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С указ на президенте 

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 
единството между на
шите народи и наро
дности.

^•^ОССТНИН НЛ ±М™^дн*т»»н*РООн<>ст, в са>р югосл»ви<Г?Г? И
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СЪВЕЩАНИЕ В ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

Стабилизацията 

най-важна задача
Разговор с Васил Раичев, председател на Общинска 
та конференция на СК в Димитровград

Предизборните и изборните 

събрания трябва да бъдат 

договори за акцияф Усилията за стабилизиране на стопанство не мо
гат да бъдат последни, ни-то на втора място, но зада- 

чиито резултати да се мерят за повишения износ, 
спестяването и по-добрата работа — подчерта Тихомир 
Влашкалич

тическите усилия за стаби
лизация 
никъде не могат да се на
мира на последно, 
второ място, но първосте
пенна задача, чиито резул
тати трябва да се мерят с 
повишения износ, 
вания и с по-голяма прои
зводителност и по-добра ра 
бота навсякъде, 
добра организираност и по- 
висока степен на свързва
не, с разбиване на автар- 
кизма и местничеството.

на стопанствоточа,
ни на

Другарю Ранчев, коиПървичните са задачите на първични
те партийни организациив предизборната дейност?организа

ции на Съюза на комуни
стите са дължни в центъра 
на своята активност да сло 
жат икономическата стаби-

нията, които трябва да се 
променят 
те тенденции, 
анализите и разискванията 
стават

необлагоприятни- 
Над това, спестя-

— Изборите в Съюза на 
комунистите ще бъдат зна 
чителна идейно-политичес 
ка задача и удобен моме
нт, в който първичните ор 
ганизаций на СК критичес 
ки и всестранно ще обсъ
дят отчетните резултати, 
ще напряват преценка на 
актулната обществена, по 
литическа и икономическа 
ситуация и ще уточнят не 
посредствените задачи за 
следващия период. Всъщ
ност предизборните и из
борни събрания наистина 
трябва да бъдат договор 
за акция-

трябва критически да о- 
ценят състоянието в собст 
вените
вената идейно-политическа 
акционна и кадрова готов 
ност за действуване в раз 
витието на самоуправител 
ната система и да опреде
лят предстоящите задачи 
за успешно осъществява
не на конгресните стано
вища, Конституцията и За 
кона на сдружения труд. 
Основна цел е реално и 
критически да се предста
ви отчетната активност 
през изтеклия двугодишен 
период, с цел да се полу
чат ясни оценки, задачи и 
задължения за следващия 
период.

напразна работа и 
израз не безсилие или не
знание как да се върви по- 
нататък и какво да се пра
ви. При нас имаше 
първото и от второто, и ако 
същите 
загубили в досегашното си 
занимаване

чрез по-осъществяване-лизация и 
то на Решенията на 21-то 
заседание на ЦК на СЮК. 
Поради това и предизбор
ните събрания, които са в 
ход, преди 
да бъдат посветени на ста
билизацията. Те са удобен 
момент за разискване, вър 
ху която ще се 
съответни програми за соб- 

работа във всички

си среди и собст-

и от

всичко трябва безвъзвратно сме Сегашните текущи уси
лия в областта на стабили
зацията, за които говорим, 
като за надделяване на 
последиците от едно съз
дадено положение, нався
къде, където е възможно, 
трябва да свързваме с дъл
госрочните възгледи и ре
шения.

със стабилиза
цията, тогава е минало вре 
ме, много време.изградят

Починът, сетне и форми
рането на Комисия за ста* 
билизация, 
започнала с работа, по мое 
мнение, е израз на реши
мост в цялото 
организирано да се тръгне 
към активности, които ще 
дават
зултати, добави Влашкалич 
и подчерта, че трудовите, 
организационните и

ствена
среди, беше заключено на 
съвещанието по актуални- 
те задачи на Съюза на ко
мунистите в борбата за ико 
номическа 
ЦК на СКС, при участието 
на председателите на об
щинските конференции на 
Съюза на комунистите, про 
ведено на 26. октомври т.г.

която вече е

стабилизация в общество Това е условие- за по 
продължителна и по-здрава 
стабилизация на нашето 
стопанствостабилизационни ре- десетиле-в Изхождайки от конкрет 

ните условия, първичните 
партийни

тие, което се намира пред 
нас подчерта между дру

ф Предизборната дей
ност в първичните партий 
ни организации в ООСТ 
заслужава особено внима
ние. Моля Ви, кажете не
що по-подробно за предиз 
борната активност в сдру 
жения труд?

—В центъра на активнис 
тите на СК, в организаците 
на сдружения труд, тряб
ва да бъдат въпроси от и- 
кономическата стабилнза

гото Влашкалич. организацииполи-За актуалното икономи
ческо положение в СР 
Сърбия и за основните на
соки на действуване, 
то се утвърждават 
люцията за

кои- 
с Резо-

икономическа
та политика в 1982 година 

в съ- 
Борис-

&пред участвуващите 
вещанието говори 
лав Сребрич, подпредседа
тел на Изпълнителния съ
вет на Скупщината на СР 
Сърбия.

лоложе-Намираме се в 
ние, когато 
кажем, че сме

се налага да 
изправени 

пред голям изпит, който не 
ще задържи 
мястото, на което се нами- 

каза между 
председателят I 
СК в Сърбия А-Р Тихомир 

На съ.вещани- 
говори за 

1 по ико- 
стабилизация-

(На 4-та стр.)

всекиго на
©другото 

на ЦК на
ра,

Влашкалич. 
ето Влашкалич 
актуалните въпроси 
номическа 
След като запозна участву
ващите с досегашната ра
бота на Съюзната комисия 
по проблемите на икономи- 

Влаш-

[ра93

съобщава“ческа стабилизация, 
калич между другото под
черта:

Есенната сеитба—до края на октомври?време
анализа

— Твърде много 
загубихме върху 
на икономическото положе
ние е страната и на взаи
мното убеждаване, че е 
трудно, твърде усложнено. 
Тази работа около анализа 
е необходима, но само до
толкова, 
ставлява увод и основа за 
акЦИя, за мерните и реше-

предприе мерки то да бъде обезпече 
но, преди всичко за производителите 
в опия региони, където има 
много нужда от него. Ще се пред
приемат и спешни мерки за обезпе 

необходимите 
ва изкуствени торове.

наСЕИТБАТА на територията 
СР Сърбия, без покрайнините, 
трябвало да приключи до края па 
октомври. Очаква се да бъдат засе 
ти предвидените площи.

що се касае до недостига на ди
съвет

Стр. 10би
пан-

кол ичестчакане падоиолиото ггред- Изпълнителниятзея—гориво



I ПО СВЕТА
НА ПАПАН-ПРАВИТЕЛСТВОТО

ПЪРВИ КРАЧНИ НА 
ДРГ:УОТЗВУЦИ НА СРЕЩАТА В КАНКУН

ПО-БЛИЗО III ГЛОБАЛНИТЕ ПРЕМРИ Гръцкият народ ще решава 

самостоятелнощ Мое конска „Правда", 
както съобщава 1апк*г, 
оценява резултата ма срс 
щата в Каикуп като „ра- 

и вей". При това, „Правда" 
внимание само

ТОВА Е основното вие на впечатление, че разлн 
чатленне, което изнасят кнте между тези страте
мнозина т>т... участниците гни бяха по-малки след ■
на срещата в Канкун и срещата, 
което най-добре отразя 
ва значението на между 
народната среща по сът 
рудничество и развитие, 
популярно наречена ,ди 
алог Север—Юг”.

Преобладва оценката, 
че в Канкун бе постигна жешз да се тълкува ка»п
то всичко онова, което в желание за създаване на
момента реално можеше 
да се очаква. Представи татьшпс?о
телите на 22 страни 
участнички в срещата 
съгласиха в рамките на 
ООН да започнат консул 
тацин, които ще дадат

—лрсседателят Андреас Папр- 
ТВ-мрежа Ей-заяпил министър п11ПТ/]

интервю пред американската
щ Повече откогато

досега представители обърща ндреу
ВИСИ.

да е
те на Западна Европа п 
Япония уважаваха труд 
постите на развиващите 
се страни п тази еволюция 
на .'яхното становище мо

полипа американската
цня.
д Перу изразява иаде 

жда, че резултатите 
гази среща ще 
политическо

ния. Първата му крачка — 
чествуването на 28 октом
ври, деня, ногато гърците 
рекоха „не” на Мусолини, 
получила обща 
на старите партизани. Пра
вителството 
твърденията, че ще смени 
комендантите на трите ро
дове на гръцката армия и 
приело решение за спешно 
отзоваване 
във
търъ.т на външните работи 
Харламбопулос разглеждал 
списъка на гръдните пос
ланици, за да бъдат сме
нени всички, които не са 
съгласни с духа на социа
листическото правителство.

НЕ смее да бъде едно
странчиво решен въпросът 
за американските бази в 
Г/.оция и излизането ма 
Гърция от НАТО. За това 
трябва да се седне и да се 
разговаря — заявил Папан 
дреу. Но съществува въз
можност Гърция да напус
не единия за да се лриоб- 
ши към другия блок. Ние 
се борим гръцкият народ 
да получи правото сам да 
определя собствения си 
курс. С досетилетя това 
право му бе отнето и сега 
е време гръцкият народ да 
води външна политика, коя
то пряко ще служи на не
говите интереси. Ние же
лаем добри отношения с 
Изток и считам, че ги има
ме. Гърция е част от Бал
каните, от Европа, от Сре- 
диземноморието, и ние ще 
водим външна политика, 
съгласно с тези факти.

— Моята партия и аз ли- 
продължил Палан

ка
окажат

въздействие подирела
за откриване на същест
вен процес на глобални 
преговори целта на кои
то ще бъде установяване 
па по-справедлив и 
равноправен икономи ч ес
кн порядък.

щ Велпкобрптанският 
премиер Маргарет 'Тачър 
счита, че диалогът Север 

представлява

оповергалособствен простор в по ни 
икономически

— разпише. Становището 
се САЩ за ролята т ч

па
ПО-ЧЩ' г-

нпи капитал на канкунс 
ката среща също получи 
меко видоизменение. Ген

на посланика 
Вашингтон. Минис-

възможност за раздвижва гьн не се застъпваше из 
не на. глобални преговори, ключително за домппацпя 

В атмосфера на взаим- на частния капитал. по 
и за сътрудничество с об 
щесгвения капитал.

Ц Според мнението па 
мнозина наблюдатели, пре 
дставцтелите на развива 
щите се страни се изяви 

но ха с още едно качество, 
на Касае се за по-еластично

Юг „год
но уважение видим ак
цент бе сложен върху 
отговорността на всички 
за откриване на нови 
процеси в световното сто 
панство. В Канкун няма 
ше конфронтации, 
имаше съпоставяне 
противоположни мнения. 
Всъщност, забелязваха се 
три стратегии — на разви 
ващите се страни, Западна 
Европа и Япония и страте 
гията на САЩ. Обаче ста

ям успех .
По всичко личи, че све

тът днес сс намира мпо 
го по-близо до глобалните 
преговори отколкото пре
ди диалога в Канкун. Но 
до постигането на крайна 
та цел не може да се стиг 
не пито бързо, пито лес
но. Предстоят редица кон 

основната султании в ООН, а след 
това определяне на усло 
вия, в които да се про 
ведат тези преговори.

Била сформирана 
ленна комисия.

трич- 
която ще 

изпита причините за много 
бройните 
чужбина, за които са израз 
ходвани 160 милиона валут 
ни драхми.

Министрът на културата, 
артистка Ме-

командировки в
становище по много въп
роси, но това становище 
не нарушава 
концепция на 
77” нито пък отдавна при 
етнте принципи.

чно
„Групата Дреу

Европа, неразделена на Из
ток и Запад, неразделена 
на блокове — Варшавски и 
НАТО
новяват. Ние вярваме в Ев
ропа, освободена от ядре
ното оръжие.

Новият гръцки премиер 
се спрял и върху положе
нието на Гърция в НАТО. 
Гарантира ни се охрана от 
нападения от север, но от 
север не съществува види
ма заплаха. През послед
ните 7 години ние имаме 
сериозни проблеми с Тур
ция, нужна ни е гаранция 
на източните граници, но 
НАТО не е 
нещо.

Инак, новото гръцко пра
вителство усилено работи 
за изпълняването на преди 
зборните

искаме да видим популярната 
лина Мернури, още първия 
ден ззела важно решение: 
извадила от сила решение
то на бившетокоито се стълк- правител- 
ство за изнасяне от стра
ната на древни 
експонати. Първия ден би
ли премахнати 
цензури.

Забележителни са и ак-

ЕГИПЕТ СЛЕД УБИЙСТВОТО ИА САДАТ
музейни

Увеличава се броят на арестуваните 

противници
филмовите

за „помирение” 
все докато Хосни Мубарак

с Египет телството”, както се нарича
споразумението от Кемп

върви по „пътя на преда- Дейвид.
тивностите на 
ството на

правител- 
международен 

план. Пръв гост на Папан- 
дреу бил 
зидент

ЗА НОВИя египатски пре 
зидент Хосни Мубарак най- 
важна задача е да осуети 
действуването на мюсю
лманските екстремисти. 
Това е основната оценка за 
настоящата обстанозка 
Египат.

кипърсният пре- 
Киприяну, който 

със себе си донел най-но
вите

НАКРАТКО

БАГДАД — ТЕХЕРАН: Боевете предложения на Курт 
Валдхайм за 
кипърския проблем. Папан- 
дреу получил покана от Ча- 
ушеску и Шадли да посети 
Румъния и Алжир.

между
иракско-иранските сили продължават. Съобща 
ва се за ожесточени

решаване наготов за товавоенно-въздушни боеве, 
като при това двете страни дават противоречи 
ви съобщения. И двете страни изтъкват свои 
победи над врага.

в

Министерството на вът
решните работи Съобщило, 
че в неотдавнашните акции 
на органите за сигурност 
били запленени големи ко
личества оръжие, 

чуждестранна

Узнава
че наскоро ще пристиг

ни и покана от Вашингтон.
се,

цели и обеща-
МОСКВА — Делегация на Скупщината 

на СР Сърбия, която оглавява председателят 
на Скупщината Душан Чкребич е на посеще 
ние в РСФСР. В разговорите се говори за раз 
личните облици икономическо сътрудничест 
во между двете републики и съвкупното сътруд 
ничество между СССР и СФРЮ.

БУКУРЕЩ — Шефът на румънската 
тия и държава Николае Чаушеску 
спиране на производството 
рени ракети и тяхното 
Чаушеску е изтъкнал, 
риканските, и за съветските 

РИМ

муниция 
валута, 

тези сведения по
твърждават тезата на еги 
петеното ръководство, 
екстремистите г 
редица атентати и други те 
рористни акции с цел да 
свалят режима и провъзгла 
сят ислямска република ,,а 
ла Хомейни”.

и

Европа нв иска ракетиВсички

че
подготвяли

Последните няколко 
Дни са изпълнени с „похо 
ди на мира" в западноев
ропейските градове. Стоти 
ци хиляди участници в И- 
талпд, Франция, Белгия и 
Други страни демонерират 
срещу инсталирането на 
ракети със среден 
на действие.

пар
те страни, които обаче яс 
но се изказват срещу аме 
риканските ракети и че 
САЩ нарушава равновеси 
ето. Единствено румънски
ят държавен глава Чаушес 
ку се обяви и срещу ед
ните, и срещу другите, ра 
кети.

потърси 
на нови термояд 

стациониране в Европа, 
че това важи и за амеБейрутският вестник „Ас 

сафир” пише, че от 3 сеп
тември досега били арест
увани над 10 000 хора, про 
тивници на режима. Обста
новката в Египет се оценя
ва като доста сложна, за- 
щото ислямските фундаме
нталисти оназват и оръже
йна съпротива, така че 
Кайро и други градове има
ло доста стълкновения 
ранени.

Когато става

ръкети.
® „Похода на мира” са участва

няколко стотици хиляди участници под
щава чеатоТР’ РЙЗуМ И живот”- „Унита” съоб
иии и и Е ”>КИВ Израз на новитеЦии и новите цели
публика”: че е дълбок 
на масите.

Радиус 
както от ст

рана на САЩ, така
тенден

в борбата за мир”, а „Ре 
съзнанието . л и от

страна на СССР. Участни 
ците в този поход и изтък 
ват, че Европа не иска ни 
то „Першинг", нито „СС- 
20" ракети, че не иска да 
доживее съдбата на 
наги изчезналата Атланти-

Все по-често в тези по
ходи, освен

прелом в
острата осъда 

стационирането на ракети, се
в НАЙРОБИ — Активността 

цията на африканското единство „ 
на Чад и Западна Сахара се засгши Р°Са
решенията от Найроби да се проведа^ „а & “ 
В ход е формирането на аЛшив.и™., 
сили ’, които да бъдат отправени в Чад за* обез 
печаване мира в тази стоя пи пас Д без 
зира и надглежда референдума в З^аднГс"

нана Организа-
и търси от велики

те сили да възобновят пре 
говорите задума за по- 

стсадатовия” период в Еги
пет най-интересна тема са 
отношенията между Египет 
и арабските страни. „Араб
ските раДинали" 
но отхвърлат възможността

ограничаване 
въоръжаването на Ев

ропа, чпито
дело. зави- на

„„ народи доста
са страдали през двете 
товпи войнц и 
нейната

да.
Натрупването на ракети 

с термоядрени боеви гла
ви предизвиква загрижено ст и в

све
решител- че не искат

територия да ста 
термоядрено полигон за 

на надпревара.източноевропейски
СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО * 30 ОНТОМВРИ 1981



ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
НИШ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В 11й Въпроса: защо бездей- 

ствуват много комунисти?
Според мнението на де- В изборите трябва да се 
легатите на Междуобщин утвърдят възможно най- 
ската конференция коре- правилни решения и да се 
ните на това явление се откроят сигурни пътища 
намират в несполучливия за преодоляване на труд- 
метод и несъщественото ностите и премахване на 
съдържание на дейността, отрицателните прояви. Е- 
Първичните организации дин от сигурните инстру- 
(и органите) на СК или менти за постигане на те- 
прекалеио много се за- зи цели е сполучливата ка 
нимават със сеое си и ма др0ва политика. Затова във 
териалите на висшите пар ВСяка бва се
тиини органи или пък се обезпечат всички условия, 
превърща1 в ароитри. действителна демократич 
Така в центъра на актив „а атмосефера, в която ще 
костта им не могат да се изб * кому1$с
се намерят жизненотреп- ти К0И*0 с труяолюб„ето
тящите проолеми на сре автош.тета си часлежа- дата. Например, първични и авт°Ритета си заслужа
те организации на СК в ват довеРисто на членове 
организациите на сдруже- те и оправдават надеждн- 
ния труд „е раздвижват те на трудещите се и граж 
инициативи за преодолява Даните в сл.. 
не на трудностите, конто 
нарушават отношенията 
между трудещите се в ко 
лектива, а когато отноше
нията станат лоши прове 
ждат се маратонни пар
тийни събрания, на които 
се арбитрира до изнемога.

„Стоп’* за кариеристите
|

С ОТГОВОРНОСТ ЗА АВАНГАРДНАТА 

РОЛЯ НА СК
Бездействуването 

СК е последица 
ветното

на значително число 
несполучливия метод и несъот 

съдържание на дейността* 
ганизации на СК или 
си или пък се

Тези два акцента от уво 
дното изложение на сек
ретаря на Председател
ството на МОК на СКС 
Живота Живкович, заед 
но със задачите и целите 
на икономическата стаби 
днзация, погълнаха по:>;гп 
Пялото внимание на де
легатите на МОК на СКС. 
Раздвижените в тях въп
роси безспорно ще зае
мат най-важно място в 
предизборната и изборна 
та дейност в първичните 
организации на СК в ре 
гнома, защото са пряко 
свързани с авангардната 
роля на Съюза на комуни 
стмте и решителния иск 
на трудещите се за ефикас 
па борба срещу несамоуп- 
равптелните прояви, а за 
задълбочено внедряване 
на социалистическите са

членове нана
първичните ор 

се занимават сами със себе 
превърщатс арбитри — Да се охоаб 

рях доорите кадри, изморени от техно б.орокра?ич 
ни и други отпори и да се осуетят кариеристите 
бюрократите, технократнте и антисамоуправително
настроените елементи.

МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
конференция на Съюза на 
комунистите в Ниш мина 
лата седмица утвърди за 
дачите на членовете и ор 
ган-тзадните на СК п пред 
стоящиIе избори и прне 
изборните документи.

В целокупното ' ицейно-

дане под политическа н 
друга отговорност, недос
татъчно се 
мокритиката и конструк
тивната 
критика,

развиват са-

комунистическа
Важно звено в стреме

жа трябва да бъде грижа 
та за онези добри кадри, 
които ще се измъкват от 
приемане на отговорни за 
дължения, защото вече са 
изморени от техно-бюрок- 
ратични и други антисамо 
управителни отпори. Тези 
кадри трябва да се върнат 
в действие и да се охраб- 
рят с решително осуетява 
не на кариеристите, бюро 
кратите, 
антисамоправителните еле 
менти

вследствие 
което отслабва дееспособ
ността на СК.

Затова е необходимо 
всички постове да се из
берат способни, трудолю- 
онвн, храбри и отговорни 
кадри, конто собствения 
си авторитет са изградили 
със самоотвержен труд и 
решителна борба за раз
витие на самоуправление
то, укрепване на братство 
то и единството и наша-

на

наполитическо, акционно и 
кадрово укрепване и дой 
ствузаие на Съюза на ко
мунистите в Нишки реги
он без съмнение са пости 
гнати добри резултати, за 
което говорят и забеле
жителните успехи в раз- 

целокупните 
самоуправителни обшест-

За икономическата ста
билизация се говори на
дълго и нашироко, крити 
чески, се констатират про 
блеми, трудности и ела 
бости, приемат се заклю 
чения, а резултатите 
още не задоволяват, 
що? Комунистите все още 
не намират подходящ на 
чин на реализация и мал 
ко работят да се постиг 
пат целите, поставени 
заключенията.

моуправптелнп отноше
ния и преодоляване на 
нко1 юмическ ите труднос-

витието на
технократите и

вено-шг>номически отно
шения в множество среди. 
Обаче ц; известно 
конкретни среди все пове 
че се засилват някои от 
рицателни прояви и сла
бости. В тях бездействуват 
значително число членове 
и първични партийни ор 
ганизации, потънали в 
опортюнизъм. Не се пред 
приемат мерки за подвеж

та зздруженост. Съюзът 
на комунистите трябва да 
бъде готов за решително 

срещу
всички натисци и кадро
ви комбинаторики на от
делни лица и групи, дей- 
ствуването на конто има 
за цел да се изберат кад 
ри, борещи се за егонстич 
иите интереси на групи п 
отделни хора.

т/п.

число КОРЕНИТЕ НА БЕЗДЕЙ 
СТВУВАНЕТО

всепротивопоставяне Съюзът на комунистите 
0,3 в Нишки регион, бе изтък 

нато има сили и кадри за 
постигането на тези цели. 
Затова с основание се о- 
чаква след изборите дей
ността на комунистите да 

в запуленра с нови вдъхно- 
К. Георгиев

Добре организирана из
борна дейност изисква 
обективен анализ на досе 
гашното действуванс. А 
този анализ обезателно 
трябва да се даде отговор вения.

Есенната сеитба беше в 
центъра на вниманието на 
проведеното 
ври заседание 
свата нонференция на Со
циалистическия съюз в Ба 
бушница. И в уводното из
ложение, което изнесе до
сегашният председател 
Председателството 
на ССТН Александър Вида- 
нович, и в 
бяха изнесени редица про
блеми, свързани с осъще
ствяването на плана по есе 
нната сеитба.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. НА ССТН В БАБУШНИЦА И мнозина други диену- 
танти изнесоха редица не
редности във връзка с из
пълнението на 
есенната сеитба.

на 26 октом- 
на Общин- Есенната сеитба — сериозна

проверка
плана по

Взимацни думата в рази
скванията Раде Чирич, член 

Председателството на 
нонфе-

на на
Междуобщинската 
ренция на ССТН в Ниш из- 
тънна. че трябва с пъпна 
сериозност да се отнасяме 
към задачите, отнасящи се 
до трите стратегически пун 
кта от нашето развитие за
напред: производството на 
храна, суровини и пестен
ето на енергия. В този сми- 

изтънна Чирич — 
трябва голямо внимание да 
посветим на селското сто
панство като един от основ- 

стабилизиращи фак- 
нашата система. Со

на ОМ

разискванията

ф За нов председател с едногодишен 
бран ДУШАН РИСТИЧ, гимназиален учител

мандат из-

— Социалистическият съ 
ЮЦ в 1982 година 
тъина между другото в уво 
дното си изложение Алек
сандър Виданович — се на 
лага твърде активно и ор
ганизирано да се ангажира 
върху осъществяването на 
целите и задачите по ико
номическата

селскостопански 
дител от 
изтъкна, че в селското сто
панство 
още цари 
ст. Не се използва рацио
нално машинният 
частния сектор. Моста Стан 
мович от с. Студена каза, 
че селскостопанските 
циалисти рядко отиват 
село, снабдяването с торо
ве е нередовно и тем по
добни.
от с. Велико Бонинци каза. 
че кооперацията там не се 
интересува за 
то на плана по есенна сеит 
ба. Никой от кооперацията 
не искал да 
на събрание на Социалис
тическия съюз. А в мера
та на В. Бонинци 
хектар
щи, които би трябвало да 
се засеят. 
джевич от Братишевац из
тъкна, че селсното стопан
ство трябва да бъде посто
янно в центъра на внима
нието, а не от 
сеитба, като се поиска от
говорност за ония които не 
изпълняват задачите си.

произво- 
Долно Кърнино

ски отношения в селското 
стопанство 
създаване на 
ло-голяма сигурност на се
лянина, специално на сдру
жените производители.

из- и на село, за 
условия за съд

в общината все 
неорганизирано-

ните 
тори в
циалистическият съюз във 
всяка местна общност и 
кооперацията трябва да 
бъдат главния лост на ак
тивност в тази насока.

парк в
в Бабуш-Понастоящем

нишка община има 874 хей 
стабилизация, тара площ,

защото стопанисването в обработва и трябва да се 
предстоящия период ще направи всичко възможно
става при затруднени усло- Тя да се намали. Преди
вия. Това нешо от нас ще всичко, тук трябва да се 
изисква внимателно и док- ангажират 

предим- нооперации. 
иконо- на община ще трябва да
на об- се засеят 3900 хектара с

есенни и пролетни култури. 
В изпълнението 
план ще се държи серио- 

изпит, защото покрай 
съществу- 
обективни

спекоято не се
на

Тима Младенович прие и 
план по есенната и пролет
на сеитба отчета за едно
годишната дейност на СС
ТН през 
и програма
онтомври 1982. година.

Конференцията
земеделските 
В Бабушниш-рай да утвърдим 

ствените задачи от 
мичесното развитие 
щината, носителите на та 
зи активност и отговорнос 
тта за осъществяването им 
— каза той.

изпълнение
изтенлата година 

за работа доД. Ристлч присъствувана този
сеитба щеВ есенната 

трябва да се ангажира сел
скостопанската 
ция и в обществения и в 
частния сектор.

зен
субективните, 
ват и редица 
причини, които пречат в 
осъществяване на заплану 
ваното. Именно недоимъ,- 

изкуствени торове 
и семена са 

В мо-

има 51 
необработени пло- За нов председател на 

ОК на ССТН с едногоди- 
мандат бе избран Ду- 

гимназиален

механиза
ТРАЙНА ЗАДАЧА

Трайна задача на Соци
алистическия съюз е бор
бата за подобрение на 
моулравителното 
ране на селското стопан
ство и непрекъснато разви
тие на самоуправителни- 
те обществено-икономиче-

Новица Джор- шен
шан Ристич, 
учител и Бабушница, изве
стен
чески деец в Бабушнишн®

КООПЕРАЦИТЕ НЕ ИЗПЬ- 
ЛНЯВАТ ЗАДАЧАТА СИса- Н'ьт на

дизел-гориво 
голямо препятствие, 
мента кооперациите са по- 

значителни ноличес-

обществено-полити-организи
сеитба доИ този път по адрес на 

земеделските 
ции беше отправена остра 
критика. Джордже Цолич,

община.нооопера-
лучили
тва семе, но торовете все 
още не пристигат.

М. А.
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БОСИЛЕГРАД

СТАЖАНТИТЕ ПРЕД ТРУДНОСТИТИТО КАЗА...
Естествено е, че 

иизациите 
ти в работата си, каквито 
са липса на средства, Ед 
па от причините за със
тоянието е, че в органи
зациите считат че до края 
на годината все още има 
време. Чие бреме е отсро 
чакането на 
ако въобще същото 
реализира? Носят 
жантите, но от него 
са пощадени пито органи
зациите.

орга-33 саСАМОУПРАВЛЕНИЕТО ДОКАЗВА СВОЯТА СТО 
НПОСТ ИЛ ПРАКТИКА

През изтеклата година от заплануваните 
приети 17, а от заплануваните 36 през част, 
година до края на септември са при

имат труднос-

КОГАТО днес апологети па едни догма- 
гнзъм със съмнителен произход оспорват стон 
ноетта на нашата система на раоотпнческо са 
моуправление, наричайки м анархия н нодои- 
но, ние нямаме ни най-малко нужда да опран 
даваме от маркспческо становище, теоретичее 
ки изправността и извънредната ефикасност 
на нашата система на работническо самоуп
равление, защого-тя на практика доказва пъл 
ната си стойност. Резултатите говорят сами за 
себе си. Същевременно тд н на дело доказва 
жизнената сн сила и изправността па теория 
та на марксизма за обобществяване на сред 
ствата за производство, тъй като самите про- 

управляват със средствата

ти
зи обществена задача ка 

приели 17 души. ОбАнализирайки приемане
то ма стажанти в основ
ните организации на сдру 
женил труд и трудовите 
общности в Боснлеградска 
община, делегатите 
Съвета па сдружения труд 
към Общинската скупщи
на в Босилеград неотдав 
па остро критикуваха пко 
ремясалата се досега пра
ктика а някои 
цнн н общности, които за 
творят вратите пред ста
жантите. Значи някои ор 
ганпзацин пренебрегват об 
щестпеното задължение и 
но дават възможност па 
младите да получават не 
обходпма практика из спс 
цналността си.

През изтеклата година 
основните организации 

на сдружения труд и тру 
ловите общности в общи 
пата е трябвало да прие
мат 35 стажанти. Само 
шест организации, от ко 
ито три от стопанските 
дейности са изпълнили та

то са
щинската скупщина е ос 
вободила от това задължа 
пие Ю организации, а от 
пет организации е потър 

за без- 
По-

приемането,
щена го ста-отговориостсена

отговорно поведение, 
добно е обаче положение 
■го п през настоящата

— от общо 36, кол- 
трябна да бъдат при 

месена

не

го
дина 
кото
стн, през деветте 
па годината са приети са 

22 стажанти. Само ня
колко приМера да

ООСТ „Изградил" 
трябва да приеме 4 ста
жанти, а ие е приела ни 
то елин, основните учили
ща трябва да приемат по 
едпп стажант, с изключе-

Без оглед на 
причини и без оглед на 
това, че личната безотго
ворност иска да се пред
стави като обективна при 
чина, делегатите на Съве
та на сдружения труд при 
еха становище, според кое 
то всички 
несъзнателно се 
ли към тази задача да ре 
ализират общественото си 
задължение. В това отно 
шеиие и пред Съюза 
синдикатите стои още по-

всичкиоргапиза-заизводите ли
производство, с което се осъществяват и ис
тински демократични и социалистически от
ношения в производството.

Разбира се, нямаме намерение да 
рапваме комуто и да е тази наша 
както често ни се подхвърля, но ние сме длъж 
ни да я защищаваме от ония, конто са сле
пи и глухи към фактите, конто не искат да 
видят действителността в нашата страна. Ми
сля, че нашата практика най-добре потвържда 
ва изправността на нашата система с положи 
телните сн резултати. Тези резултати 
дат не само преките участници в производ
ството, нашите работница, конто управляват, 
но също така ги вижда и чувствува нашият 
народ, а за тях се знае и далече извън наши 
те граници.

мо
иосо-нат- 

снстема, чим:

организации 
отнася-

ние па основното учили
ще в Босилеград) ие са извиж-

задължението 
обществеио-полнтичес 

кпте организации 
така не са приели необхо 
ди.мня брой стажанти.

пълнили на
си.

съ'НО решителна и последовате
лна акция.

М. я.(Из речта пред Първия конгрес на ра
ботническите съвети, 25 юни 1957 година, 
Белград)

Предизборните и изборните събрания 

трябва да бъдат договор за акция
МЛАДЕЖТА ДА РАЗВИВА РЕВОЛЮЦИОН 
НИТЕ ТРАДИЦИИ

Младежта трябва да запознае и развива
коитотрадиции, с 

се свързат за най-светли-
револю

революционни 
младите поколения 
те придобивки от социалистическата 
ция, в която младежта имаше голяма роля- А

нашите

(ОТ 1 СТР.) пите и критерии; е на кад 
ровата, политик-; на Съю
за на комунистите приет и 
на Десетия и Единадесе
тия конгрес на С-ОК и Сед 
мия и Осмия конгрес на 
СК на СР Сърбия, които 
са разработени в докумен 
тите на Съюза на комунис 
ти те и в обществените до 
говори за кадровата поли
тика. За успешно изпълня 
ване на тези задачи, пър
вичните организации на 
Съюза на комунистите 
трябва да изготвят план, 
да утвърдят динамиката на 
всички
обезпечат пълна последова 
тел пост в прилагането при 
пцнпнте и критериите на 
кадровата политика.

отговорността на изпълни 
телните органи и носители 
те на обществени функции 
изпълняването на трудови 
те задължения, последова 
телно

развитието на революционните традиции всред 
-младите хора е и запознаването с делото на 
техните връстници! Трайните стойности, кои 
то създаде нашата революция са неизчерпаем 
източник на социалистическото възпитание 
на младежта — за укрепване на братството и 
единството на нашите народи и народности, 
югославски^ социалистически патриотизъм, 
интернационализма, боеготовността и себе 
отрицанието.

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

цйя, но. * трябва най-кон к- 
ретно
всички други важни проб 
леми. В настоящата фаза 
за провеждане политиката 
по икономическата стаби-

да се обсъдят и

осъществяване наш
ЩЯлизация, въпреки отчете

ните определени резулта
ти, все още са присъству- 
ващите сериозни пробле
ми. В подготовките за Кон 
греса, основен критерий 
за оценка на досегашната 
активност трябва да бъде 
осъществяването на задачи 
те по икономическата ста 
билизация във всяка кон
кретна среда. За това ни

.

-ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В 
ДИМИТРОВГРАД

На борба срешу слабостите активности и да

НА ПРОВЕДЕНОТО през 
миналата седмица заседа
ние на Общинския коми
тет на Съюза на комунис
тите в Димитровград по 

. край останалото бе об
съдено състоянието и про 
блемите в средното насо
чено образование по-точно 
досегашните резултати и 
слабости в реформата му. 
При това беше изтъкнато, 
че реформата на средното 
насочено образование в об 
щината и покрай първо
началните слабости успеш 
но се осъществява.

Успехите, преди всичко, 
се дължат на ангажиране 
то на организациите об
ществено-политически си 
ли начало със Съюза на 

' комунистите. По-нататъш 
ната активност трябва да 
бъде насочено, бе изтък
нато, към създаване на ус 

(повия, особено от страна 
на сдружения труд и сред 
ношолския образователен 
център, за преодоляване 
на досегашните слабости.

Същите преди всичко се 
отнасят до несъответното 
планиране па кадри, иедо 
статъчното им иасочаване 
в производствените про
фили и незадоволяваие му 
ждите на сдружения труд.

Членовете на ОК обсъ 
диха състоянието и проб
лемите в работата на Здра 
вния дом в Димитровград, 
възникнали вследствие на 
все още недостатъчно ра 
звитите 
отношения.

задължават заключенията 
на Председателството на 
СФРЮ по икономическа 
стабилизация и заключени 
ята на Петнадесетото засе 
дание иа ЦК НА СЮК, как 
то и становищата на ЦК 
на СЮК за непосредстве
ните задачи на Съюза на 
комунистите в осъществя- 

-ването на икономическата 
стабилизация. Трябва да 
се води борба за постоян
но увеличаваме на дохода 
въз основа на творческия 
и продуктивен труд, по-е
фикасно и по-рационално 
ползуваме на средствата и 
кадрите. В

« I й Необходимо е първични 
те партийни организации 
да обърнат внимание и 
при оценяването на досе- 
сегашната си работа. Тру
дът, резултатите на труда, 
действителният 
изграждането и осъществя 
ването политиката на СК, 
авторитетът и доверието, 
спечелени с привързанос
тта към

В. Ранчев

приетата политика. Съюзът 
на комунистите с постоян 
на отговорност в собстве
ните сн редици трябт да 
даде пример, за да може 
същото да търси от дру
гите.

принос в

самоуправителни
комунистически

те идеали също така- Тру 
довите и морални особе
ности трябва да бъдат ре 
шаващи при кандидатст
ването

Обсъждайки •КАДРОВИЯТ 
ЗАЕМА ЕДНО ОТ ЦЕН
ТРАЛНИТЕ МЕСТА В НА 

ОЖИВЕНА
дейност в съюза на 
КОМУНИСТИТЕ, ЗНАЧИ 
И във ВАШАТА СРЕДА?

— Значителен 
мент

ВЪПРОСактуални-
те идейно-политически 
проси в осъществяването 
на конституционните пра
ва на трудещите се и гра 
жданите в

въ

СТОЯЩАТАпреодоляване 
то на сложните проблеми, 
намиращи се на пътя на 
икономическата стабилиза 
ция, трябва да изострим 
въпроса за отговорността. 
Става дума за. конкретна 
политическа отговорност 
«а работното място, в про 
изводството, отговорност
та на деловодните органи, 
делегатската

и избирането на 
кадрите в СК. В изборна
та активност трябва да се 
обезпечи 
на Съюза на комунистите 
непосредствено да участву 
ват в предлагането и ре
шаването за всеки канди
дат. Именно за това е нуж 
но при евидентирането да 
се взимат повече канднда- 

Т. Петров

органите и ор
ганизациите, членовете 
ОК констатираха, че в то 
ва отношение са постигна 
ти задоволяващи резулта
ти. Естествено, съществу
ват и незначителни

на
всички членове

инстру- 
в осъществяването 

на водещата идейно-поли
тическа роля на Съюза на 
комунистите в обществото 
е именно кадровата полц 
тика. В предстоящите из
бори предлагаме принцн-

сла-
бости, за преодоляването 
на които съществуват на
лични възможности. Г. П. отговорност, ти.
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В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

Личните интереси над 

обществените
кюментсЩ

Безотговорно
отношениеРазпределението 

ди, специализацията
пределеиие на средствата 
за лични доходи, (не)изна 
мирането на решение 
специализиране 
ни лекари и провеждане 
то на конкурса за приема 
не на секретар в органи
зацията. Тъкмо тези 
зрешени 
лияли и отрицателно вли
яят върху взаимните 
ношения в организацията.

Имайки предвид обего 
ятелствата, членовете 
Общинския комитет прие 
ха становище, според кое 
то е необходимо да бъде 
раздвижена 
активност от страна 
обществено- политическите 
и самоуправителни 
в тази трудова организа
ция. Значи, необходимо е 
да се издигне дейността 
в първичната партийна и 
синдикална 
както и дееспособността 
на всички самоуправител 
ни органи и тела. 
това сигурно и без отсроч 
ване трябва да се отдели 
работата от лентяйството, 
да се подобри 
дисциплина, а обществени 
тс интереси да се издиг
нат над личните т.е. инте 
ресите на тесните кръгове 
спешно да се премахват.

на средствата за лични

ват копия" и пораждат конфликти в това здрав 
по заведение _ изтъкна се „а заседанието на СК 
на СКС в Димитровград.

дохо
за

на отдел Едно от основните заключения на неот
давна проведеното заседание на Централния 
комитет на Съюза на югославските комунисти 
се отнася до подобрението на производството, 
като се казва,,, че трябва навсякъде да се изо 
стри отношението към труда и осъществяване 
то на трудовите задачи и работа, понеже това 
е съществен въпрос на икономическата стаби 
лизация- Само с по-голямо и по-добро залавяне 
в труда, при максимално използуване на всич 
ки вътрешни резерви и с по-голямо пестене на 
всички равнища може да се обезпечи по-голя 
мо производство и по-голям доход, като резулт 
ат на нарастване на производителността на 
труда”.

пера 
въпроси са повПрез последно време 

Здравния дом в Димитров 
град съществуват неприем 
чиви форми на поведения 
и отрицателни 
които влияят 
купната работа на 
здравна институция. За 
състоянието на самоупра- 
вителните отношения и 
за проблемите в работата 
му, през миналата седми
ца разискваха и членове
те на Общинския комитет 
на Съюза на комунистите 
в Димитровград.

Работнав група,
предварително бе изготви 
ла отчет и върху 
разискваха членовете на 
ОК на СК

която
от-

който

явления, се изтъква, че
върху цело 

тази
в момента пасъществуват 
три основни въпроси, 
точно проблеми, 
пораждат конфликти меж 
ду трудещите се в 
организация.

по-
които

най-спешнатази 
Конфликти 

разприте, които се 
пораждат вследствие на 
отделни субективни 
реси, преди всичко изхож 
дат от: несъответното раз

на Данните, които неотдавна получихме в 
конфекция „Свобода” 
ност „Тигър" в Димитровград във връзка с 
отпуските по болест са в разрез с него. Имен 
но през първите осем месеца на годината в 
„Свобода” тридесетина души месечно (или 10 
на сто от работниците) са в отпуск по болест. 
Почти също е положението и в „Тигър"', къде 
то 9,2% от общия брой работници са в отпуск 
по болест, като по такъв начин през изтеклите 
8 месеца на годината са загубени 137 980 трудо 
часа, или над 100 000 динара. Значителни са от 
пуските по болест и в другите основни органи 
зации на сдружения труд.

Ясно е, че отпуски по болест и занапред 
ще има. Обаче всред отсъствуващите има зна 
чителен брой неоправдателно отсъствуващи. 
Какво навежда на такава помисъл?

При проверка комисията за контрол на 
отсъствуващите поради болест в конфекция 
„Свобода” например установила, че един „бол 
еи” си кара пясък с трактор. Като го попитали 
защо прави така — „болният” отговорил, че 
боледувал от язва, и че лекарят уж му препор 
ъчал повече да се движи... Втори случай: ра 
ботничка в конфекцията взела отпуск по боле 
ст, за да гледа болено дете. При проверка, уста 
новява се, че детето е здраво играе си в двора, 
а майката си седи в къщи с другарки...

те и и качуковата промишле
сили

инте

организация,
ПРЕД ПРИЕМАНЕ 
ИДУЩАТА ГОДИНА

ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА
При

За навременно изготвяне 

на документите
трудовата

ф Професионалните служби при общинската 
скупщина в Босилеград забавят изготвянето на доку 
ментите За успешно преодолява 

не на настаналите слабос 
ти се търси пълна отговор 
ност от всеки субект, от
делно от комунистите. 
Пред трудещите се в Здра 
впия дом предстои с пъл 
на отговорност да обсъ 
дят себе си, поведението, 
постъпките, примерът па 
белите си манта, които за 
сега не съотвегствуват па 
етиката...

Наред с провеждането 
на предизборната дейност 
в обществено-политически 
те организации, приемане 
то на основите на плана 
за развитие през 1982 го
дина също представлява 
една от твърде важните 
задачи в настоящия мо
мент. В редица общини 
проектите са вече готови 
и са дадени на публично 
обсъждане.

ждапите да се изкажат 
по дадените предложения.

В досегашната практи 
ка някои основни доку
менти (плана по общсстве 
но развитие и предложе
ние на бюджета) винаги 
са предизвикали доста ра 
зисквания кои са основни 
те насоки на развитието 
и на кой отрасъл да се 
даде предимство в разви
тието. Даденото предложе 
пие за задоволяване на 
общите потребности в са 
моуправителните общнос 
ти на интересите (което 
тези дни бе обсъдено в 
Босилеград) показа, че ре
дица са неясните въпроси 
в тази област. Касае се

Ето и един случай от „Циле”: юрист ве
болест, а сиче четири месеца е в отпуск по 

седи в Ниш.. .

Посочихме само няколко примера, въпре 
ки че вярваме, че такива има още много. В 
конфекция „Свобода” значи, не може да спре 
неоправдателните отпуски по болест ни работ 
ническата амбулатория и комисията за контр 
ол па отпуските, не е известен случай работни 
ческият контрол в някоя основна организация 
па сдружения труд да повел по-енергична бор 
ба срещу това явление, Съюзът на комунистите, 
синдикалните организации и др.

Някак си въпросът възниква сам: дали 
в известни случаи и Здравният 
мага някои „боледуващи", вместо да им затво 
ри врата.

Членовете на ОК па СК
В Босилеградска общи 

на проектът все още не е 
готов. Професионалните 
служби при Общинската 
скупщина забавят изгот
вянето не само на плана 
по обществено развитие 
за идущата година, но и 
останалите съпътствуващи 
документи.

А работата съвсем не е 
малка. Следва да се из
готви план по обществено 
развитие, проект на обще 
ствен договор за утвър 
ждаване на задълженията 
за задоволяване на общи 
те и съвместни обществе 
ни потреби, проект на 
бюджета за общината за 
1982 година, проект за за 
доволяване на общите по 
требности в самоуправи 
телните общности на ин 
терссите. Очевидно, касае 
се за една доста обемна 
работа, която трябва да се 
завърпщ срочно, за да 
могат трудещите се и гра

са на становище на след
ващото си заседание 
ново да обсъдят проблеми 
те и хода на решаването 
им.

от-

Т. Петров
дом не подпоза искове процентите за 

самоуправител пите общ
ности на интересите да 
раснат иесразмерно 
соко, въпреки че в отдел 

общности на интереси 
те се трупат излишъци.

Този пример говори, че 
работата по изготвяне 
основните 
то е лесна

На всички добре ни е известно, че мерки 
те по стабилизация ие могат да се провеждат 
само с апели и голословие. Нужно е да меним 
отношението си към труда, към задачите, кои 
то поемаме. В този смисъл кристално ясно го 
вори и посоченото заключение на Централния 

ма СЮК.

Остава значи да се поведе енергична бор 
ба за промяна на отношението към труд аи 
към „ излизащите на релисте" в пея. По такъв 
начин отпуски по болест ще се дават на ония, 
които наистина са болни, а ония които по раз 
лични начини се домогват до отпуски 
трябва да отстъпят място на други, които чак 
ат работа, а ме могат да влезнат от тях.

М. Андонов

ви

ни

па
документи ни 
пито може да

комитет

кратъкизпълни за 
срок. Оттук необходимост 
та службите при Общин 
ската скупщина час 
скоро да привършат тази 
отговорна задача, за 
могат проектите 
документи да се дадат на 
публично обсъждаме.

Ст. Н.

се

по

бида
на тези
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ОРГАНИЗАЦИИДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕИЗ
ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Недостиги не ифт» - мотрсши» стабилизациитеВ РАЗРЕЗ 6 ПЕСТЕНЕТО
па товари (в това число и 
па кварц, който ексилоати 
ра Горската секция) да от 
раиичава. С намалей обем 
па услугите едва ли наи
стина може да се очакват 
крупни финансови резул
тати.

• Отказват се някои линии, и товарният тран 
спорт почти нс работи

В Основите па бюджета па Бабушиншка 
община за идущата (1982) година между дру
гото се казва: „За материални разходи са пред 
видени средства с ръст от 20 процента. Оцен
ява се, че за материални разходи с необходи 
мо да се обезпечи ускорен ръст, понеже в рам 
кнте на тези (разходи) се осигурява набавката 
на канцеларски материали, електроенергия, 
поддържане на возила, пътни разходи, а те са 
с изключително бързо нарастване на цените 
през 1981 година".

около 170 души, кол ко го 
работят в тази организа- 

заиапред все по-тру 
дно ще изкарват

ПРОГРАМАТА по мкомо- 
сгабилизация »мическа 

„Автотранспортното" в Бо 
смлеград е сериозно 
трашепа от недостига 
пафта. Липсата на гориво 
принуди компетентните в 
тази организация да въве 
дат специални мерки

и за пай-це-

ция, доходазас
ей.па Разчитахме, че прог- 

икономичсска 
ще доири-

В организацията 
сдружения труд 
тъкват своята 
да положат
ми усилия (не само за 
набавката на нафтата, но 
и за целесъобразното й 
ползуваме), за да приклю 
чат деловата година с ло 
ложителни резултати. Раз 
бира се, това намерение 
намира приложение в ня
кои нови мероприятия, 
преразглеждане на програ 
мата по стабилизация и

на
обаче израмата ло 

стабилизация 
песе да заздравим положе 

на трудовата орга

решимост 
още ио-голе-на

При положение, че бюджетът през иду
щата година ще нарасне с общо 17,5 на сто, 
предвидените средства за материални разхо
ди са в разрез с основното определение, също 
внесено в основите: „...зачитайки при това ос
новните цели и задачи по осъществяване поли
тиката на икономическата стабилизация и по
нататъшно укрепване на материалното поло
жете на основните организации на сдруже 
ння труд". Също така се посочва, че ще се 
„предприемат мерки на рационализацията и 
пестенето".

мието
мизация — фзтькиа дирек 

Любен
ограничения 
лесъобраз! ю 1 юлзуване 
горивото. Впоследствие на 
това тези дни бяха отказа

на
Митов.торът

Липсата па нафта, както 
п на резервни части, про
сто осуетява всяко 
намерение и мероприятие 
да подобрим икономичес
кото състояние ма трудо-

нп някои местни и между
градски линии. По същата 
причина и товарният трап 
спорт вече няколко дена 
не работи.

наше

вата организация- 
„Автотранспортното" дне 

от 4—5 то
В „Автотранспортното 

разчитаха, че с 35 автобу 
са и 26 камиона ще успе
ят да стабилизират поло
жението и че този возен 
парк им позволява да ре 
ализнрат производствена
та програма (относно про 
грамата на _услугпте) за 
настоящата година. Но се 
гашната остра липса на 
гориво осуетява усилията 
на трудещите се в тази ор 
ганизация нл сдружения 
труд. От друга страна,

търсене на вътрешни ре
зерви във всички цехове.

Само достатъчно коли
чество нафта може да 
гарантира известен напре 
лък и провеждане на ста 
билизационните мерки. Ко 
га обаче ще се обезпечи 
необходимото количество 
за нормална работа е 
въпрос, на който засега

вио се нуждае 
на нафта, за да поддър
жа всички досегашни ли-

С други думи; когато става дума за под 
крепа на всеобщата политика за пестене — 
не щадим думи. Но когато трябва конкретно 
пестенето да превърнем в живо дело — тогава 
обикновено търсим причини да оправдаем, че 
е необходимо еди кои си разходи да се увели
чат с много по-големи проценти.

А именно за целите, които търсят по-ус- 
корен ръст на материалните 
да се каже, че подлежат на всестранно прераз 
глеждане.

нии, както и редовно да 
работи товарният тран
спорт. Собствената бензин 
ностанция нс разполага с 
резерв, п минималните ко 
личества, които с много 
усилия се обезпечават, по 
зволяват на трудовата ор 
ганизация (поне засега) 
да поддържа пътническия 
транспорт, а превозването

разходи, може

трудно може да се даде 
точен отговор.Да почнем от канцеларски материали. Не 

на едно място и неведнаж е констатирано, че 
„боледуваме от излишна книжнина". Пишат се 
гтреобимни материали (следователно изразход
ва се доста скъпа хартия, матрици, време и 
пр.), които често поради именно тази преобем 
ност и не се четат.

След това: пътни разходи. Постоянно се 
говори (а и официално се подкрепя), 
ните

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД: КАК СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ВТОРИЧНИТЕ СУРОВИНИ

НЕБРЕЖНОСТ, КОЯТО СТРУВА МНОГО ПАРЯ
че път-

разходи трябва да се намалят до най- 
голяма степен. Дали наистина винаги рацио
нално се пътува? Няма ли тук място за вътре
шни резерви? Беспорно е, че има.

В период, когато

СЕГА, когато цялото на 
ше общество се бори сре 
щу разсипничеството, ко
гато всички се борим да 
увеличим износа и нама
лим вноса, изглежда че 
някои неща все още не
достатъчно се оценяват. 
Тези неща, на пръв поглед 
незначителни, в момента 
са от голямо значение — 
за икономическата стаби 
лизация.

срещу СКЪПА ВАЛУТА 
От изразходването 

личество хартия с големи 
усилия се възстановяват оп 
ределени проценти. Но с 
това ни приблизително не 
можем да бъдем доволни

събраните количества ма 
териали се дължи преди 
всичко на лошата

ко-
органи

заторска работа, извърша 
вана от страна на димнт 
ровградските трудови ор 
ганизашш. За съжаление, 
отношението

в страната се води ор
ганизирана акция за пестене на електроенер
гия, редно е да се изключат електрическите пе 
чки по канцелариите и другите 
тела. Не е рядък случаят, въпреки топлото вре
ме „малко да позатоплим помещенията" 
дадем по-уютна атмосфера, 
изпускаме от предвид, че тези отоплителни те 
ла изразходват ценна електроенергия.

Същото може да се каже и за другите 
разходи. Следователно, време е за пестенето 
да се покажем (не само на думи, но и с дела) 
че сме схванали тази обществена задача 
ворно.

в страната като цяло, 
републиката, в региона, а 
в рамките на това и в об 
щината. Впрочем бихме на 
правили

отоплителни в на хората, 
живущи на село, към вто 
ричните суровини, 
така е

и съз- 
При това, сякаш също

загрижващо. В се 
лата, в които все още съ 
ществуват училища 
задача е предоставена 
учениците, а така е и в 
Димитровград. А 
трудещите се, младежите, 
девойките...?

една несправед
лива констатация ако ка 
жем, че в Димитровград
ска община нищо не 
предприема за прибиране 
то на суровини, 
направеното не е достатъ 
чно. Цифрите за събра
ните метали и други 
дове промишлени отпадъ
ци също не са успокоител 
ни. Малкият

тази
наЗа какво всъщност се 

касае? Тези дни почти вси 
чки средства за масова ин 
формация в нашата стра
на ни осведомяват, че за 
нуждите на нашето всеки 
дневие се обезпечават то 
нове и тонове хартия, ко 
ято внасяме от чужбина

се
къде саотго- Досега

Накрая, следва да се запитаме: наистина 
ли не може материалните разходи в бюджета 
да раснат с по-малко от 20 процента? Никакви не може да 

отрече, че в това отноше 
ние не се показват 
ределени положителни ре
зултати, но те 
чителни. По-конкретно ну 
лена е акция в димитров
градските

се
Ст. Н.

И ОП
процент на

Сурдулишкото стопанство 
въпреки че е младо, в те
чение на 
постигна 
резултати на чуждестран
ните пазари. Така напри
мер ООСТ „5 септембар" 
продължи доброто сътруд 
ничество с Воложките ав 
томобилни заводи в град 
Толяти /СССР/, като изне
се в тази страна за девет 
те месеца 86 хиляди мик- 
ромотори „13 ГМ". Инак 
в целокупното производ
ство, относно реализация
та, моторите от този тип 
участвуват с една четвър 
та, понеже тази ООСТ ре 
ализира износ и чрез про 
дажбата на готови автомо 
били.

са незна-СУРДУЛИЦА

Поотигнат» забележителни резултата
От износа в Съветския 

съюз през миналото 
томесечие е
реализация на стойност от 
52 милиона валутни дина
ра. До края на годината 
е запланувано за потреби
те на този купувач да се 
доставят още 24 хиляди мо 
тори, с което целокупният 
тазгодишен износ в 
страна ще достигне от 110 
хиляди мотори за охлади
тели „13 ГМ".

текущата година 
забележителни трудови орга

низации в местните общ 
пости в селата, нужна е 
по-голяма действеност

в наноса
ралиа вълна в Италия и 
Чехословакия е среди. Досега е осъщест

вен износ в САЩ, Герман
ската федерална републи
ка и Канада на стойност 
от 250 хиляди долара. През 
идущата година, въз 
вата на

деве- 
осъществена осъщест

вила около 50 хиляди до- 
лара. До края на година
та, както узнаваме, от из 
носа се очаква реализация 
на стойност от 
лизително 100

в
тази насока.

Може би някой 
же, че това и не е най-ва 

има

ще ка-
още приб- 

хиляди до-
осно 

постигнати 
пана

жиото в момента, че 
и по-важни

вече - 
договори на Есенния 
ир в Белград, 
износът да достигне 
ност от 450 хиляди

лара. неща, които 
трябва да се решават. Вяр 
но е, но не бива да 
прави от готово

Добри резултати 
област

се очаква 
стой- 
дола-

тази в тази 
постига и ООСТ 

„Народна радиност". Име 
нно 
ООСТ

се
ра. вересия, 

защото тази наша небре 
Жност също така струва 
немалко пари.

тази сурдулишка 
с колекциите си на

родно модерно облекло 
повече привлича внимание 
то на световните

Младият колектив на 
вранската обувна фабрика 
„Кощана" в Сурдулица ве
е се аФирмира на този план с Микич

ООСТ фабриката за хи
мически произведения „Га 
леника" от износ на

все
мине модни

Т. Петров
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-Г р* ОТ АСИЧХИ СТРАНИ, СНЗДИНМА1ГП! СИ-комунист"* ”*СЛЛЖЖИТЕ на съюза на комунистите нл^бй» “

***

В рой 1286 
Годима XXXVIII 

30 октомври 1081 
Белград

ПАК ВРЕМЕ НА ИЗПИТ
Може би

четири седмици следУ21 заседание01^3' 
тралния

само 
на Цен Журналистите на „Комунист" посети 

ха повече трудови си, без предварително утвърждаване на 
конкретната’ < лична/ отговорност, 
пост, води към криза на системата.

За разпространяване на недоверието 
в способността ни да преодолеем гх 

благоприятствуват лентяйството

организации и водиха 
разговори с голям брой хора. Питаха 
во се прави в тези колективи

„ комитет на СЮК, би било неумес 
тно да се говори за осъществяване на по
ръките от тази среща .Обаче, това засе
дание, според онова което и как бе казано 
и заключено на

ВСЪЩкак-
и в първич

ните организации на СК след 21 заседа
ние на ЦК на СЮК, какво е предприето та 
всички заедно нашата общност да извле
чем от икономическите неволи?

Отговорите доста приличат 
които публикувахме 
ЦК на СюК: набляга

труднос 
и несъщото, е един вид 

динен камък, след който трябва, без 
кво замъгляване, да се погледне в 
на истината. Тъй както истината (нашата 

действителност) не е розо 
ва необходимо е заради нейното изме 
нение към по-добре, решително да 
не по пътя на истинското 

Трябва ли да

титемеж-
активността, които действително има мно 
го. Обаче, място за недоверие, все пак, ня 
ма. Да не привеждаме историческите фак 
ти когато пребродихме и по-големи труд 
ности — да кажем само това, че

ника-
очите на онези, 

след 15 заседание наикономическа
се върху отговорност 

има и остри думи, предприемат се от
делни наказателни мерки, формират се ра
ботни

най-мо
дерните съоръжения, на стойност от 35 
милиарда долара, 
навред из страната, тъкмо трябва да започ 
не да дават

та.се тръг- 
самоуправление. обектитевградени в

групи и комисии, приемат акцион- 
ни планове... Очевидно е и познанието 
се намцраме в твърде трудно положение, 
както и преди две години.

се каже, че досегашна
та акция по осъществяване политиката на 
икономическата

резултати. Излизаме, всъщ
ност от един дълъь. инвестиционен цикъл. 
Всички големи обекти наскоро би трябвало 
да се завършат. Ето я „базата" и за по- 
голям доход, и за по-голям износ, ако не 
се направят нови грешки.

че
стабилизация не е дала 

Заключенията, 
становищата на по-

задоволителни 
договорите, 
литическите 
главно

резултати, 
апелите и Има, обаче, и няколко „нюанса" 

които се различават 
записвахме след 15

по
организации и 

срещаха вербална подкрепа, 
по правило и самите те бяха израз 

вербализъм. И така, до като мнозина се за
лъгват с частични комбинации, Централ
ният комитет на СЮК се озова

ръководства 
както

изявленията, 
заседание на ЦК на 

СЮК и ги публикувахме в миналия и то
зи брой. Сега се чувствува и някой вид нер- 
воза, ясно е, че помощта не може да стиг 
не от страни, а изглежда че има и повече 
готовност изходът

които

на На промяна на сегашния (преоблада
ващ) начин на поведение би били 
дени
икономически

прину 
неблагоприятни 

условия. В обществото, кое 
то се опира върху споразумяването и до
говарянето, наистина трябва да се зачита 
договореното. Инак нарушенията 
нуеми. Действително, трябва 
да се постави

и да няма такивав положе
ние, че две и половина години след своето 
13 заседание да констатира — 
нията на тази среща нитцо не са загубили 
от актуалността си.

да се търси в работата,
а не в „справянето".

Но, коя
ност? Секретарят на Общинския 
на СК
шаха анкета, зядява „...Считам, че повече ни 
кара трудното положение, 
ното съзнание." А без промяна на това съз 
нание (съзнанието на лекомислено задъл
жаване )и разпределение, „политиката \ на 
поръки", чакането проблемите да реши ня 
кой „от горе"...) сигурно не можем се над
ява на по-големи успехи.

че заключе-
е причината за тази готов- са неми- 

максимално 
въпросът за отговорността и 

от досега обичайното именуване 
те явления и грешки да се мине към 
нуване на хората, които са направили тези 
грешки.

комитет
във Връхника Йоже Препар в на-Неуспехите на стабилизационната 

лцтика благоприятствуваха на- силите, 
ито желаят да разпространяват 
зъм, и фактически се озовахме в такава на
прегната 
— как

по
КО-

дефити- на лоши- 
име-отколкото лич-

обстановка, че мнозина се питат 
по-нататък? Известни са, впрочем, 

и много пъти повторени, икономическите 
причини на нашите стопански неволи: от 
прекомерното задължаване и инвестиране 
до малкия износ и регионалното затваряне. 
Известни са и отговорите на въпроса — ка 
кво трябва да се прави: да се увеличи про 
изводителността и износът, да не се задъл
жаваме в чужбина, да се търси отговор
ност, с една дума — повече и по-добре да 
се работи... Остава, обаче, главният въпрос: 
как да се изпълнят тези изисквания, кои 
церове са най-ефикасни?

Кратко казано, настъпи 
преизпитване на нашата работа и поведе
ние, на отношението на всекиго към рабо
тата и политиката, която съвместно създа
вахме и създаваме. Това няма да бъде ле
сно, но без това не

времето на

От време на време се чуват гласове 
— „дайте си оставка" и при това предимно 
се посочва на ръководителите. Действител 
но, на място е тук таме на ръководители

може да се върви по 
самоуправле

ние, за който единодушно се определихме. 
В това
пътя ма социалистическото

те, които с личните си актове или полити
ката са погрешили към политиката на СЮК 
и стабилизацията, да се даде и такава сюг 
жесгия- Обаче, иаблягането на оставки въз 
основа /Па общите неблагоприятни

преизпитване, сигурно ще има и 
уморени, а някои ще и отпаднат, обаче 
нашето общество и с това ще се засилва.

проце Миливое Томашевич

СЛЕД 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК ви в светлината на новите задачи 
по икономическата стабилазация.

Той на тази активност до го
ляма степен дадоха оперативните 
заключения на Градския комитет 
па СК па Белград, приети веднага 
след годишните почивки. В тях 
специално са именувани задачите 
в областта на

Обръщане към себе
производството и 

увеличението на износа., Разисква
нията по стабилизацията в орга
низациите иа сдружения труд то
зи път в много голяма степен се 

Ако се съди по информации- различават от предишните. Види- 
От организация до оргапиза- те. които пристигат, заседанието мо е усилието комунистите в съ- 

ция положението е твърде разли- па Централния комитет па СЮК гледаването на проблемите и тър- 
И докато в отделни среди, в повечето организации е разбра- семето на решенията предимно да 

преди всичко в основните органи- по като единствено обстоятлество се обръщат към себе си, своя ко- 
Становищата на Централния задни на сдружения труд, уому- да се разчисти със старата прак- лектив и организациите иа сдру- 

комитет на СЮК по непосредстве- пистите отново се връщат к-ьм сво тика — красноречиво говорят при жения труд, с които съвместно 
ните задачи па Съюза на комуни- евременно приетите програми по мерите в някои общини и орга стопанисват. Без съмнение, това с 
стите в осъществяването на по- стабилизационните мерки, съгле- ннзации на сдружения труд. важно познание ако се има преп
литаната на икономическата ста- дават ги в течение па непосред- пгрпмнн В||Д’ че Разискванията за стабн-
билизация __ приети па 21 засе- ствеиата акция, допълват с попи 1 ьгьгишь СА Ш ГОМНИ лзацията преди главно се свежда
щите — насърчително подейству- актуални задачи, други упорито ха на търсене причините за иево-
ваха Върху политическата акция чакат вместо гях да „тръгне ня- Политическата акция в тру- лите в разни „външни фактори”, 
в организациите и ръководствата кой друг, предимно „онези от го- довите колективи в Белград по а изхода от трудностите най-често 
иа Съюзя пя комунистите па Сър- Ре”- И при тези, неактивните, про провеждане на Становищата ма в увеличение иа цените, 
бия Кой колко ге е познал" в те срамите главно са съчинени и ЦК иа СЮК за икономическата Комунистите в Индустрията 

колко се е „ . грижливо „разработени”, но ме стабилизация е твърде широка н ;,а прецизна механика, например,
рядко има примс- добре организирана. Почти няма преди някой ден иа своята пкцпо

от то-

а акционните конферен телните органи и изпълнително- за несполучлива инвестиция, за- 
Ции на Съюза на комунистите те- политическите тела за осъществя „полезно нарушаване на зако- 
зи дни все по-често сс изразява ваие на политиката на икономи- 
убеждението, че комунистите в ческата стабилизация? 
провеждането на мероприятията 
по икономическата стабилизация 
трябва да се обърнат към вътреш 
ните резерви в своите колективи

пнтс.

чно.

зи становища; дали във всички
бе потърсено от се прилагат, а
ПК н а СЮК __ ри някой да е отговарял заради основна организация на сдруже- нна конференция тръгнаха
4 неактивиостта си в провеждане мия труд в която вече ме сп ра-

стабилазициониите програми, зисквали за това какво да се пра

среди
21 заседание на 
е изострена политическа отговор 
пост на комунистите, самоуправи

както

(НА 3-га СТР.)на



2 Комунист
ПОГЛЕДИ И МНЕНИЯ

на труда, че сериозноразделение 
е засегнат единния югославски па
зар че исиуствено са изтласкани 
икономическите и пазарните закони 
и стопанисването, че ООСТ в своя
та ОСТ или СОСТ, или че община- 

региона в своята републина
ЕЗЯ&л-я&г..обединили в щане и поведенията не^винаги

на равнище на фе- 
за жизненотрептящите 

приемат, създава без 
всички

коиго живеят са се
съюзна републина на свободни на- поради някои 
роди и народности, и създали соци споразуменията 
алистичоска федеративна общност дорациято з. 
на трудови хора но СФР Югосла- въпроси да се

" броини невъзможност на
Да ли още да цитирам програ равнища. Това о опасна надпрова!

Вече по-дълго време в мислите мата на СЮН, резолюциите на Досо на а федерацията, която
ми е присъствуваща нашата юго- ти;1 и Еденадесетия конгрес, ропу- край серш са яел в та.
славска задружност или по-добре Оликансните конгреси, ЗСГ и т, н. нс иоди IIьм ь свой кон"
казано начинът на нейното осътце- Но искам, макар че ми е жал зи нДдпр0ваР, ой Инофт „яной »ии-
ствяване. Процесите на тоя жизне- че цитатите или парафразирането и „азда( . Нянои фт^ *?огава
нотрептящ въпрос на нашето по-на- ми отнеха част от разполагаемото го, нянои мод, ня и ■ Т0 ла 
татъшно развитие като общност на пространство. Този документи би някои с вцглища, ас У 
свободни и равноправни народи и трябволо на някои да со дадат за в меоВятност, 
народности, струва се, винаги не яектира! Съидоствено начинание ща бт,-
се движат по пътената за който ло да со стане на нраи на това
плебисцитно с конституционната ре- ОПАСНО НАДПРЕВАРВАНИ републиките и покрайнините, лоне-
форма от 1974 година се изясних- Значи, свободата на народите же топа което в областта на догово
ме и договорихме. и народностите в СР и САП. чрез рянето и споразумяването со случ-

Това до неотдавна бе табу-те- свободната воля задружност. кон- па не е от интерес на народа, на- 
— а за това често се говори ка- ституционното задължение на до- родиостите особено но на рабог- 

то че ли тук всичко е застлано с говаряне, споразумяване, съгласува- ническата класа, чиято е това ре- 
хубави червени рози и карамфили, не. полюция-
В последно време, па и на засе- Задружност — не на ущърб на Наблягам на истината, нашата 
дание на ЦН на СЮН за това се особеностите, но ни особеността на задружност не накуцва в отношения 
говори на откровен и реален начин, ущърб на задружността! та между нашите народи и народно-
Впрочем, време с всички табута да Договорихме се шшопо не сти- г0 не накуцва между работни 
влезнат в книгата на изразходвани- един път — последен път с комети чсската класа па Югославия, 
те инструменти. Време е също та- туционната реформа от 1979 годи- трябва да се затварят очи пред фа- 
ка, тъкмо сега, когато имаме труд- на че всички права, правата на ре кта, че в нашето развитие съществу 
ности, още повече да реафирмира- публиките и покрайнините (значи ват противоречни интереси и вътре 
ме основните постулати на нашето няма саг1е-Ь1апсЬе на федерацията), в републиките и покрацнините и по 
социалистическо самоуправително които те пренасят с една част или между републините и понраинини- 
общество, настанали още в перио- сдружават във федерацията по те- Истина, е и това, че всички про- 
да когато кръв течеше по потоци- принципа на споразумяването. На- блеми в тези отношения не могат 
те, в нашата НОБ, развивани и на- родите и народностите в своите ре °т един път да се решат, но също 
рушавани през периода на обнова- публики и покрайнини осъществя- така е истина, че има по-важни и 
та — когато бяхме гладни, голи и 
боси, по време на социалистическо
то изграждане, самоуправителната виват своята национална култура, 
епоха, в борбата под това неое. суверенно значи решават за своя- 
Всред тях всякак се намира и осъ- та съдба, а чрез договаряне с дру- 
ществяването на нашата задруж-

та или
со отнасят като гехна държава — 
република в нашата общност.

За мен, казах, всичко това не 
са единствени причини на нашите 
несполуки, 
на бройните причини за икономиче
ската криза, политическите пробле
ми, идейните деформации. Това са 
положения и течения от които без- 
лрипятствено изникват нерентабил
ните инвестиции, поради 
невъзможно потреблението да се 
приведе в съгласие — особено ин
вестиционното. поради което наку
цва износът, поради което не се 
осъществяват целите на нашето уча 
стие в международното разделение 

защото необединените 
не могат в света на ги* 

малка

Славно Шайбер вия.
но са главни генератори

които е

па труда, 
джуджета
гантите. поради което ни е 
производителността, поради което в 

страна не владее култ на ра
бота, ред и здрав ум, и т. н. и т. н.

ма

тази

ДА РАЗВЕСЕЛИМ ПРИЯТЕЛИТЕ —
ДА НАСКЪРБИМ ВРАГОВЕТЕ

И всичко това се случва в ус
ловията когато Съюзът на комунис 
тите като водеща идейно-политиче
ска сила в това самоуправително со 
циалистическо общество, безсъмне- 
ние сила която има доверие на на
рода, народностите и работническа 
та класа, предупреждава, призива, 
подтиква,
ния. Това СК не само че може — 
той това трябва да направи.

В VIII глава на Конституцията 
на СФРЮ покрай останалото пише: 
,.СЮК чрез своята насочаваща иде
йна и политическа работа в условия 
та на социалистическата демокра
ция и обещетвеното самоуправле
ние, основен е двигател и носител 
на политическа активност поради 
защита и по-нататъшното развитие 
на социалистическата революция и 
социалистическите самоуправителни 
обществени отношения, а особено 
поради укрепване на социалистиче 
ската обществена и демократична 
съзнателност и е отговорен за то
ва". (Под. С. Ш.)

Не

търси по-инакви поведе-изграждат по-малко важни интереси и вътре 
СР и САП във федерацията.

ват своята държавност, 
своето национално стопанство, раз-

ВСИЧКИ ЩЕ БЪДЕМ С 
ИЗПРАВНИТЕ

гите народи и народности изграж
дат и пазят съвместното настояще 

Да, задружността развивана и и бъдеще в СФРЮ. 
нарушавана същевременно. И то
ва всички добре знаем. Нашият учи

Обаче наша задача е трайно и 
търпимо да работим върху утвърж
даването на причините и елимини- 

Има ли по-напредничав, по де- рането на последиците, ноито из те 
тел и незаменим вожд другарят Ти- монратичен, по-социалистичесни, по- зи комплекси произтичат, отбраня-

самоуправителен облин на съвмес- вайки безномпромисно правото на 
завърши своите речи, а да не при- -що живеене в повеченационална всеки народ и народност в СР и 
помни за братството и единството, държава, но накъвто е нашият при САП суверенно да решават за своя 
задружността на свободните наро- Мер? Няма ни от по-далече. Може живот и развитие, за това какво ни 
ди и народности, свързаността на ли да има повече суверенни права е съвместно, но със задължение 
нашите съдби през историята и за народите и народностите? Същ това което е утвърдено като свъме 
ргоблГиго. Предупреждаваше без- отговор. Но, имали било ‘къде по- стно, съвместно всички и всени да 
брой пъти, че тази и останалите съществени, по-задълбочени, по- изграждаме и отбраняваме, от инте 
придобивки на нашата борба ще конкретни, по-обхватни, по-суптилни рее на всички и всякого, 
бъдат взети на прицел от всични отговорности на републините и на- Също така съм сигурен, че тря 
ноито не ни обичат, но и че самите родите, ноито ги правят за нашата бва да поощрим отговорността на 
можем да угрозим един от носещи задружност, но у нас? Разбира се субективния фактор и по-бързо да 
те стълбове на нашето общество че Няма и за това наистина можем премахваме субективните слабости 
ако се предадем на стихията, само да бъдем горди. ноито най-напред се проявяват в
доволството, саможивостта. Обаче, всично това търси и ед- отчуждаването на работническата

на ясна и откровена оценка за то- класа от механизма на договарянето
ва нан тези образцови принципи и и съгласуването на републинанените 

Акп Р няном “зо ооппх/жнпгт ня постУлати са прилагат в живот. Ня- и покрайнинени представители (или 
уттлб на отделните интеоеси на мам "РетенЧия Да ч Давам. Опит- Делегати), ноито очевидно нямат
нашите наооди и н1оодности за вам 5е само да 6ъдем от "°лза- наги слух за онова' което м-лят 
мнитаона Югославия аноАе накой за Неща нит0 да попаднем в гре- и изразяват народите и класата, ко-
всемогьща^етатистическа6 централи да "*рояваи. ИЛ1ГРИРЗМ' д°‘ яТ0 заст*"ват-
стичесГюгославия _ с него н^ма ~ ~ °С°беН0 Пре3 П°

Т отКдругата еСтранаК8на ТбариАада°- лрн°го Г080ри и примери- Всични ка- тие: всични договори и всични сло
та. Аз за ТЯХ не искам да разис- ;ппепяА°Г°ВВрГето' с-ь™сУ0ане- разумения на равнище на федера- 
квам в този текст. Аз искам да ра- ’ мР у я аието сериозно нану- цията трябва да се осъществяват в 
зисквам- за нас. Ние сме на същата ' ' св‘ не причини, ду присъствие на публичността. Нека
страна на барикадата, но очевидно т0 кса РепУблинански ета- народът и класата знаят канво за-
в прилагането на договорените при ’ РепУоликанската и регионал стъпва неговата република или САП,
нципи не се държим винаги на до- „Р1аавТравИя’ изнлючителност, парти Нека това одобри или оповергае. 
говорените правила на нашето пове у ®"3,;‘*1 затваряне и т. н. Аз под Нека се види накво застъпват орга 
дение, на нашата борба, която има „р авам' станат ли тези явления ните на федерацията. Нека се об- 
за цел не само да отбрани нашите, д°^'ав™и в нашите отношения, народва това, което който и да би- 

. но и да разруши техните баринади. ,,7ва води Кх"м нетъ,р,-пеливост и на- ло отбранява или напада. Всични 
Но, на нашата страна настават не- чионализъм и това бързо и сигур- ще бъдем с изправните и принципи 
доразумения от чудно потекло, не- но' „ _ алните! И това не само
доверие от познато потенло, паза-___ аз0к,ра се' ТУ,( не тРя6ва да на федерацията!
рене, изключителност и под. Да ав Уз:рс иОП?"Г0кЯМ или по-малък ви' Застоите в осъществяването 
ли и колко нашата „боева готов- ^°впНпИГРиите Т и^бВ*/,а Се забрави' че основните начала на нашата задиу-
ност" и нашата подготвеност за бор в органи_тв на ФеДеРа4ията не са жност са опасен разсадник наАпо
ХнГт%еа3=Л1?дМа0^МиСт^ - това ^ ^правиГеГа Т™ Гл^атока

ВаНрМаЛК°!к л нето ЪАИповедУениятаТОВкоиатоСХсВаще'- “и' с^ота“'еЧеРепубликанс-
Според Конституцията на СФРЮ ствено се различават от проклами- бс>е пазени^ ^ че8,ьости и ..до- 

в първата глава — а подобно каз- раните начала и принципи, в които стопанства .'„„н.ак РепУбликансмите 
ват и републиканските конституции, инак всекидневно се нълнем и автаР»ично се формират
които приехме еднодушно, единно, Тук частично се блокира нашата за оегипнитв Ла 6 "Л06^ пример" 
с доброволно изразена воля — ка- самоуправителна, делегатска систе па до ООГТ °бщините' С0СТ, ОСТ, 
зва се, че трудовите хора. и наро- ма, тук са най-големите причини на Да ли тогев^™”16 обЩ-=™. 
дите и народностите своите суве- нашите инономически трудности ма достатъчно Чудим' че Ня‘
ренни права осъществяват в социа- тук са източниците на нашите поли и средства ^ ялЙа,а"е на труд
листическите републики и социали- тически проблеми, тук са поводите публините че се стоо“ И3-Вън ре‘
етическите автономни покрайнини, на множество идейни отклонения шности Гзя,.,о?о Д80ини
а със своята свободно изразена Не единствени, но много големи: кията) че иТоадените У автар‘
воля, в унисон съ.с своите истори- С решаването на тези въпроси ня- нерационални че н ма Щ °ТИ 03

ност.

то не можеше да започне или да

Но. и републиките и САП и ре 
гионите и общините и ООСТ имат 
„свой" СК. Какво той работи? Да 
ли той е пасивен и „влакът мина
ва" или е може би и той сред те
зи машинисти? Какво е това с ава
нгарда? Къде е той? Ако имаме не 
доразумения и неединство в полити 
ческия и стопанския живот в стра
ната
що СК не спре погрешните 
ния на всички равнища — 
най-често тъ.нмо комунистите се на 
мират начело на казаните поведе
ния, които ни доведоха до ръба на 
стопанската криза, до застои в раз
витието на самоуправителните отно 
шения, до трудности в осъществя
ването на задружността.

Да повторим думите, които в 
последно време често употребявам: 
СК трябва да заведе ред в своите 
редици с цел да няма безредие в 
обществото. Зная че това СК мо
же, а зная че и трябва!

И на края още едно поръчение 
нъ.м онези, които за всичко това 
обвиняват самоуправлението, демо
крацията, новите конституции, ЗСТ 
и т. н.

НЕ ЗА ТЯХ, НО ЗА НАС

ви имаме ли единен СК? За-
поведе
когато

Първо необходимо мероприя-за това имаше

на равнище

на
В далеч по-благоприятни 

народни условия опитахме 
са- телно благия етатизъм, централизъм 

и останалите „изми", които тези си
ли призиват в помощ. Бяхме тога
ва много по-ранливи, неподготвени 
и затова по-слаби но каквото сме 
днес. Днешните наши проблеми и 
слабости не са продукт на самоу
правителната социалистическа сис- 

нашия федерализъм, 
основаващ се въ,оху конституцион
ната реформа от 1974 година, за ко
ито народите и работническата кла 
са плебисцитно се определиха, но 
на пръв план са последица от не
последователността в техното при
лагане в живот и провеждане.

между
относи-

тема нито на

мо-



Комунист Ш

Обръщане към себе кват по-добри резултати от тези 
през първите шест месеца. Въз
държането е последица на редица 
неволи, съпътствуващи производ
ството. Директорът Тодор Буч- 
кич изтъква, че най-голям проб
лем представлява недостигът на 

тока, водата, скъпа сурова кожа, която нямаме 
транспорта до икономисване на достатъчно в страната за всички 
всички материали. Главни двига- преработвателни 
гатели на акцията са СК и синди
катът. Отделно внимание обърна
хме

(ОТ 1-ва СТР.)
ва какво може да се направи в 
самия колектив за увеличение на 
продукцията и износа. Разисква
нията показаха, че резервите са 
огромни и че при наличните усло 
вия

ната и чужбина, боледуванията, 
неконтролираното потребление на 
електроенергия. Председателят 
председателството на Акционната 
конференция на СК Мнлорад Мар 
кович, заяви: ^

„В организацията на СК е на
правен качествен завой. Сега 
кретно се разработват всички 
дачи и предстои и изпълняването 
им. Секретарите на СК 
те където не се изпълняват 
чите

като се почне от

на капацитети.
Много трудности в производ- 

ството имат и комунистите от 
иа опазване на работничес- Тютюневата ф-ка в Ниш, но са 

кия стандарт, и тази година от убедени, че с по-организирана ра- 
/Ш заети 300 работници бяха на бота и по-голямо ангажиране на 
годишна почивка за сметка 
синдиката. Ако не

може да се постигне голям 
напредък в производството и 
носа ако повече и 
се работи, по-малко

из коппо-качествено 
разпляват су

ровини и репроматериали и 
малко пътува из страната 
та.

за- иа всеки член на колектива може да 
беше спора- ги надделеят. Най кратко, 

зумението за единение „Литопа- би могло 
пир" днес не би

такапо- в среди да гласи заключението 
имал такива по- иа неотдавна състоялата се Ак- 

ложителни резултати. Представи- ционна конференция на СК във 
телните разходи са намалени с фабриката.
30 на

и све- „ зада-
да бъдат сменени, а ще по

ставим въпроса за отговорността 
и на останалите

Подобни погледи върху по-на- 
татъшното си развите имат и ко
мунистите в организациите 
сдружения труд, които съчиняват 
т. нар. група на производителите

те на

членове на СК, сто, а шестте наши ООСТ ,Сега не се поставя въпросът 
сдружиха средства за построява- дали ще можем всички заключе
но на нов обект".

които са безотговорни.
ИНВЕСТИЦИИТЕ — ГЛАВЕН 

ПРИЧИНИТЕЛ НА НЕСТАБИЛНО 
СТТА

на
ния да завършим тези работи, 
понеже трябва да ги завършил!. 
Обезателно, защото как изпълня
ваме производствените

на трактори в Белград. И 
събранията на 
низации на СК

ПО-ИНАКВО ПОВЕДЕНИЕпървичните орга- 
тези дни търсят 

решение как да усъвършенствуват 
съвместното стопанисване,

В оценката за провеждано иа 
мерките па политиката по 
мическа стаиблизация в Чачак се 
подчертава, че в този град 
трудови организации, които не 
работят със затруднения поради 
недостига на валутни средства за 
внос на необходимите

плановеПодобно е положението и в 
„Обнова" —

иконо ние далече не използваме всички 
индустрията за кожа наши мощности, а и нс се дър- 

и текстилни облекла в Шабац. жим винаги като истински ко- 
Този колектив, който със загуби- мунисти" — заяви Властимир 
те си тревожеше стопанските дей- Джорджевич, председателствуващ 
ци не само в община Шабац, но на конференцията, 
и всички, с които стопанисваше,

трай
но да премахнат някои досегаш- 

недоразумения и да се
има

ни дого
ворят за дългосрочна концепция 
по развитието в този отрасъл. На 
тази тема наскоро ще разисква и 
акционната конференция на кому 
нистите в тази

Комунистите от тютюневата 
започна да се поправя благодаре- индустрия съзнават 
ние на ефикасните мерки по ико
номическата стабилизация.

По-рано, именно.

репрома
териали. Главният причинител 
нестабилността все 
стициите. Посочват се — 
на фабриката за резащи 
болницата. Някои обекти като, 
например, Фабриката за смоли и 
автобазата в Коневечи, крито тря 
бваше

на —че разпреде- 
добрб, че в адми 

нистрацията повече получават 
нерегули- по-малко труд, че чуждестранните 

раните самоуправителни отноше- лицендзии им отнасят големи ва- 
ния и бездейността на обществе
но-политическите организации но- много харчат енергия, че непотре 
влияеха за чувствителното намал бно на страна купуват много ре- 
яване

пак са цнве леиието им не егрупа, след което 
ще последва работа върху доиз- 
зграждане на съществуващото са- 
мо управител но споразумение 
единение на организациите 
сдружения

примерите 
алати и

с

за лутни средства, че неоправданона
труд па пронзводяте- отдавна да се завършат 

стоят като своеобразни паметни
ци на инфлацията и дестабилиза- 
цията. По парвило обектите се 
строят дълго. Преди да се запо 
чне с построяването специалисти
те обикновено дават обширна до
кументация относно рентабилно
стта на обекта, обаче колко са 
били прави се вижда едвам ко- 
гато се пусне обектът. А някои 
фабрики, като фабриката за смо 
ли „1 май", са строени толкова

лите на трактори.
На събранията в двадесетте 

първични организации на СК в 
Сложната

на производителността, зервни части, че не изнасят кол 
рентабил- кото биха могли, че доходнотоикономичността и

ността на стопанисването. Съчи- свързване в трудовата и сложната 
пени бяха мерки по икономиче- организация не е такова каквото 
ската стабилизация в колектива, трябва да бъде. 
които във всяка ООСТ ясно оп
ределиха задачите, срокове и от- Акционната конференция са ми- 
говорните за изпълняването на нали двадесетина дни, в колдкти- 
същите. Тръгнало се всъщност от ва е налице по-инакво поведение, 
всеки отделен човек. И резулта- Чувствува се, именно, че и работ 
тите не изостанали. През първото ниците, които не са членове на 
полугодие на тази година отбеля- СК, са възприели становищата на 
зали положителни резултати. До- 21 заседание, защото как инак да 
ходът е увеличаван в размер 162, обясним пълният отклик на зае- 
чистият доход 172, а личните до- тите да дойдат на работа и в из
ходи в размер от 150 на сто, до- теклите две неработни съботи, 
като същевременно разходите се за да се отговори на поръчките 
увеличават по-бавно от съвкупния иа чуждестранните купувачи, 
приход: със седем индексни точ-

организацпя на сдру
жения труд „21 май" комунисти
те, подтикнати от становищата на 
21 заседание на ЦК на СГОК, кри 
тически говориха за слабостите 
в своя колектив. На това ги ка
рат и не така добрите резултати 
в шестмесечното 
Поради недостиг на суровини все 
по-трудно се стига до репромате- 
рали. Забелязва се намаление на 
на прозводител ността; плановете 
по износа не се реализират, а не
довършените имвес тиции силно 
обременяват дохода. Поради 
нар. субективни причини — бра-

Макар че от заседанието на

стопанисване.

дълго, че дори и чуждестранният 
партньор потърсил да му се вър
нат вложените пет милиона дола
ра преди завършаването па рабо
тите.

„При нас в „Литопапир" — 
заяви работникът в този чачан- 
ски колектив Никола Радойчич 
— всички програми разгледаха 
всички ООСТ и ясно определиха 
ха задачите. Правят се икономии,

т.

куваните стоки през първите 
шест месеца отнесали равно — 
шест милиона динара, а увелича
ват се и командировките в стра-

ки. Подготвили: О. Кович, В. 
Филипович, Н. Богосавац, 

Д. Ганч — Глишич и 3. Павлович
Как ще мине „Обнова" с де

ветмесечното стопанисване? Тук 
не обичат да предвиждат, но оча-

предишните години. До средата на септем
ври са изключени 41 членове (1980 — 21). 
Причините за това са: незачитане на само- 
управителните права на трудещите се, наци 
опал на нетърпимост, груповищина и фрак- 
ционерство, политическа неотговорност и 
т.н. Малко повече от половината са изключе 
ни поради бездейност, неплащане на член
ски внос и подобни нарушения. Бездейни 
най-вече са пенсионерите, които не плащат 
членски внос и не идват на събрания- Ин
тересно е, че въпросът за отговорността на 
членовете на СК в Марибор принципиално се 
поставя само в стопанството, докато в из 
вънстопанските дейности още няма същин 
ска идейно-политическа диференциация (само 
един пример на изключване).

И в някои други общини в Словения 
очевидно видима е идейно-политическата ди 
ференциация в СК. Причините за присъжда
ме на най-остри мерки са политически, а 
след това бездейността и подобно. Така от 
организацията на СК в Целье тази година 
са изключени 9 членове, в Нова горица — 
8, Словенски Коннци трима, в Йесенице пе
тима, в Домжалс петима.

От броя иа изключените значително по 
-голям е броят на отчислените и иа онези, 
които тази година са напуснали СК. Броят 
ма отчислените членове е увеличен поради 
това, че при среждане на евиденцията в от
делните общини са изоставени членовете, ко

(НА 4-та СТР.)

ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В СК В СЛОВЕНИЯ

Силата на примера
се утвърждива отгоВ средите, където и на по-високи равнища последователно

членовете иа СК, лесно можеда се извърши диференциация и в първичгориостта на 
ните организации на СК.
Нина Компарич

В разговорите за Съюза на комулис 
тите в Словения главно се подчертава, 
той постоянно числено се увеличава и ук 

остават цифрите за 
членове, за излезналите 

Съюза иа комунистите или отчислените от 
евиденция. Тази година, до края на 
густ, от СК на Словения са изключени 
членове (в цялата 1980—308), отчислени 
евиденция 496 членове (в 1980—756), а СК на 
Словения са напуснали 368 членове (минала
та година — 368).

Докато в предишните години се счита 
шс, че най-честите причини за изключване, 
са бездейността на членовете, неплащане го 
на членския внос, пък и някои идейни не
съгласия (венчаване в църква и други вер
ски обреди), в последните две години в цеп 
гъра на вниманието идва идейио-политичес- 
ката диференциация, макар че това все още 
не е преобладаващо.

Така например, в общинската органи 
СК на Словения Любляна — Бичзация на

— Рудник е поставен въпроса за отговор
ността иа членовете па Общинската конфе
ренция на СК, и от 22 члена са 
11 поради пеактивпост, а па отделни члено 
ве са присъдени 
мерки. Разглеждана е и работата на коми
сиите към Общинската конференция иа С1С. 
Такава работа, започнала в органите иа об
щинската организация била „пренесена” и 
в първичните партийни организации. Така 
са разпуснати две първични организации 
на СК (Жимници и Студентски център), а 
при установяването на отговорността на ко
мунистите петима членове са изключени и 
са присъдени повече други възпптателно-по 
литически мерки.

И в мариборските общински орга
низации иа СК идейно-политическата дифе 
ренциация е по-силно изразена отколкото в

чс

репва, а на втор план 
изключените

заменениот
възпитателно-политическиав-

243
са от



4к Комунист ..... .....
НАН ДА СЕ ОЦЕНЯВА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО

Критерии, които (не) съществуват
ШШШШ
остава на началната точна. Да со танипа изисквания, шото в худошо ма I 
надяваме, че този пит нямо да бъ
де така.

Агим Маля

Литературното творчество ряД- 
ко става предмет на обсъждане. 
Случва се да мине по-дъпго време, 
а никой в нашия обществен живот 
да не каже нито дума за тази об
ласт на пресъздаване на квинт-съ,- 
ществените човешки стойности. Ка 
кво през това време правят творци 
те? Те творят. Пълнят чекмеджета
та и рафтовете на библиотеките, 
„създават море от стойности, които 
биват равнодушно наблюдавани" — 
както би казал Д. Ниш в ,,Час по 
анатомия". После идва някой повод, 
някоя среща на писателите, пъ.к на
дълго и нашироко се разисква за 
всички недостатъци, изследва се 
мястото на литературата в общес
твото и обикновено винаги'се стова 
рва на литературната критика, коя
то не играе ролята на „помощна му 
за" и която е „отбелязала упадък" 
и която е „навлезла в период на 
тежка стерилност" и др.

Накво да се прави? Нак да се 
излезне от това положение?

Проблемът е там, както заяви 
един от участниците по време на 
срещите в Прищина — че това де- 
то се тук каже и не остане тук, да 
се оживотвори в практиката и по
ложението да се мени по-добре. 
Действително сме свидетели на 
многобройни срещи на творците, 
които се провеждат в нашата стра
на и на които идва до излияние на 
резигнация и незадоволство от мно
жеството слабости вътре в нашето 
творчество и литературния език; из

НА ПОЕТА ЛАЗАР ВУЧКОВИЧВ ПАМЕТТемата, която Оо определена па 
разговорите нп Поетическите срещи 
..Лазар Вучкоиич", подтикваше одии 
от проблемните въпроси, който со 

до литературната критика 
днес и тук. Организаторът па Сре
щите трябваше да има придкид кои 
текста ка всестранните усилим па 
прогресивните сили в нашето общо 
ство щото във всички области 
нашата обществена активност да сс 
освобождаваме от затвореността и 
ограниченията, всякаде, въ.в всяка 
среда, да се откриват чрез общува 
не (този т,т: литературно) между 
числящите се на нашата общност.
И на края. литературата най-малко 
търпи затваряне в някъ.ква импро- ственото пресъздаване на света да ределен регион — принадлежи на
визирана черупка, каквато и да е поривите, които идват от нялото човечество.

регионална, национална или (| г|0-тесен (но и ло-широк) кръг, 
някоя друга. Когато говорим за то- в ко,-то живее примерите от све-
ва, отново става актуална мисълта товната литература показват, че мио между областта, като източник на
на А. Г. Матош, както забелгза кр зина селики писатели •— като се по- темите и поетическото вдъхновение
тикът П. Матвеевич: .....ка ва ц чне от Балза1|1 фокнер, Хемингуей. и, от друга страна, и на критериите 
би имала една нацго у УР • еЛИОт и други — са рисували обра- Из които всичко това се подчинява
ция?^Произведенията0 Гито Гужщ зите - нафората от своя по-тесен Какт0 изтъкна критикът М. Гюрчи 
само на една раса, са инфериорни. лонус среда, обаче успяли са да ги нов, тряовало би да се набляга вър 
Силата на иултурата на един народ направят универсални благодарение ХУ единствените критерии ка теоре 

1 7 тино-литературен план. които ще по
служат като основа за правилно оце 
идване на всяко литературно произ
ведение, независимо от средата, в 
която е създадено.

В течете на два дни - 8 и 3 октомври, «олиото продъ-

организации и др. Вс.игда бяха топло приети от любителите на 
поетическата реч. На втори,, ден от срещата бе организиран рал- 

,,/огослаисните литературни стойности и

отнася

регио-
говор па темата:
калните критерии", в който участвуваха около двадесетина 
сатоли, литературни критици и културни работници. Срещите

литературна вечер, организирана в дома „Боро и Рамиз

1Ш ли
за-

кършиха с 
а Прищина.

тя
Затова е потребно различаване

не лежи във възможността на от
хвърляне и изтласкване, но в сила
та на абсорбиране на възможно по
вече чужди елементи. . . "

на художествената сила. Най-нов 
пример в това отношение представ

лява колумбийският писател Г. Г.

Когато се говори за системата 
на оценяване на литературното твор 
чество и когато пред литературната 
критика се постави искането да 
уеднакви критериите, случава се да 
се пласират и мнения, според които 
литературната критика з една репу
блика или покрайнина трябва да да
де литературна оценка на творчес
твото в тази среда. Такова станови
ще, както бе оценено на споменатата 
литературоа среща, е неприемливо. 
Противлоложно ка това, нужни са 
оценки от литературната критика на 
една среда за произведенията, ко
ито се създават в друга среда. Са

ло такъв начин литературната 
критика ще постигне уеднакяване 
на трайната система на оценяване, 
а творчеството би минавало през 
истински литературни критерии.

Силата на примера
(ОТ 3-та СТР.)

ито никаде не са се включили в СК или 
са неактивни.

Членовете, които напускат СК 
причини най-често изнасят: болест, 
членски внос, недоразумения и недоволство 
в средата където работят и подобно. Харак- 

напусналите СК най-вече 
и пенсионе- 

са онези, които са 
приети в последните няколко години.

От много примери може да се утвър 
ди, че първичните организации гледат как 
се поставя въпросът за отговорността в ор 
ганите на общинските организации на СК 

други равнища. Там където има добър 
пример, където за безотговорно или иесамо 
управително поведение последва съответна 
санкция и в първичните организации на 
СК политически климат е добър Затова от

повече общински организации на СК пре 
дупреждават, че възпитателно-политически 
те мерки присъдени на бившите функционе 
ри в САП Косово (и в други подобни при 
мери) не са съответни. В първичните партии 

организации констатират, че заради то- 
по-трудно ще бъде да се присъждат най- 

строги възпитателно-политически мерки на 
членовете, действуващи дори и противопо 
ложно на политиката на СК на Словения и 
на СЮК, тъй като политическата 
ято хората правят тук е по-малка от онази, 
която евентуално направят функционерите 
на виеше равнище, където и последиците са 
по-тежки. Толкова повече защото последният 
пример в Косово е още пресен. От общините 
предупреждават, че тази несъответствуваща 
мярка и осуетява съответното предприемане 
на мерки във всички други среди.

като
висок

ни
ватерно е, между 

има квалифицирани работници 
ри. От тях най-много

МОвреда, ко-
-

и на

Това изискване обуславя Друго 
главно практическото, изискване,

но твърде значително — потребата 
от превеждане и издаване 
ратурните произведения от една сре 
дв в друга. Макар че повече пъти 
бе разисквано за

на лите-

Комунист този проблем, все 
пак малко е сторено за оживотвори 
ването на тази инициатива. Затова 
пред творците се поставят трайни 

всичко, налага 
в социали-
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МИЛОВАН СТЕФАНОВИЧ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД. ИЗ РАБОТАТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В КОСТРОШЕВЦИ

АКЦИИТЕ ДА 

ПРЕТВОРИМ В ДЕЛА РАЗРЕШАВАТ СЕ КОМУНАЛНО 

БИТОВИТЕ ВЪПРОСИПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Но- 
оперативния съюз 
меделие и горско 
ство на

Председателят на Общи-
СР с СГан- град' Сим?оИнНа Захариев

еан Стефанов^6”* "
обществено - политически тази насока досега' са ппа 
и стопански дейци от Юш- вени опити обаче 
номоравски регион на 23 ти все още няма Рп„»п т' 
октомври тази година посе се проенти елабооатиР нп 
™ Босилеград, където во- когато трябвадаР отпочне 
ди разговори с членовете изграждането те отказват 
на Координационния отбор Примерът за изграждане на
МораваИПРИи “ Пр0екта фабр^а За преработка на 

„морава Пие други об- картофи, за чието изтаж-
стоп1нскиПлеИ-ТИЧеСКИ и дане даде съгласие и обе- стопански деици от общи- зпечи средства Републи-
ната. Главен акцент в раз- канският фонд за насъоча-
сегамтпт6 сложен върху до кане развитието на недос- 
сегашното реализиране на татъчно развитите краища 
Проекта Морава II", за- а чието изграждане се от- 
дачите за по-нататъшното срочва е факт който 
МУ Цялостно осъществяване ри за казаното 
и за

СеЛа: ^КостРошевЦИ. Сухи дол и Паля) в 
Т,3” _местна Общност са електрифицирани, а поч 
г" "а сто от домакинствата имат питейна вода. 

рои се мост на Кострешевска река.

по зе- нската ме се завърщат, поддър
жат ги. Имотите обаче ос 
тават необработени. Мла 
дите се школуват и оти
ват. Вследствие на после 
диците от миграцията т.е. 
поради липса на учени
ци през настоящата годи 

не работят основните 
училища в Кострошевци и 
Сухи дол. Училището в 
Паля е закрито още през 
1976 година.

в
НИТО е малка, 

много голяма, нито
нито но развитите краища — 

местната общност взе уча 
стие
нара и в работната ръка

„ пък
селата Кострошевци, Су
хи дол и Паля са много 
отдалечени

само с 90 хиляди ди
наедно от дру- 

та трудещите се и гра 
жданите да не могат да 
осъществяват

го.

делегатски
те си и самоуправителни 
права — казват за местна 
та общност 
ци, която има около 3000 
домакинства и около 500 
жители. И трите 
имат едни и същи цели в 
развитието см и местната 
общност с

— Влагаме усилия да 
спрем това явление, оба
че не успяваме много — 
казва Евтов. А

Кострошев-

условия 
има, даже всекидневно 
ги подобряваме. Почти 
90 на сто от домакинства 
та имат хубава питейна 
вода. Правим усилия да 
подобряваме снабдяване
то, а трите села не са ве
че онези, които бяха ня
кога

гово- села
обществено-икономи 

ческото и стопанско разви- 
на Босилеградска общи

Накрая председателят 
Кооперативния 

но земеделие и горско сто
панство Милован Стефано 

- още вед- 
ще обсъдят обществе

но-икономическата 
вдателност

обществено- 
политическите си сили съ 
'здава условия и прави уси 
лия те наравно да се раз 
виват.

тие на съветна.
С досегашните резулта 

ти на това важно начинание 
на Босилеградска 
гостите запозна Васил За
хариев, референт по сътру 
дничество

вич заяви, че те 
наж М. Евтовобщина,

електрическите 
уреди са съставна част на 
домакинствата и съвреми 
ето се чувствува на всяка 
крачка. Но, хора както и 

доброволния, всички други — общочо- 
труд, както в тази така и вешкото желание винаги 
във всички предишни ак
ции.

Миграцията, както под
чертава Евтов се чувству 
ва в местната общност и 
остави следите си. Но, хо

опра- 
за изграждане 

то на посочената фабрика 
в Босилеградска 
На трудещите 
низацията 
нека дейност „Напредък”о 

става изтъкна той, по-обсто 
йно да разработят

— казва МИРЧА ЕВТОВ, 
председател на Съвета на 
У«естната общност, 
подчертава огромното зна 
чение

— През настоящата го 
дина
и Паля, последното нееле 
ктрифицирано село в мест 
ната общност, а за прокар 
ването на 4—километрова 
мрежа с високо напреже 
ние от Кострошевци и за 
мрежата с низко напреже 
ние изразходвахме около 
2800 хиляди динара. Съ
щите главно обезпечихме 
от Фонда за насърчаване 
развитието на недостатъч-

съ.с селскосто
панските производители при 
Основната

електрифицирахме
община, 

се от орга- 
за селскостопа-

като
организация за 

селскостопанска дейност 
Напредък" от Босилеград.

на

Между другото той посочи, 
че Проектът „Морава II" да 
ва голяма възможност в то 
ва отношение, обаче 
ществяването му досега не 
върви с желания темп. От 
заплануваните 56 мини-фер 
ми в настоящата 
досега само 27 селскосто- 
паски

да се върви напред ги во 
ди в промишлените цен 
трове във вътрешността 
на страната.

Понастоящем в Костро
шевци през реката се из 
гражда мост, а строи го 

домовете си. Въвеждат во Горското имущество от 
Д^»__2[ок, от време на вре Враня, на което местната

общност е предала око
ло 12 000 ха площи, зале
сени с млади фиданки 
през миналата година от 
Съюзната трудова акция. 

Местната общност в 
Пирот през Висок, когато момента има над 600 хил 
този път се строи със ско 
роотта на охлюв! И край
но време е вече да не се 
търсят обективни причини 
когато те не съществуват.
Време е вече да се потър 
си същинския виновник на 
тази нередност. Още пове 
че когато се знае, че дви
жението между Сенокос 
и Димитровград се отвива 
през Вндлич по стария път 
който отдавна е заличен

проек
та за обезпечаването на су 
ровина, защото изгражда
нето на такава фабрика с

осъ-

такава мощност, без суров 
ина никак не е обществе
но оправдателна.

рата напълно не напускатгодина,

М. Я.производители са 
подписали договора за от
криване на същите. В мо
мента за подписаните дого 
вори се очаква да даде съ, 
гласие и Регионалният кре
дитен отбор в Лесковац, а 
ведно с това и да отпусне 
средства за откриване на 
същите.

Взимайки участие в раз
говора Стефанович изтък
на, че до края на текуща
та година, пред всички об
ществено-политически сили 
в общината стои неотлож
на задача: колкото е въз
можно повече включване 
на селскостопанските про
изводители в акцията, ко
ято е от значение не само 
за Босилеградска община, 
но и за региона, па дори 
и за републиката. От осо
бено значение е, заяви 
Стефанович, в Проекта да 
се включват млади селско
стопански производители, 
които те останат 15 и по
вече години на фермите.

Другарят Милован Сте
фанович особен интерес 
прояви за сдружаването и 
доходното свързване на сто 
папските организации 
Босилеградска община 
мощните промишлени ор
ганизации от по-развитите 
общини в региона и репу
бликата. В сегашните обс
тоятелства, когато се води 
борба за суровини, енер
гия и хоана, то представ
лява добра основа за още 
по-ускорено развитие за
напред, особено на стопа
нството в целия регион и 
на всяка община лоотдел-

ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО

Забравени мостове
За непостроените мостове 

на Бела вода и Славния пи 
сахме в нашия вестник ня 
колко пъти. Ако се пов
тарям това се налага от 
факта, че покрай нашето 
писане и гласът на насе
лението от Горни Висок, 
его мостовете 
тази есен непостроени.

Да повторим историята 
за ония, които за пръв път 
чуват за тази нередност.

Преди три години се ас
фалтира пътя от Височка 
Ръжана до село Славния

пътя и радостта на населе 
иието.

Често пъти се говори, че 
главната причина за това 
защо обектът не е довър
шен са недостигът па фи
нансови средства. Това не 
може да бъде. Известно е 
че довършването на тази 
част на пътя, са предви
дени и средства за изграж 
дане на двата моста. След 
това, това са незначителни 
средства, и не може да се 
оправдава 
до три години, дори и ако 
СОИ-за пътно строителст
во не е имала достатъчно

яди динара и до края 
годината е запланувала да 
извърши поправка и раз
ширение на няколко .мах
ленски пътища. Същевре
менно пред нея стои за
дача да извърши настил
ка на пътя Кострошевци 
— Паля в дължина 
4 км. Не по-малко внима 
мие тя ще посвети и на 
провеждането на водопро 
води за домакинствата, ко 
нто все още нямат вода.

на

остават и
от

от пътните карти ма стра 
ната?!

закъсняването

Б. Николов В. Б.и по този път значително 
подобри движението за Би 
сок. Обаче двата малки 
моста, на Бела вода и Рос 
омачка река в Славния ос 
изключително трудни усло 
вия все пак, 
на Автотранспорта от Пи 

линията

БОСИЛЕГРАД

Курс по кроена и шиена 
в с. Дукат

сродства.
Касае сс до крайна без 

отговорност. Преди всич
ко отговорен е и СОИ-а за 

шофьорите пътно строителство от Ниш 
а след това компетеитите
от Пирот и Димитровград, т.г. Центърът по икономи 
които недостатъчно се ан- ка и домакинство „Дани- 
гажираха в тази работа да ца Вуксаиович” от Леско 
се доведе до край. вац в съдействие с Кон-

Когато става дума за нс ференцияга за обществена 
дейност на жената при 
ОК иа Социалистическия 
съюз иа трудовия народ в 
Босилеград, в село Дукат 
ще проведат курс по кро 
оне и шиене. За курса 
проявили интерес до се
га има над 20 курсанти, 

Димитровград и което значи, че иемогат

В началото иа ноември още да се запишат. Да 
добавим, че подобен курс 
миналата

от рот поддържат 
с Пирот- Г. Криводол. Сега 

се поставя въпроса: дали 
и тази зима автобусите ма 
това предприятие ще пъ
туват до Краводол? По вси 
чко личи, че движението 
на гази линия ще бъде пре 
късната. През зимните ме
сеци, когато реката се за 
леди, твърде трудно е ав 
тобусите да я минават.

Напразни ще бъдат уси
лията за асфалтирането на

година се про 
веде в Босилеград, от кой 
то посетителите 
ха твърде доволни. Съще 
временно тря и миналото

остана-

построените мостове във 
Висок трябва да се запи
таме: кога ще бъде довър 
шеи въобще пътят от Сла 
випя до Криводол в дъл
жина от осем километра/! 
И кога ще се осъществи 
идеята за свързано движе 
пие от

дпшиият и тези които ще 
се проведат в Боснлеград- 
ска община ще бъдат от 
голямо значение за по-на 
гатъшното развитие на до 
мантото ръкоделие.

М. Я.но.
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ПО ВЪПРОСИТЕ

БОГАТ КНИЖЕН ФОНД
да со следи дневната, сед
мична и друга преса, Кул
турният цедтър о абонирал 

пуннтове

ЕЖЕГОДНОТО НАРАСТВАНЕ БРОЯ НА 
БИБЛИОТЕЧНИТЕ ПУНКТОВЕ НАМАЛЯ 

НА ЧИТАТЕЛИТЕ — УЧЕНИЦИ
а ВЪПРЕКИ 
КНИГИТЕ, В
ВА БРОЯТ библиоточнито

мп по един ежедневник, со 
дмичника „Братство" и де- 
турният цонтъ,Р о абонирал 
донато в градената биели- 
отока се получават два ожо

БИБЛИОТЕЧНОТО де рата на читателския съст- 
Босилеградска община ав, броят на прочетените 

книги не намалява и ще
НА

ло в необходимотоотделясе Култу- остане на равнището на ми 
палата година: общовнимание. В новия

надцентър градската бирен всички изданиядневника,
„Политика" и още над

20 хиляди книги са взетиблиотека се помества в ед на прочит миналата година, 
а толкова ще бъдат взети 
и тази година. В Босилег-

мапомещениено съвременно 
което дава добри възмож- 21 публикации от различни 

издателства навред от ст-ности за развитието на та-
рад и Бистър броят на взо раната.зи културна дейност. тите книги за прочит еже- обща оценка,СпоредКнижният фонд на град-- докато вгодно нараства, дневно няколко десетки учобиблиотека заедносната пунктове нама-останалите заинтересо-ници и други 

вани лица идват в библио-
с библиотечните пунктове в 
Бистър. Долна Любата, Го
рна Любата и Горна Лиси- 
на възлиза на около 25 хи-

лява.
Тази година и броят но теката да взомат книга за

прочит, или пък да проче
тат вестник или списание.

читателите също ще оста
не на миналогодишното раляди книги. Безспорно най. 

богата е градската библио- внище: общо над 1600 ду Да напомним накрая, че
в тазгодишната манифеста 

„Месец на книгата" е
ши. Вече казахме, че учетека с около 15 хиляди кни

са преобладаващоги, след това Бистър с около 
6 хиляди, Долна Любата с

ниците циято мнозинство, но книгата провеждане-заплануваное недостатъчновсе ощетри хиляди книги и прочие. то на една литературна ве-сред зае-популяризиранаКогато се има предвид ч
броя на населението в об- ' тите, чиийто брой в цялата 
щината — над 14 хиляди община възлиза на оноло 
души, очевидно е, че броят 1100 души. Това пречи

за създаване на библиоте-

чер с участието на с/,вре
менни поети и писатели от

и народността и републината.
Ст. Н.на книгите съвсем е доста

чни пунктове в промишле
ните трудови организации, 
които нямат ни съответни-

тъчен. Още повече, че ня
колко хиляди тома има и 
в училищните библиотеки.

Въпреки че намалява бр- те условия, 
оят на учениците, които пре Градската библиотека и 
дставляват преобладава- библиотечните 
щото мнозинство в структу-

Преглед на списание „Мост"
пунктове 

и като място, където може си”- В тази рубрика е разказът на 
ТИЦА ЦВЕТКОВА — Път, печатан 
по предложение на журито на Наг 
радния конкурс на „Мост". Читате 
лмте могат по-обстойно да се запоз 
паят с част от студията на д-р Воя 
Марянович — Преднвоенните разка 
зи на Бранко Чопич.

Книжка 70 (юли и август 1981)
В най-новия брой на списание 

„МОСТ", който излезна от печат те 
зи дни са поместени твърде интере
сни и актуални материали от нашия 
обществен и културен живот. Зато 
ва спираме вниманието върху съдър 
жанието на този брой и някои ма
териали, които според наше мнение, 
ще предизвикат по-голям 
всред читателите.

ОТКРИТ ПАНАИРЪТ НА КНИГАТА В БЕЛГРАД

Рекорден брой издатели
Традиционно се органи 

зират и изложби, между 
които централно място 
заема изложбата „Литера 
турата на НОБ-а и литура 
рното творчество за НОБ 
и социалистическата ре 
волюция в Югославия 1941 
— 1945", с над 1500 загла 
вия.

НА 28 ОКТОМВРИ т.г. 
в централното хале на Бел 
градския панаир бе открит 
26-ия международен Пана 
ир на книгата, най-големия 
преглед на издателската 
дейност у нас. На Панаи 
ра участвува рекорден 
брой издателства от всич 
ки републики и автоном 
ни области —
180.

Тази година голям ин
терес проявиха и чужде

В рубриката „Наука” са помес 
тени четири материала. Чрез широ 
кия обсег на разглеждане на въл-

интерес

росите те имат и практическо зна
чение. Тясно са свързани с актуал 
ния политически момент у 
Д-р ДОБРОСЛАВ БЙЕЛЕТИЧ разгле 
жда социалистическото самоуправле 
ние като принос за развтпе на мар 
ксическата мисъл, д-р СЛОБОДАН 
ВАСИЛЕВ

мост нас.

повече от
По повод 20-годишнина 

та на необвързването се 
проведе среща-разговор 
между издателствата 
развиващите се страни, на 
което се говори за взаим 
ното сътрудничество в из 
дателската дейност.

Литература • ишкуство • наука • о»щсстаени вVПРОСИ
пише за планирането и 

на възпитател но-програмирането 
образователната дейност на младеж 
ките

70странни издателства — 
издателства

от
трудовч акции д-р ЦВЕТАН 

ВАСЕВ и ПЕТЪР ТАСЕВ
участвуват 
от 40 страни на Европа, 
Азия, Африка и двете Аме 
рики-

пишат за
стопанското развитие на Димитров 
градска община като хвърлят 
лина и върху стопанското развитие 
на региона и страната. При това се 
ползват с много статистически 
ни, а все пак на един 
език

рвшша$жввн1вгш
свет

БОСИЛЕГРАД
дан- 

достъпсн
доближават цифрите и фак 

тите към по-широк кръг читатели. 
Още една актуална 
стопанство с езика на учения се раз 
глежда твърде обстойно. М-р А ПО 
СТОЛ ТОДОРОВ 
стопанство у нас в процеса 
комическата стабилизация.

Научко-образователна емири*
В рамките на училищна

та програма по образова
ние и възпитание за тази 
учебна година, учениците 
от трети клас на централ
ното основно училище „Ге 
орги Димитров" от Босиле- 
гради трети и четвъти клас 
от подведомоствените му 
училища в селата: Райчи- 
ловци, Млекоминци, Гложие, 
Груинци и Милевци, съвме
стно с преподавателите, 
през миналата седмица про 
ведоха еднодневна научно- 
образователна екскурзия, 
като посетиха Враня, Вла- 
дичин хан и Сурдулица. 
Във Враня учениците посе
тиха Памучния комбинат, 
където се запознаха с про 
изводството на различни 
памучни тъкани и промиш
ления цех за нонсервиране 
на овощИя и зеленчуци.

Във Владички хан, те по
сетиха фабрика „Делишес" 
за косервиране и прера
ботка на овощия и зеленчу 
ци и производство на беза
лкохолни питеита.

В Сурдулица 
от Босилеград 
града и се запознаха с ре
гулирането
с помощта на светофари.

тема — селското

пише за селското 
на ико

учениците
разгледаха В рубриката „Литература 

тво" читателите
В рубриката „Педагогическа пра 
?" АСЕН СТОЕВ

и изкус 
могат да се запоз 

наят с най-новия разказ на МОМИР 
ТОДОРОВ, Мироновите 
и този път потвърждава 
тературни склоности към късия раз 
каз и твърде впечатлителни личнос
ти. СТОЙНЕ яНКОВ преведе и даде 
бележка за творчеството на македон 
ския поет ПЕТЪР БОШКОВСКИ,' ко 
гото оценява като поет, който „с раз 
бираема, съдържателна и високо ор 
ганизирана реч говори за левента 
които побеждава непобедимото; 
сява това, което не

ктика 
фесионалната

на движението пише за про 
ориентировка в соцн 
самоуправително ооалистическото

щество.
дни, който 

своите лиСредствата 
ната екскурзия, 
обезпечиха, 
шипков плод с малко доп- * 
лащане от училищния фо
нд, предназначен 
цел.

за проведе- 
учениците 

от събрания от,„БеЛе55ката на ДРАГИЦА бойо 
ИЧ за Лексикона на НародоосвоОо 

дителната война и революцията
Югославия е твърде полезна, 
говори за една книга, която 
ромно значение в

в
за тази защото 

има ог-Безспорно е, че екскур
зията е от полза за самите 

ще има голя-
нашия културен 

живот и издателска дейност. 
Списанието

ученици и 
мо значение в процеса на 
обучението.

е илюстрирано с но 
донков" на скулптоРа ДУШАН

спа
може да се спаМ. Я.

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО * 30 ОКТОМВРИ 1981



Младежка трибуна * Младежка трибуна
СУРДУЛИЦА

ССМЮ-ЕДАТЕЛСТВОТО НА КОНФЕРЕНДИЯТА на

МЛАДИТЕ - НОСИТЕЛИ НА БОГАТ 

КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ Да се мени отношението 

изостри отговорността
Обсъждайки, едногодиш 

ната си дейност Общинс- 
конференция на Со

циалистическата младеж 
в Сурдулица констатира, 
че са .постигнати 
телно високи

Председателството на 
Конференцията на Съюза 
на социалистическата мла 
деж на Югославия оцени, 
че и в младежката о^>га 
низания не се действува 
достатъчно за изменение 
на отношението и изостря 
не на отговорността в ре 
ализацията на становища 
та и заключенията от 21 
заседание на ЦК на СЮК. 
Затова младите трябва 
да раздвижват акции там, 
кьдето с действува*дето си 
могат да допринесат за 
по-рационално стопанис
ване. Обществено-иконо
мическият момент изиск
ва, бе изтъкнато на засе 
данието, гласно да се ка 
жат имената на обгези, ко 
ито с безотговорността си 
на практика обезсилват 
официалните насоки.

В дълготрайната борба 
за стабилизация на иконо 
мическите отношения най

средства — младите си обе 
зпечават сами

образование, безлираио 
чието правилно постанов 
яване и съществено внед
ряване ме могат да 
очакват правилни кадрови 
изменения. В тази област 
трябва да се намират въз 
можностите за преодолява 
не на безработицата, коя
то най-много 
дежите и девойките.

Наред с това, 
важно е идейно-политиче 
ското действуване на мла 
дите и развитието на са-

Южноморавски регион, а 
срещата между града-до
макин и Лебане 
премина в истинско 
турно съревнование.

народна но 
сия, а не малък е и броят 
на музикалните изпълни
тели и певците-самодейци. 
Освен това, срещу държав 
ните празници почти 
всички селища на община 

младите

ката
наистина 

кул-
се

сравни- 
резултати на въвкултурно-забавното 

Наистина 
добри успехи лз младежки 
те трудови акции, спорта 
и физическата култура, 
идейно-политическата ра
бота. Но успехите.

Сериозна трудностполе. за ра
згръщане на още по-голя- 
ма дейност

постигнати са ! а изпълняват 
подходящи културно-забав 

най-често
представлява 

помещения. В
онези селища, където има 1 
помещения — те са в дос
та окаяйо положение, 
го пречи на младите 
организират и да разноо- 
оразят дейността си. А в 
редица

засяга мла-
липсата нани програми.

твърдесъставени от рецитали, ре 
волюционни песни и 
чие. Такива

в кул
турата показват, .че еже
годно младите от Сурд\7- 
лишка община проявяват 
все по-голям интерес за 
различните области на мла

про-
програми през 

отчетния период са изпъл

кое 
да се

мо управител ните отноше
ния, като предпоставка за 
демократично решаване 
във всички области на на
шия обществен |Кивот.

Още повече трябва да 
се афирмира доброволни
ят младежки труд. На то 
зи план, освен о*рганизи 
райето на големи трудови 
акции, необходимо е да 
се използуват големите въ 
зможности в доброволно
то трудово ангажиране 

всяка

нени няколко десетки. населени
почти са формирани 
турно-художествени 
жества, т. е. съществуват и 

каквото е например „Пър работят, но все още 
вият глас на Сурдулица", 
от което представител на 
града е участвувал на ре
гионално състезание. Забе 
лежителна културна проя 
ва бе и фестивалът 
културата на младите

места
Организирани са и ре

дица културни състезания,
кул-дежката културна самодей 

ност. ДРУ-

не саДнес на територията на 
общината работят пет кул 
турно-художествени 
жества: „Първи май", „Но 
вица Дойчинович", „Бра
ним ир
септембар", „Ром". Непос 
редствено в тези пет дру
жества работят приблизи- 

■ телно 800 младежи и де
войки от всички среди: 
село, града, организации
те на сдружения труд. Кул 
турно-художествените дру 
жества прераснаха в ис
тински огнища за различ
ни облици на културна 
изява на младите.

регистрирани.

В заключение да кажем, 
че младите, като носите
ли на културния живот 
Сурдулишка община, 
повече
лучават обществени приз 
нания.

дру-

в
все

се афирмират и поДжокич", „Пети -сериозно внимание тряб 
ва да се посвети на спете на младежта във 
мата на средното профи-

на
в

конкретна среда.
БОСИЛЕГРАД с- •- I • >•'

^ • ад ***!»>**. '

Еднодневна трудова 

акция
*}. п !

Ш ■ У ‘

- т1

р
& VМиналата седмица уче- Димитров" от Босилеград 

ниците от средношколс- 
Засега най-дейни са тан кия образователен център 

цовите групи, тъй като тук „Иван Караиванов" и ос- 
не се изискват особени новио училище „Георги подмевма

съвместно с войниците от 
граничното поделение в -Ч1г’. •-г

Г*']щ-чШаЛ;.
На трудова акция

Босилеград, проведоха ед-
грудова акция.

Акцията се проведе в мест 
ността „Рамнн дел" .къде
то учениците и войници
те участвуваха в копане
то на канал за гръмоотвод 
при новопостроения радио 
усилвател. Те изкопаха 100 
канала на дължина от е>1) 
метра около посочения о- 
бект, които около се свър 
зват с нов канал. По тоя 
начин те оказаха ценна по 
мощ в изграждането на то 
зи радиодифузен обект, 
който след приключване
то му и предаването на у 
потреба, значително ще 
подобри приема на радио 
Белград и радио Ниш, чи 
ято чуйносг сега е съвсем 
слаба.

Освен трудова полза, ак 
цията има и културно зна 
чение. Тя още повече раз
вива другарски отноше
ния между учениците и 
войниците, което има го
лямо значение в по-иата- 
тъшиото обществено-поли 
тнческо и икономическо

МЛАДИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД

Предизборната дейност успешно проведена, 
а изборите в първичните младежки организации и 
Акционната конференция ще бъдат подтик и про
дължение на положителните промени в работата на 
младите средношколци

казва Лаза гни активности. Спортна 
та активност ц културно- 
забавния 
вна 
Имат

жкия план - 
ров, са били организира 
ни два випуска на колити 
чсска школа с пад 50 кур 
систн. Значително вил 
маппс са посветили па им 
формирането си чрез учи 
лищнпя вестник „Наша 
младост".

— Всички ние сме обър 
пати към бъдещето и най 
стина добри резултати по 
стигнахме в доброволния 
младежки труд. Но и до 
броволното даване на кръв, 
събирането на вторични

живот са съста 
част в дейността им. 

обаче трудности 
с помещения за изява на 
културно-забавното поле в 
свободното см време. 

Младите все повече уча 
в самоуиравител

Акционната конферен 
ция на Съюза на социали 
етическата младеж в Сре 
ДНОШКОЛСКИя 
лен
в Димитровград, която и- 
ма 480 членове, организи 
рани в 16 първични орга 
низации все повече и по

телпо-възпитателно, органи 
зационно и кадрово ос- 
пособяване и в укрепване 
то ролята на ССМ, въоб 
ще. При това винаги има 
ме на предвид ролята на 
младите в развитието на 
социалиситческото 
управление, делегатската 
система, икономическата 
стабилизация, и укрепва 
пето на най-големата при 
добивка на НОБ — брат 
ството и единството 
зва Сергей Лазаров, пред 
седател на 
конференция 

През изтеклия период 
младите в тази средношко 
лека организация са раз 
гърчали твърде зиачител 
на активност. На идеоло

образовате 
център „й. Б. Тито" ствуваг 

НИд живот в 
а успехът е съставна част 
в работата па първичните 

организации. Обаче

училището,

само им
те, пито пък Акцио 

плата конференция по се 
рмозно се включават в 

на образова 
името, т. е. в насоча пане 

и избирането на спе 
подчертава цналпостите. Както казва 

Лазаров действуването им 
в определянето на учени 
ците

пито
вече е на равнище на за 
дачите си. Това показаха 
и проведените предизбор 
ни събрания, на които 
младите обсъждайки ре 
зултатите си, всъщност 
начертаха изборната дей 
пост и предстоящите си 
задачи.

— Убедени сме, че и-збо 
Ри те ще дадат принос 
към по-нататъшното идей 
но-лолитическо, образова

суровини, горанските ак 
ции и акциите във Фери реформата 
алпия съюз също така 
бяха и ще бъдат наша осо хо 
бена изява 
Лазаров.

ка

Акционната 
на ССМ. В рамките на Акционна 

та конференция активно 
действуват повечего коми 
сии, задължени за подти 
кване реализирането на 
различни дейности и спор

за производствените 
специалности ще се наме 
ри как ма изборните съ 
брания така и в по-ната 
тъшпата им дейност. В. Б.

укрепване на самоуправи- 
телното общество.

М. Я.
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ЗАГАДЪЧНА СМЪРТ Среща на стари революционери: 
Тито и Димитров в София през 
пролетта на 1948 г.

са голяма въорьжс-топа, имали 
на охрана, която п случай неле
галните да се натъкнат на наша 

ще открие огън и ще им 
възможност да се върнат,

названия „Напред", „Под знамето 
нтериациоиалнзма” и Др* об

мисляше колко ли хора са посели 
границата.

ОЩЕ от сутринта започна гол 
яма горещина, същинска 
каквато мможеше да се очаква, 
защото беше юли. Дори и ветрец 
да полъхне, по котловината на Ни 
шава, не можеше да донесе осве 
жение. Докато отиваше в канце
ларията си и се обаждаше на ред 
кнте познати, конто срещаше, 
Драган размисляше за снощната 
вест, която му донесе Мира, мо
ма от съседното село, че дядо й 
починал, изразявайки при 
съмнение, че може би се касае за 
убийство. Дядо й вече беше пог
ребан и тя, беше още много тъж 
на. Каза, че много го обичала. 
Драган обмисляше за предполо
жението на Мира, че дядо й е при 
стегнат, а но е починал от сърдеч
ен удар, както в селото се миел е 
ше... Изведнаж се сепна: защо 
той да се занимава със смъртта 
на дядо й, има си криминални 
органи, тук е прокурорът и нека 
той разясни смъртта на стареца. 
Все пак, разплаканите едри очи 
на Мира непрекъснато го обвзе 
маха и го озадачаваха. Това про
дължи няколко месеца, деня, ко 

дойдоха

чио, нелегалните, като хвърлят 
бомбите, да избягат назад.

Да, нелегалните трябваше да 
бъдат ликвидирани по Друг начин, 
чрез връзки и контакти, което се 
правеха с нашите граждани, или 
може би чрез проникване в сами
те центрове на опия, които ги пра 
щат с такива задачи.

лятна, на н
засадатози материал през 

Най-малко ще да са били трима, 
заключи Драган. На първо време, 
когато започна ппформбюровска- 
та кампания, очудваше се 
нелегалните така незабелязано са 
могли да минават границата. Гра 
1 шпата се охраняваше, поставиха 
се засади, сповеха патрули, 
ше такива п по-дълбоко па терп

даде
или пък охранявани от огъня, ДВ 
проникнат на наша 
Нелегалните бяха в 
да избират момент кога ще вле
знат, минавали са полека ослуша- 
иайкн се и лесно са мижали

територия.
положениекак

да
налучкат къде се намира нашата 
охрана. Достатъчно е било някой 
от нашата охрана да с настинал, 
да се изкашля, или да мръдне с 
тялото си, и да се чуе в потта.

пма- Случаят, който стана известен ' 
една седмица преди това именно 
потвърждаваше новината, че ди-

това
пакторнята, а нелегалните все 

минаваха границата и рядко 
срещаха е нашите органи.

се версантите вече са успели да съз 
дадат свои укрепления посредст
вом които действуват, като 
стремят да проникнат към вътре 
шността на страната. Главната им 
насока беше да събират военни 
и други разузнавателни данни, от
носно шпионаж, и то един тота
лен шпионаж, всеобщ шпионаж 
срещу нашата страна. Случаят, 
за който Драган размисляше бе
ше твърде прозаичен. Учителят от 
една съседна страна, учителству- 
ваще в едно село край града, след 
Информбюро, отказа да се върне 
своята страна, тук се ожени, съз
даде си семейството, дори стана и 
обществен деец, беше 
то шпионин в полза на еднй стра- 

с него^

Сега

се

— ИНФОРМАЦИОННО БЮРО —
УЧРЕДИТЕЛНО събрание на Информационно бюро е про

ведено през септември 1947 година в Полша и е продължило 7 дни. 
В баня Слярска поремба се събрали представители на партиите на 
следните страни: Съветския съюз (Жданов и Маленков), Югославия 
(Кардел н Джнлас), България (Червенков и Поптомов), Румъния 
(Деж и Паукер), Унгария (Фаркаш и Реваи), Полша (Гомулка и 
Минц), Чехословакия (Слански и Бащовански) Франция (Д 
Фажон) н Италия (Лонго и Реале).

В резолюцията за целите и задачите на новата организация 
се казва, че „задачите на Информационно бюро се състоят в орга
низирането и обмена на опит между партиите, 
ходимост, да координира тяхната дейност въз основа на взаимно съг 
тласне".

икло и

и в случай на необ- в
заедно вгато веднаж 

града: той се връщаше от тере
на, а тя от селото си бе тръгнала 
на училище.

За седалище на Информбюро, по нареждане лично на Ста
лин, бил избран Белград, а тук се намирало и седалището на редак
ция, която издавала вестника на Коминформ „За здрав мир и наро
дна демокрация".

В Белград веднага пристигнал Павел Юдин, представител на 
СКП (б) за редактор на вестника, а с него и група съветски „жур
налисти". Юдин вече се ползвал с репутацията * на опитен разузна
вач. През първите две години Коминформ провел само две заседа
ния и на двете извършил нападки срещу Комунистическата партия 
на Югославия.

разкрит ка-
ВВ канцеларията Драган вече 

нямаше време да мисли за Мира. 
Очакваха го всекидневните офик 
новени задачи. Първо взе изявле
ние от войника от заставата Дър- 
беш, който на кон донесе два чу
вала, пълни с инфор.мбюровска ли 
тература: вестници, списания,
афиши; всичко това предназначе 
но за разпространение във вът
решността на страната. На пръв 
поглед личеше, че тези които са 
пренесли тази литература не са 
посмяли да навлезат дълбоко на 
наша територия. Хвърлили са вее 
тниците няколко стотин метра 
край границата и са се върнали 
назад. Граничният патрул, връ 
щайки се от проверка по граница 
та, намерил в вестниците и ги взел.

на. контакт след
затварянето на границата, идваха 
въоръжени нелегални 
иго Iражданите нарекоха дивер- 
санти. В тази работа учителят бе
ше разкрит и арестуван.

В десет часа

лица, ко

го извика шефът 
и кратко както и винаги 

му възложи задача: 
мае със служещия в съда Стеван, 
които преди известно

Ооаче нападките срещу Югославия и нейното ръководство 
:: по-рано, а Коминформ бил основан, по замисъла на Ста

лин за да може анатема на Комунистическата партия на Югославия 
да приеме някакъв политически вид...

Бранко,
започнали да се лозани

време се бе 
завърнал от обществено-поле- 
ТРУД. Кратко му обясни:

ше
му беше ЯСНО. Границата, това са Освен това, носеха оръжие гото- 
огромни простори, които фнзичес во за стрелба, в ръцете им бом- 
ки не могат да се охраняват. Не- бите също бяха 
легалните, или някой друг вмес ствие. Засадата се налагаше да 
то тях, внимателно са наблюдава- спира, да проверява кой и идва 
ли нашата територия, следели са насреща, защото границата мина- 
движението- на нашите гранича- ваха и опия, които бягаха от ин- 
ри, утвърждавали са разположе- фор.мбюровската страна Нашите 
плето на патрулите и засадите и граничари се налагаше да водят 
така са оценявали къде е най-без сметка да не убият невинни хо- 
опасно и там са минавали. При ра, а едно спиране беше достатъ-

зен
— Стеван беше наказан с ед- 

дейностШа За*5ад иропагандистка
готови за дей-

тлп тВт полза на Резолюцията на иь. Наказанието е 
частично и сега 
съда.

издържал 
отново работи в

Гледайки голямото 
ство твърде тънка хартия, на коя 
то бяха напечатани вестниците с

количе

В следващия брой: Даскалът 
— днверсантска връзка

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАДВисоки заплати за слаби 

резултати
Вниманието 

тнте най-много се
на делега ти съвсем незначително — 

тогава е ясно, че 
те лични доходи, 
при
влизат на над 25 
динара, а при лекар 
хиляди динара, не 
служени със съответни ре
зултати.

съсре
доточи върху .материала, 
в конто се

високи
които 

лекар-специалист въговори за из
Пълнението на програмата 
за работа. В информаци
ята, подготвена за 
цел се изнася, 
плануваните за 
на 32 293

хиляди
19тази 

че от за- са за-Делегатите на самоуп- 
равителната общност на 
интересите по здравна за 
щита в Босилеградска об 
щина тези дни обсъдиха 
и приеха няколко инфор 
мации, отнасящи се до 
дейността, която се финан 
сира от тази общност. На 
заседанието, на което при 
съствуваха и представите
ли на обществено-полити
ческите организации и 
Любо Стоилкович, 
ставител на 
та самоуправителна общ
ност по здравна защита в 
Лесковац, между другите

бе обсъдена и информа
цията за финансовото по 
ложение и 
на програмата в Здравния 
дом в Босилеград 
първото полугодие на та 
зи година.

тс услуги не са качество 
лекуването пе е дос 

което

тази годи 
лекарски прегле

дасаосъщественпсамо ъзб 
да са осъществени 
7441 или 23 на

ни,
изпълнението тагъчно ефикасно, 

подействува 
търсят

На заседанието делега
тите
Лиляна Манасиева

хората
лекарски услуги 

други общини, 
пък доведе до отливане 
на дохода и до увеличава 
не на разходите, 
първите шест месеца 
годината разходите

дапрез само Дадоха съгласие на
в Това сто, реалн 

зацията при лабораторни
те прегледи е 2,8

да спе
циализира обща медици
на. Бена сто, 

при консултациите — 4,9 
на сто, при зъбната

прието и решение, 
с което се отделят 10 хил

В информацията, 
що така и в разисквания 
та се изтъкна, че въпреки 
усилията, които 
обществото, здравната за 
щита в общината е на 
ко равнище. Лекарите не 
надвижат селата, оказани

Преза съ
на

яди динара за изграждане 
то на Детския почивен 
дом в Баошич, СР Черна 
гора, което бе срутено по 
време на катастрофалното 
земетресение 1979

проса на- тетика — 4,6 проценти.растнали със 73 па 
доходът е
с 23 на сто. Поради 
колективът ца 
дом отчете загуба от 623 
хиляди динара.

сто, а 
увеличен самополагапред- 

регионална- Добавнм
слабата

ли към това и
това 

Здравния здрав] ю-възпита 
телна дейност на здравни 
тс работници — 
ните задачи са

низ

годизапланува
осъществе

на.
М. Янев
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БОСИЛЕГРАД: ПРЕД ЛОВНИЯ СЕЗОН ВЕПОРТАЖ 4

Среща с най-старня 

ловец
ЕХТИ ЖДРЕЛОТО НА ЕРМА
Споконствието на река са войниците 

Ерма и на ждрелото й от ците, а тежките 
ново се наруши. Някогаш силно боботят. Булдозери 
пата вечна тишина не е подбират дебели и по-ня 
вече това — по долината 
на реката отново се строи 
път. Всъщност строи се 
пътят Суково — Звонци, 
по онази 
преди шест 
бе започнато
то на трасето Суково —
Ракита, по което 
наред вървеше 
„Чиро”.

Ерма пак не е 
Край реката отново се 
строи, но сега вече не ли 
исйка, не ръчно, а с по
мощта на машини. В ждрс 
лото се чуват викове на 
строители. Машините сил 
ио реват и заглъхват ги, 
а сетне пукат от взрив...
Тясното ждрело се раз 
ширява, а зад строителите 
и машините остава път, 
по който могат да се раз 
минават всички пътно
транспортни средства.

Докато сантиметър по 
сантиметър се къртят веч 
ните стени ,пред входа на 

на ждрелото чакат автомоби
ли. Докато тези хора спо 
конно чакат, войниците от 
поделението на Илия Ба 
нович и работниците от 
„Неметали" от Враня с 
огромните машини дупчат 
стените, слагат взрив и 
във въздуха вдигат на 
хиляда килограми камък, 
които със страхотен тря
сък падат в бистрата Ерма.

Ехти ждрелото, а вода
чите чакат и не възразя

се ват. Нима никой ще въз колко тона тежки скали.
разява, че ще чака 2—3 Камиони ги извличат, 

аз часа. Та нали това чакат След тя* с помощта на 
да 20 години, когато бе запо своята механична вила, 
да чнало да се говори, че войникът Обрад Игнято- 

стоманените релси по кои вич от Шабац веднага из- 
Когато се то вървеше „Чиро" ведна равнява терена. В помощ 

га ще бъдат подменени с на строителите често ид 
асфалтен път. Това сега ват и жители от съседни 
наистина се прави, а път- те села, но поне засега 
ят, които ще свързва три помощта не е неоохоДиАш. 
общини (Бабушница, Ди- Строителите казват, че 
митровград и Пирот) на тя ще бъде може би нсоб 
разтояние от 22 км ще ход и ма по-късно, 
бъде действителност. — До момента пробих-

Гледаш. Прекрасна е ме 1500 м „люти” стени, 
природата, трудолюбиви Казвам люти понеже пад

и работни 
машини

двадесет годйни работя на 
подобни обекти и рядко 
Такива 
ще успеем 
зъм казва Стефан Ненич,

съм виждал. Но,ЕВСТРАТИ ГОСПОДИ
НОВ — „Тачко” от село 
Назърица е напълнил се- 
демедесет години, но ло
вът още му е при сърце. 
Отраснал в полите на Цър 
ноок, в селата Църнощи- 
ца, Зли—дол и Назърица, 
този здравеняк, на мла
дини голям игрохорец, 
шегобиец, с прошарена ко

физическа 
ла. Затова 
шински ловец, нс трябва 
само да убива, но и 
помага

и духовна си- с оптими-
правпят и съ

да 
дивеча.и храни 

На въпросажкакво ще 
ръчи на младите 
той каза: „Ловът 
който колкото е

посока когато 
десетилетияпо-

.ловци 
е спорт, прокарване
интере

сен, толкова и опасен. Ло 
вецът винаги трябва да 
бъде предпазлив, защото 
и най-малка непредпазли
вост може да донесе 
желателни последици. Все 

ловец трябва да води 
сметка за себе

години
влакчето

сама.

не-

ки
си, но и 

за другаря. И още нещо, 
ца не се убива благород 
мата дивеч, която в после
дно време все повече е на
мерника на ловеца, защо
то тя е рядкост и пред
ставлява природно богат
ство в общината”.

Имайки в предвид, че 
укрепва 

организма, а с това доп
ринася за по-нататъшното 
развитие и укрепване 
всенародната 
обществената самозащита, 
трябва и по-нататкъ да се 
развива и да събира хора 
та, но да бъде преди всич 
ко за спортуване и рек 
реация, а не за хващане 
на дивеч.

Помолихме 
нов да ни каже една ше-

лова засилва и

отбрана и

Господинов
Г
са и малко 
50 години обикаля 
щата на Църноок и 
ла вода и няма

глух, вече 
рид и

Бе
място,

долина или пътека по коя 
то да не е Минал и 
не познава синора на то- 
за район. Ловът му е част 
от живота 
наги се говори със задо
волство. И тези дни, пред

Господи-
да

га.
— В първите ми години 

на лова, една лисица под 
гонена от загара ми 
вмъкна в една дупка. За 
да не излезе, докато 
донеса слама, която 
запаля и от дима тя 
излезе дупката затиснах с 
палотото си.

В ждрелото на Ермаи за него ви-
ръководител и отговорник 
за строежа на пътя Суко 
во — Звонци.започването на тазгодиш

ния ловен сезон, при сре 
щата ни в село Назърица, 
без да го питаме той за 
почна разговор на 
от ловджийството.

Още като дете, кога- 
бях овчар при Арсо 

Арсич в село Бранковци, 
страстен
то и аз често отивах

ловджий- 
мен

ловджийска

Само през настоящата 
година тук ще бъдат вло 
жени над 25 милиона ди 

Петнадесет милио-тема нара.
па обезпечва Регионалната 
СОИ за пътища, а 10_ми- 
лиона динара се обезпечс 
ват чрез кредити. Колко 
километра от пътя ще се 
пробие до края на годи
ната, зависи, казват тук, 
от времето и „нравите” на 
скалите.

върнах лисицата вмъкна
ла палтото вътре и „хва
нала” баира. Така аз оста 
и ах и без палто и без ли 
сица — казва „Тачко”.

то

ловец и с кого-
на

обикнах М. я.лов
ството. Оттогава в

създаде 
страст и започнах да меч 
тая и аз да стана ловец. 
Но проблемът беше в па
рите, които в това време 
трудно се печелеха. Но 
все пак с голямо себеотри 
напие спечелих 
пари и купих ловджийска 
пушка. Така 
ми да стана ловец се сбъ 
дна — каза Господинов.

се
Т. Петров

На 31 октомври (събота) тази година се навър 
шпат

ШЕСТ МЕСЕЦА
толкова ЧЕТЕТЕ от смъртта на пашата никога непрежалима 

майка, свекърва и бабажеланието

ПЕРСА ТОДОРОВАИВ досегашния дългогоди 
шен и богат ловджийски 
опит „Тачко" изтъква, че 
е убил много зайци, лиси 
ци и друга дивеч, която 
живее в Босилеградска 
община. Два—три 
ес срещал и с вълк, по ня 
мал щастието го убие.

Ловът по мнението па 
Господинов, не трябва да 
бъде само за убиване и 
хващане па диви животни. 
Ловът е нещо по-ч'прок-> 
Благодарение на лова чо 
век запознава природата: 
нейните богатства и кра
соти. Човек занимаващ 
се с лов повишава своята

от село Смнлопци, Димитровградско

РАЗПРОСТРА!- На тоя ден в 11 часа 
ще дадем помен на гроба 
й в Смнловцн.

Каним роднини, близки 
и познати да присъствуват 
на помена.

ЯВАЙТЕпъти

»БРАТСТВ0« Опечалени:
Синове: Петър, Томнслав 
и Стефан, дъщери: Добрин 
ка н Станка, снахи: Мари 
ета, Мирослава и Вернца, 
внуци Н внучки II ОСТВНО 
ли роднини 
?еУна мдмд__________
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БОСИЛЕГРАД — СПОРТ

Хч'/Ц*р „Младост“ 

„Хайдук“ 0:0
Л 10-Секретаркп твърде 

бедно попитва саоя 
ректор:

— Ох, другарю 
тор, не е ли вече време да 
получа повишение па зан 
датата?

ди-

дпрек-

загубиОтборът на „Младост” от Босилеград, 
о,„е-една точка на своя терен. В неделя « рамките 

тазгодишното първенство в „А” групата на Меж 
дуобщинската футболна дивизия Враня играеха не
решено с отбора на „Хайдук^от^ Прешево.
на

— Ох, недейте, Милена. 
Не е ли по-добре, вместо 

заплатата.

.0КЖ •>

прът нър 
състав на ФК „Мла

В следващия 
вият
дост", ще гостува в Ьуя 
новак, където ще се срещ 
нс в десетия 
бора па „БСК".

Въпреки чс футболисти 
тс ма „Младост" имаха 
превес в играта и постоя 
пно атакуваха към врата
та па гостуващия отбор, 
младите все още неопитни 
футболисти нс успяха да 
реализират пито едно го 
лово положение.

Да чукнем у дрво я сам си добре, по че 
ви распраям за големе муЬе. За муНете на Асе 
Арсннога оди Долтьу Любату.

Човек си живувал с комшшоту тема кра- 
вете ним се замечиле, та комшийската прооо- 
де н>еговуту. Удрнл се човек у шаКе, жена по
чела да реди, дечурлия се разруцала, събрали 
се комшийе... Голему щету имал, но ете да нс 
ойде диптен джабе он полъчка сведе кравугу 
у задругуту. Млого стоку не продал он па туя 
задругу, уздизал )5у йе 35 годни, ред йе и опи 
да се съжале за жега.

Оди чуму ми лос, та н оди откупчика 
съжаленнйе. Верно, он йе млого жалостнван 
н жал му йе за кравугу (жал му йе що нема 
да тели телци за шегбвуту плату), но не може 
да Ьу отк\'ш 1, Даде си Асе две банЬе за теле- 
вон, ама касапнете нему навту да Ьу откараю. 
Он обещава н да Ьу зако.ъе и месото да отка
ра, они сал да га узну, да не остане човек без 
ншцо. Е, ако, само да праша ветеринарните 
доктурйе че ли прегледаю месото. Че прегле
дам само ако докара кравугу у касапницуту. 
Пай се моли до касанйете, ама, они не може 
да купу месото — куде требало дададумесо опи 
дали и че купую чък у другу неделю. А он — 
да орати с бога дотеган да удръжи душу на 
кравугу. Помагайте, бре човеци, нели имате 
флижндер, че турите месото у жега. Йок, фли- 
жндерът йе покварен.

Кво да прави да се дене? Кой у село да 
купи толко месо кнга свако ютро квикну ве- 
прове оди триста ока? А тия що живею оди 
селячукуту муку пет паре си не давам що че 
човек да изгуби пет милиона. За сречу, ели за 
несречу, минуйе камион на комбинатът. Че му 
прекарам кравугу, но само да истоваре робу 
у друго село. Чека Асе и у сиромашкуту муку 
си мисли че Ьу откара пред касапницуту, 
може касапйете да се съжале за добичето.

Бърча се камионът — пун с дръва. Шо- 
верът гледа да узне некою пару, а кво оди шега 
да тражи, кига га и без това окълцало.

Оди зор Асе се принуди да отиде чък у 
Вранье и найде приватнога касапина Сега 4 
месар си лиже пръсти оди „медът", а бусилов 
сЬите касапйе гледам у небо — да виде дали 
йе бог удръжал душу на кравуту додек 
накане да Ьу откупе.

поншненис на 
да вн връча ключове от 
моя апартамент? кръг с от-

СЬСЕД И СЪСЕДКА В неделя отборът на ФК 
„Младост” игра в следния 
състав:

Скарали се съсед и съ- 
обяспмседка. За да му 

колко го мрази, съседката
Футболистите па „Хай 

дук", още в началото на 
срещата, се проявиха с 
добра игра показаха, че 
в Босилеград са дошли по 
една точка, и желанието 
им се сбъдна. Хе играха 
затворен вариант, като 
затваряха всички пътища 
към своята врата, често 
пъти и с по няколко фут 
болисти. Но нс се отказва 
ха п от контратаки, кога 
то им се удаде възмож
ност за това.

Л, Глигоров, С. Владими 
В. Иванов, А. Васев,ров,

Г. Георгиев, 3. Младенов, 
И. Ананиев, Б, Тасев, С. 
Васев, Ж. Евтимов и С. 
Стойков.

сърдито му говори:

— Ако Бие случайно ми 
бяхте съпруг, ЩЯХ да 
сложа мишомор в кафе

ни

Времето за игра беше 
хубаво, а зрители имаше 
около 100.

то!

Съседът сърдито и 
върща:

— Ако вие случайно 
бяхте спруга, щях да 
изпия!

от-
I

М. Я.
ми
го

И тази среща на футбо 
пистите на „Младост” по 
каза, че 
няма н не може да има 
успех. Със слаба физиче
ска
но отношение към играта 
и незачитане съветите на 
треньора, те едвам ли ще 
запазят място в дивизията.

СЕЛСКИ СМЕШНИ ПРИ 
КАЗКИбез тренировкиI

СамоЗАКЛЮЧЕНИЕ
подготвка, безотговор до тук,В клуб за борба про

тив алкохолизма се изна
ся лекция за вредното 
действие на алкохолните 
напитки. За да покрепи с 
очевидно доказателство 
онова, което е казал, лека 
рът слага по един глист в 
чаша с вода и в чаша с 
алкохол. След като глис
тът в чаша с алкохол 
умира, а другият глист ос 
тава жив и здрав, лекто
рът важно пита:

синко!
Някой сн Миладин от 

Рибарнце един ден се 
скарал с баща сн. Кара
ли се с лоши думи и Ми 
ладии се развълнувал до 
такава степен, че въроле- 
* чл зл бие баща сн Баща 
та видял, че не му се пн 
ше добро н започнал да 
бяга уз един хълм ■ 
то дявод от кръст.

Когато пристигнал на 
върха на хълма, обърнал 

— Спнри—и—и, Милади 
се н повикал: 
не—е—е, недей да ме го 
ннш повеч—е—е!

— Защо—о—о:
— И аз дотук гонех ба 

ща ми—и—и...!

Ако футболистите 
първият състав на „Мла
дост" играеха слабо и бе

от

таи
зотговорно, младите футбо 
листи се изявиха с добрасе они
и резултатна игра. Те в 
неделя по хубаво каи при
ятно време за игра извою
ваха значителна победа■ч г -ау
от 4:0
болисти на ФК „Алакин 
це" от Сурдулица.

срещу младите фут

— Какво заключение из
вличате от този опит?

Особено с добра игра
се представи В. Кирилов, 
защитник от -младия съ
став по-добър 
лнте беше Ж. Евтимов.

— Аз мисля, обадил се 
един, очевидно пиян посе 
тител, че глисти не могат 
да живеят в моя стомак.
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