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ПОВОД НАЙ-НОВИТЕ СЪБИТИЯ В ПОЛША

Вътрешна работа на 

поляците
Изявление на официалния представител на ССИП

Тъй като са известни 
вътрешните и външните 

представител на обстоятелства за най-но
вото развитие в Полша, 
надя&аме се, че този из
ход ще бъде намерен по 
демократичен път на со
циалистическото обновле
ние, споразумяване, сто 
пански и обществени ре
форми. В това виждаме 
перспективата полската ра 
ботническа класа и полски 

Тези съби- ят народ да осъществят Де 
лите, към които стремят и 
нормализират живота и по 
нататъшното демократич 
но и социалистическо раз 
витие на полското общес 
тво.

Това същевременно е в 
интерес на стабилността, 
сигурността, намаляване
на напрежението и мира 
в Европа и света"» 
Обширно за събитията в 
Полша на 2-ра страница.

По повод най-новите съ 
бития в Полша официал
ният
ССИП пред дипломатичес 
кия редактор на Танюг е 
дал следното изявление:

„Най-новите събития в 
Народна република Пол
ша произтекоха от голе
мите трудности и проти
воречия, в които се озова 
обществото и стопанство
то в Полша, 
тия са вътрешна работа на 
Полша. Ние и занапред 
считаме, че полският на
род, полската работнич«с 
ка класа, Полската обеди 
нена работническа партия 
и други полски политичес 
ки сили единствено са при 
звани в рамките на своя 
пълен суверенитет на стра 
ната да намерят изход от 
кризата, в която се озова 
Полша»

Армия на братството и 

единството
строй на най-добрите бойци от пар
тизанските части, строй на синове 
на всички народи и народности от 
нашата страна, строй на пролетарии. 
В деня на създаването й, в нейния 
боеви строй се намираха 1199 бойци, 
разпределени в 6 батальони: първи 
и втори черногорски, трети крале- 
вашки. четвърти крагуевашки, пети 
белградски и шести 
От първия ден, по националния и со 
циалния състав беше бригада на бра
тството и единството.

Единствен е примерът ч на създа
ването на нашата Армия. Войната, во 
дихме без нито един генерал от бнв 
шата югославска войска, без складо
ве на боеприпаси и фабрика на оръ
жие» Въпреки всичко това. водейки 
война под ръководството на Партия 
таиТито, още през 1941 година съз 
дадохме за враговете тежко и неочак 
вано бойно поле»

От битка в битка, се създаваше 
и растеше нашата народна Армия» 
Пред победоносната заключителна 
офанзива за окончателно освобож
даване на страната НОВЮ параст- 
на на 800 000 армия, с всички юидо- 

войски. Всички свободни

В ЮБИЛЕЙНАТА година — 40
години от въоръженото въстание и 
революцията чествуваме една забеле 
жителна дата — 22 декември. Ден на 
ЮНА. Ако юли месец 1941 година 
беше начало на въстанието и Наро- 
доосвободителната борба, то в тази 
величава епопея на НОБ и револю
цията се създаде и Югославската на
родна армия. С разрастването на въс 
танието в цялата страна, партизанс
ките отряди се увеличаваха, а тяхна
та клетва гласеше: „Ние, народните 
партизани на Югославия взехме оръ 
жието в ръце и се дигнахме в без
милостна борба против кървожадни- 
те врагове, които покориха нашата 
страна и изтребват нашите народи. 
В името на свободата и правдата на 
нашия народ, заклеваме се, че дис
циплинирано, упорито и неустраши
мо не щадейки своята кръв и живо
ти, ще водим борба до пълно уни
щожение на фашисткия завоевател и 
всички народни предатели."

части създават

ПОДЕЛЕНИЕТО НА ДУШАН САМАРДЖИЧ ПРО 
ВЪЗГЛАСЕНО ЗА НАЙ-ДОБРО В СУХОЗЕМНИТЕ 
ВОЙСКИ НА ЮНА

ВЕРНИ НА МАКЕДОНСКИТЕ 1 

НОСОВСШЕ ПРОЛЕТАРИИ
шумадински.

Много поделения и уч 
режденйя в Нишка армей 
ска област посрещат 40-ия 
рожден ден на ЮНА с из 
вънредии резултати, пос
тигнати в боевото изграж 
дане и възпитание. Все 
пак, тъй като и между 
най-добрите има найдоб- 
ри, в съревнованието „йз 
бираме най-доброто поде
ление", което тази годи
на се провеждаше в чест 
на 40-годишиината от въс 

1 танието и социалистичес
ката революция на наши
те народи и народности 
и създаването иа ЮНА и 
въоръжените оили, за най- 
добро поделение в сухо
земните войски на ЮНА 
е провъзгласено поделение 
то на Душаи Самарджич.

Успехът, който войници 
те от поделението на Ду- 

, шап Самарджич постигна
ха в съревнованието, пре
ди * всичко е резултат от 
усилията на всеки отде
лен член, войник и комай 
дир, по иай-хубав начин 
да изразят готовността си, 
като при най-грудии усло 
вия на живот и труд, по
кажат готовността си за 
отбрана иа нашата общ

ност — социалистическата 
ни самоуправителна роди
на. Посетихме това поде 
ление, за да запознаем по- 
отблизо тези неуморни ра 
детели — войниците и ко 
мандирнте и да ги предста 
вим на нашите читатели 
по време на чествуването 
на празника на ЮНА и 
чествуването на 40-годиш- 
нината от създаването на 
славната Тнтова армия,

Най-напред се отнесох
ме към командира на по
делението Душаи Самар
джич, да ни разкаже не
що по-конкретно за тези 
успехи.

— И при най-трудно по 
ложенпе, каквото имахме 
тази
войниците от нашето по
деление изключително ус
пешно и достойнствено 
обезпечаваха 
обществени обекти и по
казаха, че никому не ще 
позволят да угрози наше
то едпнстпо и цялостта на 
страната- На практика се 
показа, че хората в най- 
трудно положение без п 
най-малко колебание, из
разиха своята пълна готов 

(На 3-тп стр.)

Партизанските 
свободни територии.

За празника иа ЮНА — 22 де
кември, нашите народи и народнос
ти в цялата страна възкресяват спо- 

геройските Дни от НОБ, в 
тяхната войска.

ве и родве 
територии се покриваха от мрежа 
от множество военни училища и 
курсове, където се подготвяха стар
шини за пашите въоръжени сили. 
Огромно е значението и всекиднев
ния принос на Армията в изграждане 
то на страната. И днес, в съвмест
ни акции с населението, никнат но
ви пътища, далекопроводи, мостове, 
млади гори... и се създават нови кад 
ри необходими на сдружения труд 
и производството. Създадена от Ти- 
това ръка Армията и концепцията 
за всенародната отбрана с отбраните 
лен дух. патриотизъм и подготвеност 
на всеки трудещ се и гражданин, 
способни сме да се противопоставим 
иа всеки евентуален агресор. Отбра 
нителната система, с Армия като ней 
на основа, обезпечава на -нашата са- 
моуправителиа общност пълен суве
ренитет, самостоятелност и свобода.

Борис КОСТАДИНОВ

мени за
която е създадена 
Пои ръководството на Партията, на
чело на която стоеше другарят 1и- 

народа е създадена, с него въз 
победата стигна вой-то от

мъжаваше и до 
ската от работници .селяни, интелек 
туалци, Армия на братството и един 
ството. Към края на 1941 година пар 
тизанските отряди наброяваха около 
80 000 бойци, които приковаваха на
шата територия към 650 000 до зърй 
въоръжени окупатороки и куизлии- 
говски войници.

пролет в Косово,

жизнените

След решението иа Партията за 
вдигане на въстанието, бяха нужн-и 
само 6 месеца, та на 22 декември да 
се създаде Първа пролетарска, бри
гада, първата оперативна част на на 
шата НОБ, В този ден нейният строй 
стоеше пред другаря Тито в малко
то босненско градче Рудо. Това беше

/



МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СФР ЮГОтСъбитие на седмица сллния
Кояишевски посети ХоландияИзвънредно положение в Полша » Чпцнщ на Председа съ,рдечно посрещната от 

т СФРЮ Лазар подпредседателя на пра
пителството Ден Уил, ми 
мистъра на външните ра 
боти Ван Дер Стул и дру 
ш нисоки холандски функ 
пионера ’*г'' гчтг

В Съюзния секретариат 
па външните работи и в 
политическите къртове в 
Хага посещението на Коли 
женски се оценява като 
символ на високото рав 
пище на приятелските от 
иошения между Югослави 
я и Холандия.

тслството на 
Колишевски, по покана па 
холандското правител
ство, пребивава от 14 до 
16 декември па официал- 

приятелско посещение 
Колишевски

1Шдеморализацията получиха размери• Войчс.ч Ярузелскн: Хаосът и 
поражение # „Трибуна луду": Тежко, но единст-пепо възможно решение 
ф „Жолнеж волношчи": Армията ще отбранява социализма Ф Забранена де 
йност на синдикатите „Солидарност" и други организации.

ще остане трайна ноВ НОЩТА МЕЖДУ мн- полският дом. Престават ша е и 
плка па Варшавския до
говор и сигурен член
социалистическата общ
ност.-”

в Холандия, 
бе придружаван 
иия секретар на външни 
те работи Йосип Върховен 
и други официални лица. 
В Хага, където се състоя 
ха официалните холанд
ско-югославски разговори 
югославската делегация бс

неделя 
съвет на НЕ

113-

палата събота и да действуват държавните 
Стопанството 

изгасна н веокпднев 
нови

от съюзпаДържавният 
Полша провъзгласил 
вьнредпо положение в 

Формиран е

структури.
вече
по му се задават 
удари. Тежките 
па живот все 
тискат хората... Хаосът п 

иолучи-

уеловиястраната.
Военен съвет на национал 

спасение и Комитет 
на отбраната. Начело на 

в който

ОТЗВУК В СВЕТАповече при
иото

Снегът с извънредно гол 
ямо внимание следи раз
витието па 
в Полша. Засега има 
ко официални отзвуци. 
Внимателно се изучава на 
станалото

деморализацията 
ха размери на поражение. 
Народът се намира 
ръба на психическа пз- 
държлнвост— Продължа
ването па такова състоя
ние неизбежно би дове 
ло до катастрофа, до пъ
лен хаос. до беда и глад... 
В такава обстановка па-

Воешшя съвет, 
се намират 14 
едни адмирал н пет аол- 

е генерал Вой-

обстановката 
мал

генерала, на
Югославска нота до Албанияконника, 

чех ярузелскн. ь прокла- 
мацията на военното

съобщава, че с заб
1943 година. Второ: подти 
ква се „противопоставяне 
на албанците" в Югосла 
вия и предвестява „р 
ря нане и засилване"
това
Трето: изразяват се тери 
ториалии претенции към 
Югославия и се твърди, 
„че Косово и други албан 
ски краища в Югославия 
принадлежат към Албания 
и че трябва на нея да се 
върнат".

ф На пресконференция 
та и Съюзния секретари 
ат па външните работи 
журналистите бяха запоз 
пати с текста на 
ската нота до НСР Алба 
пия във връзка с откри
тата аитиюгославска кам
пания, която раздухва та 
зи страна.

В работата на конгре 
са на Албанската партия 
на труда, сподели пред 
ставитслят на Секретариа 
та Мирно Калезич, бяха 
изразени, по отношение 
на Югославия, три непри 
емчиви становища. Първо 
намеса във вътрешните ра 
боти на Югославия чрез 
нападки срещу конститу
ционните 
СФРЮ, съдържащи се в 
решенията на Второто за
седание на АВНОЮ от

положение и 
иъзмож пито последици. 
Световната преса, радио и 
телевизия отделят голямо- 

обста-

тя-
ло се
ранена дейността на венч 
кн синдикални организа- азши

наюгослапсивност би била престъп 
лепне към народа. Тряб- 

каже ,доста"!
кон-

пространство на 
новката в' Полша. Изразя

цип в страната.
Интернирани са 

кн екстремни 
„Солидарност" и водачи
те на всички антидържав 
ни организащш, както н 
група бивши държавници, 

1чнерек и
Ярошевич. По улиците 
полските

противопоставяне.ВСИЧ-
па се загриженост поради 
употребата на сила и 
дежда, чс поляните ще па 
мерят сили «и начин сами 
да разрешат собствените 
си проблеми.

водачи на ва да се
Трябва да се спре 
фронтацията, която откро
вено желаят водачите 
„Солидарност"... Не 
жем да поднесем още 
един поправителен изпит 
по история. Ние 
велика Полша, 
по постиженията си, кул 
турата, облиците на обще 
ствен живот, по позици
ите си в Европа. Едмнст- 
ствен път до тази цел е 
социализма, приет от об 
ществото и обогатяван от 
жизнената практика. Та 
кава Полша ще строим! 
Такава Полша ще отбран 
яваме... Пред нас е тежък 
период. За да бъде по-до 
бре утре, днес трябва да 
приемем суровата дейст
вителност и да схванем

па

на
мо-

между които
на

Агенция ТАСС съобщила 
първото съветско офици
ално реагиране: „Всички 
предприети крачки в Пол 
ша са нейна вътрешна ра 
бота“. Пресата в неточно 
европейските страни на 
първите страници съоб
щила за извънредното по 
ложение в Полша и публи 
кувала речта на Ярузелс* 
ки, но не били публикува 
ни официални коментари.

Официалните американ
ски реакции Се движат 
от предпазливост — „вни 
мателно следим събития
та", загриженост 
Ярузелскн има намерение 
да заличи онова, за кое
то се избори ,,Солидар- 
ност", до предупрежде
ние, „че не може да се 
приеме каквато и да е на 
меса отвън".

Китайското министер
ство на външните рабо
ти съобщило, че „Китай 
е на становище, че поляци 
те сами трябва да реша 
ват за вътрешните рабо
ти и решително се проти 
во.поставя на всякаква во
енна интервенция".

градове патру- 
ВОЙНИЦИ II бронира 

Всички държав

желаем
великалират 

ни коли. 
ни, публични и 
сгради се охраняват 
войскови части. Прекъсна 

вътрешните теле-

СФР Югославия очаква, 
че в интерес на добросъ- 
седството, мира и ситур 
ността в този регион Ал 
бания ще се откаже 
антиюгославската си 
тивност и поеме пътя на 
добросъседски отношения 
— се казва в югославската 
та нота до НСР Албания-

военни
от

ти са
фонни и телеграфни връз 
ки, а също така и връзки 
те със света. Ограничава 
се движението на граж
даните. В страната е въ
веден полицейски час от 
21 час вечерта до 6 часа 
сутринта. Забраняват се 
всички манифестации, ос-

от
ак

основи на

40 ГОДИНИ ОТ ВЪСТАНИЕТО, СОЦИАЛИСТИЧЕС
КАТА РЕВОЛЮЦИЯ И СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИ
ЕТО НА ЮНА

вен религиозните и онези, 
за които предварително е 
получено разрешение- Съ 
що така се забранява всяка 
ква издателска дейност, 
доколкото * предварително 
не е обезпечено позволе
ние от държавен орган. 
Забраняват се всички ви 
дове стачки. В случай 
на нужда ще бъде извър
шена частична или пъл 
на мобилизация. Провеж
да се милитаризация на 
трудови колективи. Въве 
дена е цензура на поща
та и телекомуникациите. 
Закрити са всички грани 
чни преходи, на полските 
граждани се забранява 
пътуване в чужбина, , не 
се издават визи за влиза 
не в Полша.

В декларацията на Во
енния съвет на национал
ното спасение се изтъква, 
че страната се е намери 
ла пред смъртна опас
ност и на ръба на граж
данска война. Това е 
повод за въвеждане на из 
вънредното положение.

нужността от лишения. . 
Желая да постигнем мир. 
Това е основна предпоста 
вка за по-добро бъдеще... 
От тази криза трябва да 
излезнем със собствени 
сили. Със собствени ръде 
трябва да премахнем.опас 
ността. Историята не би 
простила на сегашните по 
коления ако изпуснат то 
зи шанс... Полско-съвет
ският съюз е и ще бъде 
основен камък на полски 
те държавни интереси и 
залог за неповредимостта 
на нашите граници. Пол-

„че

От партизански отряди 

до съвременни 

въоръжени сили (2)
Отрядите зрели за бригади

„...Нашата народна войска 
ше от малки партизански отряди, 
ваше се от голоръки патриоти, 
работници, честната

се ражда 
създа

селяни,
интелигенция, мла 

дежта от градовете и селата... С кървави 
жертви от врага трябваше да се отнеме 
всяка пушка, всяка бомба, всеки куршум, 
всяка картечница, всеки

Тържествено връчени наградите 
на АВНОЮ

минохвъргач, 
всеки топ и да се отстои на многоброй 
ните офанзиви на числено 

по-мощния враг.

НА тържественото заседание на комите
та за Награда на АВНОЮ председателят на 
Скупщината на СФРЮ Драгослав Маркович 
връчи най-високите тазгодишни признания на 

, Девет отделни лица й на представителите на 
осем трудови колективи.

Лауреати на тазгодишната Награда на 
АВНОЮ са: проф. д-р БОГДАН БОГДАНОВИЧ, 
РАНКО МАРИНКОВИЧ, БОРИС ПАПАНДОПУ- 
ЛО, проф. д-р МИРКО ПЕРОВИЧ, ПУНИША 
ПЕРОВИЧ, ГОДОР СКАЛОВСКИ, проф. д-р БО 
ГОЛЮБ СТАНКОВИЧ, МИЛАН ШИМПРАГА и 
проф. д-р ИВАН ВИДАВ,

и технически

Още в началото на въ 
станието партизанските 
отряди от повечето окупи 
рани краища изкараха, 
разбиха или 
единиците на

во за създаване на един
ствена свободна терито
рия. Докрая на септем
ври бяха освободени: Кру 
пань, Лозница, Ковиадча, 
Богатич, Любовия, Байна 
Баща, Пожега, Ужице, Ча 
чак и други градове. Оку 
паторските войски бяха 
изгонени от почти пяла 
та долина на Западна Мо 
рава и Ибар (освен Кра- 
лево и Крушевац). Всич
ки тези територии в Сър 
бия, Босна и Черна гора

унищожиха
В драматичната си реч 

по Радио—Варшава Вой- 
чех Ярузелскн обяснил 
причините за въвеждане 
на извънредното положе 
ние и призвал сънародни 
ците си да послушат гла
са на разума, да отложат 
емоциите.

„Пропадат постижения
та на много поколения и

окупатор- 
ските войски и помощни 
ците им домашните 

Бе запленено 
количество

както и трудовите 
колективи: „11 ОКТОМВРИ" от Куманова, ОСТ 
КРЪКА” от Ново Место, „СИМПО" от Враня, 

СОСТ „ЕНЕРГОИНВЕСТ- от Сараево, СОСТ 
'п-с(т Рг^°т Копривница, СРЪБСКИ НАРО 
ттг.;^7еДТъ,^?'^11ови Сад и ТЕХНИЧЕСКИ 

НА СУХОЗЕМНИТЕ ВОЙ 
СКИ „АРМЕНСКИ ГЕНЕРАЛ ИВАН ГОШНяК” 
от Загреб.

предатели, 
голямо оръ
жие и други материали. 
Приливът на нови бойци 
бе все по-голям.

Партизанските отряди 
отначало реализираха пла 
новата замисъл на партий 
ното и военно ръководст
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Верни на македонските и 
косовските пролетарии

НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЕДНА ГРАНИЧНА ЗАСТАВА

Пазят границата и укрепват 

братството и единството
(От 1-ва стр.)

ност. На дело
Стана известно, че при

съствието на ЮНА на Ко
сово много подпомогна да 
се осуетят контрареволю- 
ционните намерения и це
ли на врага. Освен това 
армейците там подпомог
наха в много благоустрой
ствени акции в местната 
общност, в организациите 
на сдружения труд и учи
лищата. Те построиха 40 
километра пътища, 2 бе
тонни моста, 5 километра 
канал за водопровод, заса 
диха 9500 фиданки, орга
низираха 9 съвместни с 
младежта акции за уреж
дане на Медицинския цен 
тър в Прищина, в местна
та общност в Обилич и 
топлоцентралата в Облич. 
При това установиха твър

де тясно сътрудничество 
с младежта в Прищина и 
местните общности Авай- 
лия, Грачаница и Косово 
по^е.

Покрай трудовите ак
ции с младежта, армейци 
те от поделението на Ду- 
шан Самарджич устроиха 
и редица съвместни култу 
рно-забавни програми, 
несоха няколко концерта, 
проведоха редица спортни 
срещи, а направиха и съв 
местни посещения на исто 
рическите паметници в то 
зи край- Заедно с младеж
та от Прищина те завою
ваха първо място в сърев 
нованието „Младостта в 
думи, песни и умение".

Ранко Бабич

показаха си
лата и единството на во
енния ни колектив — ка
за между другото др. Са 
марджич.

Дали да
Пред нас е стръмна пъ 

тека. Качим се все наго 
ре. Потъваме в гората. По 
земята следи от глигани. 
Поглеждаме към небето
— то едвам се вижда — 
над нас е прозрачно пожъ 
лтелият свод на буковите 
листа. Изведнъж слънчев 
сноп проби листака — с 
ярка розова светлина огр 
яна пред очите нй „изни 
кна" заставата. Олекна ни
— пристигнали сме, зна

та ако ние не я защита
ваме. И как тогава може 
човек да няма воля да из 
пълнява всички задачи- 
продължи войникът Борис 
Остеняк. — Та нали на
шата граничи с най-мно 
го държави в Европа, със 
седем, а с толкова много 
съседи нито една страна 
от нашия континент не 
може да се похвали. Тези 
граници трябва да се ох 
раняват, защото не всички 
ни мислят добро.

изтъкваме от
делно войници, котато вси 
чки наедно допринесоха 
към общия успех на поде 
лението, към високата му 
боева и морална твърди
на? Ако това 
необходимо, казва Самар
джич, тогава да кажа, 
че от Главната инспекция 
на ЮНА най-високи бе
лежки получиха частите с 
командири Любомир Лин- 
кич и Момчило Йовано- 
вич. Но ще сгрешим ако 
не споменем и Круме Гео 
ргиевски, Азем Маляй, Го
це Лаковски, Йова При- 
ца, Йовица Тадич, Свето
зар Коджа..., както и де- 
сетника Джелал Зейнели, 
носител на значката „При 
мерен войник".

Най-високи резултати в 
областта на обучението и

из

вее пак е

чи.
На заставата, въпреки, 

че е отдалечена много (по 
не на нас така ни изгле 
ждаше (от последното се 
ло, владее пълна удобност. 
Войниците притежават вси 
чко — ток, топла вода, те 
левизор, зала за 
корт
ничарите пък тече 
както трябва да бъде.

На войниците нищо не 
е трудно. Съзнанието, че 
именно те са първата от 
брана на страната, им да
ва воля и сила да напра 
вят невъзможното. Може 
би и заради това тук не 
помнят случай на недисци 
плика или пък неизпъдне 
на задача-

— Званието граничар за 
дължава. Съзнанието, че 
охраняваме първите педи 
на страната ни-възхищава. 
Кой ще защитава граница-

Това, че армията и наро 
да са едно го потвържда 
*ва и съзнанието, че в на
скоро проведената акция 
„Нищо не бива да ни изне
нада” войниците и жите 
лите в този край са про 
вели съвместни акции и 
то твърде успешни. Това 
също така показва, че бра 
тството и единството вой 
ниците не укрепват само 
на заставата, а извън нея 
— със селяните.

А как се снабдявате с 
хранителни продукти, ко 
гато дойде зимата?

— Не. Това не е никак 
ва „вонна тайна" каза сло 
венецът Янез Микел, ще 
ви кажа. Сами си произ
веждаме и картофи, и зе
ле, и домати, даже и по 
2-3 свине отглеждаме.

Т. Петров

щ тенис- 
а живота на гра 

такавт% . ■ 
А - Ч

възпитанието постигна вз
вода на командира Любо
мир Линкич. То по стрел • ■ Д : 
ба постигна чиста петица, 
а по останалите предмети 
много добри и отлични бе 
лежки. Войниците от взво 
да на Линкич не гледаха Щр 
на работно време, но се 
стараеха задачите най-ху- ||||| 
баво и точно да се изпъл ||^§® 
няват и това нещо много 
положително се отразява ® 
върху войниците.

т
Щт

:
: >;'5АЙЩЙШ?

Поделението на десетника Милосав Милетич

партизанските военни спе 
циалисти те е трябвало 
да бъдат твърде подвиж
ни, способни да водят бор 
ба срещу по-големите вра 
жески сили и да нападат 
фашистите и в по-толеми 
те градове. Бойците в 
тях е трябвало да бъдат 
готови за борба там, къ 
дето за това е било нуж

лика, имаща тогава над 
един милион жители.бяха свързани в голяма 

свободна територия. На 
същата бе свалена стара 
та буржоазна власт,
инициатива на 
дът формираше 
на нова народна
народоосвободителки от
бори.

Колкото повече парти 
занските единици пости

а по гаха успехи, толкова ло 
вече врагът ставаше все 
по-злобен.

ЮКП наро
Опожаряване

то, кланетата и убийства 
та им бяха редовна прак

органи 
власт —

тика.
но.

Първата пролетарска — 
предшественик на остана
лите бригади.

След първите месеци от 
борбата, на 26 септември 
1941 година в Столице 
край Крупань е проведе 
но военно съвещание, на 
което

С минаването па глав
ните партизански сили от 
Сърбия в Санджак, ЦК иа 
ЮКП и другарят Тито пре 
ценяват, че е момент за 
формиране на бригада. То 
ва е направено на 22 де
кември 1941 година. Със 
заповеда иа другаря Тито 
с формирана Първата про 
летарска бригада. Съчиня 
ваха я три батальона от 
състава на партизанските 
отряди, оттеглили се от 
Сърбия и два черногорски 
батальона. На деня 
формирането си тя има
ше 1200 бойци, от които 
мнозинство бяха членове 
на ЮКП и СКОЮ.

Всичко това обаче не
можеше да разгроми и да 
намали съпротивата на на 
рода и замаха на въста
нието. За непълни регг ме 
сеца от въоръжената бор 
ба действуваха над 40 пар 

отряди, 10 са 
батальона,

мноучаствуваха 
изтъкнати военжество 

ни и политически ръково 
дителй на въстанието в по 
чти всички крашда 
Югославия. На същото е 

решение да се ире 
назва

Предаване на военното знаме на Втора пролетарска 
бригада в Дървар на 17 октомври 1942на

тизански 
мостоятелни 
на стотина ударни групи,

взето
махнат различните

бойните и частите 
мине на единстве 

организация и форма 
на партизанските отр 

страна. До 
Главен щаб 

във ВъР

гарят Тито на 1 март 1942 
година формира Втора 
пролетарска ударна бри 
гада. През май същата 
година е формирана Пър 
ва краишка, а от юни за 
почват усилено да се 
формират бригади й в ос 
таналите краища. Всички

сложни боеви задачи. Зна
чението на формирането 
й е в това, че тя представ 
лява издигането на ларо- 
доосвободнтелното движе 
ние на по-голямо равни
ще. Пред нея е поставена 
задача: да укрепва и заз 
дравява партизанските 

отряди, да мобилизира 
нови бойни, да разширя 
ва и разпалва иародоосво 
ителното движение и 
да кове братството и един 
ството.

ния за 
и да се коитовзводове и чети, 

имаха около 80 000 бойни.на
ния
яди в цялата Опитът от борбата в 

Сърбия, придобит по_ вре 
ме на първата вражеска 
офанзива, че партизански 
те отряди не могат да ре 
шават по-крупни задачи, 
които е налагало по-ната
тъшното развитие на въ 
оръжената борба и револ 
юнията. Поради това дру 
гарят Тито, като Върхо
вен командант дава ини
циатива за формиране на 
бригади. По мнение

на
тогавашният 
бе преименуван

щаб на иародоосво 
движение вховен 

бодителното
Югославия. те, понеже в състава им 

влизаха само прекадени 
станаха

части Първа пролетарска бри 
гада освен пехота в съста 
ва си имаше и други ро 
дове войски. Комбинирай 
ки действия с местни пар
тизански отряди тя бе 
ше в състояние да поема 

на , и изпълнява крупни и

Партизанските 
на 24 септември 1941 год, 
освобождават Ужице, ко 

стана център на голя

борци, наскоро 
ударна сила на революни 
ята.ето

мата свободна територия, 
Сава (СЛЕДВА)простираща се от 

до Санджак и от Дрина 
до Морава. Това е терито 

Ужишка репуб
Два месеца след форми 

рачето на Първата,
Подготви:
Д. РадовановнчДРУрията на
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ДЕЙНОСТ НА СК В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАИЗБОРНАТА

Пълно внимание на
стабилизацията

ТИТО НАЗА...

За равноправно 

икономическо 

сътрудничество
I

но на въпросите за но-на 
татъшно развитие на сел
скостопанското производ
ство, сдружаването на сел 
скостопанските произво
дители и реализацията на 
проекта „Морава II". Съ
щевременно са анализира 
ни и резултатите от есен
ната сеитба, па е реше- 
по, където са направени 
пропуски, всичко да се 
компенсира през пролетна 
та сеитба, особено чрез 
засяване на яра — посе-

критичсски е разгледана 
собствената практика-
по-нататъшната

пост твърде
е посветено пъД"

ВЪВ ВСИЧКИ 68 пър
вични организации на Сь 
юза па комунистите в Сур 
дулишка община приклю 
чнха предизборните съб
рания. а в ход са и избор 
ните събрания. Въпреки 
че анализ тепърва трябва 
да се направи, проведени 
те предизборни събрания 
в първичните 
ции па СК може положи 
телно да сс оценят, се из 
тъква в Обцншския коми 
тет на СК в Сурдулица.

Освен поднасяне на от 
чети за двегодишната ра
бота, на всички събрания, 
а особено в организаци
ите на сдружения труд от 
областта на материалното 
производство и услугите,

За
актив-

пажно е и
това, че

внимание на въпроси
те па икономическата ста 
билизация. Почти всички 
първични организации ца 
СК са се спрели върху се 
гашиото състояние и оно- 

косто трудовите коле 
наето

ВСЕ ПОВЕЧЕ идва до изява и потребата 
смело да търсим
КГРГеГте Тост”в стопанското 
развитие на отделни страни, и големите кул 
турни и научни придобивки на човечеството, 
става все по-очевидно че и самите високо раз
вити страни могат да стагнират в своето иконо 
мическо развитие или да не могат наи-оптнмал 
но да се развиват. Осъществяването на иконо
мическо равноправие и обепзечаването на без 
препятствен прогрес за всички страни и наро
ди представлява материална основа за коегзи 

нейно необходимо социалпо-стопан- 
Полнтнката на съжителство 

предполага развитието на такаво широ-
стопаноко

понанови пътища в развитието
отношения.

организа-
па,
ктиви очаква през 
ящпя период. Но имало е 
и среди, в които доста 
повръхностно се е мина
вало през собствените ела 
бости.

ви.
Всестранно е анализира 

на и кадровата политика. 
Във всички първични ор 
ганизации са полагани уси 
лия за бъдещите ръковод 
ства на първичните орга
низации на СК и за ор
ганите на Съюза на кому , 
пистите да се предлагат 
личности, които се ползу 
ват с висок авторитет в 
своите среди и които мо 
гат да мобилизират маси 
те в изпълняване на нале 
жащите задачи и изграж

стенцня и 
ско съдържание, 
тъкмо
ко и безпрепяствено международно 
сътрудничество.

‘ (Из речта пред XVIII заседание на Об- 
събранне на Обществените нации в 

Ню Йорк, 22 октомври 1963 год.)

В първичните органи
зации на СК на село на 
предизборните събрания 
пълно внимание е отделе

щото
НОВИНИ от висок

ПРОТИВ ВОЕННИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ
Местната общност в Каменица започна с 

подготовките за изграждане на моста през 
реката в селото. Разисква се как да се обезпе
чат средства. Съществува предложение да се 
въведе местно самооблагане в селото.

В изграждането на моста трябва да взе
ме участие и кооперация „Нишваа".

XXX

,,Търгокооп" при ООСТ „Сточар” продъл 
жава да изкупва тиквеното семе във Висок, по 
цена от 100 динара за едни килограм. Някои 
домакинства продадоха семе и за 5—6000 ди
нара. Тези допълнителни средства имат галя 
мо значение в семейните бюджети на домакин 
ствата от Висок.

В ПОСЛЕДНО време чуваме загрижава- 
щн заплахи, че би могло със сила да се мине 
към разрешаването на тези проблеми. Какво 
значи това в днешно време? Дали наистина се 
мисли чрез военна интервенция и груба наме 
са може да се спре историческият процес на 
политиката на икономическа еманципация 
дълго експлоатираните страни и народи? Нима 
след всички опити от досегашното развитие, и 
ден—днешен може да се говори за употреба на 
сила?

дането на самоуправител- 
но социалистическо обще 
ство, както и последовате 
лно да се борят за прове
ждането на икономическа 
та стабилизация.

За членове

на

на секрета
риатите на първичните ор 
ганизации и органи и тела 
на Съюза на комунистите 

евидентярани 
1500 кандидати.

Измислят се и някои теории за оправда 
телността от намеса в работи на суверенни 
страни. Прави се опит да се' легализира така
ва практика, макар че тя е в противовес с об
щоприетите норми на международното право. 
Ако на това не биха се противопоставили всич 
ки демократични сили, всички на които им е 
при сърце свободата и независимостта на на
родите, тогава перспективата на международ
ните отношения наистина би била мрачна. Аз 
обаче съм уверен със съвместни усилия на 
всички миролюбиви сили може да се попречи 
на конфронтацията и на опитите за натрапва- 
не на волята на носителите на отживели при
вилегии и да се премахне опасността за мира и 
сигурността в света.

(Из доклада, изнесен на заседанието на 
новоизбрания Съвет на Федерацията, 3 
март 1975 година)

са около

С. Микич

ИЗ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Приключиха предизборните събрания
В течение на миналата 

седмица в Босилеградска 
община се проведоха пре 
дизборни събрания в пар 
тийните организации в ме 
стаите общности и органи 
зациите

На повечето събрания, 
както ни осведоми секре 
тарят на ОК на СК в Бо 
силеград, Никола Савов, 
комунистите откровено и 
отговорно посочват слабо 
стнте не само в своите ор 
р ганизации, но и в общин 
ските

внище. Делегатите, които 
трябва да бъдат 
не осъществяват ролята и 
задачите, 
ставя нашето самоуправи 
телно общество.

Да добавим, че избор
ните събрания, които на 
практика ще 
внедряването на Тнтовата 
инициатива за колективно 
то ръководство, работа и 
отговорност ще се прове 
дат
щата и идущата седмица.

М. Я.

връзка

конто им по

па сдружения 
труд. На същите още вед 
наж най-обстойно бяха об 
съдени изборните докумен 
ти. Между другото иа 
тях членовете на Съюза 
на комунистите обсъдиха 
задачите на организации 
те и органите на СК в из 
борите и актуалците въ 
проси във връзка с осъще

ГОЛЯМО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА АРМИЯТА 
Югославската народна армия е ударна 

та част на нашите въоръжени сили. Територи 
алната отбрана е нейният най-масов дял, а ней 
ните части са организирани, въоръжени, обу
чени и подготвени за действия на цялата тери 
тория на страната. Организационните облици 
на частите на териториалната отбрана са раз 
лични и дават възможност на най-голяма под 
вижност и разнообразие на действията, както 
на фронта, така и в неприятелския и собстве
ния тил. Това е облик на най-масово ангажира 
не на широките маси в борбата и съпротивата. 
Понеже пункт на организирана съпротива тряб
ва да бъде всяка фабрика, всяко селище, вся
ка частичка от нашата територия. Частите на 
териториалната отбрана са подготвени да 
водят борба не само заедно с Югославската на 
родна армия, но и самостоятелно.

Всички граждани на нашата страна, кога 
то оказват съпротива на агресора, било с 
оръжие в ръка или по някой друг начин, са 
числящи се към въоръжените сили. В наша 
та Конституция изрично е казано, да приеме 
или признае окупацията на Югославия. Това 
би било предателство на страната, което би 
било най-решителнб и безмилостно наказано.

(Из доклада пред X конгрес на СЮК, 
______27 май 1974 година, Белград).

органи и тела, ка
то издигат нан-подходя 
щи мерки и решения за 
преодоляванието им. Все 
още сътрудничеството ме
жду първичните организа 
ции и общинските органи 
в СК не са на завидно ра

потвърдят

в течение на настоя

стяването на 
политика в Съюза 
мунистите в общината, 
критериите за изборите, 
статутарните Изменения 
и пр.

кадровата 
на ко ИЗПРАВКА

В миналия брой на първа страница в ста
тията „Да меним практиката" 
шка. В е допусната гре 

първия абзац е отпечатано 68 422 дина 
оа, а трябва да стои 68 422 000 динара Също 
така в същия абзац вместо 5079 динара тряб
ва да стои 5 079 000 динара. Също и на четвър 
та страница в статията „Стопанското производст 
во — изискване на времето" вместо 15 331 ди
нара трябва да стои 15 331 000 динара. В 
щата статия като легенда под снимката вмес
то. Б. Кръстич трябва да стои: Боривое Кръс
тил: със средства от „Морава II" създал фер- 

300 овце.

На посочените събра
ния, членовете на СК об 
съдиха и приеха отчетите 
за досегашната си дей
ност. При това критически 
и самокритически се спря 
ха на отрицателните яв 
ления проявили се в досе
гашните си дейност.

съ-

ма от 
Молим читателите за извениние
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ПРЕЗ ИДУвддт1°годинд П° РЛЗВИТИЕТО НА СУРдулиШКД ОВЩИНД
1/КНОВН СУРДУЛИШКИ КРЪГОЗОРИ По-отговорно към зада
чите на стабилизацията

почти всекидневно Су 
рдулишка община 
своя лик. Днес Сурдули- 
ца не е

личи производството на 
140 000 чифта обувки и 
308 000 чифта 
ти за дамски обувки и 

години.. приеме на работа
изостаналост с ок™° »0 работника,
изминат ден Фабриката на
по-малко са видими т, ст?ман°ле*Рна ..Мачка
Над 27 000 жителки от 1^, планиРа пРез иду- 
тях 10 000 в г,т ’ °Т Щата година да инвестира 
*** ш в сУРДулица, 95 милиона динара за пе
бьдаТт~иР1МИНИ Да —трукциятанГ леярна 
стигнатоРпоед всичко п° та във втората фаза. ООСТ стигнато през последния фабриката 
период. Настъпи оживле
ние на стопанската и об 
ществена дейност. Напра 
вена е по-широка развой 
на крачка, така 
тази комуна за 
стълби е по-близко

динара за набавката 
оборудване.

Никога досега не е би-

намени
горни час-онова градче от 

преди няколко 
Особеностите

В 77 първични партийни 
организации в Бабушниш 
ка община, в които чле 
нуват над 1730 комунис
ти, успешно приключиха 
предизборните събрания. 
В критическа и самокрити 
ческа атмосфера е дадена 
преценка, че комунистите 
са били главни инициато 
ри в повдигането и реша 
ването на всички въпро 

>си, свързани с живота в 
своите среди. Както под 
чертава Томислав Станое 
вич, секретар на ОК на 
СКС в Бабушница, спазва 
ни са и критериите за 
предлагане на лица на 
иай-отговорните длъжнос 
ти и задачи в СК.

Имайки предвид задачи 
те комунистите в първич 
ните партийни организа
ции в отчетите си доста 
подробно са обсъдили ус 
пехите, трудностите и 
слабостите, проявили се в 
досегашното осъществява
не на икономическата ста 
билизация. Всички те, а 
особено членовете на СК 
в 25 първични организа
ции в материалното про 
изводство са извършили 
критически и самокрити- 
чески анализ в осъществя 
ването на тази важна об 
ществено - политическа и 
икономическа задача.

В информацията, изгот
вена от страна на работ 
на група на ОК на СК се 
изтъква, че организациите 
на сдружения труд, трудо 
вите и самоуправителнй 
общности деветмесечният 
период от настоящата го 
дина са приключили без 
загуби но че с резултатите 
не може да се бъде дово 
лно. Общият доход възли 
за на 1 154 826 хиляди ди 
нара и по отношение на 
същия период от минала
та година е увеличен с 
39,6 на сто. Вследствие по- 
високото нарастване на 
изразрохдваните средства 
(41,5 на сто) от увеличе
нието на общия доход, ка 
кто и поради недостатъч 
пата ефикасност в стопа
нисването, доходът е уве
личен с 33,9 на сто. Една 
от особените трудности, 
явяваща се в стопанисва
нето е тази че поради лип 
са на възпроизводствени 
материали и суровини се 
намалява и продуктивнос 
тта на труда. Рентабилно 
стта е по-малка с 1,4 на 
сто т.е. през същия период 
на миналата година от 100 
динара ползувани средства 
е осъществен доход от 36,5 
динара, а през този пери 
од 35 динара.

Всички организации в 
общината имат стабилиза 
ционни програми. Но изхо 
ждайки от това, че меро 
приятията по стабилизаци 
ята могат да се осъществ 
яват предимно ако се ре 
ализира 
производство,

ло по-известно бъдещето 
на Сурдулишка община, 
изтъкна Владислав Фу- 
щич, председател на Из- 
пълнителиия съвет на Об
щинската скупщина, из 
насяйки уводни данни за 
този важен документ.

Благоприятните развой 
процеси на Сурдулиш 

ка община, въпреки всич 
ки трудности, са гаранция 
за подчертаната мобил 
пост на

още

машини

ни
за химически

произведения е заплану
вала да инвестира около 
65 милиона динара за из организираните 

обществени сили. Стопаи 
ството на Сурдулица с 
производствените си про 
грам и все по-здраво се 
свързва с по-силни сто
пански организации от 
Цяла Югославия. От

граждането и 
че сега цията на

модерниза- 
съществуващия 

Пех за производство на 
минерална вълна. Приклю 
чването на 
влагания се предвиждат 
до края на 1983 година, 
когато трябва да се уве 
личи физическият обем на 
производството със 
на сто, а броят на заети
те с 34

няколко
до

целта, което значи преодо 
Ляване на икономическа 
та изостаналост, бе каза- 

между другото на 
сесията на Общинската 
скупщина в Сурдулица, 
състояла се на 4 декември, 
когато се прие проектопла 
на по

Целокупните

пяно
колко специалности с ви
сока професионална под 
готовка преди десетина 
години — днес те набро 
яват над стотина. Обаче 
и това не е достатъчно. 
Със създаване на благо
приятни условия за живот 
Сурдулица полага усилия 
да привлече и задържи 
повече специалисти. За 
студентите с необходими 
те на стопанството специ 
алности са обезпечени сти 
пендии, а провежда се съ 
гласуване на училищната 
мрежа с потрбеностите на 
щружения труд. С. Микич

100

на сто в сравне
ние с тази година. 

Власинските
осъществяване на 

обществения план на Сур 
дулишка община за 1982 
година.

Основната цел на обще 
ствено-икономическото ра 
звитие на тази община 
Ще бъде по-нататъшно ук
репване на обществените 
сили, самоуправителните 
отношения и столанство-

водоцент-
рали
от 10 милиона 
построяване на местрили 
ще и изработката на про
ект за надвишаване прег
радната стена на Власин-

планират влагания
динара за

ското езеро. 
ООСТ дървообработва

щата промишленост „Сур
дулица" планира 
ния от около 16 милиона

то. влага-
Ицвестиционните влага 

нйя с цел доизграждане 
или реконструкция на съ 
ществуващите мощности 
ще възлезат на приблизи 
телно 524 130 000 динара, 
което е със 125,4 на сто по

ДИМИТРОВГРАД: ПРЕД ИЗБОРИТЕ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАСК

Готови за нови задачивече от влаганията в теку 
щата година.

ООСТ
заплануваното 

по-голяма 
продуктивност и по-голям 
доход, и че физическият ^ 
обем на производството и 
продуктивността в общи-

„5 септембар" 
планира в разширяването 
на .мощностите и усвоява
нето на помпи за пране 
на стъклата от прогр 
та на „Заставините" : 
ла да вложи около 60 ми

Над 1600 комунисти в 
73 първични организации 
оцениха своята работа и 
работата на първичните 
организации през изтек
лия период. На всички пре 
дизборни събрания се из 
тъкна, че именно комуни 
стите са били инициатори 
за раздвижване и разреша 
ваце на жизнените въпро 
си в конкретните среди. 
Благодарение на тяхното 
ангажиране твъ.рде успеш 
но са проведени и бройни 
активности.

ма сметка за икономисва
ме на всички равнища. Съ 
ществували са обаче и от 
рицателни прояви, 
към средствата за произво 
дство, така и към работ 
ното време, а отделно не 
адекватно са 
обществените автомобили, 
отпуските по болест и про 
чие.

Обаче имало е и слабо 
сти, отделно когато се ка 
сае до развитието на агро 
комплексите. Покрай то
ва на много организации пата чувствуват намале

ние, същите не са цялост 
недоста но изпълнени. ’

кактоама-
вози

е липсвала инициатива и 
самоинициатива, 
статъчно се е чувствувала 
колективна работа в сек 
ретариатите в ОО на СК,

лиона динара.
Селскостопанската тру

дова организация ,,Власи- 
на-лродукт" планира в 
идущата година да инвес
тира около 120 милиона 
динара. Заслужава да се 
изтъкне, че в тази трудо
ва организация от неот
давна работи ООСТ „Би 
ле—продукт", която има 
твърде интересна програ 
ма за ползуване на приро 
дните ресурси в община 
та, които са и един от 
стълбовете на по-нататъ»ш- 
пото развитие. Тази ООСТ 
планира да инвестира око 
ло 60 милиона за построя 
пане на фабрика за пре
работка и експлоатация 
на торфа на Власина, а 
след това да построи два 
рибника и Преработвате-

ползуваим Не па-малко внимание 
комунистите са посветили 
и върху укрепването на 
делегатските и самоуправи 
телни отношения. При то 
ва те са вече начертали и 
задачите за издигане на

комунистите недостатъчно 
са се ангажирали в рабо 
тата в предсгоящия пери

Всичка онова, което е 
положително, е изтъкнато 
па предизборните събрани 
я, трябва и по-иататъ,к да 
се тачи и развива, а нега 
тивиитс явления трябва да 
бъдат премахнати, защо- 
то само по този начин мо 
гаг успешно да бъдат осъ 
ществоии задачите 
първо място провеждане
то на политиката на ико 
иомичсска сатбилизация.

В организациите на СК 
в местните общности, бе 
изтъквано, че именно ко 
муиистите са раздвижвали 
бройните активности, и 
че през изтеклите две го 
дини е направено много 
— електрифицирани са 
няколко села, построени 
са нови пътища, мостове, 
водопроводи и т.я.

од. личната и колективна от
говорност. Особена, 
да се каже безотговорност 
на комунистите, преди вси 
чко, на комунистите в сел 
скостопанските

така
Отделно бихме изтъкнаКогато става дума за 

първичните организации в 
организациите на 
пия труд, най-важен и до 
миниращ въпрос е бил — 
провеждане политиката ма 
икономическа сатбилиза- 
ния. А това, че са успяли 
най-добре го потвърждава 
и фактът, че съвкупният 
приход на стопанството в 
обцдииата за деветте м-есе 
ца на текущата година е 
увеличен със 70% по отно 
шение на същия период 
през изминалата гоДииа.

Положително е и това, 
че в процеса на произвол 

она за дислокация на це ството са постигнати доб 
ха в Сурдулица и да уве ри резултати, и че с воде

ли, че във всички среди 
политическо - сигуриостна 
ситуация, както се оценя 
ва, е добра, и че са пое 
тигнати отличим резултати 
па полето на всенародната Ветеринарната станция се 
отбрана и обществената чувствува в сдружаването 

на тези организации.

сдру-
организа- 

ции: „Будучност", „Сло
га", йерма", „Люберад- 
жа"" ООСТ „ТалаМбас” ипа

самозащита.
Инак, както подчерта 

секретарят, изборните Съ
брания в първичните орга 
низации на СК ще прйкл 
ючат до 25 т.м. а на рав 

на общинската ор 
ганизация до 15 януари ид 
мата година. Общинската 
изборна конференция ще 
има 148 делегати, Общин
ският комитет 55, а Пред 
седател ството 11 членове.

На събранията са еви 
доитираии и 
кандидати за секретари и 
членове на секретариати
те в 00 на СК, както и 
за повисшите 
форуми, за членове на ко 
мисии и за делегати 
предстоящите конгреси иа 
СК.

възможните
лен капацитет за лекови
ти билки, горски плодове, 
гъби, овощия и зеленчуци. 
Основната

ни ще
организа-

партийниния
”Ия труд „Кощана" 
пира през 1982 година да 
инвестира около 80 мили

на сдруже- 
пла-

за

Т. П. В. Б.
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Г|Р«Гй^|Годо1т>огопано!во* ХЧчЧ-СОоСУ$ММ
ДЕЙНОСТ НА ТО „БОСИЛЕГРАД"ИЗ СТОПАНСКАТА

Не се ползуват вснчки възможности бабушница

Защо няма 

социолог ?
динара. За лични доходи 
са изразходвани 30 110 хи 
ляди динара или с 20 на 

повече. Средният пък 
личен доход е увеличен е 
22 иа сто и възлиза па 6182 

Нан-голям среден

по-голям от мппалогодиш- 
ння през същия период е 
35 па сто. В осъщестиява- 
пето на тоя доход иай-го- 
дямо участие с

ООСТ „Слога”, след

Трудовата организация 
„Босилеград" от Босиле
град в чнйто състав ра
ботят- ООСТ за селскосто
панска дейност и изкупу
ване „Напредък", ООСТ 
за търговия 
чарство „Слога", за бито- 
ви услуги и комунална 
дейност „Услуга", ООСТ 
за строителна 
„Изградня“ и общата про
фесионална служба 
пълни надеждите 
стройно развитие 
Ьанството в Босплеградс- 
ка община. С обединяване
то се очакваше да се сло
жи край на нередностите 
и да се даде възможност 
всяка организация да раз
вива своята дейност. ООСТ 
„Слога", която 
добре работи, останалите 
ООСТ едва ли осъществя
ват своите цели и задъл-

В-дзпроизводстве-
способност на орга-

сто
57 иа сто

има
динара, 
личен доход в посочения 
период имаг трудещите се 
от общата професионална 
служба 8251 динара, а 
най-малък трудещите 
ООСТ „Услуга" 5553 дина 
ра. От средствата

доход тази оргаииза- 
за жилщпо строител- 

428 хиля-

и гостилтш- Общнят доход е у вс
личен с 35 иа сто, а 
доходът е 12 на сто. 
За осъществяване на 
по-добри резултата се 

актив-

половин сили?ЗАЩО при нас се работи в

ГГов^рдТеГ,ХГГи.т= 5ЕГ
и по-остри законни наказания срещу безделни 
цитс. Интерес,уо е обаче, че малцина посери-

за това явление.

дейност се в
търси пълна 
ност на трудещите 
ое, използуване на 
вътрешните ресурси 
н стимулиране

не из 
за по- 

на сто-
озко се занимават с причините

такива изследвания простра и 
па оттук

иа чис-
Поради липса на
ство получават различни налучквания,

в изнамирането на ргшения-
ТИЯ
пия
ство е отделила 
ДП динара, а за укрепване 

основи

на и лутания
Това явле/гие, и не само то, но целокуп 

ните обществени отношения в колективите, и 
трябвало да бъде предмет на изучаване. Това 
е работа за професионални екипи, които

се замислят без социолог, психолог

труда
на материалните

труда и други резерви 
6651 хиляди динара.

, ООСТ

това ООСТ „Напредък с 
26 на сто, „Изградня" е 
10 на сто, „Услуга“ с 4 на 

а общата професио- 
сто.

на
ненад

Според анализа 
„Изградня" отчита загуба 
от 691 хиляди динара 
— Въпреки, че освен 
градня" останалите орга- 

сдружеиия 
отчитат положител-

могат да
и пеадгог. Чудно е, че трудовите организации 
иа територията на Бабушиишка община, които 
имат специалисти различен профил, още 
имали нито едно място за социолог, психолог

сто,
нална служба с 2 на 
Изразходвани са средства 
от над 196 936 хиляди дн- 

шш с 42 на сто по-

наистина
„Из- не са

нара,
вече в сравнение 
щня период на миналата 
година. При такова стопа 
нисване е осъществен до- 

48 980 хиляди ди-

низации на 
труд
ни делови резултати

” не се ползу-

и педагог.женил- 
ната
низациите е все още нис
ка и тя е един от основ
ните проблеми. Това нещо 
небрагоприятно се отразя
ва върху 
на стопанската дейност и 
осъществяването на иконо 
мическата стабилизация-

на съ-
Истина е, че в систематизациите са пред 

видени и такива специалисти. Обаче никога то 
ва изискване не е изпълнявано. Затова е и не
обходимо професионалните служби да се ком
плектуват. В бъдеще не бива да бъдем лише
ни, както досега, от услугите на социолози, пе 
дагози и психолози, които да получават и из
следват проблемите от съответните области и 
да предлагат решения.

все
още докрай

всички възможностиват
за по-добро стопанисване. 
Все още трудовата 
циплина е на ниско равни
ще, нецелесъобразно се 
ползува работното време, 
не се зачитат мероприя-

ход от 
нара, който бележи ръст 
от 12 на сто.

дис-интензивността

Чистият доход през пър 
внте девет месеца от го
дината е увеличен в срав
нение със същия през 
година с 11 на сто и въз
лиза на над 36 501 хиляди

За деветте месеца на 
настоящата делова година 
в ТО „Босилеград" общият 
доход възлиза на над 
245 947 хиляди динара и е

тнята на икономическата 
стабилизация, особено при 
пестенето на суровини.

м. я. Ч.

Д. Глигориевич1980

ПОСЕЩЕНИЕ ПО ПОВОД 20 ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ НА ООСТ „ДИМИТРОВГРАД“ тпци младежи, предават им своите знания и 
опит, въвеждат ги в тайните на професията. 
Тази година се очаква печалбата да бъде 
двойно по-висока от миналогодишната. За 
това са заслужни хора — нашенци; забърд- 
чани, височани, бурелчани, дерекулчани, кои 
то с преданост работят в каучуковата про
мишленост. Могат да се нарекат ветерани 
и отделни трудови единици в ООСТ .Ди
митровград". С младежка дързост и вяра в 
бъдешето са започнали работата и ПЕТЪР 
КРЪСТЕВ, ДУШАНКА СТОЯНОВА, ДРАГОЛ
ЮБ РАДЕНКОВИЧ, ЕЛЕНКО ТОДОРОВ, НИ 
КОЛА ПЕТРОВ, ВАСИЛ АДАМОВ 
изтъкнатия почитани „каучуковци", носите
ли на многоброннн обществени признания в 
Димитровград. „Пред очите ми израстна на 
шата фабрика — разказва Петър Кръстев 
— дойдоха хора от цялата община и извън 
нея, усвоиха професията, записаха се да учат 
заедно във висшите учебни заведения, а по- 
късно дойдоха и много млади специалисти. 
И ето днес имаме наши инженери, преми
нали през онези най-важни работни места, 
които дават знание, увереност, опит.
Тъкмо те имат сега 
дов стаж, тук остават и трудно се прощавате 
Димитровград, въпреки 
ве, които

Създаване на поколения „каучуковци“
В най-голямата трудова организация в 

Димитровград — ООСТ ^Димитровград", ра
ботят над 1200 работника, което ще рече, 
че тук изкарва хляба всеки шести Димитров 
градчанин. Днес димитровградската основ 
на организация на сдружения труд задовол 

■* ява над 10% от потребностите на „Тигър". 
Димитровградската продукция ежедневно 
поема пътя към различни потребители не 
само у нас, но и извън границите на наша 
та страна. „Произведено в Димитровград" — 
с този надпис каучуковите изделия нашия 
от град се изнасят в ГФР. СССР, ЧССР, Ита
лия, Англия...

Тези няколко факта краоноречиво го 
ворят и разкриват истинското съдържание 
за понятието работническа отговорност и 
работническо самоуправление, както за ди 
митровградските „каучуковци" са въпрос на 
чест, на престиж, на авторитет.

Работници, инженери, специалисти в 
различни области на каучуковата проми 
шленост — застават всяка смена зад слож 
ни съвременни, модерни миксери и съоръ 
жения, в т.н. „десма строеве" се топи каучу 
кът, под пресите се извличат най-различни 
мостри, под няколко тона тежките валяци се 
извличат фолии, на кръговете се товарят го 
тови произведения. Този поток не секва ни 
то за секунда, отговорността, непрекъсва... 
И ако през последно време се говори все 
повече за успехите на ООСТ „Димитров
град", ако неговата печалба се увеличава все 
повече, гуменките и нишките стават все 
по-качествени — това се дължи преди вси
чко на все по-пълното овладяване тайните 
на професията, която само преди двадесе
тина години в Димитровград бе почти неиз

вестна.
Въпреки младостта си, димитровград

ската каучукова промишленост 
свои ветерани, израстват поколения „каучу
ковци", защото в ООСТ „Димитровград" е

има вече

сега

по десетилетие, две тоу-

че и другите градо 
имат каучукова промишленост ги 

привличат". — Не бързат да казват сбогом 
на каучука и много от младежите, които при 
емаме на работа. Мнозина от тях 
ква перспектива за 
може Да предложи един 
какъвто е напгаят, сподели с нас директорът 
на ООСТ „Димитровград" Михаил Иванов. 

На въпроса защо оставате да работи 
- ООСТ „Димитровград 

„каучуковци" отговориха почти еднакво: 
тук всеки може да изяви способностите си, 
личните доходи са най-високите в община
та, всеки може да продължи своето образо 
вание. А и родният край е най-мил

видяха касъвсем обикновен факт синът да дойде да 
работи с бащата, жената да работи 
с мъжа си, дъщерята неочаквано да избере 
каучуковата професия до майката. И 
—• цели семейства. Ако печалбата иа „Дими 
тровград“ само за изминалата година над
минава шест милиона динара,

развитие на личността 
такъв колектив,редом

така

те в десетина младиако произ
ведените изделия са наистина качествени_
всичко това именно се дължи на Димитров 
градските „каучуковци", които работят 
сет и повече години в тази област, 
ветерани посрещат ведка

де-
Тези 

година по десе Т. Петров
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНО МЯСТО
Дружаването на труда и средствата, 
специално с недостатъчно развитите 

краища, през изтеклото полугодие не 
очакваните даде

Резултати. Сдружени са малко 
повече от два процента, несразмерно 
ко от потребите и законните 
Според плана, който 
ко половина от средствата във Фонда 
федерацията

по-мал 
възможности.

е сега в сила, най-мал
на

за недостатъчно развитите е 
сдружаване на труда и 

средствата на организациите на 
труд от цялата страна. Това е голяма про
мяна. Дали тези, без съмнение

предназначена за
сдружения

големи сред
ства, ще бъдат употребени рационално, 
унисон с общствените определения, понас
тоящем не може сигурно да се знае, тъй 
като окончателно

в

утвърдени работи почти 
няма, макар че може и трябва да има мно 
го повече такива.

Охрабряващо и ново е изключително 
голямата заинтересованост на трудовите ор 
ганизации от цялата страна да се свързват 
въз основа на съвместни капиталовложения- 
Организациите на сдружения труд от по- 
напредналите региони предложиха тази 
година повече проекти отколкото през це
лия изминал петгодишен период. Повече 
стотици програми произтекоха от потреба 
та за по-инакво развитие на стопанството и 
това трябва да се приеме като основно теж
нение на сдружения труд. На автаркичните 
разбирания и практика се противопостави 
рационалното разбиране на икономическа 
та и обществената логика.

Не е случайно, че тъкмо сега се из
явява доходната заинтересованост 
сдружения труд. Стабилизация може да 
се постигне само на такава основа, никак 
с поведения които вече доведоха до наруша 
ване на стопанското равновесие. Сигурност 
та за собствения авторитет и производство
то не се печели и създава нито със затвар че не е всичко в не така малките средства 
яне в своите предели, нито с едностранчиво във фонда на федерацията и широко изяве 
или изключително опиране върху вноса, ното желание за сдружаване. Липсват усло 
Стопанството търси естествени канали, ко вия, които по-най-добър начин биха насочи 
ито ще спомагат на нормалните процесът

Обаче, било би илюзорно да се вярва, зат0ва

на

мнозина станат безсилни в намеренията съв 
местно да влагат и ако, при това, неминуе
мо се отсрочи изграждането на рудниците, 
комбинатите и цеховете с жизнено значение 
за по-нататъшното развитие, тогава загубите 
фактически не би могли да се наваксат.

Сдруженият труд от който развойните и 
върху доходните принципи

ли средствата и стопанските инициативи.
господствува „пат-позицията”: чака 

че в стопанството старото за един ден ще Се на договори, законопредписания, инстру- 
отстъли мястото си на новото. Това не ста
на нито с множеството проекти на сдруже
ния труд, които тази година почти и не на
правиха крачка от началните. инициативи.

Все още с инерцията на старите пове
дения и навици се забавя осъществяването 
на целите на сдружения труд, многобройни 
пречки се изправят по пътя на сдружаване 
то на труда и средствата. Все едно е дали 
са това нормативни препятствия, дефектност 
на икономическите инструменти или несъг 
ласуваност на нещата, които имат предим 
ство, резултатите горе — долу са стдди, не 
допустимо скромни. Петнадесетината 
разумения на стотици предложения в наето 
ящата година, са най-добро доказателство,

менти... обосновани-
Колко сериозно е положението може

да се заключи по факта, че поради прекале
те проекти потекоха навред из страната по
каза, което действително желае. С това той 
показа, че не иска несполучливи решения, 
нерационални инвестиции, загуби, стихия в 
стопанисването. Може да се каже, че тазго
дишните стопански инициативи, всъщност, 
са своеобразно предупреждение за обществе 
но-политическите, делегатските и партийни 
структури — за всички, които влият върху 
съдбата на сдружаването.

Предупреждението идва от компетентно 
място и в правия час. Трябвало би да се 
приеме с пълно уважение.

ното протакане не е изключено и това, 
че 22 милиона динара от Фонда на федера 
цията, предзначени за сдружаване в насто
ящата година, да завършат в януари като 
— плащане на задължителен заем. А тъкмо 
кредитните отношения в миналия среднос- 
рочен план бяха, и още са, една от слабите 
страни на стопанисването.

Когато това би било най-голямата загу
ба, още би могла да се поднесе неефикаоно- 
стта в създаването на по-благоприятни ус
ловия за сдружаването. Ако, междувременно,

спо-

Слободон КуюнджнчV. У
Развойните планове на СР Сърбия в 1982 
ТОМА МИЛИЧ:

КАК ДА СЕ ЛИШИМ ОТ СПЕЧЕЛЕНИТЕ 
ПРАВА

последното заседание на Покрайнински# ко 
митет на Съюза на комунистите, при конете 
тацидта че е имало слабости и в стопанска
та структура на инвестициите и в ориента
цията на производствени капацитети)

Актуалиа тема
ДА СЕ КОНКРЕТИЗИРАТ ЗАДАЧИТЕ ОТ 
ПЛАТФОРМАТА

В ТОЗИ брой:
Инвестициите в Косово 
САМО, КОЕТО Е РАЦИОНАЛНО 
(Преизпитването на икономическото 

равдание и реалността на започнатите и за 
плануваните инвестиции се налага като по
литическа и икономическа задача, с голямо 
значение навред из страната, пък и в Ко
сово. Това произтече от разискванията

Погледи и мнения

Д-р МУХАМЕД КЕШЕТОВИЧ: .

САМОУПРАВЛЕНИЕТО — ВТОРО ИМЕ ЗА 
РЕВОЛЮЦИЯТА В КОНТИНУИТЕТ'

оп
Износът в 1982 
ЙОВАН МАРКОВИЧ:
НЕ ОБРАТ, НО ЗАВОЙ

на



2 Комунист
Възгледи н мнения

Самоуправлението 

второ име за 

революцията в 

континуитет
За тахана крачка нашето общест- 
во има, без съмнение, изключител
но благоприятни 
тъкмо сега.

не е цялостно понеже разширено- 
изключелоДка историята ни дава някои похвали, може би ще ни похвали, че 

имахме толкова сили да открием обществените интереси, че устано 
вихме процеса на самоуправлението, а онези конто трябва да поне
сат бремето на самоуправление-то — това е младото поколение 
(Велко Влахович)

Д-р Мухамед Кешетовнч

то възпроизводство е 
из този процес и е станала мате
риална сила и основа на отчуж
дени центри на сила. Оттам из
вестна идейна бъркотия и недоу-

условия, и то

Наше голямо предимство и 
шанс е фактът, че действителната 

теоретична мисъле онова; върху което се обоснова
ва нашето спокойствие и доверие 
в себе си, в своите сили и възмож 
ности и в тази, па и в по-трудни 
ситуации.

Но, у нас често недостатъчно 
се схваща, че самоуправлението 
не е дадено, но то е зададено. За 
самоуправлението трябва да се бо 
рим също така както трябваше и 
се налагаше да се борим за поли
тическата власт на работническа
та класа, а това значи че трябва 
да се справям със ебе си и вина
ги да отстояваме на изкушенията, 
които със себе си носи всеки мо
нопол на политическата власт и 
неговите обективни 
Без ясен самоуправително-социа- 
листйчески междинен камък, ка
то критерий за разграничаване, 
трудно е да се различават цвето
вете в обществената и политичес
ка акция. Днес този междинен ка 
мък е решителното възпроизвод
ство и социалистическото самоуп 
равление. Повече от едно десети
летие в стагниранто на отношения 
та на социалистичското самоуп
равление в излишека на труда, 
деформира го и в необходимия 
труд, т. е. в простото възпроиз
водство, което особено се чувству 
ва в разширеното явление на фор 
мализма и в нарушаването на кон 
ституционните права на трудови
те хора.

През последните петнадесети
на години у нас се осъществява
ха два паралелни и по основа про 
тиворечиви процеси.

Един е оня, който е обосно
ван върху' идеята на проникване
то на социалистическото самоуп
равление в разширеното възпроиз 
водство. Върху тази идея е граде 
на целокупната система, закръгле 
на и изразена в конституционното 
уреждане, 
труд и в системното законодател
ство.

мение.
Едно мнение изникнало из тези революционна

съществуващото ечи и съзнанието на трудовия човек 
се срещнаха в една точка — _ 

на необходимостта от пробив на со
циалистическото самоуправление 
в разширеното възпроизводство, в

отношения
та за нормално, понеже служи за 
укрепване самостоятелността 
републиките и покрайнините, кое
то по основа е на линия на кон
ституционните решения пропити излишека на труда, в точката на 
с идеите на равноправие и свобод трайно класово определение на 
но развитие на нациите и нацио- С|ОК. 
налностите. При това се изтласк
ва фактът, че такова развитие в С други думи, това представ-
нашата повеченационална общ- лява развластяване центрите на 
пост е възможно върху основи- отчуждена 
те на сдружения труд и интере- мош, без разлика как се наричат 
сите на работническата класа. Те те> По всичко изглежда, че това 
зи схващания и мнения робуват 
на илюзиите, че всички актуал- 
ни проблеми могат да се разре
шат чрез по-голяма рационализа
ция на сферата на настройката.

Лозунгът — фабриките на ра
ботниците, земята на селяните и 

социалистическото
в

системата на 
самоуправление са логично про
дължение на революцията, както 
и на онези нейни най-хубави ху- 

придобивки по 
на Освободителната борба.

манни и етични 
време
Но, в нашето революционно дви
жение имаше, а има и днес и та
кива течения, които не бяха, а и 
днес не са в състояние да надми
нат хоризонтите на стария свят. 
Това са онези течения, които в 
.„революционното рутинерство" и 
прагматизма виждат най-хубав 
свят". Те това отъждествяват с ре

несамоуправителна

ще означи нов. решителен етап в 
нашата революция. В исторически 
смисъл този етап ще представля
ва навлизане

съюзници.
в революционния 

които щеализма. процес на поколения, 
имат своя цел, свой мотив на ан-Държавата V нас, изпълняват! 

ки ролята си в разрешаването на 
основните противоречия 
шението между необходимия труд 
и излишека на труда, между те
кущия и миналия труд) в прак
тичното действуване се разпъва 
между колебания и закъснения. 
Това е поради това, че държавата 
в нашата политическа система по
литически и идейно определена, 
нормативно и институционално 
приспособена на принудителен на 
чин. когато това по-другояче не е 
възможно, да изпълнява ролята на 
защитник на интересите на работ 
ническата класа и социалистичес
кото самоуправление. Същевремен 
но, в изпълняването на тази своя 
функция тя е под силно влияние 
на политическия, технобюрокра- 
тическия, менажерския и адми
нистративния слой в обществото. 
Като последица и израз на това е 
разширяването на кръга на адми 
нистративни мероприятия, при кое 
то едно такова закъсняло мероп
риятие предизвиква друго, когато 
основното противоречие вместо да 
се намалява по тенденция се уве
личава. Тогава то става основа за 
укрепване на положението и по
зициите на етатическо-бюрокра- 
тическите сили в обществото и 
политическата система.

Второто течение е онова, кое
то главно не излиза от хоризонти
те на първото и скандалозно из
виква
вия? Това течение иска с водата 
да изхвърли и детето. Именно, то 
се смущава от явяването на „на
ционални икономики" и честите 
явления 
единството

гажиране. свой етап, свой ешалон 
в историята и те ще разрешат 
драмата и дилемата на времето 
и продължаващата революция. То
ва ведно е и истинското име на 
континуитета на революцията, а 
това е и изходен критерий за до- 
верие и избиране на обществени 

и облици на разбиране функции, това е революцията 
на югославското сто

панско пространство, с което от-
единВсатвоТГработниче0сСка0таак^а КОГаТ° СъЮЗВТ На комунисти-единството на раоотническата кла те и самоуправителното социалис-
са и на братството и единството тнческо общество правят Анализ 
на нашите народи и народности, „а постиженията си проб™ 
Нашите републики и покрайнини, „ тга.-|нпгтт-,. ,, р мите
според Конституцията, са носите- ва на това очертават юГетГи 
ли *на1. целокупното материално и ппактичргкч етап и
национално развитие. Тази тяхна "Г нГ Пваня^т' подготовка- 
функция не може да бъде пред- СЮК тог^е става Н3мет на спорове и дискусии, зашо ,н става дума за не-
то ако нациите относно републи- аа Напоотав^тавя6^110 ”е 33 КрИ 
киге и покрайнините Нямат пъл- паща ^ гД' За напИ'
на такава функция, тогава и наша лр съзнание,
та политика на свободно и равноп ктическа акни33 по^пп^”1-671”3 "Р3 
равно национално развитие няма Ш1я по ^осока «а тРаи
да има материална предпоставка* ^ В тази насока
Друго нещо е онова, което се случ ™ ™ оже да се говори за на 
ва в сферата на диалектичното от I™™!“"' нуждаещи 
ношение между класовото и иаци простор и динами-

и предупрежпанячттп 3ъ,М' за да по-силно изяват 
нарушаване на това отношениеза ” възможностите си. Неосновател 

В сметка на класовото. Това се случ Са страхУванията
Ьторият е оня, който се е раз- ва паради противоречието в ппо- стта зацтото СЮК 

ввд по линията на логиката «а за дукционните отношения попапи от тъРсене на нещо коренно ново. 
Обективното изискване за по- пазването на социалистическото изоставянето на социалистическо За да излезе обществото от отжи- 

решително проникване на социа- самоуправление в сферата на прос то самоуправление и бюрокпат^а ВЯ1ЮТ°. а което западнаха повече 
листическото самоуправление в тото .възпроизводство в децентра- цидта на обществените отаоше^и, обществени системи в света. При 
сферата на разширеното възпроиз ™звра«^та облици на обществе- а това значи поради опирането нас става ДУМа как да се гаползу-

водство и излишека на труда все ната организация. Това имаше за на националното развитие и ва онова- което съзря в общество-
повече изнудва поставяне ,на дър- "°2де«««а Р^биване на обществе ционалните икономки въюху по то и какво “V се предлага а то-жавата в релациите на основните ната собственост на групово-соб- тгойпшеяиг^п- и върху ре- „ пп.пипрн ,яол. „    _ .. ,
обществени противоречия, на стра ственически облици и Ьлатне на твен^г гкоРЗИНИИСКа собс- към
на на потребата на историческия множество бариери на усиления т °ЯТО не управлява и нас°*и-
момент на революцията. Това съ,- пРобив на сдружения труд на об- обществени НО отчуждени п гтрпрРИЧеСКИ момент
щевременно указва, че нашата об- ществената сцена. Така временно « ^иСТРУКтУри* Между те- ™апя^пен се засили де'
шествена ситуация е прекадено Дойде до положение, в което сис- на което Се нами2а онова, р зяДТ.^втатизъм• тов.а
обременена с положението (свър- темата няма здрава опора в пред- а това р т^5:оНаДЛежи бъдещето, ' , ‘ гЛТЛРашеин основни.-
заност на интересите на работни- поставката си (сдружения труд) самоуппянт!г^ОИИМескодшасовото' Наппопт р в°л,ОЦИОИИНя курс. 
ческата класа, нациите и нацио- и тогава неосъществяването на™ кото^оето гдН° социалистичес- ‘ ’ °ва е сам° предупреж-
налностите със сощ1алистическо- стемата стихийно се превръща в листичегию^я. опира ВЪРХУ социа- ’ ^”а воемето на очак-
то самоуправление — трайните оистма. р ръща в листическо-самоупоавителното съе- ванв колебание и голословие. Вре-
стратегически определения на СК) ^ Диняване на нужния труд и нзли- която ГТв^ТЛ решителност- на
което дава възможност и изисква Общественото сдружаване, из шека на тРУДа, Добре е, че това Д ‘ Десетият конгрес ще
ло-решителни крачки по посока вършено в производствените от- V нас практически 

издигането на действителното ношения въз основа на самоуправ 
нормативното. Това лението не е приведено

отно-
какво става с Югосла-

днес.

че е

закона на едужения
оналното силата

и загрижено-
няма нужда

вдъхне онази сила и насърчение, 
представлява каквито ЮКП и СЮК даваха на

нейни
на преодоляване на 

към края, нормативното
разреза между революцията 

и действителното.
във всичкиравнище на

преломни моменти.



Комунист 3
ИНВЕСТИЦИТЕ В КОСОВО

~' ' С;'

Само което е рационално
Преизпитването 

дание и реалността 
ваните инвестиции 
и икономическа задача с голямо значение нав 
ред из страната, пък и в Косово. Това искане 
произтече от разискванията

Неблагоприятният
нен цикъл, обоснован на капита
ловложенията в крупната инфра
структура, в значително по-изост 
рена форма се явяваше 
те услови* на стопанисването 
покрайнината, отколкото 
и да е част на страната. Затова с 
право се изтъква, че от намаление 
то на инвестициите и тяхната реа 
лизация много зависи успехът на 
икономическата стабилизация.

Оценката, че целите 
тиционната политика и задачите 
във връзка с това не се осъщест
вяват според очакванията не е 

за Съюза на комунистите, 
нито за стопанските дейни в Ко
сово. Напротив, повече пъти бе 
подчертавано, че големите преви
шения. високият обем и широчи
ната на текущите капиталовложе
ния — търсят от комунистите в 
сдружения труд, банките и Сто
панската камана в покрайнината, 
изключителни усилия, с цел да 
се направи крачка напред към 
желаната цел. Това искане е тол
кова по-спешно, като се знае, че 
твърде бавното строене и неотго- 
ворността на строителите са доп
ринесли, че най-голям брой от 
обектите, които се строят — теп- 
моелектроцентралата 
хидромелиоанионата система 
бяр ", па<Ъинерията 
„Тоепча" и някои доVги — стру
ват почти дигано повени от пооек 
тосметката. Я чястотшия момент 
за продължение изграждането на

на икономическото оправ
на започнатите и заплану- 

се налага като политическа

седание на
на
ло слабости и 
вестициите и в ориентацията 
вените капацитети

на последното за-

заплануваните обекти са необходи 
ми 18 хиляди и 360 милиона дина
ра, от което повече от една трета 
част от срдствата липсват. За съ
жаление, на сложното състояние 
сочи и факътт, че същественият 
завой в инвестиционната сфера— 
макар и само символичен — е ре
зултат преди всичко и на по-изос 
трените мерки, а не на идейното 
и икономическото съглеждане те
жестта на този проблем. И на не
отдавна проведеното заседание на 
Покрайнинския комитет на СК 
на Косово бе подчертано, че без 
оглед за кой обект се касае, ин
вестициите без покритие трябва 
да се спрат. Защото. не се касае 
само за потребата да се обуздаят 
мегаломанските искания и жела
ния, но и за по-дребните инвести
ции. Докрай трябва да се изме
ри какво е по-делотворно и об- 
щствено по-целесъобразно в ин
вестиционната верига. В непосред 
ствена връзка с това е и потреба
та решенията за изграждането на 
съответните обекти да се приемат 
в сдружения труд, по самоуправи 
телен начин, при наличността на 
закръглени ивнвестиционни прог
рами и адекватна документация. 
При това. капиталовложенията 
трябва да се насочат към новите 
обекти на преработвателната ин 

олово дустрия.
голямо внимание трябва да се пос
вети на стесняването на инвести
ционния Фронт в дейностите из
вън стопанската сфера и покрай

инвестицио-

в сложни-
в

в която

на инвес

нова
Прищина

заетите обекти в покрайнината на стой
ност от25 милиарда няма да се

всички „напрежения" на 
в някои дейности да докажат не
обходимостта от капиталовложени строят, относно строежът им се 

обекти. Това подчер отсрочва. Същевременно ще тря- 
инвести- бва, а това е вече предвидено в 

циите през изтеклия деветмесечен прокоетоплана за развитието на 
период на тази година бяха с 14 Косово до 1985 година, да се уве 
на сто номинално по-малки в срав личи инвестиционното участие «а 
нение с миналата година. покрайнината в съвкупните сред

Впрочем, недвусмислена е о ства на фонда на федерацията за 
ценката на Изпълнителния съвет по-ускорено развитие н недостатъ 
на Скупщината на Косово че тря чно развитите и републики и Авто 
бва, да спрат работите на всички номна покрайнина Косово. Това 
стопански обекти, които не обез участие гшез изтеклия средносро 
печават по-голям износ, по-голямо чен период възлизаше на 37,5 
настаняване на работа и доход. С процента, а според предвиждания 
други думи, не може да се позво- та в текущия петгодишен план — 
ли да се строи онова, което няма ще нарасне на 45 на сто. 
покритие в дохода, така че девет М. Вуйович

ята в новите 
таваме отделно, защото

„Косово". 
..И.

Същевременно, най-за

Тома Милич на СК на Сърбия, във връз 
гова, председателят на Изпълни- 

Иван Стамболич

ка сРАЗВОЙНИТЕ ПЛАНОВЕ НА СР СЪРБИЯ В 1982

Изпълнителният съвет на Скуп 
щината на СР Сърбия в навече
рието на ноемврийските празници 
утвърди проекторезолюцията за 
обществено- икономическото раз
витие в предстоящата година и я 
достави на. Скупщината на СР 
Сърбия за приемане. Разбира се, 
с многобройни предложения, кои
то не бяха в проекта, а които про 
изтекоха от сдружения труд, об
ществено-политическите организа 
ции и общности, в течение на пуб 
личното обсъждане.

телния съветКАК ДА СЕ ЛИШИМ ОТ 

СПЕЧЕЛЕНИТЕ ПРАВА
каза:

— Когато бихме съкратили 
трудовия ден за онази част, в коя 
то практически не се работи, бих, 
ме могли да осигурим значително 
по-плътно използуване на мощнос 
тите и работното воеме и да съз 
дадем възможност за настаняване 
на работа на почти 300 000 души, 
които чакат работа.

Какво ново ще стане в извън- 
стопанските дейности? Има мно
го неща, като се почне от предло
жението да се увеличи партиди- 
пацията за получаване на пликове 
намали броят на пациентите в 
болниците, увеличат облаганията 
на селскостопанските труженици 
за здравно осигуряване, пък до 
„пречистване" на болшинството 
спечелени права в здравното дело, 
образованието, пенсионното и ин
валидното осигуряване и т.н. Всич 
ко това, разбира се. не е свър
шен факт, но ~съвсем е ясно, че 
предстоящата година ще ни нало
жи лишаване от мното спечелени 

тт г - права в областат на съвместното
'Но. тук очевидно трябва да бъ „Общото потребление. Това е не- 

дем предпазливи, защото тазгоди Избежно 
шиите планове не се изпълняват до 
край. Работното време средно 
се използува четири до пет часа. се съвместното потребление да се 
Въз основа на непълните сведе увеличава с 30 на сто по-бавно от 
пия, по всичко личи че увеличение дохода в стопанството, а самоуп- 
то на производителността ще бъде равителиите общности на ннтере- 
три пъти по-малко от запланувано сиге Да получават от стопанството 
■го. Затова плановиците предупре- иай-вече до 16 на сто повече в 
ждават, че и нататък в ниската сравнение със средствата, които 
производителност и медосатъ.чпо- Са получавали тази година. Общо
то използуване на мощностите се то потребление би се увеличавало 
скриват нашите огромни вътрош- в размер от 15 на сто. Такава ори 
ни резерви, с които твърде бързо ентация, разбира се, ще преднзвн- 
може да се увеличи икономичес- ка много противоречия и неволи, 
ката мощ и да се настанят на ра- обаче ние трябва постепенно да 
бота повече хиляди работници, свикваме да живеем от осъществс 
На последното заседание на ЦК иия доход, а не от версия.

функцията на така съставения 
план по развитието. Според каза
ното в Републиканския институт 
по плана, ще се създадат условия 
за настаняване на работа на око
ло 70 000 души, от които 50 000 
ще бъдат млади школуванн и без
работни кадри. Също така има по
ложителни предявявания, че пред
ложеният процент на промишле
ното производство от 5,5 на сто да 
бъде двойно по-голям. Износът съ 
що би се увеличил с 8,5 на сто. 
Всичко това, разбира се, предпос
тавя по-голямо използуване на 
производствените мощности и по- 
висока производителност на тру-

Тъй както в СР Сърбия към 
края на миналата година се строс 
ха повече от 10 000 обекти, дирек
торът на Републиканския инсти
тут по план Милош Синджич зая
ви, че ако искаме истинска ико
номическа стабилизация, вероят
но ще стигнем до спиране на стро 
ежите на значително повече обек
ти от предложените засега (1500) 
от страна на организациите на 
сдружения труд. Това е ясно, лип
сват валутни средства, ограниче
но е задължаването в чужбина. 
Известно е почти само гова, че 
ще бъде завършена реверзибилпа
та водоелектроцентрала „Баина 
Баща", една термоелекгрическа 
централа в Обреновац ще бъде пус 
пата в редовно производство, ще 
се завърши построяването на ав
томагистрала Белград — Ниш, ще 
се построят 15 000 апартаменти, 
ще. започне подготовката за пост
рояване на първата яДРеиа елек
троцентрала в Сърбия недалече от 
Белград и ще се открие мината 
за лигиит „Източно поле" в Там- 
нава, с мощност от 10 милиона 
тона. Всички други по-значителни 
стопански и нестопански инвес
тиции ще бъдат отсрочени за по
добри дни.

Има още време за утвържда
ване на реалния процент за нас
таняването, обаче и предложеният 
процент от два на сто би бил във

Не е приятно да се налучква 
какво все от това ще- бъде прието 

а за кое няма да 
е извес-

от делегатите, 
се съгласят, но абсолютно 
тно, че ,докарването" на плано
вите документи е неизбежно и 
че лишенията в интерес на иконо 
мическата стабилизация са — не
минуеми.

Стопанството вече „стабилиза
ционно" се държи: драстично е 
намален вносът на съоръжения и 
суровини, спрян е или ще бъде 
спрян строежът на 
определени са приоритетните не
ща в развитието (селското стопан
ство, смедеревската железолеяр- 
на и още няколко преработвател
ни обекти, които с износа си щс 
поправят платежния дефицит), ще 
се стигне до по-нататъшно нама
ление на инвестиционното потреб 
ление по отношение на 1981 годи
на. Да припомним: в настоящата 
година то намаля с около 15 на 
сто в сравнение «а миналата годи
на. Следователно, малко са обек
тите които в предстоящата година 
ще бъдат пуснати в действие, а в 
Резолюцията и онези големи циф
ри, с които бяхме свикнали в пре
дишните години.

да.

1500 обекти,

Покрай другото, предполага



4 Комунист
ИЗНОСЪТ В 1982 НО ЗАВОИНЕ ОБРАТ,

иа законността.към нарушаване 
а много от колективите поставя в 
положение на своя ръка да пред 

Приема-г мерки и търсят решения 
извън валидните закони". После 
дините, разбира се, са многоброй 
ни а особено се отразяват в от
слабване на рентабилността 
размяната с чужбина.

Но, да се върнем накъдо към 
текста. Това което

ка в предстоящата година — ос- 
спомена гите становища с 

основните определс- 
за по

Искаме ли по-последователно насърчаване само на най-спо 
собните организации за размах на стокооборота с чужбиш. или ни 
всички ше предоставим сами дасн търсят решения. Нужно с, 
мо най-способшгге организации да поемат бремето на износа и съ мо наи-слосооннте н по-малките колективи към сдружаване

вен
оцениха, чс . „
ния на проекторезолюцията

осъществяването
обществения план на Югославия 
п 1982 съвсем са приемливи.

с необ

са

налитиката нощевремцнно да подтикнат 
на усилията на

увеличение на дохода. С тези два 
въпроса е свързан и третият, ка
саеш се за отношението на наше 
то стопанство с чужбина: как да 
се намали дефицитът на платеж 
ния баланс.

От отговорите на тези п-ьлро 
си в 1982 година ще зависи и оцен 
ката за концепцията на износната 
експанзия и антшшфлациоппа по
литика. В съветите па Скупщина
та па СР Сърбия, където делега
тите разглеждаха съюзните доку 
мента за икономическата полита

Проекторезолюцията
ходимата програма за меронрияти 
та за осъществяване па нейното 

посочва па основните 
търсене па дългосрочни 
Не само затова, че на

ЙОВАН МАРКОВИЧ
Има два основи въпроса, на 

югославското стопанство о- заглавието на 
то изразява с взето от онази част 

резолюцията, в която се гово 
намаляване размера на ил-

съдържанис 
насоки в

коитоще в началото на предстоящата 
година трябва да даде отговор. 
Един е — как да се осъществи 
предвиденото увеличение на изно 
са прн по-бавното увеличение па 
производството; другият — по кой 
начин да се постигнат качествени 
промени в стопанисването н укре 
пването на материалната 
на сдружения труд при по-бавното

нарешения. 
обществеността е известно колко 
е проектираното „значително увс 
личемие на износа" и чувствитсл 
мото „цамалснис на размера па 
инфлацията", считаме чс е важно 
да се припомни, че се касае за 
по-дълъг списък па мерки, които 
ще допринесат да се постигне пре 
двиденият износ па стоки и услу
ги п предявяването па активната 
политика за единен реален курс 
на динара. Не порицавайки това 
определение, пека се послужим с 
мненията, изнесени във връзха то 
зи въпрос в разискванията в съве 
тите на Скупщината на СР Сър
бия. Основната забележка па част

ри за
флацията, („което търси опреде- 

заиой"). Същата мисъл заое
лизахме неотдавна при разисквани 
ята по осъществяването на обще
стисния план на СР Сърбия в 1982 

Специално съсредоточавай 
вниманието върху въпросите 

па платежния дефицит с чужбина
с които

голина.основа
ки
и върху мероприятията, 
би се осъществили заплануваните 
задачи в тази област, бе казано. 
„1982 година за стопанството на 
СР Сърбия не е година на оорат 

се изтъква това, но на за-

Да се конкретизират задачите 

от платформата както
вой." Последва обяснението защо. 
В предстоящата година тряова пре 
ди всичко да се надделее филосо 
фията за едно горе-долу средно съ 
стояние и да се признае нужнос 

отделят способните от 
неспособните организации

Рзисквайки за осъществяване лени* на Съюза на югославските 
„Политическата платформа комунисти. В същите трябва да

залегне духът на откровеност, еди 
нение, братство и единство. Необ 
ходими са ни много инициативи 
заключено бе на заседанието на 
Председателството — които ще 
спомогнат за пронизване на твор 
ческите идеи и постижения на ця 
лото пространство на СР сърбия 

ва да се разработят и и в пялата страна. Особено с важ 
всички обла- на активността на Съюза на кому 

нистите и на другите организира 
ни социалистически сили върху 
по-нататъшното изграждане на си 
стемата на всенародната отбрана 
и обществената самозащита. С 
осъществяването на тази задача по 
добър начин ще укрепва югослав 
ският социалистически патриоти
зъм и ще осуети всяко покушение 
на вражеските и опозиционните 
сили срещу основните ценности 
на нашата революция и обществе 
но-политическата система.

от резолюцията, отнасяща се до 
икономическите отношения с чуж 
бина е тази, че Законт за валутно 
то стопанисване трябва цялостно 
да се провежда и че не може да

то на
за акцията на Съюза на югослав 
ските комунисти в рзвнтието на 
социалистическото самоуправле
ние, братството и единството и е- 
динението в Косово”, Председа 
телството на ЦК на Съюза на ко 
мунистите на Сърбия (9 декември) 

че задачите от Платфор

тта да се на

ДВА ДОКУМЕНТА ОТНОВО НА ОБСЪЖДАНЕ
Имайки предвид цялостта на предложените решения в проек-

и валутния ба-заключи, 
мата тряб 
конкретизират във 
сти на икономическия и обществе 
ният живот. Още няма доста
тъчно инициативи за сдружаване 
на труда и средствата — бе изтъ 
кнато — с които би се насърча
вало по-ускореното стопанско раз 
витие на Косово в предстоящия 
период. Председателството се за
стъпи за повече организирана ра
бота върху приемането на повече 
конкретни планове и за тяхното 
съгласуване в съответните органи 
на републиката и в САП Косово.

Изхождайки от Платформата, 
необходимо е да се осъществи все 
странно сътрудничество между ре 
публиканските и покрайнинските 
органи и институции от областта 
на образованието, науката, култу 
рата и информирането. Със съзме
стна работа трябва да се осигури цията на политическите и иконо 
бе подчертано, по-бързо преодоля мическите обстоятелства в покрай 
ване на слабостите, които са по- нината. На това заседание бе под

чертано и това, че са потребни пове 
че тематични, задълбочени статии 
от различните области на икономи 
ческия и обществения живот в Ко 
сово, които критически ще освет 
ляват актуалните проблеми, но 

иаргументирано да подкрепят и 
на училищната, идейната и култур решенията, които да откриват перс 
ната работа трябва да се ревиди пективата на по-нататъшното раз 
рат съгласно програмните опреде витие.

торешенията за единната проекциия на платежния 
ланс и за съвместната валутна политика на Югославия за следва
щата година, делегацията на Скупщината на СР Сърбия е упълномо 
тена в Съвета на републиките ипокрайнините на Скупщината на 
СФРЮ да набляга да се прим ат мненията, становищата и предло
женията, отправени по адрес на тези документи. Съгласие на те
зи два документи ще се даде само след повторното разглеждане 
в Скупщината на СР Сърбия.

сдружения труд насочени към из 
носа. За да може по-лесно да се 
разберат тези думи, нека добавим 
мненията, изказани по този повод. 
Ще трябва, бе казано, да се осво 
бод им от илюзиите, че всички мо 
же да произвеждат за износ. За
това е нужна ориентацията опре 
делен брой органнзащш, конто са 

бремето на

се приемат решенията по отделни 
въпроси без или противно на то
зи закон (осигуряването на валут 
ни средства за внос на нефт. до
сегашният начин на разполагане с 
клириигските валути, неспазване и 
неизпълняване на проекцията за 
платежнобаланените позиции на 
републиките и покрайнините. Към 
това трябва да се добави и необ 
ходимостта — както бе казано — 
от уеднаквяване на курса и други
те условия в създаване и разпо
лагане с конвертибилните и кли 
рингските валутни средства.

Разбира се, в този контекст 
много по-важна е забележката 
защо в проекта на платежния ба
ланс на Югославця в някои съще 
ствени елементи „не почива вър
ху закон за валутните средства и 
кредитните отношения с чужби
на”. От там и някои решения за
дълбочават вече изразените про
тиворечия между законното регу 
лиране и практиката, което води

Голяма отговорност в съвкуп 
ната активност на Съюза на кому 
нистите по провеждане на Плат 
Формата имат средствата за 
формация. Те трябва конструктив 
но да дават принос за стабилиза

в състояние да поемат 
износа да бъдат стимулирани и 
същевременно да тласнат по-мал 
ките колективи към сдружаване 
на усилията.

ин-

Поради повече причини се 
споменава, че стопанството на 
Сърбия в 1982 година на конвер 
тибилния пазар трябва да изнесе 
стоки и услуги на стойност от два 
милиарда долара, защото само та
ка реално може да с'е очаква от 
тези средства да се „обезпечи и 
внос на съоръжения и комплекти 
ране на един брой производител 
ни мощности в републиката1*. То
ва, разбира се, делотворно би в ли 
яело и върху по-нататъшното уве 
личение на износа в предстоящите 
години. Най-после, естествено би 
било да се очаква спирането на 
административното разпределение 
на валутните средства и същото 
да бъде заместено със заплащане 
на вносните сметки, там където 
са и създадени. С други думи, то
ва значи че е потребно всяка орга 
низация със собствения си износ, 
относно със собствени валутни 
средства да заплати своите смет 
ки, създадени при вноса на сто 
ки. репроматериали и услуги.

Само с осъществяването на 
тези условия може да се оправ 
дае становището, че нашето сто
панство е вече толкова развито» 
че икономическата му способност 
може да издържи изпитите от 
този вид. В противен случай обръ 
щането към организациите на 
сдружения труд би трябвало да. 
бъде по-инакво. А от това, знае 
се, сме се освободили.

следица на проникването на наци 
онанизма в тези области на общ е 
ствения живот в Косово. Въз осно 
ва на критическия анализ на по
литиката. която е водена до кон 
трареволюционните събития, мно 
жество съдържания и програми

Комунист
Председател на Издателски^ пит на НИНО „Ко

мунист": Добреслаа Чулафмч. Адрес на радакцмдта: БЕЛГРАД, Площад Маркс н 
Енгелс II. телефони: централа 335-041, сакратариат 
320-114, НОВИ БЕЛГРАД, Бунеаар Ланмна 4, Телефон 
427-701.

На Издателски^ съвет |радакциоиия отбор) иа 
всички нзданнд иа вестим* „Комунист": д-р Амтон
Вроту

Надава: Издателска трудова организация „Кому-Диреитор н главен н отговорен редактор на аенн- 
ки надомна на „Комунист": Велко Миладиионич. нист".

Пачата са на сърбохърватски, относно зърватско- 
сръбскн [кирилица и латиница), на словенски, маке
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски к руеннекн ааик.

Излиза а петък.

Редакция на изданието на „Комунист” за Сърбия: 
Саро Кърша кец (главен и отгонорон редактор), д-р 
Жииорад Джорджеаич (ацмостннн глаааи н отговорен 
редактор), Бояна Аитуиовмч, Беиимнр Фнлнлоенч, Рас- 

Яоомтиа, Слободии Кияннч, Мижайло Ковач, Об- 
рад Ковач, Шава Маркоаич, Хорица Стаммммроемч и
Минаване Вунсаиоаич. С указ иа прааидаита иа Републиката от 22 декем

ври 1944 година. „Комунист" о отанчаи с Ордан на 
родно освобождение, е
с *РД*а братства и единства

Председател иа Издателския съвет на Изданията 
~ кутвист" за СР Сърбя, Марк, Тодороанч.

иа радиацията: Сломим ка Товаленич.
с указ от 22 декември 1474ИК

със златим венец.
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ПРИЕМАНЕТО 1А МЛАДИТЕ 

ПОСТОЯННА ЗАДАЧ1 Трябва ли да изчезне 

Горна Лукавица?Организациите на СК в местните 
трябва да бъдат винаги в течение на всички съби
тия в обществения и политическия живот в общи
ната и пряко ангажирани в изграждането на ста
новища и заключения, ко-ито приемат общинските, 
регионалните и висшите

общности

ф КАКВО ПРЕДЛАГА ГРОЗДАН СТЕФАНО ОВ, ЛЕКАР ЗА ВЪЗОБНО
ВЯВАНЕТО НА С. ГОРНА ЛУКАВИЦА

Последните години стро 
им най-много в Димитров 
град и около него. Най-ху 
бавите обработваеми пло 
щи от Димитровград до 
Желюша се превърнаха в 
селище. Отначало като не 
законни строежи, а след СТЕФАНОВ, лекар от Лу 
това получиха правото на 
гражданство. Затова пък 
намалиха планинските се
ла, а някои почти изчезна

партийни органи и тела. та построена още 
99 години.

Най-главното е, че и до 
днес пътят който свързва 
Долна и Горна Лукавица 
е в лошо състояние. Пре 
ди шест месеца ГРОЗДАН

преди получила ток, много хора 
щяха да останат там или 
да се върнат онези, които 
преди това напуснаха сво 
ите домове за да търсят 
по-удобни условия за жи 
вот. Горна Лукавица -има 
идеален терен за 
спорт. Близко е до града, 
а все пак има хубави ме

Първичната партийна 
организация в село Милев 
ци, наброяваща 25 
ве, от които 9

дежи от които две девой
ки.

члено — В рамките на всена 
родната отбрана и обще 
ствената

са младе
жи, е една от по-дейните 
партийни организации 
Босилеградска община. Ма

самозащита, съ 
трудничеството с войници 
те граничари е от особе- 

значение. Всеки наш

в ски-
куваца, живущ в Ниш 
на своя сметка бе взел вкар че селото се намира 

в полите на Милевска пла 
нина, пръснато по баири 
и отдалечено от Босилег 
рад, организацията на СК, 
съвместно с останалите 
обществено - политически 
организации в селото и 
местната общност, поете 
пенно разрешават неразре 
шените комунално-битови 
проблеми за улеснение на 
селския бит. Преди някол 
ко години с помощта на 
общината, направиха път

но
жител в селото всъщност 
е и пазач на границата, 
всеки непознат или съм ха. 
нителен се следи и по- 
най-къс път се съобщава 
на граничарите 
— изтъкна
на партийната организа 
ция в селото Симеон Пей 
чев.

Това че намаляват отда 
селищапечените плански 

в полите на Стара плани
на и Гребен някак си при 
емаме за нормално, но за 

Горна Лук

секретарят

авищо изчезна 
ца?

Според думите на Пей- 
момент Едно време Горна и Дол 

на Лукавица бяха едно се 
ло с едни и същи пробле 
ми. Заедно строиха моста 
на реката, заедно праве 
ха пътища, чешми. Но вре 
мето направи своето. Днес 
Долна Лукавица е градско 
селище. Има водопровод, 
електрически ток, модерен 
път. Горна Лукавица, са 
мо на два и половина кило 
метра по-долу в красивите 

планински пре 
дели не е вече селище. По 
чти всички домакинства 
се преселиха в Долна Лу 
кавица. Някои къщи оста 
маха празни,' защото соб 

се ствениците им са на ра
бота във вътрешността на 
страната. Преди известно 
време някои безотговорни 

М. Я. хора разрушиха и чешма

чев в настоящия 
пред членовете на Съюза 
на комунистите и пред ос 
таналите 
сили в селото се намира

организирани ,до селото, направиха мах 
ленските пъти и по тоя 
начин се свързаха с цент 
ъра на общината. Електри 
чески крушки вече 5-6 
години светят по домове 
те на селото. Почти във 
всяка къща има добра пи 
тейна вода, съвременни е- 
лектрически уреди, мебе
ли, радио и телевизионни 
апарати и пр.

задачата за изграждане на 
сграда за нуждите на сел 
ския
граждане инвестира ООСТ 
„Слога" от Босилеград. Ме 
стната общност, с добро 
волен
риал и пр. ще помага ак 
цията. С изграждането на 
сградата и откриването на 
магазина в селото значи
телно ще се подобри сна 
бдяването на населението, 
със стоки от първа необхо 
димост, които досега 
снабдяват в с. Груинци и 
Босилеград.

Лукавишка рампа: тук свършва Димитровград и за- 
почва Лукавица

магазин, чието из-

наем булдозер от Вучие и 
разшири пътя. Тази хуба 
ва инициатива не поддър 
жа местната общност. Се 
лото няма ток.

— Ако беше направен 
пътят за горна Лукавица

и ако Горна Лукавица бе 
ста за почивка, вили и 
много здрава, питейна во 
да — казва Гроздан Стефа 
нов един от инициаторите 
за възобновлението на 
Горна Лукавица.

труд, дървен мате

Б. Н.Специално внимание спо 
ред думите на Симеон Пей 
чев, секретар на организа 
цията в бъдеще ще се от 
деля върху приемането на 
млади в Съюза на комуни 
стите. В течение на тази 
година са приети 5

Ловили зайци убили вълк
мла

мите овчарството обаче 
(защо да крием) си оста 
ва на „куц крак".

Колкото и да влагаме 
средства в модернизация
та, овчарството няма да 
напредва без карди. А за 
да задържим кадрите в та 
зи област трябва да раз 
решим много проблеми, 
свързани с тази професия. 
Истина е, че в овчарство 
тб много се работи. Ов
чарят трябва да бди над 
стадото цял ден. А сега

ложение е и ца овчарника 
„Дърли върх’" — собстве 
пост
ци. Също е положението 
и в Босилеградска общи-

ИЗВЕСТНО е, че нашите 
краища имат идеални кли
матически и други условия 
за развитие на овцевъдст
вото. Трудно е обаче да 
говорим за развитието на 
овцевъдството, защото в 
последно време нямаме 
кадри за работа в тази об 

. ласт. Никой не иска Да 
става овчар. А ония, кои
то вече са станали се дър 
жат към народната: „Ов
чар си стадо пасеше и 
към... града гледаше."

Наистина оучефермата 
в Бачевско поле, Край Ди 
митровград се нарежда 
сред най-модерните в стра 
ната, също така можем 
да се гордеем и с овцефер 
мата, собственост на коо 
перация (,Ерма" в Звон 
ци. Обаче И на двете ов 
цеферми 
все повече мислят как от 
„краве мляко да правят 
овче сирене... „Въпреки мо 
дернизацията на овцефер

„Ерма" в Звонна

на.
Къде е тогава изходът.''
В случая подходът тря 

бва да бъде друг. Преди 
всичко трябва да се уве 
личат личните доходи па 
овчарите. Те трябва да бъ, 
дат сравнени със съответ 
ни професии в промишле 
ността. Трябва да се има

Вече стана традиция през декември лов
джиите от Димитровград да организират „Лов 
джнйска вечер". Тази традиция няма да бъ
де нзиеверена и тази година. Напротив. Спо
ред досегашния лов, изглежда, че тази го
дина „Ловджийската вечер" ще бъде най-бога
та, защото преди една седмица ловджиите са 
убили в полите на Видлич 1 глиган от 80 кг и 
10 заека. Най-интересно е да се каже, че по 
време на лова те убили и едни вълк, стар око
ло 7—8 години.

в7,в времето когато настъп 
ва обагването на овцете и 
денонощно. И затова труд 
на могат

в предвид
професия е свързана 

с големи физически иапре 
жения и денонощно аига 
жиране. Условията ма ра 
бота са обикновено лоши. 
Ако разрешим тези проб 
•леми, тогава няма да тър
сиш овча

че овчарска
та

да се намерят 
хора, които ще вземат ов 
чарската гега.

Затова млади не идват,
а старите овчари вече са 
между петдесет и шестде 
сет години. На овцефер 
мата в Бачевско поле от 
80 овчари почти и няма 
млад човек — все хора 
на възраст. Същото по

ри „ПОД Дърво и 
вероятно хо-специалистите под камък 

рата ще се явяват за ра 
бога й в тази професия. Т. П

I
Т. ПЕТРОВ
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'^КаЛТУРА # ПРОСВЕТА

НЛ ЗАКОНА?ДИЛЕМА ИЛИ НЕПОЗНАВАНЕ

Кой избира директора на 

основно училище?
па преподолеите качества 

патели н професионалнн 
сътрудници; (6) утвържди 
пане проектопредложение 

статута на училището; 
(7) разглеждане отчета за 
работа на училището и съ 
трудничеството му е мест 

общност, общинска

въпроса, ние щс се от 
таме, с помощта па ЛИЛ 
ЯНА НИКОЛИЧ, референт 
по правни въпроси 
Самоу прав] пеш шта 
пост на интересите в ос
новното образование и 

в Ниш, да 
раз-

основно
Влахо-

Неотдавна в
„Велкоучилище 

внч" в Бистър се избира- 
директор. Единствени-- 

ят кандидат спечели мно 
зинство от гласовете 

на съвета 
общност. Но

при
общ-ше па

па
начленовете

възпитание 
разясним законните 
поредбн.

— Не съществуват Ди
леми — казва другарката 
Ннколнч. Дилеми или по
точно казано проблеми на 
стават когато недостатъч
но се познава Законът.

Новият Закон за основ-

трудовата 
повече от представители
те на обществото и роди 
телите гласуваха „против". 
Настъпиха неудобни сце
ни, защото резултатът на 
гласуването, според досе 
гашната практика, имаше 
безспорен изход: кандила 
тът не е избран за днре 
к-гор. Наскоро след това 

на Общинс 
в Босилег-

ната
та скупщина, съответната 
СОИ, с ООСТ и други ор 
ганнзации. При решаване- 

въпроса под (1), (3),то па
(6) и (7) участвуват и пре 
дставители на учениците 
от VII и VIII клас. 

Инструменти на
влияние при изби

Раждане на Богородица (детайл; Поганово
общес

твеното
райето на директора са 
публичният конкурс.

но образование и възпита 
ние е Днес в Димитровград се 

открива изложба на 

фреско-копки от 

Погановони манастир

влезнал в сила 
1978 година (след пу

представител 
ката скупщина 
рад съобщава по телефон, 
че представителите на об 
ществото не участвуват в 
избирането на директор. 
Следователно, кандидатът 
е избран за директор. По 
добно се случи и в основ 
ното училище в Горна Лю 
бата, с тая разлика, че 
там се избираше изпълня 

дирек-

ре-през
блнкуването му в Служе
бен гласник на СРС брой 
51/78). Според него, дире 
ктора на основното учили 
ще избират членовете 
Съвета на трудовата 

без участието

паритетиашаването //а 
конкурсна комисия (дава 
предложение на съвета), 
мнението на координацн- 

тяло за кадровионното 
въпроси при ОК на ССТН 
потвърждаване 
бора на директора от 
страна на 
скупщина, 
при условие последовател 
но да се зачитат принци
пите на приетата кадрова

на
общ изнананост

на общепредставителите 
ството и родителите.

114 на Закона точно
Общинската 

Разбира се,
В

член
въпросите.се определят 

по които решават и пред
ставителите на общество

Това са:

ващ длъжността 
тор.

политика.
Ако всичко това е така, 

защо представителите 
обществото и родителите 
са повикани да гласуват? 
Очевидно, компетентните 
хора не познаваха новия 
Закон. А за това са пла
тени! Още по-чудно е, 
че един от тях е и единс 
твеният кандидат, който 
и досега беше директор

то и родителите.
(1) приемане на годишен 
план за работа на учили
щето; (2) ограмотяване на 
възрастни и организиране 
на основното образование 

за тях (3)

Нещата вече се уредиха, 
но сред засегнатите пред 
сатвители и всред 
лението от Бистър и окол 
ните села се яви дилема: 
кой избира директора на 
училището? Ако по този 
тълрос не решават и пред 
ставителите на общество
то, как се осъществява об 
щественият интерес и вли 
яние?

Изхождайки от актуал
ността и значението на

Бранко Найденович, дирек 
тор на Музея Горно Пони- 
шавие в Пирот.

За пръв път фреско-копи 
нте от Погановския манас
тир бяха представени в Ьел 
град през 1975 година, а ми 
нал ата година в Пирот.

Постановка на изложба
та направи Нада Комнено- 
внч, а копнит-е изработиха 
Зденка Жнвковнч и Час- 
лав Цолнч.

Днес в Димитровград в 
Центъра за култура и за
бава в 18 часа се открива 
изложба на фреско-копии 
от Погаиовски манастир. 
За пръв път в Димнтров-

нанасе-

и възпитание 
обхващане на децата, под 
лежащи на основно обра
зование и възпитание; (4) 
избиране на преподавате
ли и професионални сът
рудници; (5) утвърждава
не на морално-политичес-

град ще бъдат представе
ни на обществеността фре 
ски от нашето среднове
ковно изкуство от Пога- 
новски манастир от преди 
шест столетия.

Изложбата
на това училище.

Кирил Георгиев Б. Н.ще открие

ДРУГАРСКИ СРЕЩИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ СР СЪРБИЯ В останалите области 
прегледите се провеждат 
в други градове: за теат
рална самодейност във 
Браня, за фолклорни из
пълнения в Буяновац, за 
кино и фотолюбителство в 
Лесковац, за литературно 
творчество в Ниш и про
чие.

на „стоманолеярците" от СурдулицаГолям успех
имат да се изявят и вдру- 
фолклор, драматични из
пълнения, кино и фотолю
бителство, 
творчество.

В Сурдулишка община 
тази година за пръв път 
такива Среши се състояха 
на общинско равнище. Ме 
жду изпълнителите в му
зикалната част особено се 
прояви с майсторското си 
изпълнение на народна му 
зика музикалният 
оркестар „Мачкатица’" от 
едноименната фабрика. Ви 
соко майсторско изпълне
ние „стоманолеярците" по 
казаха и на междуобщин- 
ското състезание, което 
за тази област се проведе 
в Лебане и Титово Ужи- 
це. Очаква се, журито да 
им „даде виза" и за репу
бликанския. преглед за 
януари идната година.

■ДУХОВИЯТ МУ 
СЪСТАВЗИКАЛЕН 

„МАЧКАТИЦА" ПРО 
ЯВИ ВИСОКО МАЙ 
СТОРСКО ИЗПЪЛНЕ 
НИЕ НА ДОСЕГАШ 
НИТЕ ПРЕГЛЕДИ

литературно

Тазгодишното участие 
на Сурдулишка община в 
Другарските срещи на ра
ботниците от СР Сърбия 
в Общинския синдикален 
съвет се отчита за успеш
но. Безспорно, все още не

До коя степен културна
та самодейност и творчест 
вото могат да изиграят й 
да играят положителна ро 
ля за изява на работници
те в областта на култура
та красноречиво потвърж 
дават „Другарските срещи 
на работниците от СР Сър 
бия". Тази културна мани 
фестация се провежда по 
почин на профсъюзите, с 
активна подкрепа особено 
на общинските синдикал
ни съвети. *■

В първия етап Срещите 
имат състезателен харак
тер, отностно

са раздвижени всички си
ли, защото работниците 
имат Да се изявят и в дру
ги области. Разбира се, 
предварително ще трябва

духов
V»»

Духовият оркестър „Мачкатица“
да се поведе широка кул
турна акция, чиито носи
тели освен ОСВ, могат да 
бъдат и Народният униве
рситет и останалите кул- 
туно- художествени друже 
ства в града.

Срещите започват 
трудовите 
след това в общината, ре
гиона и накрая се прове
ждат на републиканско 
равнище. Провеждат се в 
няколко области: музика,

пресеяване, за да се излъ* 
чат най-добрите, които на 
заключителното тържест
во имащо манифестацио- 
нен характер, ще участву
ват през януари идущата 
година в Ниш.

в
организации,

върши се Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
у'

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК НА ССМ В КОСОВО
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД В СУРДУЛИ

На борба срещу
АЛИ ЦГУКРИЯ: На *

ЦА

всички врагове
В СЕГАИТНатл « ВРЗГа “* СМееМ да дадем ™Т0 един млад човек- 

ка за Съюза н!А °бстанов ““Р°ка идейно-възпитател
тическатТмл^еГГГсо Раб°Та С МЛаДеЖИТе И
во няма девойките, които се наме
ча от укпегта™" Зада' риха в канджите на ал-
циалистическото садо™ банските националисти и 
равление, братствот^еда Ир”ИСТИ- 
н,ството и задпужтгття а работата на заседание- 

народи и на- Т° На ПК на ССМ участвУ 
родности — бе изтъкнато ва я председателят на Пре 
на неотдавнашното засе- Деедателството на САП Ко 
дание на Покрайнинската сово Али Шукрия. В изло 
конференция на ССМ жението си Шукрия меж-

Политическо-сигурност ДУ ДРуГОТО подчеРта зна‘
ната обстановка в Косо- чението на Усилията, кои- 
во е сложна н изисква ор- Т° °рга™1е и «Рганизаци 
ганизациите на ССМ ай ИТ6 на ССМ предприемат 
тивно и последователно да 33 укРепване «а младеж- 
се ангажират за разкрт! КаТа °Рга™зация. 
нето на всички ввдове 46 НВД
вражеска дейност, иден ?°° ™ди чле,юве на 
тифицирането на негови ССД' При У0"0011® Да е и добре организирана и на- 
те носители и по-широко сочена, това е сила, коя
то разясняване на същина то може да даде голям 
та и характера на вражес принос за разрешаването 
ката кампания от Алба- на съществуващите круп- 
НИя- ни проблеми в нашата по

За постигането на тези крайнина. Ако само 50 на 
цели е необходимо орга- сто от членовете са актив 
низацията на ССМ да ук- ни, при постоянно кадро- 
репне в организационно, во укрепване на първични 
акционно и кадрово от- те организации, младежка 
ношение. Съюзът на мла- та организация успешна 
дежта трябва да развие ще се противопостави на

Школуване на бъдещи 

специалисти
всяка чужда нам идеоло
гия и няма да позволи ни- 
то един неен член да бъ
де индиктриниран в духа 
на албанските национали
сти и иредентисти, които 
направиха брутален опит 

‘ Да разрушат нашата само 
управителна система в Ко
сово и по-широко.

Титовият фонд в Сур 
лишка община постига до 
бри резултати. Тази го 
дина стипендии получават 
22 души, седем от които

идването на селскостопан 
ски производители, заная 
тчии и пенсионери. Инте
рес съществува и сред те 
зи категории, но трябва 

за първ път са стипенди само да Се раздвижи ини 
анти на Титовия фонд. циатива.
Месечно в общината се За отбелязване е, че вси 
отделят 64 700 динара във чки досегашни стипендиан 
вид на стипендии. При то ти са намерили работа, от 
ва най-високата стипендия носно са трудоустроени, 
възлиза на 6800 динара, а понеже са завършили съо 
получава я едни работник, твените факултети. Глав- 
който се образовава в по 
лувисшето търговско учи

на нашите

>
Затова ССМ трябва да 

въоръжава младите хора 
със знания от нашата са- 
моуправителна практика и 
марксизма. Нито 
млад човек не се ражда 
като комунист, социалист 
или националист, но дали 
ще стане едно, друго или 
трето зависи от възпита- 
нието в дадените общест- 
вни условия и от възпита 
нието в семейството и 
училището. Ние нямаме и 
не смеем на врага да да
дем нито един млад човек. 
Албанските националисти 
и иредентисти продължа
ват да внасят действуване 
то си всред младежта. То 
ва задължава СК и оста
налите организации същес 
твено да се занимават с 
този въпрос.

Борейки се против ал
банския национализъм и 
иредентизъм, но и против 
всички останали видове 
национализъм и шовини
зъм, младите не смеят да 
изгубят от предвид исто
рическите поуки, съвмест 
ната борба на всички наро 
ди и народности в НОБ и 
социалистическата револю 
ция, знамето на която бе
ше братство, единство и 
задружиост в цяла Югос
лавия- Тачейки светлите 
традиции, младите трябва 
сами да откриват носите
лите на вражеското дей
ствуване, онези, които пи 
шат лозунги, и да станат 
основна сила в системата 
на обществената самозащи

един

Ние
но се отпускат стипендии 
за онези специалности, от 
които се нуждаят произ 

■ водсгвените трудови орга 
низации. Всъщност сами
те стипендии са свързани 
с отделни организации, 

са главно за такива специа

лище — за аранжер.
Между стипендиантите 

на Титовия фонд 14 са 
студенти, двама от който 

. са апсолвенти, докато ос 
таналите шест души 
ученици.

Инак в Сурдулишка об
щина всички трудови ор 
ганизации и трудови общ 
ностй са колективни чле 
нове на Титовия фонд. Об 
що над 50 стопански и 
трудови организации с че

листи, от които се нужда
ят стопанските организа
ции.

Титовият фонд като ин 
ституция се ползува с гол 
ям авторитет, па оттук и 
желанието на младите да 
членуват в него, а не е 
малък броят налокупния си състав члену 

ват в Титовия фонд- Съ 
що така около 3000 учени 
ци — от основните учили

онези,
които ползуват средствата 
от този фонд за издига
не на своето образование, 

ща и средните образова В Общинския синдикален 
телни центрове — са редо 
вни членове на фонда- 

В Общинския синдика-

БЕЛЕЖКА

За оползотворяване на времето съвет изтъкват необходи 
мостта от по-широка ак
ция за зачленяване на 
гражданите във Титовия

Учащата се младеж от 
Димитровградска, Босиле 
градска, Сурдулишка и 
Бабушнишка общини, а 
преди всичко следващите 
по по-големите градове, ви 
наги са били от неоцени 
ма полза за съживяването 
на културно-забавния жи 
вот в тези места. Всеки чо 
век милее за родния 
край и е готов да се озове 
на помощ, разбира се 
по съответен начин бъде 
включен в определена ак 
тивност. Безчет са при 

кои

ри поле за действие, само 
ако навреме се предприе 
мат организационни и дру 
ги мероприятия-

лен съвет изтъкват, че мал 
ко е направено за зачле фонд.

Семинар за футболни треньориПолзата от ангажиране-
щето на младите хора 

бъде голяма и разностра
нна. Само ако навреме и 
срочно се извърщи необ- 

подготовка

През втората половина 
на декември в Пирот за
почна с работа семинар 
за футболни треньори от 
територията на междуоб- 
щииския футболен съюз 
Пирот — Димитровград — 
Бабушница. Целта на то 
зи семинар е Да се създа 
дат възможно повече про 
фесионално обучени 
ри за самодейна работа 
с всички категории спорту 
ващи футболисти.

Общо
часа на практични и тео
ретични обучения, а нак
рая ще се проведат 
пити по няколко предме
та от територията и прак 
тиката на футбола, физио 
логия, анатомия, както и 
от областта на марксизма 
и други предмети.

Условията за посещение 
на семинара са: средно 
образование, член на СК, 
както и кандидатите да 
са бивши или сегашни фу 
тболисти на футболния от 
бор „Асен Балкански** за 
заинтересованите от Ди
митровград. Футболният 
отбор от Димитровград е 
твърде заинтересован за 
този семинар и ще изпра 
ти 5—6 сегашни и бивши 
футболисти, за да може

ще има около 200

заходимата из-Вместоедна такава акция, 
младите хора да се врат 
по заведенията — ще Да 
дат ценен принос в обо 
гатяването и оразнообра- 
зяването на живота във 

М. А.

ако

мерите на студенти, 
то се изявяват на спорт 
ното поле. Често и на 
свои разноски, пътуват с 
отбора от родния град, за 
да се състезават и допри 
насят за реномето му.

Сега обаче, когато наб 
лижава ваканцията, може 
би ще е необходимо преДН 
всичко общинските конфе 
ренции на Съюза на мла 
дежта да проявят по-голям 
интерес за оползвотворява 
не на свободното вре-

та.всяка среда. кад

ССМ В СР МАКЕДОНИЯ

Съдржателно идейно образование Инак в Димитровград се 
чуствува нужда от треньо
ри, тъй като засега има
двама—трима треньори с 
необходимата подготовка- 
А за да се омасови спор 
та и да се създадат доб
ри футболисти, необходи

идейно-политическа подго
товка. Особено добри ре 
зултати се постигат чрез 
конкретните акции и обли 
ци на идейно-политическо 
подготвяне и маркоическо 
образование, каквито са 
Младежко- политическият 
център „Велко Влахович", 
летният младежки семи
нар „Младежта в социали 
етическото самоуправител- 
но общество", школата 
на младите марксисти 
„Стив Наумов — Мите Бо 
гоевски" и младежката по 
литическа школа „Душаи 
Петрович — Шане" иа в. 
„Борба".

През миналата и шестте ме 
сеца на тази година в Съ
юза на комунистите в Ма 
кедония са приети 20 хил 
яди нови членове, 30 
сто от които са младежи 
и девойки до 27-годишна 
възраст.

на

мо е да има треньори не 
само при спортните дру

ме на младите през вакан 
цията.

Бъдещите специалисти- 
агрономи например могат 
да бъдат от полза за раз 
ясияването на

жества, но и в училища 
та, по-големите напролет клубът да разпо 

лага с повече професиона 
лцо оспособени лица.

Финансирането на се
минара поемат самоупра- 

а вителните общности по
между тях ще бъде и про &еСка кУлтУРа и
, ____ П п . „ сОФК-а от трите града:
фесор Воя Раинович, кой Пирот, Димитровград и 
то държи катедрата по фу Бабушница. 
тбол на ДИФ в Белград.

Съюзът на социалистиче 
ската младеж на Македо 
ния постигна забележите
лни резултати в идейно- 
политическото 
ние на младите в репуб
ликата, 
жи и девойки с успех са 
овладяли програмите на 
многобройиите форми

организа 
ции на сдружения труд 
и пр.

Лекции ще изнасят спе 
циалисти от Белград,

различни 
въпроси, свързани с подо 
брението и развитието на 
селското стопанство, юРи 
стите по юридически въ 
проси и така нататък. За 
всички бъдещи специали
сти би могло да се иаме

образова-

Над 3000 младе

яа
Димитър Ставров
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(7)Црнснгтнаха пред къщата на къра. а сутринта ходихме на гро- 
Жнвана Дълго време от къщата бища, беше първата събота, 
не се появяваше, пък сп помисли- Не ги познаваше, но видя ос

никого. След това се тешената джипка пред портата, а 
Живана в черна забрадка, знаеше се кой идва е джипка в

Факсимиле на неизпраген доклад на шпионската 
група, предназначен за разузнавателната служба

ха, че няма 
появи
на около 40-годишна възраст, ху- селото. Не беше смутена, и отда

ваше впечатление на покъртеност, 
Покани ги в къщи, но те ссд- присъщо нп опечалено лице, 

наха на купчината дърва, която — Ние дойдохме при тебе —

е узнал, може би е видял някого 
през нощта, което на Димитър не 
се е поправило. Чел си моя док
лад: „Кучетата лаели гази нощ на 
поятата". Някой непознат е бил 
па поятата. Слави е узнал нещо и 

налагало да бъде убит.
повече за себе

— Боже ми прости, как така 
пристегнат. Цялото село знае, 
беше остарял и болнав. Почина на 
поятата. Намериха 10 една У 
рип...

И по-пататък запази 
вие, но Драган забсляза, че не ка 
за кой то е намерил, че не спомс- 

ДпмитъР.
Живана '
_ А бе село, като село.

каквото си

Сава селянка.

спокойсг-
се е

АГЕНТИ И ДИВЕРСАНТИ След това, като 
Иван попита Драган:

— Знаеш ли, че Димитър има 
син през границата, разбойник, 
който избяга веднага след Резолю 
цията? Този не може да остане из 
вън дейността против нашата стра 
на. И свие нещо. този негов сии е 
бил съученик и добър приятел на 
тукашната учителка, В действите 
лност нейн любим.

— Не знаех всичко — мрач
но каза Драган.

След това, между другото, по
пита Иван:

— Знаехи ли къде квартиру- 
ва Мира в града? Трябвало би с 
пея да се разговаря.

— Тя не е в града, беше си в 
къщи, в село. Нимд не видя 
помести завесата в стаята? Само 
не знаеш защо не излезе. Зная къ 
де квартирува, при Стеван, оня 
дето работи в съда. Съпругата на 
Стеван й е някаква роднина.

Драган нямо гледаше пред се
бе си, като не проговори вече ни- 
то думичка. Всичко .чу се смести 
в глвата, и Мира, и Стеван, и учи
телката и нейните любовници, съу 
ченикът й през границата, синът 
на Живаниния любовник Дими-

си.С цел да разрушат социалистическата система в Югославия, 
която в кампанията на Информоюро беше провъзгласена за „фа
шистка и империалистическа", от ИЬ-страни масово се инфилтри
раха агенти в нашата страна с различни задачи.

Специално подготвени агенти се прехвърляха нелегално през 
границата, н едни имаха за задача да пренасят пропагандни мате
риали и да то разпространяват, главно но селищата крий граница
та, а други да изномират подходящи лица, склонни към преда
телство и да ги завербуват за шпионска и друга субверзивна дей
ност.

па това добави:слсд Мо
гат да сц приказват 
покат, Завиждат ми дето получа- 

пеисия на съпруга си, пък си 
измислят каквото си искат...

— А какво приказват 
— попита Драган.

— Ами, ето, ти каза, че се го
вори, че уж някой го убил.

Живана поцамести забрадка- 
си и попита искат

нам
толкоз

та па главата 
ли да пият нещо.

— Дойдохме да ти съобщим, 
че прокурорът се е усъмнил в 
смъртта на Слави*' Може би ще 

трупът му да бъде изва
ден и да бъде прегледан.

Тя стоеше вцепенена, пипаше 
забрадката на главата си и беше 
явно. че беше развъшгувана. Но 
все пак, свободно отговори:

— Както нареди властта, така 
нека бъде. Напразно ще си пра
вят труд. Никой не го е убил, ни
какви повреди нямаше. Питайте 
хората, конто го преобличаха.

Мира не се появи. Не забеля- 
заха ни кога изчезна от двора. Да 

беше вътре? Защо си отиде?
— Когдто спомена ваденето 

на трупа, тя се изплаши, коменти
раше Иван. Предполагам, че наис 
тина тук има неяцо. Но защо Ди
митър би го убил? Слави не пре
чеше на неговата връзка с Жива
на. Може би ще е, че Слави нещо

Агентите бяха добре въоръжени, снабдени с автомати, пнщо- 
вн, бомби и всички други реквизити за днверсантски действия-

Какви са били тези хора говори и фактът, че някои провеж 
дали на обучение и по шест месеца, преди да бъдат изпратени по 
определени задачи. Някои от тях били снабдяваш! с фалшифици
рани документи и измислени имена на наши граждани, като след 
преминаване на границата, използваха превозни средства за про 
никване във вътрешността на страната.

Известно число агенти бяха разкрити всред бежанците от 
хшформбюровските страни, които по това време масово бягаха в 
Югославия, търсейки спасение. Всред тях полициите в информбю 
ровските страни вмъкваха свои хора, фактически агенти, които 
след идване в Югославия се декларираха като емигранти и търсеха 
политическо убежище.

С мнозина от тях сам се заплати народът. Селяните във Вла 
си с брадви в ръце заловили един голям агент. Друг агент бил за 
ловен с фалшив личен паспорт, уж издаден от СВР в Бабушница.

поиска как

ли
тьр.

(В следващия брой: ГРАДСКАТА 
КРАСАВИЦА)

се намираше в хладовината в дво- каза Драган. Интересува ни смърт
та на свекъра ти. Говори се, че е 

— В къщи е неразбория — убит. че някой го пристегнал, 
огласи се Живана. Почина ми све Живана се прекръсти:

ра.

ДИМИТРОВГРАД: ПО ПОВОД „СЕДМИЦАТА НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА"Приключи ощв РАВНОПРАВНИ ВЪВ ВСЯНО ОТНОШЕНИЕедин курс Т.Н."

Своята дейност димитро 
вградските инвалиди 
труда изказват и в работа
та на общественополити- 
ческите организации, в ме 
отците общности и про-

Седмицата, която току 
що измина бе обявена за 
„Седмица на инвалидите 
по труда". Именно това 
бе повод да посетим дими 
тровградската организаци

Членовете на тази Коми 
сия най-редовно посеща
ват неподвижните и бол
ните в общината и е сте

ПРЕЗ миналата седмица 
в местните общности в 
село Груинци и Милевци 
в Босилеградска община 
приключи с работа курса 
по здравно просвещаване 
на селското население. 
Става дума за курсове ор 
ганизирани от страна на 
Червения кръст. Здравния 
дом и гражданската за
щита, а в рамките на про 
грамата на Червения 
кръст на СР Сърбия.

Пред посетителите на 
курсовете бяха изнесени 
сказхси от областта на до 
машното лечение и оказ
ване на първа помощ, уре 
ждане на жилището, под
държане на личната и об 
ществена хигиена, правил 
на изхрала, ролята и зна
чението на Червения 
кръст и друго. Лектори

бяха здравни и просвет
ни работници от община
та. Накрая на курсовете, 
курсантите, пред комисия, 
за получените знания по 
лучиха удостоверения 
успешно завършения курс.

Да посочим и това, че 
в с. Груинци от 22 посети 
тели 18 с успех завърши
ха курса, а в с. Милевци 
от 30 всичките завършиха 
с успех.

по

ствено оказват нужната по 
мощ. Така например мина 
лата година на отделни ли 
ца бе разпределена парич 
на сума на стойност 
около 12 хиляди, а тази 
година сумата значително 
е увеличена.

Инвалидите по труда по

я на инвалидите по труда, 
чиято дейност не е неиз 
вестна в общината, Напро 
тив.

за
от

На територията на Ди
митровградска 
щипа в момента живеят 
над 400 инвалиди по 
да, а над 300 са членове 
на общинската организа 
ция на инвалидите по тру 
да, чийто председател — 
другарят Иван Христов, 
сподели:

об-

тру ек-стоянно организират 
скурзии из страната- Не 
са доволни от това — как 
се разрешават жилищните 
им въпроси.Посочените курсове и 

останалите които се про
веждат, са от голямо зна
чение за селското населе 
ние в Босилградска общи 
на, а особено в рамките 

усъвършенствуването 
на концепцията на всена 
родната отбрана и общес 
твената самозащита.

Т. П.Иван Христов
„Непрекъсна го рабоитм 

върху евидентирането на 
нови членове. В течение 
на годината освен, че еви 
дентираме нови членове 
ние се грижим и за това 
кой наш член и »ога ще 
бъде изпратен в някоя ба
ня или курорт, даваме пре 
дложения за получаване 
на материална помощ и

Общинската конфе 
ренция на ССТН в Димит 
ровград

чие.

няколкократно, 
през изтеклите години, по 
хваляваше Организацията 
«а инвалидите по труда.

Когато говорим за тази 
организация 
трябва, в първ план, да из 
тъкнем работата на Коми 
сията за социални грижи.

на

непременно
М. я.
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СРЕЩИ СЪС СТАРИ ХОРА
НА СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ТЕМИ

Учила от умни, поучава по-неопитни УЧЕНИЯТ Н НЕУКИЯТ
БРАТБАСКА АНАСТАСОБА КОСТАДИНОВА ,

на Любата от село Гор-
дена е печ 1яо? 6 "авлезла в Дълбока старост. Ро Д-е е рез 1892 година в Босилеград 
напълни 90 години. С 
мъдрите 
събеседниците

це го прави". Едно време 
започнаха 
дат копринени буби. Хра
неха се с листа от черни
ци. от тях „точехме” коп
рина, слагахме я в топла 
вода и съставяхме толко
ва влакна колкото жела
ехме да бъде дебела преж 
дата. Сетне я намотвахме 
на кълба и при тъкането 
изпъстряхме платното. Ра
ботата с коприната изиск 
ваше много време, но бе
ше интересна и полезна— 
казва баба Васка.

да се отглеж-
и наскоро ще 

ос-троумието, богатия опит и В голям брой семейства което изказва волята
по отношение наследство
то. Има такива обаче, ко 
ито не могат да преценят 
какви отношения ще нас 
тъпят след това, затова и 
не прави завещание, а 
вярва че синовете му ще 
знаят да уредят отношени 
ята си, тъй като знаят не 

обезпечи говата воля.

си
в Босилеградокия край 
често бащата изпраща де 
цата на школуване, а ед 
но от тях (ако са повече) 
оставя при себе си да му 
помага на имота. При то 
ва докато школува деца
та той отделя значителни 
суми (от дъбитъка и имо 
та), за да им

си разсъждения тя плендва

Д-" "■
теклите осем десетилетия ла нашия век.

съселяните иси.

Костадинова
сираче още в гювивки. Де 
тството си прекарала при 
баба си в с. Ресен. От 
малка започнала да пома
га в кърските 
работи, научила 
жда зеленчуци, да преде, 
меси и готви. На младини 
започнала да шие на ръ
це, а сетне татко й купил 
шевна машина. Тогава тя 
била първото момиче, кое

останала

, ,;....
Й2

И КЪЩНИ Ц
да отгле- Така мислят доста бащи. 

Но какво мислят учените 
синове? Те считат, че са

поминък в големите градо 
ве. Свидетели сме, че та
кива следвания продължат 
няколко години. Невед- 
наж бащата е принуден 
да продаде най-хубавите 
ливади или ниви само да 
даде на децата си „парче 
то хляб'".

Бащата сй смята: щом 
учи децата, няма защо тол 
кова много да държи до 
имота. Единствено 
на сина си при него сет 
не да му обезпечим поми 
нъ»к. Останалият, като зе 
меделец син, и 
се е впрегнал с баща си 
да осигури доходи, за да 
могат да се школуват бра 
тята.

Дотук е всичко наред. 
Недоразуменията настъп 
ват сетне, след смъртта 
на бащата, относно двама
та родители. Мнозина изу 
чили отново се явяват „да 
делят имота", въпреки че 
знаят за волята на баща 
та — да не взимат никак

се школували, защото са 
били „по-умни". Имотът, 
който е останал след смър 
тта на бащата, следва да 
се подели според закона. 
Та те сега се нуждаят от 
хубави квартири, мебели 
и прочие. Братът има ба 
щинната къща. Следва да 

гледа *се продаде част от имоти 
те, за да се пообзаведат и 
те. Ако братът-земеделец 
иска имот — нека го ку 

самият пи. А^о не ще той, има 
кой иска. На тях нетряб 
ват имоти, а пари... Те до 
ри нЬ се питат ще може

Хората познават тази 
крепка старица като умна 
и добра домакиня, винаги 
готова да Помогне с до
бър съвет или по друг на
чин. Със стремежа си да 
обогатява скромното меню 
на селската кухня с нови 
ястия, да усвоява нови мо 
дели в домашното ръкоде
лие, да повишава жилищ
ната хигиена, тя е била 
пример, който са послед
вали много домакини в 
селото. В къщата й са ид
вали и селяните и друго
селци, и нито един не е 
излязъл без да е поканен 
с ядене, питие, кафе или 
пък да не е поканен да 
пренощува. И днес бдба- 
Васка твърде любезно по
среща гостите, въпреки 
старостта не ги оставя 
без кафе, внимателно ги 
изслушва, разказва йм за 
далечните времена или ня
коя шега от богатата на
родна шеговита съкрови
щница. И всекиго ще по
съветва: „Учи от по-стари 
и по-умни, помагай на по- 
неопитни и по-млади".

то знаело да шие и крои 
дрехи. Трудното детство 
и младини са били най-го 
лямото училище на баба 
Васка. Но тя е била сред 
първите момичета, които 
са завършили основно учи . 
лище. По това време, ко- 
гато възможностите заоти 
ване на училище били 
малки и предопределени 
за мъжките деца, момиче 
да завърши училище — 
е било твърде прогресив
на крачка в живота. От 
Босилеград, през Ресен, 
нейният жизнен път про- 
дължва в махала Кози 
дол, с. Долна Любата, къ-

В. Костадинова

началото на двадесети век, 
военните години, живота 
на хората от Босилеградс 
ко с всички негови особе 
ности и промени. Увлека
телно и картинно разказ
ва за ниските селски къ- 
щурки със сламени покри 
ви, с едно помещение и 
огнище в „мутвака", за 
рогозките и 
одъри...

ли останалият на земята 
брат да изкарва прехрана 
та си.

Сигурно е, че Законтът 
ще уреди и този въпрос:
имотите да наследяват те 
зи, които ги обработват 
Но докато не се реши въ 
проса, бащата трябва да 
разрешава този въпрос, 

ви имоти. Е, разбира се, Той трябва да прави заве 
има семейства, в които се щание, така че сетне не 
зачита волята на бащата, ще има недоразумения. То 
Но има и такива, които гава няма и да има ходе 
търсят „законните" си не по съдилища, хабене 
права. на нерви и др. Бащина-

Впрочем ако бащата ечи

дървените
дето се омъжва за шива
ча Атанас Костадинов. Не 
вяста станала на 16- го
дишна възраст. По-късно 
съпругът й открива шива 
шка работилница в Горна 
Любата и тук изграждат 
къша и създават семейст-

Най-радушно си спомня 
за моминските години:

— През моето моминст- 
во момите се надпревар
ваха по домашно ръкоде 
лие — предене, плетене и 
тъкане. Всяка мома се 
трудеше да изтъка най- 
хубави черги, да изплете 
най-хубави чорапи, най- 
добре да обели платното. 
За най-добрите се казва- 

от те ,,што види с очи, с ръ

та воля и желание един 
ствено чрез завещание мо 
же напълно да се осъщест

во.
та, че след смъртта му ще 

недоразумения 
между синовете още при 
живе прави завещание, в

Баба Васка помни всич
ки свои преживелици, оне 
зи далечни времена

настъпят
ви.

С. Евтимов Ив. Андонов

СРЕЩА С ПОВОД

На бащиното огнище
Иван Тодоров от Каменица, работник в „Ангрокомбинат" Пирот, след 

пенсионирането се завърна в родното село със съпругата си Яворка

Тези дни го посетихме 
в Каменица. Беше дъждо 
вна вечер, когато влезна 
хме в дома на Иван,

Къщата е реновирана и 
уредена по градски. Уют 
но и чисто. Централно мя 
сто заема телевизорът. На 
екрана се показват бледи 
снимки, тъй като Висок

дитсл на комерческата 
служба. Има много хуба 
ви спомени от този пери 
од. Както казва работил 
е в момента когато в село 
то бяха направени голе
ми преобразования. Бяха 
създадени първи коопера 
тивми блокове. Той сами 
ят беше дал на коопераци 
ята 8 хекатра обработва 
ема площ.

— Да. Тогава дадох зем 
ята на кооперацията, а с- 
то сега взимам под наем. 
Интересно е че има хора. 
които моето завърщане на 
село и работа считат ка 
то жажда за богатство. До 
ри и управителят на цеха 
Делча ми казва, че имам 
пенсия и не трябва да се 
мъча. Мисля, че това не 
с правилно. Човек тряб 
ва да работи докато може. 
Аз с малко работа с моя

шш
С. Каменица

и за подобрение на жнво 
та в селото. Инетересува 
се за топа да се подобрят 
съобщителните връзки, по 
строят мостове. Той каз 
ва, че е голяма грешка, 
че сега млади хора по вся 
ка цена напускат селото 
и отиват в града. На се
ло с разумна работа и ме 
ханизация може да се жн 
вее богато.

Когато напуснахме дома 
па бай Иван беше късно 
вечерта. Силният вятър и 
снежинките предвестяваха, 
че времето ще се мени.

Б. Николов

га съпруга от март до ав 
густ тая година на коопе 
рацията дадохме 2000 кгр 
краве мляко и винаги и- 
маме достатъчно и за нас. 
Само тези дни за семе от 
тикви взех 4000 динара. 
Мисля, че това е полезно 
за нас и обществото. Ние 
не само, че не купуваме 
селскостопански произве
дения, ио даваме селско 
стопански произведения и 
на други, които не се за
нимават със такава деятел 
пост.

Бай Иван сс интересува

няма репетитор, но доста 
тъчно добри „да покрият" 
думите, които информи
рат Иван и съпругата му 
Яворка за най-новите съ 
бития У нас и по света и 
съкращават дългите зим
ни нощи.

Домакинята намери и 
кафе, а ние продължихме 
разговора с нашия събесе 
дник Иван Тодоров.

— Завърнах се поради 
здравни причини — каз 
ва той, — И ие само за
рад това. Да си призная 
обичам си

Иван Тодоров

където съм прекарал дет
ството, и не само детство 
то...

Иван Тодоров от 1954 
1965 година е работил в 
Каменица в Земеделската 

родната къта, ' кооперация, като ръково
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__ Удави се. Но предй
това три пъти излиза да 
търсии двете. ^ХуМ&р златни 

се опитат
нещо за замезваме*

о

■ мй1! о

Г/ Съпружеска двойки сс 
шшуснс гостопри

Един мъж се втура в 
аптеката и казва.

__Дайте ми един кило
грам арсеник!
_ За какво ви е? — иги

та аптекарят- 
— За жена ми.
_ Покажете ми рецеп

истин-
3“ Л“ ‘приятели, трябва 

това
кани да 
емни ■ стопани.

— Толкова скоро? —ка 
за стопанинът. — Днес вие 

само пет ча

ските си
да опознаеш преди 
истинските си врагове.тт * V

бяхте у нас 
си, дванайсет минути и 

шест секунди.
ОV..

трийсет и _ Ужасно нещо, шефе! 
Мак Грегор падна в голя 
мата бъчва с уиски!
_ И какво удави ли се? 

— пита шефът.

гага. _
_ Защо рецептата? Най

добре да ви покажа спим 
ката й*

оПоделили N№1 в об-Шотлапдец отива
за да регистрираищцата 

своя брак, но в последната 
минути размисля.

— Моля, пз ще сс оже 
друга и ще дойда е

ПЙЕР '81

ттштшмня заНЕЗНАЕМ дали се сечате, Дека послед
ният тт ка ндо камто Звонцн се бейо зарекъл 

Само гледам лошето и за н>е-
нея утре.

— Добре, както каже и
те. Но измененията в до В 
кументите те струват до | 
пълнително пет фунта. зШИИШшада не идем там. 

га писуйем, а за убавото ме било ич брпга. И 
ете я чека, нека некво убано да ни сполети — 
и дочека! шшШшШ

Прочето у вссникат кико у Дсрекулат 
праве. Те амбуланта скоро била завър-

о
само
шена, хотелат бил готов, те телевони уводе у 
домове, те воду доводе чък из Вучидел у бо- 
н>уту, те това, те онова. Е реко са, че идем у 

край и има да напишем най-убаво що мо
же да се напише, та да ме не лфазе звончанщг.

— Келнер’* — вика посе 
— донесете ми патите л, 

ша амброзия.
— Какво, какво?
_ Как — сс възмущава

— вие //е зна 
амброзия?! То 

боговете! 
всеблагий

ш йшшш.тия

посетителят,к Луп, луп та при бай Станою- йоще од вра 
тата извади теферат и поче да окам на прия 
тел>атога да ми брони све убавете работе що 
се дешаваю V Звонци; Казуй брат ми, па по
сле че пийемо.

— Море кво, че ти казуйем убаве рабо
те, ка тука повише бл»увотине се дешаваю од 
убавете, рече бай Станоя и наведе главу. Бре, ^ 
помисли* си я, кво ли му йе.

Лете какво е 
ва е питие на 

— Извинете
не ви познах ве

4; х та3$
ГОСПОДИ,
днага!

о

Командирован мъж един 
ден се
в КЪЩИ, 
през цялото време е зает- 
Най-сетне, изгубил търпе
ние, той изпраща телегра 

„Сложи слушалката!

опитва да позвъни 
телефонът,,Сечаш ли се Манчо ка идеше возлето,

20 годеше минуше оди тегай. Пругуту разтури- Ш
растурише. [М 

пооп-

но

.1-1 ше, пут не направише, мостове 
Оно, човеци после дадоше пруБе да се 
раве мостове, да не стане най-лошето, ама тия 
дни дойде. Настрада ми комшията. Падал с ка 
мион у рекуту — строшил се мостат. Нашите 
тука узели па пруБете що треблао да тур е 
мостат у Криви вир Би дали на приятелке —

Неджад Красничи

ма:

о
на

— Фотограф, аз искам 
да се фотографирам на 
фона на тези колони, но 

че моята
IШамалею у бан>у, да си правина некаквога 

вилу, и на неквога Перу у Бабушницу..." направете така,
да не попадне в каАма добро, па кай йе казал да се иде 

тегая преко мосат, кой че одговара за това 
кой...?

кола 
, га_ Дър.

— Защо, мадам?
— Вие не познавате мъ

И
жа ми — той непременно 
ще помисли, че аз съм ра 

Колизей!
— Не знам и я се чудим и зверим. 1«в зрушила целияШ

о

Към тъпите възгледи о- 
бикновеио вървят острите 
зъби. Карикатура:

Слободан Бутир
Карикатура: 

Деян Чирич
о

автомобил вБез свой 
тоя скоростен век трудно 
се стига любовта.
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