изпълни 
ние на плама. Обаче няк 

обективниЩе се електрифицират 

още три села
е-считат заои

трудности създават „засс 
чкн" — па гп.рпо място то 
родете и семената.

като

Но и при тода положо 
ние не ще се отстъпи от 
запланупаното, защото в 
скоро време се очаква да 
пристигнат торове н семе 
на. Инак тази есен щабът 
навреме предприе органи
зационно-политическата 
подготовка за „борбата” 
за повече храна. Всяка ме 
стна общност е изготовн 
да своя план по есенна се 
нтба, за изпълнението на 
който 1це се 
всички 
производители.
М. Андонов — Т. Петров

рено и запланувано. Имен
но, личните доходи в орга
низацията са по-високи от 
заплануваните не са в ра- 
мните на . договорената по
литика.

На 15 тм. бе проведено 
заседание на Изпълнител
ния съвет към Общинската 
енупщина в Димитровград, 
на което покрай другото 
кленовите обсъдиха инфо
рмацията, отнасяща се до 
стопанисването на гостил- 
ничарската 
„Балкан", Въз 
данните и разиенванията, 
обща е констатация, че 
през течение на деветте ме 
сеца на настоящата година 
тР'/дещите се в тази труд
ова организация не са сто
панисвали така, както това 
предварително бе догово-

сези

Членовете на ИС обсъдиха 
и договора на Общинската 

Елентророзап-организация 
основа на

сиутдина и 
ределителната организация, 

се до електрифи
циране на някои села в об
щината. Според същия до 
средата на идната 
ще бъдат

отнасян)
самоуправптелен

година ангажират 
селскостопанскиелентрифицира- 

Петачинци, Йонни селата 
нровци и Врабча.

Т. П.
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НА ТЕМА: СТАБИЛИЗАЦИ-ЯТА

Повишаване на квалк 

фикациите постоянна 

задача
Пропилените минути

оди свършването на работ
ното врт»ме. Въпросът съ
всем но е за подценяване, 
зашото голяма част от до 
оходв но со реализира, а 
това лряно се отразява въ
рху производителността не 
труда, рентабилността и по
лзуваното на мощностите.

В организациите на сдр
ужения тРУА в Димитровг
радска и в останалите об
щини са приети стабилиза
ционни програми. Една от 
мерните за всеобщата сто
панска стабилизация е офо 
нтивното ползувано на рабо 
тното време. Нан тя се ре
ализира?

Последното заседание на 
ЦН на СЮН отново раздви 
жи инициатива за цялостно 
провеждане на стабилизац
ията. Време е да се прера
згледат предишните стабил
изационни програми и да 
се съгласуват с най-нови
те изисквания- Единствено 
по тоя начин успешно мо
гат да се претворяват в жи
вота и приетите становища 
на ЦН на СЮН за иконом
ическата стабилизация.

Този въпрос не се отнася 
само до димитровградското 
стопанство. Еднакво е ант- 
уалсн и за стопанствата в 
другите общини: Бабушни- 
шка, Босилеградсна, Сурду- 
лишна.

Факт е, че в много про
мишлени предприятия зак
ъснението на работа се на
казва Но поставя се въпро 
са: може ли да се дейст
вува само с наназателни 
мерки, които виждаме не 
постигат особен офент? Зн 
аем, че мерните на стабил
изацията 
ще се оползотворят, ако се 
провеждат цялостно. А то
ва значи: и пестене на ма
териали, енергия и горива, 
но и уплътяване на работ
ното време, неговото ефек
тивно ползуване донрай. От 
първия до последния минут 
на работното време работ
ниците трябва да са нрай 
машините.

Компетентните в органи
зациите на сдружения труд 
биха могли в своята среда 
да проверят нолко време се 
губи след започването и пр-

ЗВОНЦИ: ____________

Своевременно 
лиз на Общинсния синдина 
лен съвет в Димитровград 
поназа, че работното вре 
ме не се ползува целесъ
образно. Не само, че ефе
ктивното работно време се 
намалява с час-два, но из
общо се пропиляват ценни 
минути при идване, прест
оя за топло ядене и отива
не от работа.

един ана

* От обшия брой на заетите в стопанството 54 
неквалифицирани, полуквалифицираии и 

професионална подготовка

Известно е, че кадрите 
представляват важно зве 
но в стопанската дейност.
Производителността 

труда, рентабилността и 
ползуваното на мощности 
те в голяма стенен зависят 
от умението на работници 
те, относно от тяхната ос- 
нособеност и лрофесионал 
на подготовка.

Редица обстоятелства са 
способствували в бабушни 
шкото стопанство 54 на 
сто от общия брой на за
етите да бъдат нсквалифи 
цирани, полуквалифицира- 
ни и с ниска професиона 
лиа подготовка. Касае се 
преди всичко за ниско со 
цналпо-икономическо съ
стояние на населението от 
предишните периоди, не 
висока степен на техничес 
ко-технологическа оборуде 
пост на производствените 
мощности и относително 
високо участие на произ 
водството на кадри с нап 
редиала възраст.

Според един анализ, кой 
то неотдавна бе обсъден 
на сесия на Общинската 
скупщина, неквалифицира 
ните работници 
водството са 32,9 на сто 
или общо 643 работници, 
полуквалифицирани 18 
на сто, или 351 работници.

на сто са 
с ниска

Квалифицираните работ
ници са 27,5, или 537 ра 
ботници, докато високо
квалифицираните са само 
4,6 на сто, или 89 рабог 
ници. Общият брой на за 
етите лица е към 2000 ду

на
Картината е позната: работ 
ниците бързат до фабрич
ните врата, понеже в опре
деления час те се затвар
ят. След разписването в пр 
исъствената ннига 
нъж крачката забавя хода 
си. Обинновено се губят де 
сетина до петнайсет мину
ти преди започване на ра
ботата. Приблизително тол 
кова се губи и при престоя 
за топлото ядене. А ногато 
наближи нраят на работно
то врме станала е практика 
почти половин час преди то 
ва да започне подготовката 
за в къщи. Точно в края на 
работното време работни
ците са задръстили изхода 
на фабрината.

ши.най-пълноценно
извед- Изчисленията показват, 

че стопанството се нуж
дае от 463 квалифицира 
ни работници с различни 
профили и 151 висококва 
лифицирани специалисти. 
Дефицитността на 
лифицирани, висококвалдг 
фицирани кадри и кадри 
с висша професионална 
подготовка следва да бъде 
основна грижа на кадро
вите с.тужби и тела в пред 
стоящия период.

За отбелязване е и фак 
тът, че от общо 84 души 
високообразовани кадри в 
стопанството са заети са 
мо 19 души, или 0,76 на 

общия брой на за 
етите. Останалите — 65 ду 
ти или 2,6 на сто работят 
в организациите от- област 
та на обществените дейно 
стн. Безспорно 
от високообразованите ка 
дрн обективно трябва да 
работят в 
дейности 
и просветото дело, но об 
стоятелството, че в произ 
водството на приблнзите 
лно 100 души 
един има високо образо
вание, красноречиво 
ри за неблагоприятната 
структура на заетите в 
прякото материално 
нзводство.

Благодарение 
критите мощности 
панството („Тигър" и „Лис 
Ца")
структура на заетите е 
сравнително подобрена. И 
не само квалификационна 
та, но и възрастовата стр^ 
ктура е по-добра, защото 
в тези две трудови органи
зации (ООСТ „Шиваона” 
— „Лисца" и ООСТ „Вът- 
трешна гума” — „Тигър”) 
До с5-годишна възраст има 
оощо 105 лица. А това са 
предимно лица със средна 
специална подготовка.

ква

Ст. Н.

Не е тр-дно да се изчи
сли, че приблизително ед
ин час работно време все
кидневно се губи именно в 
тези пропилени минути. Ако 
този час се помножи с бр
оя на заетите в промишле-

Тези дни в село Ракита пребиваваха група 
специалисти от Минно-геоложкия институт в 
Белград. По време на пребиваването си в Ра
кита, специалистите отново разгледаха закри
тата преди 18 години мина. Както узнахме от 
споменатите специалисти — мина „Ерма” е по
лучила .делена светлина", което ще рече, че 
в най-скоро време ще започнат работите върху 
повторното му активизиране.

сто от
костта не е трудно да се 
види колно трудочаса 
губят. Изчислим ли по-нат- 
атък стойността на загубе
ните трудочасове, ше забе
лежим, че сумата загубена 
по тоя начин 
на дохода на едно средно 
промишлено

се

в произ- е, че част
се равнява

предприятие. обществените 
здравеопазването.

Срещи и разговори Аз например имам трета 
група, ноято е с околр 2500 
динара по-висона от първа. 
ПрЬ това редовно надхвърл 
ям нормата си с около 20 
на сто. Мога да кажа, че 
заработвам добре — около 
5600 динара на месеца. Об 
аче тези от поъва група са 
мално по-зле.

За да се разрешават съ 
ществуващите 
считам,

За по-справедливо възнаграждавана заети само

гово

Когато в „Свобода” попи 
тахме кои са добрите рабо 
тнички, без много да се ми 
слят от пръва смяна ни по 
сочиха между другите, и 
Драгица Милич. Двадесет 
и петогодишната Драгица 
Милйч е приятен събеседн 
ин. Без стеснение ще ви 
отговори на всеки зададен 
въпрос, Не се страхува, за 
щото е добра работничка, 
добра и с обносните 
със своите другарки.

Интересуваше ни именно 
тънмо зарад това, отноше 
нието й към ония, нейни 
колежки, които често отий 
ат в отпуск по болест.

лго време нямаме стимула
ция. Сега е вход изработка 
та на нов правилник за въз 
награждаване според труда 
и трудовите резултати, и сч 
итам, че той До голяма, сте 
лен ше промени отношени 
ето към труда и трудовите 
задачи. Инак загубата от от 
пусиите по болест не 
лна ано се има впредвид че 
30—40 души ежедневно от 
съствуват. Това е всенидес 
ети работник в нашата орга 
низация. Поради тези отъс 
ствия Търпи производст 
ото и се налага да се прав 
ят замествания които не ви 
наги са сполучливи а 
има и нолеги и

;-'.Ъ про
ш №

проблеми 
че е необходимо 

по-често тези въпроси да 
обсъждаме на бригадни съ 
брания, на събрания на син 
диналната организация. 
Съюза на комунистите. Там 
трябва отнрито да 
ме мненията и забележни- 
те, без да се

на новоот 
в сто-ш квалификационнаташШш е ма

в
си

изнася-

засягме, като 
постоянно®иняИ| по такъв начин 

подобряваме работата
цаа3МилищДУ АРУГ0Т° Драги

СИ,Д. Милич Пък
колежки, ко 

ито не иснат да заместват 
отсъствуващи, защото не 
им е износно, слабо 
лаща.

мои колежки. Но има и та— Да бъдем наясно — 
казва Драгица Милич, Пон “ива' които не правят това. 
еже сме предимно женена ^е 'Иснат да си развалят от 
работна сила, често се на ношенията с тях... Аз мй 
лага майни да отсъствуват сля, че трябва да бъдем 
от работа посади болест на много по-отворени и по-ен 
деца, илй ано те са болни, ергични.
Обаче, за Съжйление, има и 
такива, които неоправдател 
но отсътвуват. Към такива ни за кеоправдателното от

съствуване от работа?

М.А.се зап

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Занапред 
нето нагкчина на възнапраждаването, 

за да се повиши производи
10тН^За на труда и нама лят отсъствията от работа?

— В новия правилнин надявам да се внесе 
че справедливост и 
съществуващите три

за повншава- 
кваднфикацпята,

преквалификацията
образоваване на кадрите 
ще се отделят значително 
повече грижи 
както от самите трудови 
организации, така и от Об 
щността по 
на работната 
Шината като

и до-
— Има ли и други причи

и средства,
проявявам критическо отно 
шение. Правя им забележ
ки, ноето правят и повчето стрували ""отлежи във4'въз 

* награждаването. От

се
пове-

между
групи.

настаняване 
ръка и об- 

Няло.шдшгппо-дъ

Ст.Н.СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО ф 23 ОКТОМВРИ 1981



Тир I отлЕТАита от всички страни съединявайте се:Комунист
^ГАН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОЖЮИСШ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Врой 1285 
Година XXXVIII 

23 октомври 1981 
Белград

Глас и доверие за безкомпромисните
През периода, в който навлезнахме, 

й в предстоящите няколко месеца Съюза на 
югославските комунисти очакват големи за
дачи, твърде значителни за неговото по-нат 
атъшно идейно-политическо, организацион
но, кадрово н акционно оспособяване. Кае 
ае се за изборите на секретари и членове на 
секретариатите на първичните организации, 
членове на общинските конференции, деле
гати за Дванадесетия конгрес на СЮК, след 
това за републиканските конгреси и покрай 
нинските конференции, както и за избиране 
то на членове на най-висшите органи на 
СЮК и на СК в републиките и покрайнини

оговори всеки без да се скирва зад формула 
цип и констатации засъстоянията и послед 
ствията им, решително разкъсвайки със соб 
ствения опортюнизъм и компромисерство, 
което ще допринесе щото с цялата сериозно 
ст да се тръгне към търсене на същинските 
решения. Именно върху тази основа трябва 
да се оценява работата на всяка организац 
ия, на всеки орган, на всеки член на СК. От 
стъпването от такова конкретно даване на 
сметката ще значи, че съществената задача 
в изборната активност не е изпълнена.

органите на СК, са необходими кадри, кои 
то ще бъдат далече от всяко лидерство, ко 
ито няма да бъдат затворени в своята кари 
еристична черупка.

Такъв подход към изборната активно 
ст в Съюза на комунистите трябва по-широ 
ко да се отрази върху съвкупната кадрова 
политика в обществото. През пролетта във 
всички съставки на делегатската система тр
ябва да се изберат над два милиона делега 
ти. В течение сме или ще имаме избори и в 
останалите обществено-политически органи 
зации. Във всички тези активности комуни 
стите ще трябва да се борят за принципите 
на своята класово-революционна кадрова по
литика, за разширяване на кадровата база, 
за открито изтъкване на трудовите, профе 
сионалните и идейно-политическите качест 
ва на кандидатите, за освободаване от кадро 
вите въртелжки и решаване в неформални 
групи, за обезпечаване, че на отговорните 
обществени, самоуправилнн и политически 
функции да дават всички способни, за това 
които в нан-голяма степен ще допринесат 
за осъществяването на ролята на органите 
и организациите, в конто са избрани, при то 
ва след изтичането на мандата да се върнат 
на предишното си работно място. Най-нале 
жащо е да се изборим за качество, а не да 
се изчерпаваме в търсенето уж на същинск 
ата личност.

Предстоящите избори представляват 
значителна възможност за по-нататъшното 
кадрово засилване на организациите и орга 
ните на Съюза на комунистите. Затова в ръ 
ководствата на СК трябва да избираме реши 
телни и безкомпромисни борци за такъв 
курс на Съюза на комунистите. За такъв из 
бор имаме широка кадрова основа. От ден 
па ден в редовете на СК има все повече пре

те.
Изборите в Съюза на комунистите вина

ги имаха подчертано политическо значение, 
не са схващани като рутинно 
на уставните разпоредби, но като шанс, въз
можност, предизвикателство и потреба 
по-нататъшно укрепване на идейното и акцн 
онното единство, на непосредствената акция 
на комунистите, за по-пълното ангажиране 
на трудовите хора и гражданите в борбата 
за по-нататъшно развитие на социалистичес
ките самоуправителни отношения. Такъв под 
ход и такъв характер на изборната активно 
ст особено е необходимо да се обезпечат, дн 
ес когато се намираме в значителния етап на 
нашата революция, в който Съюзът на кому 
нистите водещата си роля осъществява непо 
средствено, в самата политическа 
социалистическото самоуправление, 
сме изправени пред сериозни икономически 
трудности, когато се срещаме с открити кон 
трареволюционни акции, чиято цел е да се 
разруши конституционният ред в страната, 

когато и да било е необхо

изпълняване

за

ки производители, млади хора, интелигенти, 
всички онези честни борци, които включва 
йки се в Съюза на комунистите изразяват с 
това готовността си на дело да се борят за 
неговата политика. Тъкмо такива хора тряб 
ва да се избират за членове на секретариати 
те, секретари и членове на органите. На то 
зи избор, във всички етапи, от предлагането 
на кандидатите до избирането им, трябва да 
се посвети пълно внимание. Ще бъде необхо 
димо същинска оценка на бъдещите кадри 
да се върши в самата организация, това да 
бъде задължение на всички членове. Кандн 
датските и кадровите комисии могат само 
да окажат помощ в осъществяването на ос 
новните цели, но никак не могат да замен 
ят партийните членове. Трябва да се създа 
де истинска демократична атмосфера 
разговор и оценка на всеки кандидат, за оц 
енката дали той в настоящия момент може 
да отговори на потребите и да е на равни 
щето на задачите, които го очакват. Трябва 
да се превъзмогне заблуждението, че разиск 
ваиията за повече кандидати от броя, който 
трябва да се избира ще доведе само до яло 
во деление на силите и създаване на нреду 
еловия за неединство. Ако разберем, че тра 
йна задача е укрепването на работническо- 
класовия характер на Съюза на комунисти 
те, тогава трябва и по-смело да избриаме по 
вече работници от прякото материално прои 
зводство.

система
Такъв характер на изборите ще се обез 

печи и в обществото ако комунистите, пре 
ди всичко, това постигнат в своята среда, 
именно ако така се поставят и борят в сре 
дата, в която действуват, в непосредствана 
та обществена и самоуправнтелна практика, 
където трябва да се изтъкват не само със св

когато

когато повече от 
димо СК да осъ ществява кохезионна роля в 

социалистическа общност, 
без Тито трябва да изтраем върху Тито 

революция, откривайки

оите декларации но и със страмежа за тях 
ното првеждане. По този начин личният пр 
имер и водещата роля на членовете на Съю 
за на комунистите ще греят със същинска 
светлина.

закоюгославската 
гато
вия курс на нашата 
постоянно нови простори на социалистическ 
ото самоуправително развитие на нашата

Петър Караянов
страна. изборнатаЕто защо широчината на 
активност, която ще обхване всички пори **** 

обществен живот: повече от 64 000 
първични организации на СК в също толко
ва основни организации на сдружения труд 
и местни общности, в повече от 500 общини, 

републики и автономни покрайни 
^ че все

нашия

В този брои:във всички
ни, трябва да допринесе към това 
ки член на СК, организация и орган на Съю 
за на комунистите да станат съзнателни за 
цялата сериозност на политическия момент, 
да намерят своето място и последователно 
да изпълняват своите задачи, задължния, по 
«майки за това пълна отговорност. Всеки чо 
век отделно и всички ние заедно ще трябва 
смело да обсъдим и утвърдим: кои и колко 

битката за стабилизация, за 
отношеня 
на делега 

на старите

Основният критерий при избирането 
на кандидатите трябва до бъде тяхната ре 

влизат в
НАШ ГОСТ
ДУШАН ДРАГОСАВАЦ,

ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦН НА СЮН:

битки.шителиост, готовност до 
Оттам за секретари, за членове на секрета 
риатите, за членове на органите трябва да 
се избират вече изявилите се, безкомпромпе 
ни борци. Добър комунист, това не е само 
добър човек. Добър комунист, активист и 
ръководител не може да бъде оня, който си 
окойно чака всичко да мине, оня който сто 
и на страна. Добър комунист не може да бъ 
де оня, който на думи е за стабилизацията, 
а действува противно на това. Добре и точ 
но е казано тези дии: такива не може да 
получат положителна оценка й да 
нашето доверие. Това доверие не може да 
спечели пито оня, който се е „уморил" от 
битките, онзи който се и поизморил, който 
се е превърнал в рутинер, който очаква из 
бирането да му донесе приют и напредък в 
службата утре. Днес, когато основният акц 
ент слагаме въху укрепвпнето на първична 
та организация, общинската конференция,

ИНТЕРЕСЪТ НА НАЦИОНАЛИСТИТЕ НЕ Е 
ИНТЕРЕС НА НАРОДА

(МАРНСИЗМЪТ НИНОГА НЕ Е СВЕЖДАЛ 
НАЦИЯТА САМО НА КУЛТУРНА АВТОНО
МИЯ. НЕ БИВА ДА ЗАБРАВИМ. ЧЕ ВИНА
ГИ В ИСТОРИЯТА НАЙ-ЛОШО СА МИНАВА
ЛИ СТРАНИТЕ И НАЦИИТЕ КОИТО СА СЕ 
ЗАТВАРЯЛИ. В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
СЕГА НЯМА ДОСТАТЪЧНО БОРБА ПРОТИВ 
ЗАТВАРЯНЕТО И НАЦИОНАЛИЗМА)

ВОЙО СЪРЗЕНТИЧ:

е направил в
развитието на самоуправителните 
за издигането и осъществяването 
токата система, за разбиването 
методи на действуване, обезпечаване иоде- 
щета роля на Съюза на комунистите, при по 
стояното наблягане думите да се превръщ 
в дела. Ще трябва да видим колко ние, чле 
ковете на СК, а колко организациите и орга 

освободили от тесните, личните, 
груповите, частичните интереси на своите 
среди, колко сме допринесли за осъществя а 

общите непосредствени и истори ге 
интреси И цели на работническата кла

са. И това в открито, конкретно и демокра
тично обсъждане и атмосфера, в която Да пр

спечелят

иите сме се

ОТГОВОРНОСТТА НЕ БИВА ДА ОСТАНЕ 
БЕЗИМЕННАането на 

ски Страница 2—3



2 Комунист
НАШ ГОСТ 

Душан Драгосавац,

Интересът на 

националистите 

не е интерес 

на народа
• Марксизмът никога не е свеждал нацията само на нултурна 

автономия Л Не бива да забравим, че винаги в историята най-слабо 
са минавали страните и нациите, ноито са се затваряли Л В Съюза 
на номунистите сега няма достатъчно борба против затварянето и на
ционализма

Врагът у нас, сам по себе си ме нашата революционна програма, 
не представлява нянанва сила, ня- Това значи да надделее ооществе- 
нои вероятно може да се сведат и ния харантер на средствата за про- 
на психиатрични случаи. Но, при то- изводство, това да не оъде соо- 

-- ^ ва винаги трябва да имаме пред- ственост нито на онези, ноито ра-
Членът на Председателството на ано национализмът пронинне в Съ- вид че в с^ета съществуват таки- ботят в дадена трудова организа- 

ЦК на СЮН Душан Драгосавац в ю3а на К0МУнистите* или ако Съ- ва ноито имат претенции към Юго- ция. нито в отрасъла, нито в оо- 
разговор с кореспондентите на Ко- ю3ъТс на комУнистите не е достатъ- славИя Различните реакционни си- шината, нито в покрайнината, нито 
мунист” отговори на въпроси за чно бДителен- ак0 против отрицател ли в ^вета подхранват вътрешния в републиката — това все още е 
междунационалните отношения в явления не води борба във враг Там Където ние не сме до- налице, — но да бъдат в същин-
Югославия и други актуални проб- ВСяКа среАа' тогава и националисти- стаТъЧН0 бдителни врагът се опитва сния смисъл обществени средства 
леми. Публикуваме изводи от този 1е вдигат глава- а национализмът да завземе позициите. Затова тряб- и различните обществени функции 
разговор. Първият въпрос гласеше: става опасна 0ТР°ва- ва по-упорито да работим за неизбежно възможно повече да се

• принципните становища на Съ __,ЛП1)Шои1, тгл..п и обобществяват. Защото, онончател-юза на комунистите по национал Познати са примерите от седем- развитието на сдружения труд и н0 ш ^ ^ _
НИЯ Въпрос са познати и признати дав?тите години> к°гато тънмо в социалистическото самоуправление това П0каза нашата практика, — че
и у нас и в света. Затова предла- ТПмРЛ,1И г ръ!^водства на СН и тук въобще. най-лошо минават страните и наци-
гаме за това и да не говорим ос- таме в Съюза на комунистите про- к
вен нолното е необходимо Разгово- никне национализмът. Тогава разни
ра бихме могли да почнем с въпво наЦионалисти излезнаха на полити-
са — ДО ноя степен тези принципи чес^Ия театър. Същите и преди то-
се изневеряват, дефоомиоат и чя ва °яХа п°знати, действуваха и по-
що? рано, обаче бяха безсилни. Но, ко

гото в обществото се бяха задъл
бочили известни трудности, в резул
тат на развитието и слабостите 
развитието, търсенето на нови пъ- 
тища и определеното несправяне в 
това, тогава и

И ДА Е ЮГОСЛАВИЯ ЕДНОНАЦИОНАЛНА

Много от инономичесните проблеми, с ноито се срещаме сега, 
вероятно би били същи и да е Югославия еднонационална. Когато се 
наблюдават инономичесните проблеми в рамните на републините и по
крайнините или отделните региони, тогава ги виждаме в „чиста форма" 
нато нормални проблеми, ноито нужно идват на определено стъпало в 
развитието. Но, ногато минат

— Ние с право 
добре поставихме

изтъкваме, че 
основите за ре

шаване на междунационалните 
ношения. Съзнателни сме, обаче, че 
този въпрос никога 
бъде окончателно решен, 
все докато съществуват

вот

не може
националистите из

браха своя момент да вдигнатзащото 
нациите.

ще има и определени национални ва' 
проблеми, а все докато някое об-
щество е класово, възможни са и нещо подобно неотдавна се 
националистически действувания случи и в Косово. Потвърди се, че 

Точно за това на националния въ- наЦионализмът се манифестира ви- 
прбс ние трябва непрестанно да на™ в КРИЗИСНИ' моменти, че причи- 
обръщаме пълно внимание и проб- ните му са в икономиката, пък и 
лемите да решаваме щом като въз- в идеологията и, разбира се, в по- 
ниннат. Защото, ако това не пра- Дитиката. Следователно, не е проб- 
вят социалистическите сили, тогава лемът в това. че се стига до опре- 
се отнрива пространство за действу Аелени трудности и кризи, това е 
ване на класовия враг. Врагът, раз- историческа нужност. Проблемите 
бира се, по-успешно действува ако възникват само тогава ако Съюзът 
в обществото има трудности, осо- на номунистите и другите напред-
бено когато има. .частични кризи, иинави сили не са в състояние ефи-___
когато в някои моменти в развитие: касно да решават тези трудности и
то на революцията не сме доста- нРизи. За нас националният въпрос НАЦИЯТА нр мпшс л« 
тъчно ефикасни в развитието на са- и в бъдеще сигурно ше бъде по- ДЕ НА КУЛтл/вилЕ.ДА СЕ СВЕ 
моуправлението. И обратно, колко- ст°янно актуален, а и това че от п-юнунна АВТОНОМИЯ
то сме тук по-успешни, толкова 
по-малко пространството
вражеско, пък и националистическо ализма да издигаме равноправието 
действуваме.

тези граници, тогава същите често : 
рефлектират и нато национални проблеми, което може да внесе обърн- 
ване и да доведе до нежелателни нонфлинти.

сегла-
I

ПЛАНОВЕ НА ЖЕЛАНИЯТА

И за миналия и за настоящия средносрочен план на стопанско
то развитие говорим нато за стабилизационни планове. А всъщност това 
очевидно не бяха съвсем стабилизационни планове. Защото в тях все 
пан се искаше да се задоволят всички желания и намерения, искаше се 
повече отнолното бе възможно. Сега всички имаме задачата прантичес- 
ни да съгласуваме нашите желания и възможности.

ите, които се затварят и че затва
рянето е вредно за всички.

позициите на историческите интере
си на работническата класа и

ЗАШО СЕ СТИГА ДО Не™

ДЕФОРМАЦИИ сно се борейки против всени наци- гинем,. , се намиРа и в поли-
онализмъ. тичесиа и в инономическа криза

Нашето общество е. още класо- ложениетп 1 оЦинновено, когато по:
во общество. Също така у нас съ- се стига °„„е тежко или неизвестно,
ществуват различни собственичес- КЛАСОВАТА БОРБА ФАКТИЧЕСКИ полхплмто°Ч/Различни обърквания 

елементи, има остатъци от бур- СЪЩЕСТВУВА Я™1;ИОВИя 33 танова нещо
жоазната капиталистическа собстве- Това се7 Сега и в Югославия,
ност. Ние, поправо, още нямаме т Какво мислите за констатаци- вдигне гол ома °г причините да 
перфентна обществена собственост; ите, ноито се чуват в общественост- зи насипна™* гюрун™я против 
има всъщност и държавна и част- та, че имаме класов конфлинт ной- публииаиг-иТ,ЛИ' относно против ре- 
на собственост, както и груловособ- то се облича в рухото на национа- инономики Ми„ИЛИ Прарайнинските 
ственичесно поведение. При това и лизма, че национализъм днес има се изхожда че тук трябва да
клеринализмът често се опитва да и в Съюза на номунистите че ни никога \ I °ва' че маРнсизмът 
наложи плаща на „националните", разделят мултинационални' компа културна ЯвтРиРЖДал нари«та на 
В икономическите отношения има нии? омпа уЯиУ„рна автономия, но винаги
държавно-напиталистичеоки елемен мит«Ше 0Т нейните икономически
ти и на равнището на републиките — Ние не бива да попадаме в ги на всични АРУ
и покрайнините и на равнището на грешките, в ноито някои страни бу? съвременна™ В°ИТ° хара«теризират 
федерацията. Това са предусловия на сталинизмът. Трябва да бъдеУм тяТне Ги», 4“11' Нито един от 
за деформация. съзнателни, че класовата бппл» т0Жем нито тРябва -

Но, ако Съюзът на комунисти- съществува. И следователно °гба Те Съществуват, те —
те на равнището на задачата си ус юзът наУ комунистите трябва Сда песи Г°В°пРМк 38 нари°налиите инте- 
пешно да решава всични обществе- бъде готов да я направлява и во иконо^чегиитР°„Се обос°бяват 
ни проблеми, тогава и национална- ди така, че тази борба да бъде по- и
мът не може да излезне на по-ши- ефикасна и по-хуманна от “вее?- Проблем т®.™' 
роката политическа сцена. Обаче, ните. мроолемът е

е
Покрай тези за нас чужди ос

татъци на собственическото поведе
ние, у нас понастоящем и икономи
ческата обстановка способствува за 

икономическо

соци-.за всяко
на народите и

определено
да?РмТря„бва' слеА°вателно. да съз- 
върху чиотп°МИЧеСВИ пРеДпоставни, 
нитеУсилиТ° °снова социалистичес- 
различните
шеВанУеГислЯВН0 « и ™вори и 
ше. ме мисля, впрочем че
ч?еТнайенес3тпаОЯ Не 6 *с™на- 0ба 
или Нп-ш1нат1° „Ре 6 действителната 
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вки
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Често се 
ността на намираме върху г.;

втох» яещата' без опорна 
и сигчпни сЪЩинсните, комлектните
можност -ИЗИ' Това дава въ3
лено Се СъзАава и опреде
речено обър0кВаанеЦИнаННп0оНятияа|аМвза
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Комунист Ш
(От 2-ра стр.)

НАК СЕ РАЖДА ИКОНОМИЧЕСКИ
ЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ

женият труд. толкова по-широко и 
по-ефикасно ще бъде свързването 
и сдружаването на труда и сред
ствата. Тогава националните инте
реси получават революционни свой 
ства, стига се до по-инакво разпо
реждане на производителните сили 
и укрепва единението.

Ние мнрго говорим за единния 
пазар, но при това често се има 
предвид само един аспект. Пазарът, 
разбира се, се развива и в капита
лизма. Нашите народи и народности 
имат в това много по-широк инте
рес, отнолкото е самият пазар. Ка
сае се за по-широко преплитане, 
мисля на взаимозависимостта на 
всички обществени, икономически, 
социални, политически и други еле
менти.

А за това нолно Съюзът на ко
мунистите се бори против нацио
нализма, трябва да кажа, че няма 
всяка съответна борба. Понянога 
това отношение в Съюза на комуни 
стите няма достатъчно самонритич- 
ност. Всичко това. всъщност, е въ
прос на нашето съвкупно направля
ване, на нашата съвкупна акция 
върху нонтинуитета на революцията, 
на изграждането на социалистичес- 

Подготвил: 
М. Томашевич

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЦИТЕ

Когато става въпрос за 
ваме онова, ноето произтича от нашата революция и Конституци
ята. Църквата трябва да спазва Конституцията 
страна. Разбира се, секуларизъм са поставили и нянои буржоазни 
революции.

Църквата, трябва стриктно да спаз-А Как тогава да 
икономическите

се осуетят 
национализми

какви са задачите на Съюза 
мунистите в тази работа?

— Трябва да тръгнем 
че икономически интереси, обектив
но, съществуват у всеки човек, съ 
ществуват въ,в всяка трудова орга
низация. Съществуват и национал
ни интереси в икономиката, но те
зи интереси не може да се отъж
дествяват с икономическия нацио
нализъм .Ако се и стигне 
щото националният 
интерес да се изяви като национа- | 
лизъм, тогава това е крупна де
формация. А имаше и има такива 
неща. Какво сега в тези условия 
трябва да прави Съюзът на кому
нистите? Мисля, че това е ясно. \ 
Трябва да се подсекат корените на

и
и законите на тазина но-

от това,
■ -

Същевременно трябва 
бъдем сентанти

да водим сметка и за това да не 
по отношение на вероизповеданиците и никак да 

не се допусне конфликт — ноито клерикалите понякога желаят да 
наложат — между атеистите и вероизповеданиците. Нас преди 
всичко ни интересува какво е отношението на хората към съвкуп
ното изграждане на нашето социалистическо общество. Ние и със 
закон забранихме раздухването на религизона, национална и расо
ва омраза. Разисквания може да има само

до това 
инономичесни

за това- как още по- 
ускорено да издигаме и развиваме самоуправлението, братството 
и единството, равноправието, защото това е в интерес на всички 
трудови хора и граждани в страната ни, без оглед към коя нация 
принадлежат или дали са теисти или атеисти. Възможности за това в
се дават всички, ноито това желаят и искат в широкия и единен 

всени пък и на икономическия на- фронт на организираните социалистически 
ционализъм. >----------------------- !--------- -------------- -------------------- сили.

Днес за разширеното 
водство

възпроиз- 
вместо това да прави 

сдруженият труд — често още ре
шават разни бюрократични струк- тическите структури на което да е 
тури. От тук до национализма е са- равнище

мо една крачка. Ние. трябва да осу- до федерацията — да решават вме 
етим, че бюрократично — технокра- сто работниците.

Доколкото за разширеното
от местната общност производство бъде решавал сдру-

въз ното самоуправление.

отговорност т бива да остане безименнавойо
СЪРЗЕНТИЧ

за сметка на друг взимат незаработеното; ако 
посегнат към общественото имущество, което 
е често явление — било чрез узурпация или 
кражба, ако не работят и не изпълняват свои
те задължения на работното място; ако нео
правдано не отиват на работа и Подобно. Съ
юзът на комунистите вече не бива да се при
мирява с такива явления- Всякъде, във 
всяка ООСТ и другде трябва решително да се 
тръгне нъ,м разобличаване на всяко такова 
явелние, към утвърждаване на отговорността 
на техните носители, решителна борба против 
такива явелния, за укрепване на отговорността 
в СН и в обществото. Всично това е условие 
за успехи в борбата за поправяне на нашата 
икономическа обстановка. Впрочем, целият свят 
се приспособява нъм новите реалности, нови
те положения- Това трябва и ние да правим, 
покрай всичко и заради това, че някои явле
ния и поведения ерозивно действуват на со
циалистическия самоуправителен морал, на со
циалистическите самоуправителни отношения. 
Това е сферата на борбата, която СК дълги 
години запоставяше. Със съвнупното преустро
яване и преизпитване на нашата работа и ан
гажиране върху задачите на самоуправителното 
и материалното развитие, което е неминуемост 
на настоящия момент, и тези въпроси трябва 
да се поставят на дневен ред, с тях Съюзът 
на комунистите във всяка обществена среда 
трябва решително да стъпи в борба.

В нашия политически живот, особено в по
следно време, е изразено и явлението на ге
нерална критика на все и всичко, създаване в 
определена степен на дефетистична атмосфе
ра, провъзгласяване на СК и на всични други 
сили на обществото за неспособни да намерят 
изход от сегашните икономически трудности. 
Ясно е, че в периодите — в какъвто сме сега 
— когато са сгъснати определени трудности и 
проблеми се стига и до такива явления. Но, 
ние не бива да позволим танова състояние да 
стане доминиращо, но трябва с решителна 
анция на обществените сили върху решаване
то на откритите проблеми да му се противопо
ставим. ясно трябва да се каже, че онези ко
ито виждат всичко черно, които в момента не 
виждат всичко онова, което създадохме, ог
ромните резултати, които постигнахме, които 
виждат само обърканост и хаос не са ни най- 
малко дораснали до равнището на момента, 
липсва им способност и знание щото вместо 
да сеят паника да запретнат ръкви и отговор
но да изпълняват своята роля. Танова държа
ние няма много да ни помогне — вместо това 
нужна ни е всякъде акция, всяко да поеме 
част от отговорността, част от задълженията и 
да се бори във всяка среда да се почне с ре
шително решаване на проблемите. Върху тези 
задачи трябва да се сплотят възможно повече 
хора, да ги мобилизираме върху основите на 
нашата система да изнамират решения за труд 
постите, които имаме, както винаги ги имах
ме. Това трябва да бъде нашият път. Значи, 
акция, работа и отговорно старание, а не дес- 
ператерство и сеене на недоверие. Съюзът на 
комунистите е в състояние да раздвижи така
ва акция и — съм — по този начин сме 
състояние да преодолеем и сегашните труд
ности. Но, затова е потребно много неща да 
се променят в нашата работа. _____ _

В настоящата икономическа обстано
вка в страната, която — както е известно 
е неблагоприятна, в някои отношения и те
жка

та, революционността и отговорността.
Особено се засилва отговорността на СК 

по отношение на раздвижването на целия ме
ханизъм на нашата система върху задачите на 
икономическата стабилизация- Това значи бор
ба на комунистите за това, че деловите и са- 
моуправителните органи отговорно да изпълня
ват задачите и да следят утвърдената полити
ка на СК по отделни въпроси, да се търси 
отговорност за онези, които не постъпват така, 
за такова отношение да се избори и в самоуп- 
равителните общности на интересите, обще
ствено-политическите общности, организациите, 
държавните органи и в цялата делегатска сис
тема. Ако този механизъм не тръгне, ано не 
бъде добре функционирал, ще изостанат същ
инските резултати в борбата за икономическата 
стабилизация- Тези въпроси днес имат подчер
тано значение, тъй като под натиска на ико
номическите трудности се чувствува една твър
де опасна тенденция — много от споменатите 
субекти в обществото за сегашното състояние 
обвиняват СК, правят го отговорен за все и 
всичко, скриват се зад него, а не говорят за 
това как са изпълнили своята част от задачи
те. С-ьюЗът на комунистите наистина поема 
отговорността за състоянието в своята среда, 
обаче за несполуките в деловата политика, на
пример, трябва преди всичко да бъдат отговор
ни деловите и самоуправителните органи в ос
новните организации на сдружения труд. Те 
трябва пред трудовия колектив да дават смет
ка. СК има задачата да обезпечи, че отговор
ните комунисти в тези органи да изпълняват 
своите задължения и да се утвърждава тяхна
та отговорност ако не правят това. Макар че 
това са отдавна познати, елементарни работи, 
на същите трябва да 
стига, по мое познание, в настоящата обста
новка до бъркане на понятията, относно на 
задълженията и отговорностите. Положението 
е такова, че не търпи това, но е нужна ясна 
линия на разграничаване на правата, задълже
нията и отговорностите.

Съюзът на комунистите трябва да се 
бори за създаване на един нов климат на по
ведение и отношение в обществото. Трябва да 
се стъпи в битка за създаване на атмосфера в 
обществото, която ще доведе до това, че ши
роко да се разбере и възприеме, че самоуп
равителното социалистическо общество не е 
общество, което само дава права, но система 
която предпоставя и задължения, както и ви
сока степен на отговорност за тяхното стрикт
но изпълняване. Дълго се с-ьздаваше мантали
тетът, че всички имаме права и че много из- 
трайно ги търсим, обаче занемаряваме задъл
женията. Не може нито едно общество, пък и 
нашето социалистическо, самоуправително, да 
се развива без задължения, без отговорности. 
Нашето общество има свои норми на поведе
ние, свои норми на 
които трябва да се основават върху висока са- 
моуправителна отговорност и 
Не, в прантиката има много отклонения от 
това. Повече внимание трябра да се посвети 
на идейното възпитание на хората, на разви
тието на социалистическото самоуправително 
съзнание за това, че например, е неморално, 
странно и чуждо на нашата система това, ако 
отделни хора с малко труд добре живеят; око

неотложно трябва да се постави на
дневен ред, и това всякъде, въпросът: дали 
Съюзът на комунистите е на равнището на 
своите задачи, колко се занимава със съще
ствените въпроси, колко успява в провежда
нето на договорената икономическа полити
ка, колко успява върху тези задачи да мо
билизира всички обществени сили? На тако
ва открито обсъждане по оспособеността 
на Съюза на комунистите за тези задачи не- 
двосмислено ни задължават становищата на 
последното заседание на ЦК на СЮК, както 
и становищата на ЦК на СК на Черна гора. 
Тези становища и заключения от всички 
първични организации търсят критическо 
обсъждане на собственото им ангажиране 
върху задачите по икономическата стабили
зация, прецизно да утвърдят своите задъл
жения, по цената на остра диференциация 
в своите редове да търсят отговорност за 
безостатъчно провеждане на договореното.

Пред комунистите, първичните орга
низации и ръководствата на СК се поста
вят няколко неотложни задачи. Преди вси
чко, същите би трябвало да обезпечат щото 
в СК и по-широко в обществото, във всяка 
среда, докрай да се обясни и разбере сега
шното икономическо положение и произти
чащите от него проблеми, всякъде да се ра
здвижи отговорността за предприемане на 
спешни, оперативни мерки за провеждане на 

икономическа политика и дого-
припомним защото се

утвърдената 
ворените задачи и отношението към изггьл- 
няването на тези задачи да стане основною 
мерило на отношението на комунистите към 
нашата обща политика.

из-Една от неотложните задачи е и да 
се прекъсне с разспространената практика 
на опортюнистическо и толерантно отноше
ние към нарушаване на договорената полити
ка, относно всякъде, на всички равнища да 
се започне с утвърждаване 
тическа и друга отговорност 
отделни личности и 
изпълняват договорените 
— например — нарушават договеранага по
литика в областта на потреблението, които 
не изпълняват плановете по износа, които и 
занапред се задължават в чужбина, а не _ 
гат да връщат вече пристигналите дългове. От
говорни трябва да бъдат и органите и функ
ционерите в републиканските и общинските ор
гани, които толерират нарушаването на утвър
дената политика, относно не предприемат мер
ки да осуетят това. Това 'търси решителна 
борба срещу опортюнизма, който е доста раз
пространен в СН, срещу силните либералисти- 
чески тенденции в него, примиряваното със 
слабостите в своята среда. В сегашната обста
новка трябва да се стигне до ренесанс на ня
кои принципи на съвкупния партиен живот, ко
ето трява да доведе до издигане на храброст

па поли-
против 

органи, които не 
задачи, които

мо-

социалистически морал,

самодисциплина.

в



4 Комунист
ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СН НА СЪРБИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ

планОтговорността на преден
- тии тическо решаване в обществено-по

временно е и борба „до трябва литичеснитв общности и банните. 
пост в сдружаването, кодто трябва п ичеснияТ фактор е често тоя,

снитеЪ^н1тороси° на'трудовите''хора, който туй оказва най-голяма сълро 
логика и сериозна- тива .

ТРЯБВА ДА ДАВА ПРИМЕР
^'^ГОВОРНО^ПОВЕдГнИЕ, ЗА ДА МОЖЕ ТОВА ВЬОБ- 
ЩЕ ДА ТЪРСИ ОТ ДРУГИ

Споменато о и това, че за наше ____
МИРНО АРСИЧ то понататъшно развитие от особо ^^„„пнянна на реалните възможно „ яягеляние

Изборите в Съюза на комунис- Но значение е готовността и подгот та пр0рв, " ти Борбата за рациона- въпроса, на нойто това заседание 
тите не могаъ това е повече от яс- веността на организациите и ръно- ста0П10ф0К инвестициите е борба особено инсистира, тогава това вся- 
но, да имат формален харантер. За водствпта решително да роагират на ли^РаН0„ИМмп0виуиран дух и кан е искът за изостряне на отго- 
щото, от комунистите - в настоя- изразените „влени,, на злоупотребя пР°™ааТ „ иРбюмнратичон мо- ворността. Съюзът на комунистите

=мдйт:;::^':,Ло,. «■ —
йиМИиПНат'заСеАаг-иеТ0 4-ентрал' Чията, митото и подобно. Поради „памтт БРАТСТВО И ЕДИНСТВО"

■ 12= ?штт песента на нояеиетата Н - СЪРЦАТА
при избирането на нови лица, се- Единството в Съюза на комуни От оня първи влан, нойто 1941 изгнаници и техните ^ домакини в 
га ще се води много по-вече смет- стит0 „ „ 0бщ0СТВ“?0 0 тома уот занара словенците а неиз- Сърбия - Бранно Сеница, главен и
морале^образ РАно™ФиииалноХНсе КОяТО 110 0 могло да ое бяГа- Зп' вестност, вече изминаха четири де- отговорен редакторка мариберско- 
констатира Рче'еАнеобжши(Гпоелом 1цото' ксжто бо мпзаи°. корозията сотилетия. И плановете, нойто за то списание „Седем дни Журна- 
в полхошлането на н^й-антуалните но нашет0 идейно-политичесно оди пръв път тръгнаха по тоя път на юг, листите бяха организатори, участни 
обществени въпроси тогава от чле НСТД° има свои същински причини дълго след това, вървят вече два- чи и кореспонденти от аз я' 
новете на Съюза на комунистите 8 бюР01Фатизма и тохномратизма, десет години. Осем пъти са превоз ма манифестация на братство о 
всянак се Йрс? по висонаУ степен ноито овладяват простора тогава, ^али словенците в Сърбия « шест единството, изковано в наи-трудни- 
на отговорност и сериозност. Ино- в°гато 0|щията на ПаРТИята изоста П1.,ти братята от тези краища нъм те дни на в°ината. 
номичесният живот на страната е ва'пооГ-, „„„ нас. В неделя вечерта отново запя- Бранно Сеница е имал само з
въпрос, който не търпи отсрочва- ,т„“5ираемо е в 1°зи контекст ха релсите на линията от Марибор гояини когато неговото семейство, 
не. Оттам и изречението: „На дне °™”овп^0™' 40 ”^ната актив‘ и Ясеница до Белград и по-нагатън в ин°гл° АРУ™ е из™ана 
вен ред е нашата способност, но а°07, 00В?а0то 'к°7ато и да 0 П0‘ Композицията, която 1941 годи- ^Р- Марибор през нощ е направен
и съвсем коннретната отговорност р„!!<^|1УЯ?,^аа„да ®ъДе в Днан на ре' ||а е тръгнала нъм южните краища на германски, а словенците са би-
за качеството и ефикасността на т?л*оци0ннауа ,р0Ля на Партията, а на страната ни е била съставена от ли принудени да потърсят
всекидневната анция”. реч„е: 8 ЗНак на вРемето- вагони, в които са царували страх Д°м- Семейството Сеница се е на

На въпроса къде това са слабо Ц^010^0„ТъРпи компримисни реше и Плач, а по посоната на жп. лини- меРИЛ0 в Чуприя. На железопътна- 
действували членовете на Съюза аИя',, ^юза на комунистите се яТа неми лица с ужас са сълоово- та станция, донато германските ча
на номунистите не е трудно да се 7ърси яа бъде двигател и носител ждали хората, на които са се опи- соеои все °Ше са били тук, тога- 
отговори. Защото, изтъкнато бе на аа '^НоздИраПвява^И'На°оТбп,^ВоВт0оЯЯТ тали да °™РаДнат родината. Кан е ввшният градоначалник на Чуприя 
заседанието. Съюзът на комунисти Ъ ф° ДР яч„ н„ а оЬществокъ възможно на няного да се открадне ве обърнал към словенците: — 
те е изправен пред необходимостта елнараза 1104.0 ”в 0°я,а™ ' -™1® Дома и познатите, улиците и села- БРатя словенци, нашите домове ши- 
радикално да меня нещата и явле- вД»а картинна организация и «иго та? Как е ВъЗМ0ЖН0 на н ной роко са ви отворени, но ще оста-
нията, които имат нежелан ход. На- вдно рм^Тпкиеш лйколко се УниЩОши всичко което е пости- нете тук само няколко месеца ко
тата действителна сила, подчерта- лу ау " аааа“1а тпрвцен^а'кдоаоако гнал и да се даде на други Така гато ше се завърнете в своите до- 
но е, не се проявява до пълна сте- 7° Поливащи" Такае наз1ной На са отчайаали словенците сбиени в мове. За три месеца ще победим 
пен. Това заслужава коментар. Ре- 3^еданиегое' леденя и пп^еннл Дървени вагони за добитък, на то германците.
зултатите, които са постигнати в засеАание™ е вдадана и "рец0няка зи път в неизвестност. Разбира се не беше така: сърб
воде3ГаШпе0сТимРзаъмИ™апрНо0тива8НТо С°ъ за в“измът, ф^рмТистичният плач «"венците са се сбо- ските домове бяха отворени Р3а

юТът на комункютитГе отговорен подход към проблемите и общите [ували 07 АОМОВете си. Сълзите от- словенските братя, но германците 
^ б1лешето на товГобптество Зна а"ели към друга са посочени като ново’ четири години слеД това- са напРавиха мн°г° злодеяния преди 
чи тоябва да се лействум в' уни гаа0ни фактори за консервиране на приАРУжавааи словенците на пътя Аа бъДат изкарани от тази слобо-
сон с тези съзнания. Свдевремен- съществуващото положение и за сбо^вм^пяи"Т КЪЩИ' ПаК С3 С® гтмпмТ 8 ТВЗИ ЗЛ0ДеянИя
но, съблюдавайни серийните об- Дестабилизиране на обществото. “огуД' пак “як°го са напусна- страдаха и словенските изганици. 
ществени проблеми, номунистите Комунистите трябва отнровено лпмпвРТвР 0а 00 завъРщали в рд°венските журналисти органи- 
ще избират и делегати за своите Да погледат в очи на фанта, че ня ияпипиппи о ТъГа 8 СъРЧата си са зираха тръгване от Словения, а по- 
нонгреси. кои основни принципи «а общество напУскш,и своите нови домове, съ- срещане по общините в Сърбия

Навсякъде, както това каза в то недостатъчно се осъществяват всички, които са ги — журналисти от Светозарево. Пър-
уводното изложение Будимир Ву- на практика. Недостатъчно се осъ- р иците приели. Влаковете вият влак на ,,Братство и един- 
кашинович, член на Председател- щвствява, например, принципът на п-ьтуват от Словения в Сърб- ство тръгна от Словения през ок-
ството на ЦК на СК на Сърбия, са сдружаването на труд и средства. 00Я| и °бРатно, донато същевреме- томври 1961 година. Тази година 
ни нужни обмислени и дългосрочни Изтъкнато е, че този принципи се „я,?1110 повече ше се разпламтява тръгнаха два влака от Марибор и 
програми — и на равнище на фе- осъществява в знак на големи тру акзоовта към онези, които са тога- Ясеница до Белград, а след това 
дерацията и на равнище на Репуб- дности и противоречия. Назано е и 8а' 0ТАавна' на словенца отворили един тръгна към западната част на 
ликата, в общината и във всяна ор защо това е тана. Съюзът на ко- вРатата на своя дом . .. Свързаха Сърбия, а вторият по долината на

мунистите не е достатъчно включен се толк°ва връзки и приятелства, че р. Морава. Оноло 1400 
когато в този процес, не подтиква и не го 8лаК'ьт „Братство и единство” не изгнаници и техни деца и внуци 

се насае за преценна на настояща- насочава а задоволяваща степен. е вече само влак на няногашните на които се пренася братската лю
та обществена обстановка, но изо- На могат с този въпрос да се за- изгнаниЦи и техните гостоприемни бов изнована по време на най-труд 
става действуване, което да меня нимават само деловите органи и по Д°“акини. ните ДНИ| бяХа СКъпи гости
настоящото положение, обремене- литическите ръководства. Трудно , Има символика в това, че тъкмо ко градове в Сърбия Жуоналигти- 
но с големи трудности. Затова тря- може Да се осъществи по-висок до шУРналистите са раздвижили ини- те от Марибор основатели ня кла 
бва да се издигне въпроса за пар- Х°Д в несдружената и несвързана чиатива за основаване на влака ка Братство и единство” До^и 
тийната дисциплина. Съществува и икономия, каквато е нашата. ±ратСТ°° И- едтство” ~ говори мени с реднолегиите нГ ' Ибадски
недоволствие от начина на общува Едно становище заслужава да К°ИТ° ПРъВ е новости "и Радио-К Длево ПоиТтел
нето между ръководствата и база- се посочи Цялостно- Борбата зя I1 специален влак, преди ските отношения Р Приятел
та на Съюза на номунистите. намадяване^нвестицХте с-ъще-скиАразговГо0оАИНмеЖЛуедИН ПРИяТеЛ- °ТНОШ0НИя

“л сии разговор между словенските

отделимАко бихме искали да

втор

ганизация на сдружения ТРУД- 
Постигнато е съгласие,

словенски

на тези редноле- 
гии се потвърждават на всяка крач 
ка. Но, Бранно Сеница изтъква, че 
сътрудничеството трябва да бъде 
още по-добро, още по-интензивно. 
Въодушевен от този факт, Сеница 
преди петнадесетина години е орга 
низатор и на други манифестации 
на придтелство между 
и останалите народи и народности 
на нашата страна.
и1,о'8'Вг' Пъти през г°Дината списа- 
е Геиип„ем дни:”' чийто редактор 
„„„ 0ни‘1ца' организира нянолно дне 
поИ ||еа0н>'Рзии за своите читатели 
иятя^, наша отРана- През пър- 
кяя3 тп°Л08ина на идната година кер
дойде в гИТапелИ -Седем Дни” ше в Сърбия във всични онези 
“ес!.а' ® които по време на войната 

а пребивавали словенските изгани 
Ц ■ Също така, Бранно Сеница е 
организатор на повече 
на хора на корушките 
Австрия. По 
от Корушно 
братя не са

Комунист
словенсния

ПРМ‘М*Т«* *• Иадвтслсиц, пит ма НИРО „Ко- 
муяист”: ДоАрослм Чумфмч.

Н* Надлилситя съпт {радллциолн, атбор! на 
ял иаранля на нстлм Ц*вмумнст": д-р Антон

Адрлс на рмакцижта: ВЕЛГРАД. Площад Маон, н 
Енгелс 11, твдфАоим' щнтпапв ш ^ маркс н"вадг«гь. тек■емч 

■ретуша.
Директор и глевен Ихдетеяске

ни надалия н» „Комуляст-”7

П» Яоитнч, Сарбодш Княлмч, Мнпйло Коаач, Об- 
р«Д Коанн, Йоао Маркоанн, Зорлца Станнмироакч н 
Мллоятна Вуисамимч.

трудои орглнлицля „Кому.иист".

сРъ6«:',(и;:„:;.^р^"рннц,;гни.оггсмо ,'р“т«в-
Донслл м албански н ■^25&и'ММ<в- 
«-' 7ИГ*Р'-' «——■ РГ-рислл*^^Туслнпн61".^:

Ижяизе ■ "•тък.
гостувания 

словенци от 
този начин словенците 
чувствуват, че техни 
само словенците, но 

и вси жи народи на Югославия.
Янез Шайнцер 
Иелена Петрович

С у“* " "рмядолтя и« Ропублллата 
•рл <М4 годяла. -Комуилст” • 'отляло* 
родно асаоболсдаила. а с укл, от и 
‘ »РД- брлтети N лдияетло П«

Прлдслдлтлл М Иадлтолсляа Пи, ял Издллндтл 
■л >луп«т" и СР Сърби, Млрлд Тлдороллч.

родмдянта: Спомниал Тоналоллч.

от 13 длллм- 
* °РДон нл 

Длилмлря 1974 
ллнлц.
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АнкетаИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ГОРНА РЪЖАНА

Свързаха се със света Как са снабдени 

клнсурчани?Местната общност 
Горна Ръжана, съвместно 
с останалите обществено- 
политически сили в село 
то, при всестранна по
мощ на Общинската скуп 
щина и по-широката общ 
ност, полага големи уси
лия за благоустрояването 
на селото и подобряване
то на селския бит. В тази

в необходими за същата, от 
които 450 хиляди динар* 
солидарно събра населени
ето. Всички домакинства 
участвуват в акцията, ко 
ето говори че добре сме 
я организирали, поставили 
и раздвижили 
селението, 
копаем 
вете, а и необходимият ма 
териал е обезпечен — каз 
ва Станчев.

Телефонната линия и 
пътят са готови, а електри 
фикацията е в пълен раз 
гар

В местната общност в 
Клисура има седем мага
зина със стоки от широко 
потребление, от които ше

но доволен съм от снабдя 
ването. Но не само аз, а 
и съседите ми в Кебапови.

Севлия 
Снабдяването 
от широко потребление е 
добро и не мога да кажа, 
че не съм доволна. Обаче, 
като домакиня имам забе

Златкович:
със стокивсред на- 

Понастоящем 
дупки за стъбло

насока са налице и пър-

ян
вите резултати: прокаран 
е пътят и телефонната ли 
ния от Долна Ръжана до 
селото.

Председателят на Съве 
та на местната общност 
изтъкна, че в течение на 
този месец в местната об 
щност ^се вършат послед 
пите подготовки за прове 
ждане на учение в акция 
та „Нищо не бива да ни 
изненада''.

Понастоящем в
пълен разгар е акцията по 
елекрификация на селото 
и се очаква до 29 ноем
ври — Деня на Република 
та електрическата мрежа 
да бъде предадена на упо 
треба.

шII
т-г

■

РШС. Златкович
ст в центъра на селото. 
Магазините са на търговс
ката организация „Звезда" 
от Сурдулица и главно 
добре са снабдени, а 400- 
те домакинства,

№.
ЩЩ— Пътят от Долна Ръ

жана до нашето село в 
дължина от 10 км, който 
започнахме през миналата 
година е прокаран. За та 
зи успешно приключила 
акция най-много дължим 
на помощта от общината, 
която и обезпечи сред
ства. Пред местната об
щност занапред стои зада 
чата да го поддържа, раз 
ширява и доизгражда. Но 
с доброволен труд ще ра
ботим и на изграждането 
па махленски пътища, ко
ито все още не са. добри 
— казва Захари Станчев, 
председател на Съвета на 
местната общност и деле
гат в Съвета на местните 
общности към 
та скупщина в Босилеград.

Сред населението в се
лото е раздвижен и въп
росът за 
развитие на жтютновъд- 
ството, за което 
ществуват 
ни възможности. Няколко 
селскостопански 
дители са заинтересовани 
да се включат в проекта 
„Морава П". Но, по думи
те на Станчев, 
общност не е доволна от 
дейността на ООСТ „Нап 
редък".

Ш.по-11 ататъш ното
Б. Танчев

лежка на снабдяването на 
зеления пазар. Специален 
магазин за тази цел в се
лото няма, а и останали
те магазини не ни снаб
дяват със зеленчуци. То
ва не значи, че в селото 
не може да се купят, но 
според мен с тях ни снаб 
дяват различни матрапази 
и естествено цените са ви 
соки.
Борис Танчев: — Всичко 
има в магазините, и хра
нително-вкусови стоки и 
текстилни изделия и раз
лични други потребщини 
в домакинството. Но смя 
там, че не би трябвало да 
се случва да няма някои 
необходими неща за сел
скостопанските произволи 
тели каквито са части за 
рало, да речем. Това още 
повече ако се има пред- 
внд, че в селото няма ни- 
то един ковач. Когато пък 
става дума за магазинерн 
те мисля, че са всички на 
равнище на задачата си. 
Относително доброто снаб 
дяване се дължи както на 
усилията на „Звезда" от 
Сурдулица, така и на уси 
лията, които всекидневно 

общност. 
В. Б.

тук съ 
всички налич

колкото

произво

местната

— Успехите в местната 
общност сигурно се дъл
жат и на делегатските от 
ношения и винаги се стре 
мим да ги усъвършенству 
ваме. Всъщност този въп 
рос често се намира пред 
местната ни общност — 
казва накрая Станчев.

Б. Иванчов
има в местната общност, 
почти са доволни от снаб 
дяването.
Богоя Иванович: 
мо сега излезнах от мага 
зина и всичко си купих 
каквото ми трябваше. Но 
и винаги има. Някой път 
ако липсва някоя стока, 
след ден-два я има и про 
сто не се чувствува недои 
мък на нещо. Понастоя
щем, а и по време на лнп 
сата на някои основни 
хранително-вкусови стоки 
па нашия пазар, в Юхису 
ра за същите не се чувст 
пуваше и не се чувствува 
недостиг. Най-кратко каза

Общинска

с оптимизъмСтанчев
Тък-говори за още една тру

дова победа — за прокара 
ната телефонна линия- Съ 
щата е прокарана преди 
няколко дни и свързва три 

общности: Д. Ръ- 
Г. Ръжана и Плоча.

С. Стоименова
М. Я.

местни
БАБУШНИЦАжана,

Линията в дължина от 14 
(от Г. Лисина до Пло

ча) за кратко време 
градиха войниците от спе 
циалната ПТТ единица от 
Ниш, в която акция чрез 
доброволен труд пълна по 
мощ оказа населението от 
тези села, особено мла
дежта. А с пътя и телефо 
на, свързахме се със све- 

Станчев.

Наскоро езеро край 

Любераджа
км

из-

влага местната
местната общност, частни
те интереси и настояване 
то да се отстъпи от пости 
I патил договор могат са
мо да забавят реализира
нето
инициатива, 
предвид, че от езерото се 
очаква да осуетява наво
дненията, да създаде 
добри условия за напоя
ване, както и големите въ 
зможности за туризъм и 
значението на водата за 
Ниш, то всяко отсрочава- 
не на акцията само ще 
увеличава капиталовложе
нията.

В рамките на решаване 
то на проблема по водо
снабдяване на Ниш е за
планувано и захващането 
на водата от изворите в 
с. Любераджа. Имайки пре 
двид, че е необходимо да 
се осигури и протичане на 

особено през ле-

ДИМИТРОВГРАД: КРАТКИ НОВИНИта, подчертава

Среща на работници от 
„Балкан-Турист* (НРБ) и 

„Балкан“(Димитровград-СФРЮ)

Тези два обекта ще пов 
лияят много по-бързо и 
по-успешно да се проведе 

— елек-

иа тази значителна 
Ако се има

и третата акция 
трификацията. Далекопро 
волът, започнат още през 
1976 голина, както 
чертава Станчев, но поради 

и субектив-

водата, 
тиня период, ще бъдат из 

мини—акумула-
по-

градени 
ции, чийто бент ще бъде 
изграден в клисурата 
Модър камък, недалеч от 
Любераджа към Велико 
Бонинци. Проектът все 

е изготвен и за

под- След като през изминалия месец, в рам- 
гранпчпедо сътрудничество в Димит

ровград пребивава група работници от „Бал
кан—турист" (НРБ), през изтеклата седмица 
работниците от гостнлннчарската организация 
„Балкан" от Димитровград гостуваха в град 
Драгоман (НРБ).

По време па пребиваването си в съсед
на България, работниците от двата гостшши- 
чарскй колектива („Балкан" — СФРЮ и „Бал
кан—Турист" — НРБ) водиха разговори отнас
ящи се до туризма и гостнлничарството.

на ките па
обективни.

нени причини все още 
е готов. Покрай това в пъ 
лен разгар е и построява
нето на мрежата за ток с 
низко напрежение.

още не 
плануването

работите най-вероятно 
ще бъде отсрочено за на
чалото на идущата годи-

отпочване
на Понастоящем на ред е 

експроприацията на имо
тите в тази част на общи— Извършихме необхо

димата подготовка за по
строяването на мрежата. 
Вече са обезпечени 4500 
хиляди динара, колкото са

иа.
пата.

Последните допълнитсл 
ни искове от страна па д. Г.
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БОСИЛЕГРАД
ПО ПОВОД „МЕСЕЦА ИАКНИГАТА”

Книгата - днес Изява на младите самоде-
и утре йци от средношколския

та наистина да доближим 
до по-широк кръг читате-

знрат книгата сред люби 
телите на художественото 
слово. Запланувано е про 
веждане на литературни 
вечери,вечери, па конто 
свои произведения ще че 
тат съвременни пости и 
писатели от народността и 
Републиката. Ще се орга 
иизнрат срещи в учили 
щата и местните обшио 
сти, където също ще бъ
дат четени литературни 
произведения.

От друга страна, малко 
са инициативите да се от
крият библиотечни пун 
ктове поне в по-големите 
организации на сдружения 
труд. Обикновено се счи
та, че това е задача на 
библиотеките в града. Без 
спорно, инициативата мо
же да потече и от град 
ските библиотеки, но осно 
вното "е общинските само 
управителни общности на 
културата дейно да се ан 
гажират върху реализа
цията на тази задача.

Ценна помощ в тази 
насока трябва да окажат и 
самите организации на 
сдружения труд чрез ак 
тивно отношение и създа 
ване на материални и 
други възможности за от
криването на такива пун 
ктове.

В досегашната практика 
най-често се констатира, 
че книгата все още не е 
достояние на работника. 
Посочват се и някои при 
чини, но не се търсят ре
шения как да се преодо 
леят тези причини и да 
се създават условия книга-

Урадиционната култур
на проява „Месецът на кни 
гата", която ежегодно се 
провежда от 15 октомври 
до 15 ноември, винаги е 
удобен момент по обстойно 
да се поговори за съдбата 
на книгата — изобщо и в 
нашите среди. Години на
ред най-важният девиз, под 
който се провежда този 
„Месец на книгата” е „Кни 
гата -— достояние на рабо 
тника”. Малко обаче са 
анализите след това да се 
видят какви са резултати 
от постигнатото.

Един бегъл поглед вър 
ху читателския състав в 
градските библиотеки го 
вори„ че работниците от 
прякото материално про 
изводство са най-малкият 
процент между читатели
те. Дори тяхното число 
е почти символично, до- 
като преобладаващето мно 
зинство си остават уче
ниците и студентите. 
Това красноречиво гово
ри, че все още не е наме 
рен правият път книгата 
да стигне до работника- 
производител.

’В тазгодишния „Месец 
на книгата” — основната 
характеристика е, че купу 
вачите (относно любители 
те) на книгата същата мо 
гат да я вземат с 20 про 
цента цр-евтино, но ако 
веднага я заплатят с гото
ви пари. Това е издател 
ски процент в чест на „Ме 
сеца на книгата”.

Предвиждат се също та
ка редица манифестации, 
които трябва да популяри

ли.
обстоятелства 

книгата (профееи
Редица 

налагат 
опал па, художествена и 
пр.) наистина да „влезе” 
във фабриките при работ 
ницитс. Постоянното усъ 
вършенствувапе на техно 
логните, въвеждането в

На 18 октомври т.г. 
„СКХД” при Средношкол
ския образователен цен
тър „Иван Караиванов” в 
Босилеград, в голямата зя 
ла па Културния дом, ор
ганизира културно-забавна 
програма. В програмата 
участвуваха съществуващи 
те секции: танцова, дра 
матическата, рецитатор- 
ската, музикалната и спор 
тната. Пред босилеградча 
ни се представиха с ня
колко сдноактовки, реци
тали, стихотворения, на
родни песни и танци, от 
което зрителите останаха 
твърде доволни.

Няма съмнение, че тази 
първа изява на младите 
самодейци от средното 
профилирано училище в 
Босилеград е крачка нап
ред в развитието на култур 
пата дейност в Босилег
рад.

щ ЦГ
експлоатация па пови ма 
шини и автоматизация, 
изисква високообразова
ни кадри, майстори-ра 
ботннци, които ще съу
меят да ползуват пре
димствата на новите тех 
нологии. А без специализа 
ция, т.е. без издигане па 
професионалната подгото
вка, трудно могат да се 
справят с тази сложна за
дача.

Очевидно е, чс книгата 
се схваща опростено, ако 
се приема като четиво за 
развлечение. Само култур 
но-издигнатият производи 
тел може да бъде съвре 
менен производител. От 
друга страна, все по-голя 
мото разклоняване на са
моуправлението изисква 
образовани самоуправите- 
ли, което също налага ра 
ботниците постоянно да 
раширяват знанията си.

Оттук и необходимостта 
тазгодишният „Месец на 
книгата” наистина да бъ
де удобен момент да се 
поговори във всяка среда 
(особено в организациите 
на сдружения труд) как
ва е съдбата на книгата 
днес и каква може да бъ 
де реално съдбата на кни 
гата утре.

Д. Тасева
Ако добавил!, че и пър 

вичните младежки органи 
зации в училището 
година действуват много 
по-активно,

се очакват още по-добри 
резултати във всяко отно 
шение.

тази

реално е да М. я.

Нови прояви на самодейноот
еиМОсЖеначбаИяоГКн°а;наоКвиСяН^ 
атрален сезон в Димитровг Гп.нтя пп ' Р
рад самодейците започна- в Димитровгоал3 А8Н °СТЗ ха най-сериозно с работа Димитровград, 
та си. Проведено е годиш Както узнахме, освен „Го 
но събрание и избрано но спожа Министерша", 
во ръководство на театър, тРевградските 
приети са нови членове, пр щеврменно ще започнат по 
иети са нови планове. дготовката на още една пи

— Още тази седмица за ®«а' най-веР°я™о в — „Осв 
почваме с подготовките. Го об°ждението на Снопие”. 
гвим пиесата „Госпожа Ми — Освен театралната ант 
нистерша от Бранислав ивност на самодейния теат 
Нушич. С тази пиеса иска ЪР ..Христо Ботев", трябва 
най-добрите наши самодей напомним, че тази годи 
ме да отбележим един нем наза първи път в Димитро 
алън юбилей — 30 творче вгРад започва със системат 
ски години на димитровгр ичната ни работа и танцов 
адската сцена на една от ИяТ състав на културно-худ 

и, другарката Полица Ранг ожественото дружество *Ге
орги Димитров”.

дими 
артисти съСт. Н.

В ГАЛЕРИЯТА НА КУЛТУРНИЯ ДОМ В ПИРОТ

Изложба на колиш фреони от Потисни манастир
В Галерията на Култур щеря Елена, която 

ния дом в Пирот тези дни жила
се омъ

за византийския цар 
беше открита изложба на Мануил II Палеолог. Цар 
копии на фрески от Пога ица Елена изпратила 
новски манастир, „Св, Йо подарък на манастира ед 
ван Богослов”. След някол на от най-хубавите икони 
когодишна работа въху за живописана от двете стра 
щитата на този изключите

ана имала образи на Бого 
родица йован и Богослав,
а от другата рядка карти 
на на чудо. Днес иконата 
се намира в София, къде 
то била

на

пренесена през 
време на Втората светов 
на война. ПРОВЕДЕНА ЕКСКУРЗИЯ 0

От 6 — ю октомври уче ме У1а.НаЧ? ангажирах- 
ниците от 3 и 4 курс в обо и - хоРеогРаФ от Снопие,
азователно-възпитателната Р "одготови 2—3 *°Ра
организация за средно наг ?,Т„ МакеДноия и мога да на 
очено образование „Йосип т' „ч® т°й напълно изпъл 
Броз Тито" проведоха 5-дн ппщНаШИте» очаквания, осве 
евно екскурзия из стаоаня доми ни Алексич. Да доба
та. Покрай другите ^адо мГл 46 кТази година ан?а
ве те посетиха БелградР За “Ръпъ бе омасовен. тъй 
греб, Любляна, Постойна са пРиети доста нови
Бихач, накто и исторически ^ в танцовия 
те места Козара, ясеноваи ч?ито в
соГтеИТпИТе ®зерав 50
я?а обелп!ДСТВа за енспури 
нинм 6 печиха самите уче 
хилИл коит° заплатиха по 2 
че ^снурзия?3- Да добав™ 
ователно-възпитателен °бр^ 
ьтвувГаеоНбИЩ0Х^?КТу®РенианПа 

т.п.

ни в царските ателиета. 
Иконата от еднатален културен паметник, 

пиротчанци имат възмож 
ност да видят част 
богата живопис.

Погановски

си стр Й. Николич
от ш

манастир, 
инак недостатъчно изучен 
заема важно място в бал 
канското изкуство от Х,У 
век. ГГо основната сй про
странствена схема, той на 
подобава на паметниците 
от Моравската школа, ма

. състав, 
момента наб-юява 

души. По този начин най 
т.м„„_ 1пе започне система ти шо да работи и
но-художественото
ство, което 
аше от време

кар че и малко по друг 
по характер и по-скромен 
по обработка. Манастирът 
е завършен към средата 
на 1395 година, благодаре 
ние грижата и помощта Част 

Констатнтиновата дъ

-сетне
нултур 
друже 

досега репетир 
на време 

ДктиаиР1ИСТИТе и Фолклори 
виит1ИВ^оСТ не проявяват
стите' ГпНД0ЛИННИя състав; стите, напротив тун
забавнния оркестър.

... ___ ....
френски от Поганов-от изложбата на копии на

сни манастирна
са и пе 
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ф ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’81 
^ Емилия ПЕЙЧЕВА

♦ НАШЕ ИНТЕРВЮ
С ТОМИСЛАВ КАЛОПЕРОВИЧ, 
РТИЗАН"

♦
ШЕФ НА ТРЕНЬОРСКИЯ ЩАБ НА ФК „ПА♦♦ ♦

: Звезда” - само поболаф Есенната вечерна мъгла влечеше 
а над столичния град своята снага,
I вятърът болно 
V по пустите пътища свистеше, 
ф пееше ми
ф за снръбта, която исках да забравя 
ф и съдбата ми, 
ф която без цел вървеше 
I самичка с болката си,

- загубен завинаги човек търсеше, 
но градът

ф в нощта злобно все мълчеше 
ф в пазвите си студени 
ф някъде го държеше.
♦
{ В тъмнината отекваше само гласът на камбани, 
ф а сърцето ми се удряше между тях, 
ф душата ме болеше, 
ф като ранена пантера, 
ф но болката само моя беше, 
ф той с някоя жена щастлив вървеше,
▲ а есенната мъгла 
а все тъй се влечеше 

• над столичния град,
Ф а вятърът болно 
ф по пустите пътища свистеше ...

♦
♦ 39!

Пред най вълнуващия мач на 
футболното първенство на Югославия, 
вечното дерби „Цървена звезда” — 
„Партизан”, шефът на тренорсния 
щаб на белградските „черно-бели” То 

мислав Калоперович прие нашия сътру 
днин Стефан Манасиев и за любите 
лите на футбола от българската наро 
дност в Югославия сподели за преде 
тоящия мач и за „Партизановото” 
днес и утре.

чен стълба” на отбора. Твърде бързо 
напредват РАДОВИЧ, РОЕВИЧ, НАЛИ- 
ЧАНИН. ДЖЕЛМАШ и ЙЕШИЧ. С бе- 
зпорен талант се налагат ПЕТРИЧ, МА- 
НЦЕ, УГЛЯНИН, ДИМИТРИЕВИЧ, ВЕ- 
РМЕЗОВИЧ, КУЗМАНОВСКИ, ПОПО- 
ВИЧ и АЛЕКСИЧ.

„Партизановата” игра е нещо но
во: всичко се подчинява на бързината, 
ефикасната игра и пълното равновесие 
в защитата на собствената врата и 
атакуването на вратата на съперника.

Когато става дума за класирането, 
вярмам, че имаме сили да запазам пър 
вото място до нрая на първенството. 
Защото след неуспеха в състезанието 
за Купата наша първа цел е да бъдем 
шампиони.

ф Защо Стойкович получава за
дължение да осуетява отделна игра?

КАЛОПЕРОВИЧ: Прави сте, Стой- 
нович много по-добре играе като „сво 
боден”, но такава игра от него изисква 
Милян Милянич и ние сме длъжни да 
се съобразяваме с интересите на наци 
оналния отбор, който вече се класира 
за световното първенство в Испания- 
Бъдете уверени, че това може да му 
бъде само от полза.

Ф На обща изненада „Партизан” 
загуби от „Галеника” в състезанието за 
Купата. Кои се причините на този неу
спех?

♦
♦♦ ♦♦
♦
♦
I ® Другарю Калоперович, в неде

ля се срещат великите- футболни ри 
вали, отборите на „Партизан” и .Дър
вена звезда”. Това е мач, нойто с 
нетърпение очакват милиони любители 
на футбола в нашата страна. „Парти
зан” е пръв, „Звезда,, трета. Какво 
Вие очаквате от вечното дерби?

Мачът „Парти
зан” — „Цървена звезда” винаги беше 
действителен футболен празник, вина
ги неизвестен, непредвидим, изобилс- 
твуващ с динамична и хубава игра, 
интересни футболни двубои, пленява- 
ши акции и високо футболно майстор
ство на футболистите. И тази среща 
има всички условия да бъде такава. 
Считам, че ще победи оня отбор, който 
има повече сили и нерви. „Звезда” ни 
е „длъжник” и ние ще щурмуваме за 
победата!

ф Кои единадесет футболисти в 
черно-бели фланелки ще се противопо 
стазят на „Цървена звезда”?

КАЛОПЕРОВИЧ: Най-вероятно то
ва ще бъдат: СТОИЧ, РАДОВИЧ, РОЕ
ВИЧ. ЖИВКОВИЧ, СТОЙКОВИЧ, ЛИ- 
ЛИЧ, ДЖЕЛМАШ, ЙЕШИЧ, МАНЦЕ, 
ВУКОТИЧ, и ВАРГА.

ф Дали всъщност това е най-си- 
лният състав на „Партизан”? С какво 
се отличава неговата игра и какво кла
сиране предвиждате нанрая на първе
нството.

♦♦
♦
♦
♦
♦
♦ КАЛОПЕРОВИЧ:
♦
♦♦

БОСИЛЕГРАД: ПРЕД ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА

Кадровото укрепване 

- основна цел
КАЛОПЕРОВИЧ: В тази среща

„Партизан” заплати цех на въображе- 
ността. Но, този отбор има светли пер
спективи и считам, че ще постигне 
множество зебележителни успехи.

ф Другарю Калоперович, „Парти
зан” има много симпатизьори всред 
българската народност в Югославия- 
Съществува ли възможност „Парти
зан,, да гостува на отборите и любите
лите на футбола в Босилеград и Дими
тровград?

КАЛОПЕРОВИЧ: Най-напред желая 
чрез вестник „Братство” да изпратя 
най-сърдечни привети до всички сим
патизьори на „Партизан” и да им обе 
щая още по-хубава игра до края на 
първенството. Ще ми бъде голямо за
доволство с играчите си да гостувам в 
Босилеград и Димитровград. Тази въз 
можност ще разгледа треньорският 
щаб.

ПРЕДИЗБОРНАТА дей
ност в първичните органи 
зацйи на Съюза на социа 
листическата .младеж 
Босилеградска община ус 
пешно приключи. На пред 
изборните събрания 
дежите и девойките 
местните 
лшцата и

зае становище, че в 
изборите най—активни
те младежи и девойки 
трябва да бъдат избрани 
на най-отговорните Поето 
ве в Съюза на младежта, 
защото това е една от ос 
новните предпоставки за 
успешно изпълняване на 
задачите, които 
пред организацията на 
младите.

в

мла
в КАЛОПЕРОВИЧ: Все още търся 

най-добрите единадесетмина. Шестна
десет добри играчи — това е първият 
състав на „черно-белите”. Доста про
блеми и дилеми съществуват във връз 
ка с местата в нападателния ред. С 
талант, усърдие и конкретен принос в 
играта се налагат повече футболисте и 
на всеки трябва да се даде възможно 
ст за изява. За ВУКОТИЧ, СТОЙКОВИЧ 
КЛИНЧАРСКИ, ВАРГА, ЖИВКОВИЧ и 
ТРИФУНОВИЧ не съществуват футбо
лни

общности, учи стояторганизациите 
на сдружения труд крити 
чески и самокритически об 
съдиха досегашната си ак 

действуването 
и на все 

Предизборният 
на мла

— Предизборната дей
ност беше добре 
зирана. Конкретно и 
ворно се казва къде и 
колко младите в община
та се ангажираха за коле

органи 
отготивност,

на ръководствата 
ки член. 
период послужи 
дите в Босилеградска об
щина и за изготвяне на 
акционно-политическа про 

за предстоящия пе 
която пред млади- 

важна

Накрая, сърдечен привет до всич
ки читатели на в „Братство”.

Интервюто взе: 
Стефан МАНАСИЕВтайни и те представляват „грьбнактивна работа и отговор

ност, укрепване на всена- 
отбрана и обще ш

ШШШ1Н
родната 
ствената самозащита, осъграма 

риод,
те поставя твърде 
и отговорна задача: 
по-съществено 
в самоуправителната и де 
легатската система и по- 
гол ям принос към разви 
тието на социалистически 

отно

$
‘ .1 . 1 ■ ■ :•

-V:сцествяването на икономи
ческата стабилизация п за 
дачите произтичащи 
плана по развитие на об 
щината до 
изтъкна 
председател на Председа- 

на ОК па ССМ

още 
включване

&
от

Ш1985 година —
Пене Димитров,

те самоуправителни 
шения в общината. >г.:телството 

в Босилеград. .<1
' М7,Фактът, че в повече ор

ганизации на сдружения 
труд не съществуват пър 
вични младежки 
зации и че активността на 
младежките организации
в някои местни общности _
е съвсем слаба, говори, че до 25 о . р ' •
в досегашния период ор изборното съ р 
ганизационният и кадрови общинската конференция 
ят въпрос не са добре уре иа ССМ, па което ще бъ 
дени. Затова Председа- избран председател с
телството на ОК на ССМ, л _„Я1глят е па
обсъждайки предизборна едиогод 
та активност и разглеж- срочено на зи 
лайки кадровия

наПредседателството
Аорганизация 

решение изборите в 
младежки ор

младежката
Угоргани- йвзе

Ф .г- -->^5
1г * #първичните 

ганизации да се проведат 
Отчетно-

*****
ЙШШ /'&Ьг, : •.V' 'V

октомври
М. Яневт. г.въпрос
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всичкиВ НЕДЕЛЯНШИ СЕЛА: ГОИНДОЛ

ИД ПОЛЕТОСЕЛО С ВНУШИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
ден селата 

поле, са
В неделни» 

оноло Смиловсио 
обезлюдени, само над де- 
ведесет годишни старци се 
мярват .
Смиловци, Радецна, Височ- 
но Одоровци, Лет7,рлаш. В 
стопансиите дворове от да
леч се виждат златожълти- 
те царевични иошове.

на сльнце- 
есенен неделен

церта пред числящите се 
ЮНА. Конго и пре

дишните и през настоя“» 
та година взехме участие 
и успешно се представих 
МС н „Срещите нп селата". 
Считам, че с реноииране- 
то на културния дом 1ЦС 

възможности

Топлата ласиаСЕЛО ГОИНДОЛ, отда
лечено от Димитровград 
около 5 км, е едно от ред 
ките села в Димитровград 
ска община, в което чгю
лето на жителите и дома 
кинствата постоянно се 
увеличават. Само през по 
следните няколко години 
домакинствата значител
но се увеличиха, а постро 
ени са към 50 пови къщи. 
Градоустройството ц уси
лията, които се влагат за 
подобряване на селския 
бит сигурно са една от 
причините, които влияят 
върху това.

— Изтеклите няколко 
години за нашето село 
представляват години на 
усилено изграждане. В 
това отношение бих из
тъкнал само няколко не
ща: главната улица в дъл 
жнна от 1200 м изцяло 
асфалтирахме, изградихме 
и поправихме всички ос
танали пътища в селото, 
построихме улично освет 
ление... В асфалтирането 
на пътя значителна фннан 
сова помощ ни оказа об 
щинската Самоуправител 
на общност за местни и 
некатегоризнрани 
ща. Именно, за тази 
тя отпусна 200 хиляди ди 
нара. По-голяма пък част 
от средствата обезпечихме 
чрез местно самооблагане 
и доброволен труд — каз

!олен, предсе-ва Михаил 
дател на Съвета на мест
ната общност.

то в ТОЗИ
нолето,3ноивтоИ’пр°бират“плокъм

дворовете впоземята.Но, както подчертава 
той, с акциите и местна 
та общност не се спира. 
Имайки предвид, че оспон 
ннте комунално-битови нъ 
проси са рошени, през 
настоящата година местна 
та общност с запланувала 
да реновнра сградата на 
културния дом. Тази. ак
ция вече започна и вла
гат се усилия до края на 
годината същата да прпк 
дючп.

За тази цел гонпдолча- 
11н ще изразходват 400 хил 
ядн динара. Само 80 хиля 
дн от тях ще обезпечи 
СОИ по култура, а оста
налите самите те чрез ме 
етно самооблагане. Не без 
значение ще бъде н доб
роволният труд, който тук 
ще вложат усърдните ссля 
нп, особено младежта.

— Тази година за наше
то самодейно Културно- 
художествено дружество 
„Борис Иванов" бе година 
на афнрмиране на само
дейността, както в наше 
то село така н извън не
го. През същата се пред
ставихме с около 15 кул
турно-художествени прог
рами в селата на Димит
ровградска и Пиротска об 
щини. Организирахме и 
представихме се с три кон

допоте на 
пече е прибрано,

все още чана грижо- 
на стопаните от

ис и на
малко 
вната ръна 
Заб/.рдието.

— На полето има още 
много „Вълни, круши, царе 
вица и малко зеленчуци, 
които шв трябва да прибе
рем — сподели Евлоги Иг- 
ов, председател на местиа- 

общност в Смиловци. 
— Тези дни са иай-напре- 
гнати за селскостопанските 
производители. Времето е 
хубаво и затова не спираме 
с работата.

Тоне се вижда навсянт,- 
де, иъдето мине човен. 
Всички заб-ърдчаии, иоито 
живеят в града, бяха изле- 
знали на полето

сс увеличат
условията за самодей Вера Панайотова, сеире 

тар на първичната партий
на организация в Смиловци 

доволна от добивите. Го
ран Величиов допълня, че 
едва ли ще има село в об
щината, иоето да се мери 
по добив на царевица със 
Смиловци. Пън и известно 
е, че тунашните селски сто 
пани са едни от най-добри 
те производители на цареви 
ца. Впрочем тук живее и 
общинският ренордьор по 
производство иа жито Таса 
Тасев, нойто тази година 
предаде над 30 тона пше
ница, а не изостава и в про 
изводството на царевица.

Спорната работа по при
бирането на ренолтата съ
що потвърждава факта, че 
до окончателното прибира 
не е останало съвсем мал- 
но време.

те н
ни изяви и зн по-успешна 
работа на дружеството
— казва Илия Миланов, 

иа самодейно

ни
е

председател 
то културпо-художестпс- 

ужсстпо в Гоппдол. 
яки предвид разви- 

общ-

то
по др 

Има
тието на местната 
пост, Емблемата па ссптем 
врпйската награда па Ди 
мнтровградска община, 
която тя получи през 1979 
година за резултатите в 
кому иал 1 ю-бнгово го стро 
итслство и твърде успеш
ната дейност па Култур
но-художественото друже 
ство, както и присъдена
та му тазгодшцпа Ссптем 
врнйска награда, пеосвсдо 
мен човек ще си зададе 
въпрос: кой е по-действен

за да
помогнат п прибирането на 
реколтата.

— Гледайте — сочи Ки
рил Аленсов, 
на ССТН в Смиловци - зе 
мяата е родила, даже и по 
вече, а ние се страхуваме, 
че н„ма жито, няма царе
вица, и друго. Има асично, 
само трябва да се работи.

председател

— местната общност или 
Културно- художественото 
дружество. Но в Гоиндол

В Смиловсно поле са дош 
ли синове и дъшери, братя 
и сестри, братовчеди и бра 
товчедни,

На пътя нрай нивата во
дени нола пълни със селс
костопански 
вече отколното миналата го 
дина. Но Или„ Тасев 
доволен, защото има карто 
фи, а няма на ной да ги 
продаде, всъщност недовол 
ен е от изкупвателните

пътн-
цел продунти, По-такова сравнение не прав 

ят, а казват: една дейност 
допълнява друга, свързва 
се с трета и постигат се 
внушителни резултати.

Т. П.

внуци и внучни 
от Светозарево, 

Ниш, Пирот, Бор, Дошли са 
за да помогнат в прибира
нето на реколтата.

е не- чак

цени.
Т. Петров

РЕПОРТАЖ делова година работниците:

Средният личенОрн копачите на кварца в Мкеномкнцн са отделили във фондовете, 
доход на заетите, от конто 

осем раоотнпка са квалифицирани, 
на над 6500 динара.

— За август заработих 9880 
съвсем достатъчно, но ако бяхме 
добра механизация, сигурно е, че личният 
доход щеше да ми бъде по-голя.м, каза Нико
ла Христов, копач, който 
ни работи в мината.

Както нп

възлиза

Тихи бяха „Млекоминско динара, 
имали по-

ката равнинка над шосето, се събраха доста I отсРе1Цн1«т бРяг на реката. Облак от прах 
хора в работнически облекла... Май да раз- ! закРи небето над мината,
къртват камъните, друго няма какво А ка- 1 30 наскоро всичко стихна. От засло-
мъните бяха омръзнали на млекоминчани ! НИте нзлизат работниците с бели кациги на 
(наистина с тях те строеха къщи и плев- глава- Към разгромената стена бавно се от-
ни), но върху камъните не се раждаше ПрЗВя товаРачът и компресорът. Отново се
жито... Хората бяха дошли да разкърят бе- Разиася ехтежа на компресора, 
лите камъни, „белутраци”, да ги карат от- На товаРача разчистват 
тук. Да ги продават. Затова бяха

вече четири годи

осведоми Кирилов, тук за 
всяко работно място съществуват точно оп 
ределена нор.ма. Тези норми са приети от 
страна на трудещите се. Един работник 
трябва на ден да събере 3 тона 
натовари 9 тона кварц. Въз 
норми се приемат и заплатите.

В мината от особено голямо 
с личната и съвместна 
цнте, овчарите, или

или да 
основа на тези|

а челюстите 
мяс- значение 

защита, на работнн- 
минувачите.

Вече три години работят тук в ми 
палата година като подпалвач на мини, твър 
де важна и отговорна работа, но досега ня
содинон е*НО НЗаСТИе' - изтъкна' Пене в! 
селинов, квалифициран
който изкарва

Ситен

1-постепенно
тото на експлозията и събират белите 
мъни на голяма купчина. Челюстите 
ната машина са неситени и търсят още.

— Кзм-ьнн има колкото щеш — казва 
Живко Кирилов, ръководител па мината — 
И тук, и на още на 64 места в Босилеград- 
ска община, колко досега са открити Р%Д 
ито някои вече се експлоатират (в’ Пят 
лово, Минчов мост, Ресеи, Извод, Буцелево 

ДРр„През '13те™Те години са доставени 
„Електробосиа от яйце, „Силекс” от Кпя 

трво, „Руше” от Словения и Югохоом" п 
Иегуиовце над 33 хиляди тона кварц а тт 
з година очакваме да изкопаем около 25 
хиляда тона. Обаче плана надали ще 25 

I НИМ, защото разполагаме 
{ Един булдозер, товарач, 3 

един камион... а с такава 
ри резултати не 
ред освен

и дока
рали компресори и други машини. Оттогава 
не съществува вече вековната 
местиха я силни експлозиви

ка
на сил

тишина — за 
на взривове и 

ехтежа на компресори и други каменодро- 
оещи машини, на търнокопи и железни 
стове... ло- подпалвач на мини, 

средно по 700 динара.
нахмр Дъжд започна да ромни, напуснахме мината с уоежденнето
крити добри перспективи.

от коТака започна 
място — животът на 
с. Млекоминци. С

новият живот на това
кварцовата мина в 

това започна нов живот и 
на 40 работника, които тук всекидневно с 
машините къртят камъните 
прехраната си.

на
— и изкарват

Кварцът,- който вадят на това място 
само тази година е донел над 5 милиона и 
175 хиляди динара доход.

„Млекоминският белутрак”, както го 
наричат, натрупвал се тук с векове, с ками- 
они и вагони потегли към Босна и Словения 
за да послужи на „Електробосиа" и Руше" 
като ценна суровина за твърде важните си 
ликати, които имат широко приложение в 
индустрията, досега внасяни от чужбина И. 
да разнесат името на Млекоминци и Боси- 
леград в далечна Босненска 
вения.

изпъл- 
с_ малко машини.

компресора и 
механизация доб- 

може да очакваме. Занап- 
увеличение на механичтпш-го 

един от проблемите, който трябва ^ ня -'
шита е8'!“6 Да разреши Общинската 
Г»пе?РЩра"е на анална 
Ция която ще се занимава само 
иност както

скуп- 
организа- 

с минна де-
и кадрово укрепване 

та — добави Кирилов.
През първата половина

крайна и Сло на съща

на настоящата Утоварване на камиони с кварцСТРАНИЦА 10
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ СПОРТ

ДИМИТРОВГРАД: ФУТБОЛЪТ И ОКОЛО НЕГОВълци“ в кучешки кожии „Балкански“ ще стане 

първенец
Ловджийските куета ста

наха страх и трепет за ст 
опаните на овце в 
та Дукат, Доганица и Гор 
на Любата, в Босилеградс 
ка община, и в Дървени 
град и Църна река, в Тър 
говишка община.

Неотдавна,

бено
кучета. Така те, както и 
прадедите им и дивите бр 
атя вълците, се събират 
на глутници и започват бе 
змилостна офанзива 
щу овцете,

ловожийскнтена

села

сре
които почити 

не се различават от вълче 
върлуване.

Това

В тазгодишния шампи
онат в Междурегионална- 
та дивизия Ниш — Зай
чар футболният отбор 
„Асен Балкански" се ръко

"...

с Гюра Гюров, новоизбра 
мия председател «а ФО 
„Асен Балкански".

— На какво се

една
нощ, няколко стада на ст 
опани от посочените села 
бяха изгонени от егреците. 
Животните се бяха разпр 
ъснали по долове и търна 
ци таха че стопаните им

през
явление продължа 

ва с години. Засегатите • 
стопани се обръщаха и 
към съда, където повдига 
ха съдебни дела за 
естване на щетите. Но мн 
ого пъти се случваше сто 
паните на кучетата да ми 
нат не наказани, така че

на дължи
успехът на „Балкански"?

Г. ГюровV, Ч

надом
от предишните основни съ 
стезатели не е освободен 
от състава. Тъкмо така се 
получи добро съчетание 
от опит и младост...
— Само кадрови ли са 
проблемите на отбора?

— За съжаление, те са 
едната част. Обаче това в 
никакъв случай не значи, 
че се оплакваме. Напро
тив. Имаме по-добри усло 
вия от много други отбо 
ри в дивизията, въпреки 
че не притежаваме помо
щен терен за тренировки, 
не разполагаме с възстано 
вителна база, екипиров
ка достатъчно топки и 
друго. Но доволни с/ле. 
В края на краищата ние 
всички тук сме на само
дейни начала и работим 
доброволно. Почти всич
ки от отбора са заети, а 
тези които не работят, на 
дяваме се, че наскоро ще 
започнат с работа в дими 
тровградските трудови ор 
ганизации.

Разбира се, че тук има 
и ученици, и студенти. Ка 
то проблем се явява об
стоятелството, че някои 
наши футболисти работят 
във втора смяна, когато 
са и тренировките, обаче 
и с този въпрос горе—до- 
ле се справяме успешно. 
Хората за нас имат раз
бирателство.

— Мнението ви за рав 
нището на тазгодишното 
първенство?

— Отначало вярвахме, 
че за нас ще бъде голям 
успех ако успеем да ос 
танем в дивизията, в коя 
то съвсем реално е и на
шето място. Сега вече на 
шнте амбиции пораснаха... 
Повече са отборите с при 
близително равни възмож 
пости, но това не означа
ва, че всички са напред
нали в майсторството си. 
Рано е да се правят оцен 
кн, но някои нови поло
жителни промени в игра 
та вече проличаха.

— Най-добре подготвени 
отбори в лигата?

— Безспорно „Раднич- 
ки” от Трупале, „Свърлиг" 

„Бродоре- 
монт” от Кладово, „Хай- 
дук Велко" от Неготин, а 
тук е н „Озрен*, от Соко 
баня- Всъщност тези от
бори ще бъдат и главните 
претенденти за завоюване 
на титлата.

— А „Асен Балкански"?
— За нас ще бъде голям 

успех да останем в диви
зията, обаче според игра 
та и според досега завою 
ваните точки, изглежда, 
че на „фаворитите" ще 
объркаме сметките.

Т, Петров

имаха доста трудности да 
ги намерят и приберат. 
Няколко овце бяха нахапа

Ч.:

ч
ни а по две овце на Дими 
тър Спасов и Нейко Симе 
онов бяха

този вид 
безрезултатна.

Хората от тези села се 
надяват най-сетне да се 
спре това вредно явление. 
От компетентните ограни 
се очаква да предприемат 
ефикасни мерки 
стопаните на кучетата, ко 
ито правят щети. В пре 
махването на това явлен 
ие трябва да се включи и 
ловджийската организац
ия, понеже тези кучета, 
след прибирането на ов
цете в оборите, продължа 
ват да гонят дивите живо 
тни и най-много унищожа 
ват сърните.

Вене Ников, Дукат

защита излезе Г««
-4удавени. Това 

„вълче дело” направиха те 
хните питоми братя — ку 
четата, чиито стопани из 
общо не водят сметка за 
тези верни, но и опасни 
животни.

Ш:а ,'-Т

ка Iг;
Д-Гсрещу 1 •-* л.

Въпреки че компетентн 
ите органи в Босилеград 
ска община издадоха запо 
вед и упътствия за кучета 
та, стопаните не ги спазв 
ат. Кучетата са свободни 
и днем, и нощем, а слаба 
та грижа за храненето е 
пряка причина за „подивя 
ването" на животните, ос

\ :
у.

ШШши-щ
Футболистите на „А. Балканска"

води от нови лица. Ново 
ръководство, много нови 
футболисти. За футболис
тите от Димитровград пър 
вата половина от есенната 
част премина твърде ус
пешно, тъй като димит
ровградските футболисти 
се намират в самия връх 
на състезателната табел
ка. Класирането и играта 
на „Балкански” са повод 
на много „коментари", ко 
ито тези дни се чуват в 
Димитровград. Тъкмо за
ради това разговаряхме

— Преди всичко на ра
бота, но веднага, трябва 
да изтъкна и факта, че 
отборът е все още в про 
цес на обновление в със
тава. Трудно е изведнъж 
да се решат проблемите, 
свързани с обезпечаването 
на добри футболисти, за- 
щото мнозина, 
рано
са в напреднала възраст. 
Привлечени са доста мла 
ди състезатели и успехът 
не изостана. Нито един

БОСИЛЕГРАД

Приключва уреждането 

на пазара които по
играеха в отбора

седмица в Босилеград 
приключи асфалтирането на улицата край Кея 
на добродолския поток към зеления пазар, ка
кто и пазарището. Необходимите средства за 
тази цел от 2 милиона динара обезпечи Об
щинската скупщина от фонда за комунална 
дейност, а изпълнител на работата беше Път
ната организация от Враня.

С асфалтирането на улицата и мястото 
на пазара, както и с по-нататъшното урежда
не на съшия (покриването му) от страна 
ООСТ „Услуга" от Босилеград ще се създадат 
условия за по-богат асортимент на стоки, а с 
това и за по-добро снабдяване на населението.

М. Я.

През миналата

г *;-----БОСИЛЕГРАД

Дарения за Детски пои 

в Баошич
на

моуправнтелнн общности 
и индивидуални частни 
лица.

В ТЕЧЕНИЕ на месец 
октомври Общинската орг
анизацид
кръст и Общинската кон
ференция на Социалисти
ческия съюз, в Босмлегр 
ад провеждат съвмеспа ак 
ция по събиране на добр 
оволеп пииос за изгражд 
ането па Детски почивен 
дом, за почивка и рекреа 
ция на деца от СР Сърбия 
в Баошич, Черна Гора, ко 
йто бе разрушен в катаст 
рофалното 
през 1979 година.

Според плана на Черве 
ния кърсг на СР Сърбия, 
който е и носител на акц 
ията, Босилеградска общи 
на трябва да събере 60 хи 
яди динара.

В акцията могат да уча 
ствуват всички трудови 
организации, местни и са

ДЕРЕКУЛЧАНИ ШАМПИОНИ
Червенияна

Фудболният отбор „Ерма" от Звонци ^за
върши състезанието си в „Лужнишка лига в 
есенния полусезон и се класира на първо мя-

Досега в акцията, както 
ни осведоми Заран Такев, 
секретар на ОО па Черве 
мия кръст в Босилеград, 
пай-голям принос отдели 
СОИ по здравна защита 
— 10 хиляди динара. В ак 
цията вече се включиха и 
местните общности в с. 
Мнлевци, Рибарци, Ресен 
и Босилеград.

Изхождайки от значен 
ието на Дома, където ще 
имат възможност да лету 
ват и деца от Босилеград 
ска община, в акцията 
трябва да вземат участие 
и останалите трудови ор 
ганизации, а особено Са 
моуправнтелните общнос 
ти по пряка детска защи 
та и основно образование 
и възпитание.

сто. т. п.

Ин мемориам
НА 25 Т. М. (неделя) на гробищата в с. Бре 

бевница в 12 часа ще даваме шестмесечен помен 
на скъпия ни съпруг, татко, тъст и дядо Свъ/рлиг,от

ЕВЛОГН М. СШР01 земетресение

20 декември 1912 
когато на гроба му ще 

го залеем със сълзи.

роден на
положим цветя и ше

Опечалени: съпруга Надежда, 
синове: Свободен и Ранно, ДЪ“ 

шери:Бранна и Нелна, снахи: 
Елена и Чермила, братя: Симе

он и Теофил, зет: Перица 
внуци и останали роднини

СТРАНИЦА 11
БРАТСТВО • 23 ОКТОМВРИ 1981



От следващия бдой четете.-

Милорад КОЗИЧ:
Да се умре од 

амбуланту
:

Пан ме стеже нръшнянът та сам се исирив 
девети параграф и че ми требу иоджа 

доктурйе да се исправим, ама Манчо овова мора 
да ти кажем да га публинуйеш у весници — пише 
ми Тоша Лисинсми.

Йедну ноч нещо ми се стръну та едва уче 
на петлите да ойдем у амбулантуту у Горжу Ли- 
сину. Отидо я. дойде и последният автобус од 
Бусилиград, ама донтурната йу нема. Нуде ме нръ 
шнякът изкривил, нуде ми лошо, са па и да се нер 
вирам. Кожда че се нервираш Тошо, вина ми вд
ън лисинац. Доктурунту довзе у 9 саати, рано ву 
се не стай е, а и късно ву се не остайе, та 1)у од 
возе у дванаесе.

Кино съм издржал до 9, душа ми знай©, 
но ненако пр^снърца. Улезо у амбулантуту и гле 
дай комшията Тривун заврънул рунав, умотал ру 
ну и у шакуту стисна некво топче. Мерим си при 
тисънът, назуйе ми он. Па нуде умейеш ти това, 
що "ти га не измери донтурната. Тривун тури пръ 
ст на уста и я се закамени. Донтурната седла на 
йедну, турила нозе на другу столицу и си пуши 
од миошл>ивете цигаре. Нещо поче да ми се мо 
та по мешину. Дойдо да се ленуйем, а доби йош 
едну болест. Ама кога мораш да молиш немой 
да гу л»утиш. Некано се реши да кажем на дону 
рнуту да ме прегледа. Чу те прегледам, вика ми 
он, само ано смо приятел>е. Помогни ми доктуряе, 
па чу те благосивлям додена съм жив. Ама она 
се йош повече намръщи. Я утръне, бре, що ли 
згреши. Ета не си дошъл суорунав, питуйе ме Три 
вун, Па ... носим си кжижицуту. И нищо ли дру 
го? Па... нищо... Да донесем йутре?

Тегай донтурната ме прегледа и ми написа 
едно чудо лекове човек да се угойи, а не ли да 
се изпечи. Ама и од н>и доби муну. Я не могу, да ШЕ 
ми прощавате, да се услужим, а са требе за лено фЩ 
ве да идем чък у Бусилиград. Бре чичин, не ли ту 
на имаше ленове? Донтурната сви с рамеже, я по юг 
дви опаш и си излезо.

ЕРМА СЪОБЩАВА...ил НИНО

$

$ В материалите, които ще по
местим за тази дейност ще стане 
дума за една от най-важните шпи 
онски групи, които действуваха на 
наша територия и за нейното лик 
видиране.

В следващия брой на „Брат
ство’ ще публикуваме първото про 
дължение под заглавие: ЗАГАДЪЧ- 
ЧНА СМЪРТ ".

За политическо-пропагандит- 
ската дейност на ИНФОРМБюРО 
в нашата общественост се знае до
статъчно. Обаче пояитичесно-ино- 
номпческият натиск срещу нашата 
страна беше придружен от разуз
навателна дейност и действия, има 
«чн за цел да поготвят почва и про 
карат път за открита агресия-
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Хулцер НАРОДНИ МЪДРОСТИ

Ф|ласоф1ята на лшаитаПристигнало момче от 
града при дядо си на се
ло и го попита:

— Дядо, колко 
получаваш от тази крава?

— Двадесет литра.
— А от тази? — продъл 

жава да запитва момчето, 
посочвайки една по-млада 
крава.

— Десет литра.
— Ах, значи тази крава 

все още е стажант!

После попут Тривун ми расправя тия 
работили у амбулантуту си узимали разне нреме 
и помаде за мазаже, а место ни измислували раз 
цеппе. И излезъл им голем „вишън”: и лековете 
Пи има и од разцепйете

що
Ако спиш 

дните са нратни.
до пладне, не се опланвай, че

мляко
Т. Фулъростануле големе паре, 

пустите лекове били поснупи од мазилийете. Зато 
ва им узели аптенуту.
Изгледа чу да одъпнем од амбулантуту, а не од 
кршжакат.

Ленивите винаги имат намерение да напра-
вят нещо.

Бовнарг

шшашя ш т-тдУягти  -----—
Ленивците винаги знаят нолно е часът.

Бауст
* * Л

Мазоли имат___. _ не само на ръцете на работе
щите, но и на тези, които ги аплодират.— Кажи ми набързо ед

на дефиниция на оптимиз
1

— Оптимизът е... когато 
някой посади спържка и 
очаква да му никне прасе.

Е. Кротнимц|
Ниной не нара тана другите да бързат 

то мързеливците.
, нан-
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