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ин™ С ДУШАН ЧКРЕБИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ НА В. „БРАТ

В 1982 година—нови усилия за
провеждане на стабилизацията
Отзовавайки се на молбата
на „Братство", вестник на българската народност в СФРЮ, др.
Душан ЧКРЕБИЧ прие Борис
Костадинов, директор и гл- и от

говорен редактор на вестника на
23 декември и по повод новогоди
шния брой отговори на няколко
въпроса.

— Икономическата стаби
лизация е един от най-важните
- въпроси на всички субективни
сили. Какви са досегашните Ре
зултати и какво ни очаква през
идната година?
— През последните години е
осъществено увеличение на про
изводството и заетостта, а постиг
нати са забележителни резултати
и в развитието на обществените
дейности. Но и покрай това има
ше някои неблагоприятни проце
си, означаващи нестабилност в
процеса на общественото възпро
изводство. Това преди всичко се
отнася до увеличенито на цени
те и инфлацията и увеличението
на дефицита и степента на задъл
женост на страната в чужбина.
Създанено е и неравновесие в
стоково-паричните отношения, а
до известна степен са нарушени
и отношенията в разпределение
то на дохода и в структурата на
стопанството. Върху тези иконо
мически процеси, освен домаш
ните фактори, значително влия
ние оказа и влошаването на по
ложението в световната икономик,а, което отделно се отрази
върху износа на нашата страна.
Материалните затруднения
възпроизводство
общественото
— чиито причини, както сочат
анализите трябва дългосрочно да
премахваме — насоката към по-на
татъщно издигане на равнището
на материалното и обществено
то развитие върху основите Ц2. со
циалистическото самоуправление
бяха определящи фактори в ут
върждаването политиката на ик0
номическа стабилизация и т» да
бъде основата на съдържанието
на годишните и средносрочните
самоуправителни и обществени
развойни планове и програми в
този петгодишен приод.
С общетвения план яа СР Сър
бия за периода от 1981 до 1985
година са утвърдени общите ин
тереси и дели и основните стра
тегически насоки на общественоикономическото развитие на Ре
публиката до 1985 година. Осъ
ществяването на политиката по
е
икономическа стабилизация
Утвърдено като най-важна зада
ча и най-непосредствен интерес
на сдружения труд. Задачите, ко
ито произтичат от такива насоки
са повишение на производството
което ще съдействува за съгласу

Са, а подобрена е и структурата
На износа чрез производството от
участието на производството от
висока преработка.
И пазарът е снабден по-доб
ре, макар че още има проблеми
от обща и структурна несъгла
суваност между предлагането и
търсенето- Финансовите резултати в стопанството през изтеклите
девет месеца показват, че по-бла
гоприятни са отношенията в раз
пределението на чистия доход в
сравнение с предишната година,
защото по-съществено е увеличе
но участието на средствата за
разширение на материалната основа иа труда и за Резерви. Мер
ките върху забавянето на ивести
ционното потребление стихнаха
динамиката на инвестиране, а до
принесоха към премахването на
инвестиране, а допренесоха към
премахването на структуралните
диспропорции. По-бавно растяха
в сравнение с ръста на дохода и
средствата за общи и съвместни
потреби, а очаква се да се осъществи и предвидения обем по
настаняване на работа в обществе
ния сектор, макар че и по-нататък значително голям ще бъде
броят на търсещите работа.
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участие на всички трудещи се и
граждани- Само така върху осно
вите на укрепването на социали
етическите самоуправителни об
ществено-икономически отношения могат Да се премахват субек
тивните слабости и да се използ
ват материалните и общественитс възможности за по-нататъшния
прогрес на нашето общество. Найширокото творческо ангажиране
на трудещите се е Vсловие за пре
одолявдне на материалните ТРУД
ности ,с които се срещаме, в осъ
ществяването на нашата развои
на и икономическа политика. Съгласно това, основата на полити
ката на икономическо развитие
на Републиката и страната като
цяло през 1982 година съчиняват
задачите по икономическа стаби
лизация, облягаща се върху увели
чението н.а износа на стоки и ус
луги. обзепечаването на необходимия ръст иа производството и
дохода, по-съшествено намаляване на инфлацията и забавяне ръста на цените. Също толкова е ва
жно съгласуването на всички ви
дове потребление с материалните
възможности и по-нататъшно ук
вепване на материалната основа
иа сдружения труд, запазването
на жизненото равнище на труде
щите се и гражданите, както и
вената самозащита.
Ако се имат на предвид нас
тоящите икономически затрудне
ния някои от тези задачи, на пръв
поглед, може би изглеждат нере
ални. какъвто е например случаят
със значителното намаляване ръ
ста на инфлация и запазването на
Реалното жизнено равнище на
населението. Обаче 1982 година
трябва да представлява прелом
в смисъл на спиране на неблаго
приятните процеси, а това неми
иуемо подразбира, преди всичко,

Факт е, все пак, че някои от
отрицателни явления
\ делно подчертани в тази година,
замъгляват и намаляват постигна
тите резултати. Става дума, пре
ДУШАН ЧКРЕБИЧ
ди всичко, за увеличението на
„ането на стоково-паричните от- . йените и инфлацията и за иерав
ношения на домашния пазар и номерното снабдяване на пазара,
увеличението на износа, за пови което неблагоприятно се отрази
щение па производителността на въРхУ всеобщата стопанска дейтруда и укрепването на другите пост. дори и, върху известно пама
качествени фактори па развити леиие иа жизненото Равнище па
ето и стопанисването, след това населението. Причините за тези (На 3 стр.)
в установяването па по-стройни отрицателни явления са многостра
отношения в ’ разпределението иа тщи и са резултат, както па вът
дохода и в съгласуването на всич Решните слабости, така и па вън
ки видове па финалното потреб- шно влияние. Поради топ,а се па
дение с реално разполагаемия
ложи като необходимо да се пз'
доход. Тази година е първата в готви цялостна програма по пко
осъществяването на средиосроч- номическата стабилизация, която
да има в предвид целокупната
ния Обществен план Сегщ когато тя вече изтича, може да се сложност ма условията па разви
и необходимостта за установя\
констатира, че са постигнати из тие
ваме па равновесие между развой
вестни Резултати в икономичес- пата и икономическата политика
“е
известен зР,с!ой в ■

гаяй»"*?»*» «-«далалйвг-

рията на СР Съ,рбия без терито
риите па социалистическите ав
тономни покрайнини, е реализи
рано по-ускорено развитие на
износа спрямо вноса на стоки,
което в сравнение с предишна
та година, е дало възможност
вносът по-добре „да покрие” изно

щност проявиха разбирателство
Разбрано е, че за успешно прео
доляване на икономическите тру
дпости се налага да има себео
трицание.
Всъщност, целокупната политика по икономическа стабшшзация се обляга върху активното

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ВОЕННОТО

ПОЛОЖЕНИЕ В ПОЛША

Трепет и обещания
положение » Полша навлезе »
Извънредното
След тридневно празнуване ни
третата седмицаполяците
коледа в крия на миналата седмица,
се завърнали на работни то места, освен нвд хили
да
миньори
в мина „Пяст”, които повече от
стачкуват под земята.
две ссдмнцн
В официалните
съоб
щения се твърди, че праз
ничннте дни били изподзуванн за приготовления
за нормална работа н
трудовите колективи.
В
посланието сп до народа
генерал ярузелски дал
обещание, че военното по
ложеш!е няма да трае нн
то ед!Щ час повече откол
кото е нужно. „На страна
та ще бъдат върнати ре
дът и мирът н нормализа
цнята ще настъпи толко
ва по-бързо доколкото по
напред останат без почва
под краката „агитаторите
на лошите неща и орга
низаторкте на заговорни
ческн дела”- Средствата

бва да бъдат пренесени
в болница. На рударите
непрекъснато били отправ
янч призиви да прекъснат
стачката си.
Положението в Полша
продължава да е цептрал
но събитие в развълнува
ния свят па края па тази
година. Многобройии са
реагираннята на офицналнп представители н вндни политически дейци.
Напоследък се изострят
взаимните нападки па ре
лаипята Вашингтон
Москва. В източноевро
пейските страни остро бе
осъдена неотдавнашната
реч на Рейгън и неговите

ПОЛСКИ СТОПАНСКИ ГРИЖИ
Целокупното задължение на Полша в запад
неевропейските страни възлиза на 27 милиарда
долара. Тази година Полша е трябвало да запла
ти на западните банки 450 милиона долара лихви.
От двадесетина водещи банки е потърсен нов за
ем на стойност 350 милиона долара, за срок от
месеца, за отплащане на лихвите.
Отплащането на тези лихви е условие за Да
се отмени върщането на 2,4 милиарда долараПротивно на американската суспензия, Ев
ропейската икономическа общност продължава
да дава помощ в храна. Само за коледа на Полша
са подарени 8 хиляди тона месо. Най-голям проб
лем в селското стопанство е зърнопроизводството.
Понастоящем се произвеждат количества, които
задоволяват половината от потребите. Обществени
ят продукт в страната тази година ще бъде по-ни
зък с 15 на сто, производството на въглища — почти с 20 на сто, производството на цимент е 30, а
на Стомана — с 18 на сто.

за масова информация
изтъквали най-много не
говите думи „че на 13 де
кември, когато бе въведе
но военното положение,
не съществуваше друг
изход, че с това е спрян
процесът на разпадане на
държавата, че е спряна
анархията".
Ярузелски обещал на
сънародниците си, че „на
скоро ще изнесе програ
ма, чиято цел ще бъде
превърщане в трайна ос
нова на социалистически
те постижения на работ
ническата класа, селяни
те и всички трудещи се,
както и опазването и за
дълбочаването на онези
полезни промени, които в
нашия обществен живот
се внесоха през изтекли
те 15 месеца”.
Радио Варшава
съобщи, че мнозина от стачкуващите миньори в под
земните шахти в Шльонск
се намират в лошо здра
вословно състояние и тря
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закани, че ще въведе ико
номически санкции сре
щу Полша, доколкото не
се премахне военното по
ложение. Хейг заявил, че
опасността
от съветска
интервенция в Полша е
по-голяма след въвежда
нето на военното поло
жение- „Военното поло
жение не успя, а пасивна
та съпротива на поляци
те ще продължи”. Във
Вашингтон, както заявил
висок американски функ
ционер, се проучва поръ
ката на Брежнев
до
американския президент.
В по-Дълга статия москов
ска „Правда” пише, че
американското сценарио
на събитията в Полша до
живя провал. А основна
та цеп иа това сценарио,
според „Правда' е било
предизвикване на съв-гска интервенция в Полша.
„Руде право”, орган на

Чехословашката КП обвмпява Рсйгъп, 40 с обяПОЙвил икономическа
па па Полша и сс памес
вп в нейните вътрешни
работи.
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ЗНАЧИШ РЕЗУЛТАТ! НА
ПОЛИТИКАТА НА ДОЬРОСЪВЕДСТВО
ТЕЗИ ДНИ в нашата
попе
страна се проведоха
че заседания, на които бс
оценено сътрудничеството
па Сф|* Югославия със съ,седиите страни, Тази те
ма сс намери па дневен
ПРСА
реД па заседания па
СР Хърватско

'СР Черна «ора и
на
Председателството
САП Войводииа
На тези заседания ос
оценено, че продължава
■рО 1Ш

нл

ЗА

РАЗВИТИЕ НЛ ИЗОСТАНАЛИI ь

Две оОлекчения за
сдружените
•Федерацията ще обезпечава митнически
за нови
малят
циитс, които сдружават развойните си програ(
ми.
федерацията
имат
за
за‘
на
изПредставителите
пълнителните съвети на дача да взимат мерки, с
републиките и покрайни които ще сс обезпечават
облекчения
ните, камарата и Съюзния митнически
изпълнителен съвет тези при вноса на съоръжения
дни подписаха договор за за нови обекти. Участниот репуб
сдружаване на част от ците в договора
средствата на фонда на ликите н покрайнините
федерацията за кредити ще изготвят предложение
ране ускореното развитие за намаляване на облагана стопански недостатъч нията върху дохода на ор
но развитите републики и ганизациите на сдруже
покрайнина . Косово до ния ТРУД. които сдружа
ват тРУД и средства в
1985 годсъвместни развойни прог
рами.
трябва да
Дотоворът
Според изявлението на
подействува за по-нататъдгно сдружаване между члена на Съюзнпя изпъл
съвет Шукрия
развитите региони и сто нителен
пански недостатъчно раз Узунович, предстои, прие
витите краища. Участни мане на договор за отдел
ците в договора са съг ни мерки за най-ускорено
ласни да предприемат мер развитие на Косово- Във
ки, които ще насърчават връзка с този документ
организациите на сдруже все още не съществува
пия труд да сдружават съгласие, но настоящите
труд и средства в съвмест разлики няма да бъдат
ни развойни програми. пречка за приемането на
' ейонотоц
Компетентните органи на

Накратко
ж В ГФР съществува опасност
да се увеличи броят на лицата, търсе
щи работа- Заплашва фактът, че
броят на тези лица през настоящата
зима ще възлезне на два милиона,
което би било неславен рекорд в
историята на западногерманското
стопанство. В изтеклите есенни ме
лица
сеци числото на незаетите
твърде бързо се увеличаваше и нарастна на около 1,6 милиона, което
е значително повече по отношение
иа началото на годината, когато без
Работа бяха 1,3 милиона лица* Австрийският министър
на
външните работи Вилибалд Пар пре
ди няколко дни е изтъкнал, че Ав
стрия има тесни приятелски отношение със съседите си. Обаче той е
добавил, че с Чехословакия същес
твуват проблеми от друг вид „пора
ди което е дошло до отлагане на
посещението на президента Хусак в
Австрия .

възходът «а разнообразно
то и плодовито сътрудии
найлолямо чи
чество с
сло съседни страни и че
това е резултат на успей/
ното провеждане на наша
та политика на добросъг
седство въз основа на ра
внопрание, самостоятел
ност » взаимно уважава
не и ненамеса, както и
на готовността на тези
страни за такова сътруд
иичество със СФРЮ. Из
тъкиато бс, че за на/пата
социалисти
необвързана,
чсска самоуправителна об
щиост развитието на до
бри и стабилни отноше
ния със съседните стра
ни отвинати имаше найголямо значениеПредседателството на
изтъкна
СР Хърватско
множеството облици и
съдържания на сътрудии
чеството на тази републи
ка с Австрия, Италия и
Унгария в областта на сто
папските отношения. науката, техниката, културата и просветата.
На заседанието на Пред
седателството на СР Чер
на гора бяха посочени ня
аспеккои отрицателни
ти на отношенията с НСР
Албания. Вместо да изгра
жда мостове на приятел
ство и добросъседско сът
рудничество,
албанското
ръководство грубо се на
месва
във
вътрешните
работи на нашата страна,
проявява
териториални
претенции и води полити
ка на принудителна аси
милация на нашите напи
оналнн малцинства в Ал
бания, преди всичко на
черногорската и мюсюл
манската.
Разглеждайкн
акционСАП
ната програма на
Войводнна в провеждане
то на документа от Шеста
та среща в Хавана, Пред
седателството на покрай
нината се застъпи за пос
ледователно н по-отговорно осъществяване на за
дачите от програмата.

Почина Мирослав
Кърлежа
На 29 декември 1981 го
дина почина световноизве
стния югославски писател
и един от близките сът
рудници на ДР- Тито Ми
рослав Кърлежа.
Роден на 7 юли 1893 го
дина в Загреб. В литературата се явява през 1917
година- Обнародвал е 60
книги поезия, проза и кри
тически статии. Преведе
на е на 40 чуждестранни
езика и на всички езици
на народите и народности
те у нас- Бил е редовен
член на наши и много
академии
чуждестранни
на науките и изкустватаНосител е на много ви
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чкребич, председател на скупщината на ср

Сърбия
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,-братство''

В 1982 година—нови усилия за
провеждане на стабилизацията

стр.)

намаляване на размеоа на инсЬля
цията и В тази насока са Необхо
дими отделни усилия на обшес?
вото като цяло- Именно в заодаду
ваните задачи през 1982 годим
“ Се осъществят единств1
но чрез всеобщ по-ефективен и
по-производителен труд и стопа
нисване. по-добра организираност
по-рационално
и по-ефикасно
инвестиране, отговорно отношение
към труда и обществените средства, по-адекватно
целенасочено
разпореждане на чистия доход и
по-стимулативно Разпределение на
личните доходи при изключител
но предимство
на произ^одстве
ния и творческия труд. Отделна
активност трябва да се
насочи
към по-нататъшната
разработка
на самата програма по икономи
ческа стабилизация, съгласно за
ключенията на Председателството
на СФРЮ и 21-то заседание на
ЦК на СЮК за непосредствените
задачи по осъществяване полити
ката по икономическата стабили
зацияПРЕДВИЖДАТ СЕ ЗНАЧИТЕЛНО
ПО-ПЪЛНИ
МЕРОПРИЯТИЯ
В
ПОЛИТИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ
НА НЕДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТИ
ТЕ КРАИЩА И ПОГРАНИЧНИТЕ
ОБЩИЙИ___________________________
— Съществува ясна полити
ческа определеност във връзка
с по-ускорено развитие на изо
станалите и пограничните об
щини, но досегашните резулта
ти са все още малки. Как да
се активизират природните ре
сурси там и, какво се очаква
в тази област в предстоящия
период?
— Проблемите на по-ускоре
недостатъчно
ното развитие на
развитите краища и пограничните
територии в републиката,
ояха
постоянно в центъра на внимани
ето, насоките и усилията на °°
ществото и дългосрочни цели и
задачи на обществено-икономиче
ското и регионалното
развитие
през целия период на социалисти
к
ческото ни изграждане- Влагани
са материални средства и са пра
вени други усилия за по-ускорено
Разрешаване на развойните и те
кущите проблеми в областта на
стопанството и обществените дей
ности с цел по-бързо да се прео
доляват наследените проблеми на
недостатъчната развитост и нама
ляват разликите по отношение на
останалите по-развити краища и
цялата република- Тези пезултдти
са налице- Изградени еа множе
ства стопански и инфраструктура
ни обекти (над 600 обекти в оо
ластта на стопанството). Днес не
съществува нито една ог тези оо
щини, в която да не е изградена
една или
повече
промишлени
мощности. С изграждането и обза
веждането на обектите в обла
стта на образованието, здравеопа
зването, културата и другите оо
шествени дейДрсти са подобрени
условията на живота и труда в
тези области. Отделно внимание
беше посветено на развитието на
стопански най-изостаналите
ни, тези със смесен национален
състав на населението и на погра
ничните общини, зара/4 което оя
ха подготвяни и реализирани ог
делни програми.
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Решаваща роля и в тази об
ласт на развитие се пада на сдру
жения труд. За това нещо свиде
етлствувд Факта, че от общо одобренитр средства от Републикан
ския фонд за насърчаване разви
тието в недостатъчно развитите
области над 50 на ехо са реали
зирани чрез пряко инвестиционно
и програмно ангажиране на ор
ганизациите на сдружения труд
от развитите в проектите на не
достатъчно развитите области. Ос
вен организациите на сдружения
труд от стопанството на СР Сър
бия. в реализирането на тези про
екти участвуват и редица органи
зации от други краища на нашата страна- Върху тази основа са
осъществени крупни промени в
иконмическата структура на на
селението (участието на селскостопанското в общото население
е намалено от 73,2 на сто през
1961 на по-малко от 50 на сто в
1980 година) в структурата на сто
панството (участието на промиш
леността в националния доход е
увеличено в същия период от 21,9
на сто на 35 на сто), както и във
всички други области на живот-а
и труда. Тези резултати безспор
но са от голямо значение, и пред
ставляват солидна основа за по
нататъшно ускорено общественоикономическр, развитие на тези
общини, но ние не сме напълно
доволни от тях- Поради това, за
този средно^рочен период, с от
делен договор и
обществения
план на СР СъРбид, предвидихме
значително по-пълни мерки за
насърчаване на по-ускор^ното ра
звитие на недостатъчно развитите и пограничните краища- Отдел
но са дефинирани и вградени ма
етриалните рамки за стимулира^
не на по-големи влагания на орга
низациите на сдружения ТРУД от
по-развитите в развитието на сто
панството в тези области. Начал
ните резултати, осъществени през
настоящата година са охрабрява
щи, а илюстрира ги и факта,- че
с отпуснатите средства от репуб
ликандгкия фонд за насърчаване
развитието от 11,2 милиарда дина
ра, е подкрепена реализацията на
265 стопански обекта, за чието из
граждане ш.е бъдат ангажирани и
над 40 милиарда динара На орга
низациите на сдружения труд от
по*развитите облас.ти. Предвидено
е, а това в настоящата година вече се реализира о* общите сред
ства, които се одобряват чрез Ре
лубликанския Фонд, най-малко 40
на сто да бъдат вложени в разви
тието на стопански иай-изостаиа
лите и недостатъчно развитите по
гранични общини. Покрай това
с отделни с.педства и мероприятия, в по-голяма степен отколкото
досега, ще се върши активизира
не на разполагаемите потенциали
в недостатъчно Развитите краища
отделно в областта на селско го
стопанство и в производството на
съответни^амодправителии' общ
съответни самоуправи™ ^
пости иа интересите,
?ин®
Р
ието на геоложките изследв
.
изграждането иа пътни съоощетаЯнаИобектиав обществения стан
дарт. И тук, отделно място имат
пограничните и най-изостаиалите
общини. Повишени с,а материал
ните средства за обезпечаването
да кадри. Реално е да се очаква,,
че тези краища, макар и при утежиени условия да ое7,ществят

по-ускорено развитие в текущия
средносрочеи _периоД— Предстоях ни избори за
делегации и делегати. Какъв е
опитът от досегашната делегат
ска. , практика и какво е нео
бходимо да се направи за попълно развитие на делегатски
те отношения?
— Делегатската система, коя
то през последните няколко годи
ни даваше признак на политиче
ската система, на практика все
по-успешно се развива и осъществява- Във всички среди и на
всички равнища укрепваше съзна
нието, че доброто действуване на
делегатската система е една от
основите на по-голяма вътрешна
политическа и иконимическа стабилност за по-ускорено социалис
тическо
обшествено-икономическо развитие и за укрепване на
отбранителната способност и об
ществената самозащита,
___________________________
ДЕЛЕГАЦИЯТА — ВЪЗЛОВО ЗВЕНО НА ЦЕЛОКУПНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

тавя действителна
информира
ност и качественост на делегати
те, тяхната ангажираност в жи
вота и работата в основните ор
ганизации на сдружения труд. и
местните общности, подготвеност
да изпълнят становищата и ин
тересите на своите среди, а така
също и всестранна активност на
делегациите, за да могат непрекъ
снато да бъдат в хода на събити^
та. Затуй в системата и процеса
на решаване трябва Да се насър
чава и да се създават условия за
свързване на Работата на делега
тите и делегациите с делегатска
та основа. Единствено
така ре
шенията ттте се обосновават вър
ху насоките, дадени в основните
самоуправителни организации
и
общности и пряко изразената воля
на трудещите се и гражданите.
. В действителност, постоянно
трябва да настояваме делегация
та на основната самоуправителна
общност да стане възлово звено
на целокупната демократична и
политическа система, чието дей
ствуване особено зависи от връз
ката със самоуправителната база
и от нейната отвореност към об
щото обществено организиране и
творчество.
Несъмнено е, че трябва по-ре
шително да се премахват и сму
щенията, които затрудняват осъ
ществяването и действуването на
делегатската система, а
които
най-често се манифестират
във
формализма в работатд _на орга
ните и телата, при подготовката
и приемането на важни решения
в тесен кръг, в узурпираНето на
самоуправителните права на тру
дещите се и гражданите, в недо
статъчната отговорност на орга
ните и дейците за приемането и
провеждането на решенията и та
ка нататък.

Скупщините и другите орга
ни непрекъснато
разширяваха
фронта на демократичното самоу
правигелно решаване- Сключени
Са същевременно множество об
тцествени договори и самоуправи
телни споразумения, и в това от
НОшение е придобит голям опит.
на политическата активност изо
бщо и на развитието и действу
ването иа делегатската система
отделен белег придаде широката
обществена акция за изява на
колективната работа и отговорпост. Това е и разбираемо, кога
то Се знае, че изявата на делегат
скихе скупщиии на всички рав
нища, като място за същинско
приемане на политически решеНИя, е една рт съществените цели
За осъществяването и по-нана инициативата на другаря Титотатъшната изява на делегатската
система и изразяването
срещу
Досегашният опит и резулта
на
тите из дейността иа делегатски поставянето и съгласуването
на
Те скупщиии сочат за Редица пре самоуправителните интереси
димства в сравнение с предишния трудещите се и гражданите, голя
период. Едно от тях с дългосро мо значение има приемственото
чи0 значение е Това, че в проце
с,а Иа делегатско решаване в скуп осъществяване на ролята на общшште е включен огромен брой щестпено-политическите организа
трудещи се и граждани и техни ции.Необходимо е Социалисти
самоуправителни организации и ческият съюз,Съюзът на комуни
общности. Тона даде възможност стите Съюзътна синдикатите и
за по-пряко влияние па самоупра
м
ь
обществено-политически
витслиата основа върху решаване дру гите
организации и
то в скупщините и допринесе те и обществените
да станат по-отвореии за всички сдруженията на гражданите в
обществени влияния и ангажира много по-голяма степен да се ан
не в осъществяването ша потреби
гажират в развитието на общест
отношения
™
"а
се веио-икономическнте
отделно в общините и то като су
Обаче и покрай несъмнените бектн па решаване в делегатската
постигнати Резултати в осъществя система. %туй и трябва по-усковането на делегатските отиошемия, съществуват известни труд рено да осъществяваме съответни
1ЮСТИ>
проблеми и непоследова облици на демократично свързва
телиост> които предимно се с.ве не паорганизираните
социалисЖДат към недостатъчно взаимно тичеСки силис делегатската сис
свързване на делегациите и леле тема,при което основно искане
гатите. Трябва да кажем, че за ^ ца всички равнища на самоу
последователно осъществяване на правнтелно организиране Да се
делегатски* принцип от отделно
» ‘
поистствието и
осъшест
значение е всекидневните жизне вгРади прпсъсшието »»
ни връзки между делегатската ба вява влиянието на субективните
за и делегациите, което предпос смли.
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1ТН0ШЕННЯТА В СИ Н» ПО-ЗДРШ ПРИИИНЛИ.
Поднасяйки уводно 113ложение на^последнотоза
седание
Бранно Микулич подчер
та, че оценките и предло
женията съдържащи се в
доклада на Комисията на
ЦК на СЮК за организа
ционни и уставни въпро
си на СЮК са плод на ши
роко допитване в СЮК и
че по тях е постигната ви
сока степен на съгласиеТой след това напомни,
че изнесените предложе
ния те са заместване на
съществуващите разпорел
бн на Устава на СЮК, но
основа за тяхното допъл
ване и обогатяване.
След уводните думи,
Микулич по-широко гово
ри за съзнанията, до конто е дошла Комисията
през няколкомесечната ра
ботаРОЛЯТА НА ДРУГАРЯ ТИ
ТО

Комисията предлага, под
черта той, в преамбюлата на Устава на СЮК да
се изтъкне историческата
роля на другаря Тито в
развитието на работничес
кото движение и изграж
дането на ЮКП, относно
СЮК, в борбата за нацио
нално и социално осво
бождаване на работничес
ката класа, осъществява
нето на Народоосвободителната война и социалис
тическата революция, в
борбата
за братство,
единсто и равноправие на
нашите народи и народно
сти, за равноправни отно
шения между комунисти
ческите, работническите
и останалите прогресивни
партии в света, за мир и
равноправие на народите
и държавите, за създава
нето на движението на не
обвързаността и последо
вателно осъществяване на
неговите коренни принци
пи...
В разискванията, които
водехме, дойдохме до за
ключението подчерта той,
че не може да бъдем до
волни с осъществяването
на ролята на СК в поли
тическата система. Една
от причините за това е и
обстоятелството, че орга
ните на СК не са се съот
ветно организирали
за
ажурно следене на проб
лематиката, по която се
разисква в делегатските
тела и обществено-поли
тическите и обществени
организацииНе рядко
органите на СК изграждат
своите становища и въз
основа на предложенията
на държавните органи.
Бранко Микулич говори
за значението на работата
на делегатите и делега
циите на СК в обществе
но-политическите органи
зации и оспособяването
на СК от първичните ор
ганизации до най-висшйте форуми да се занима
ват с проблематика, коя-

то е па дневен Ред па еамоуправнтелиитс м деле
гдтеки тели. Затова, каза
той, и с Устава на СЮК
трябва да сс задължават
членовете па СК — деле
гата в съветите на деле
гатските скупщшш, съве
тите на местните общ пое
ти и други делегатски те
ла редовно Да осведомя
ват своите първични орга
низации на С1С за въпро
сите. но конто разискват
тези тела и органи.
ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМО
КРАТИЧНИЯ ЦЕНТРАЛИ

СК — КАДРОВА
МАСОВА ПАРТИЯ

ИЛИ

Напоследък, каза той,
открива сс 11 въпросът' да
ли СК е кадрова или масова партия- ,3а концечдиета па партията, относ
но СК, изградихме стано
вища още на Шестия кон
грес. Като отговор па то
зи въпрос може да кажем
— Съюзът на комунисти
те не е пито само кадро
ва, п само масова партия,
относно тон изобщо ле е
политическа
клаенчеека
партия, по наблюдавано
от становището на него
зъм
вата роля в системата па
В течение на няколко- социалистическото самомесечната работа Коми управление — такъв кому
сията, подчерта Микулич, поетически авангард, кой
особено внимание посве то в тази система е нодети на осъществяване прнн
ща идейна и политичес
ципа на демократичния ка
сила на работническа
централизъм и актуалнн- та класа п па всички тру
те въпроси на отношения
в СЮК. В тези разисква дови хора.
В продължение па из
ния н консултации, напра
вени в централните, пок- ложението Бранко Ммкурайнннекнте и Комитета лич говори за някои кон
на СЮК в ЮНА недели кретни съзнания, до кои
мо е мнението, че този то е дошла Комисията, ко
основен принцип на СЮК гато става дума за орга
трябва и занапред да ук низираност на форумите
репва. Не са следовател и органите па СК Имен
но слагани под въпрос ни но, предлага се тяхната
центра- сегашна структора да не
демократичният
лизъм, пито единството се мени — Конгрес, ЦК
на СЮК. Имало е обаче на СЮК, Председателство,
и противоположни тенден изпълнителни секретари,
ции. Пласирани са тезн Уставна и Надзирателна
за превръщане на СЮК комисия. Също така се
в своеобразна централис- предлага начинът на изби
тическа, говорило се е за ране на политическо-из
„надрепубликанска" орга пълнителните органи в
СК да бъде единно регу
низация.
Напомням за това, каза лиран, понеже досега в
Микулич, затова че и се общините са избрани с
га се предупреждава за тайно гласуване, а в репу
опасностите на федерали- бликанските и покрайнин
зация на СЮК, което мо ските организации наСК
же да изразява не само с публично изясняване.
Предложението,
загриженост за единство
каза
то на СЮК, но и желание Микулич, с Устава на
на отделни лица да се до- СЮК да се предвиди въз
веде под въпрос равнопра можността за от време на
вието, самостоятелността, време провеждане на кон
ролята и отговорността на ференции на СЮК, която
републиканските и. пок не би била пито форум,
съюзи,
а ни орган на СЮК, но об
райнинските
СЮК
трансформира
в лик на работа на Цен
„монолитна партия” от тралния комитет. Тя би
централистически
тип. допринесла, а на такова
Резултатът от това би бил мнение е и Председател
напомни Микулич, отде ството на ЦК на СЮК, за
ляне на СК на републи по-голямо ангажиране на
ките и покрайнините от комунистите, на първични
социалните и национални те организации и органи
интереси на работничес на СК в изграждашето на
ката класа и на всички политиката на СЮК, а ТОтрудещи се, народите и на ва има изключително зна
родностите и условията, чение за развитието на де
в които действуват, кое мократичните отношения
то ще открие пространс- в СЮК.
тво на националистичес
на комунисти
ки и други тенденции, те,В аСъюза
с това и в Комисия
които са против фунда- та, която
разгледа тези
менталните основи на на въпроси,
изключително
шето единство. Разбира внимание се
посвещава
се, когато размисляме за на действуването
на пър
констатациите, че СЮК вичните организации (ПО)
уж е вече федерализиран, на СК. Оттук и предложе
възможно е да се измък- нието с Устава на СЮК
ват и други предпоставки да се задължат органите
да кажем1, че зад това се на СК от
врем-е на време
крие желанието да се ле да разглеждат оценките,
гализират правата на та
критиките
кова поведение, когато то инициативите,
и предложенията на пър
ва е в нечий моментален вичните организации
на
интерес.
СК и за своите мнения и

оценки да
членовете па СЮК. Имепно, всичко, което работи
организация
първичната
па СК трябва на известен
начин да сс обнародва и
да сс изнася пред по-широко обществеио и трудово пространство. Без то
ва трудно ще върви бор
бата за преодоляване на
мудност и ругиперство в
организации
първичните
на СК, както и борбата
срещу различни неириппнгши компромиси, а ще
допринесе и за засилване
на отговорността па орга
ните на СЮК пред членопете.
I! досегашните разиск
вания е оценено, каза Микулич, че пълномощията
па
I юл нтическо-из! тълиителпите органи са големи
и че те всъщност са глав
ните органи в СК, вт,преки
че по Устава не са това.
Разисквайки върху об
стоятелството дали да се
избира председател
на
или
Председателството,
председател на ЦК на
СЮК, комисията се опре
дели за избиране на прел
седател па Председателс
твото. Една от причините
за такова становище ле
жи в обстоятелството, че

•гаКоиа стаНО*1ЙЦ|в Вече е
прието и че на практика
даде добри резултати.
в начина на избиране
членовете на ЦК на СЮК
считаме, каза Микулич, че
не трябва нищо да се меии. И занапред те ще бъдат избирани па републикански конгреси, относно
на покрайнинските конфе
ренции и на Конференци
ята на СЮК в ЮНА, а
Конгресът па СЮК ще ко
рифицира техния избор.
Доколкото се касае за
избиране на членове на
органите на СК, неделимо
с мнението, че при подхода за кандидатиране тряб
ва Да се изтъкват повече
кандидати. За повече канд
дати на листите, за кои
то се гласува тайно, мне
нията са поделени, Посочи се, каза Микулич, че
може да сс случи по тоя
начин да се доведе под
нъпрос съответната социа
лна, национална, гюлова
и възрастова стРУктУРа
на членовете на органите
„а СК. Противоположно
ка това предупреждение,
се казва, че от такива по
следици може да се предс предварително
пазим
на съответни
приемане
правила, Комисията счи
та, подчерта Микулич, че
този въпрос не трябва да
се регулира с Устава, но
че е достатъчно да се вне
се в Резолюцията на 12
конгрес.

С конституционните промени в
обществено-политическата система
С новата Конституция са извършени ко
ренни промени в политическата сист&ма- Сми
сълът на тези промени е да се обезпечи господствуващо положение на работническата
класа и на трудещите се в упражняването фун
кцията на властта и управляването с остана
лите обществени работи, както и занапред Да
се развиват отношенията между народите и на
родностите върху основите на равноправие и
солидарност, и отговорността на всяка репуб
лика и автономна покрайнина за собственото
и общо развитие. Самоуправлението с това
става система на обществено-икономически и
политически отношения. Социалистическата
самоуправителна демокрация се афирмира ка
то специфичен облик на
диктатура на пролеатриата. В това е изразен континуитетът на нашето социалистическо революционно развитие,
което започна още с първите народоосвободителни отбори през 1941 година, като демокра
тични облици на новата народна власт.
Най-крупната промяна в политическата сис
тема представлява преди всичко въвеждането
на делегатския принцип във всички области на
обществено решаване. Това е нов облик на не
посредствено участие на работническата кла
са и трудовите хора в управлението с общест
вените работи — нов облик на политическата
система на работническата класа. Скушцннската система на власт получава най-широка са
моуправителна основа. Решително се прекъсва
с всички останки на така наречената предста
вителна демокрация, която отговаря на граж
данската класа между другото и затова, че с
нея прикрива и замъглява класовая характер
на своята власт, на своята държава(Из доклада пред Десетия конгрес на СЮК, 27
май 1974 г.)
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ИЗ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Д-Р ТИХОМИР

ВЛАШКАЛИЧ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА СКС

ЗАПРУЖНОСШ НЕ ПОЗНАВА ГРАНИЦИ
«х».йжй.тгзьг гх-лкйхз®;•-

на което уводно изложение изне
се д-р Тихомир Влашкалич, пред
седател на ЦК на СКС. За нашите читатели предаваме извадки
°т тНдего‘
'
Изграждането на отношения
та в СРС върху конституционни
начала обхваща съвкупността на
обществено-икономическите и по
литическите отношения, включва
йки тук и въпроса за отношения
та Републиката-покрайнината
в
нейния състав. Практиката сочи,
че се касае за дългосрочен и сло
жен процес, в който се разкриват
някои важни точки и проблеми,
на които още не сме намерили
задоволителни отговори. Най-кру
пният от тези проблеми е следният: как и върху кои практични
решения и елементи при разви_
тие на автономността на покрай
аТГнаВ ^ен“нГ "тънаха
консхитухивност В югославския
федерализъм
.Да изграждаме
задружността в републиката и
единството и на СРС кахо реотР
лика, относно като държава.
В разрешаването на този въпрос най-малко постигнахме в при
лагането на Конституцията и ста
тутарнйте решения, намираме ее
пред още редица открити въпро
си и през последните години, сме
изправени с тенденциите на един
неконтролиран процес на затвар
яне на покрайнините по отношение на задружността в републиката и изграждане на елементи
на единство на СРС като репуо
лика- По-добре казано, заедно с
решенията, които водеха къ-м пъл
на изява на автономията на покрайнините, на практика не се
изграждаха някои от
важните
поактични решения, които задъл
жаврт с Конституцията гарантираното единство на републиката
в неяността на
ка насока
вече ра
тво на САП Косово беше
звита ДО1 отделяне на покрайнина
та от републиката.
ТЕНДЕНЦИЯ НА ЗАТВАРЯНЕ

.

Поради такъв ход на нещата
еме изправени днес с два проб
лема. Един се. изразява чрез въпро
са в какво всичко на практиче
ските решения се изразява един
ството на републиката, относно
Факътът, че покрайнините са в
нейния състав- Вторият проблем
произлиза от първия и се израз
ява чрез въпроса какво лредегав
лява областта на СРС без покрай
нините в условията на неизграде
ност на конституционните елеме
нти на единство на репуоликата,
защото то не е учредено с Кон
ституцията като обществено-поли
хическа
общност- Било да се
счита, че тя с република, било дз
се счита, че и то трябва да се
конституира в съртветена обще
ственололитическа общност
не
само че не е конституционно ре
шение, но представлява грубо на
рушаване на Конституцията на
пракитка.
Предупреждавайки,
че глав
ната задача, произтичаща от Кон
ституцията и политиката наоюк
в цялата сбрана и репуоликата е
изграждането иа единно продукционно отношение, основано вър
ху самоуправлението на трудещи
те се, Влашкалич специално се
спря върху тенденцииет на затвар
яне. Оттова Дали тези тенденции
ще растат или по-силно ще тръг
нат към процес на сдружаване и
Братство * 30 декември 1981

затварянето на републиките и
покрайнините, опорна точка в
критиката на унитаристическите
идеи, които в името на задруж
ността един етатизъ-м биха заме
етили с друг, и в критиката на
сепаратистическите. идеи които з
„чужд и по висш етатизъм заме
стват със „свой , а и в единия -н
в лРУги случай са против самоу
правлението.

ОТХВЪРЛИЛ

ИНИЦИАТИВА

Четвърто: в областта на обще
ствените дейности не са показали
готвонОст и инициатива да се из
градят някои общи изходни осно
ви и принципи, както и насоки
за разрешаване на определени про
блрЛШ. Това например беше и е
необходимо особено в областта
на образованието, което потвърж
дават и тазгодишните проблеми и
0бщността във връзка* с полити
ката на записване на иай-висши
те учебни заведенияПето: отношенията на покра
цнинските и републиканските ор
гаии не биха могли да се оценят
като задоволителни ако се има
на предвид, че те действуват на
територията на същата република- Това особено се отнася до така важни области, каквито са все
народната отбрана и вътрешните'
Работи.
Шесто: .в резулхах на посоче
ните ходове на пракиткаи орга
™те
бяха дов^
Дени в положение все по°ече да
кадо орггши__^ъ ^
ни на_
еР ТОР
а
покрайнините.
Отношенията между репуоли
ката и покрайнините не могат
продължително и успешно Да е
разрешат с каквито и да оило
статически правни формули- 1е
денц““Т.® П°ЛКонституцията
Те“ ,щПа ^ме
практика постепенно да се пр е
нн ^ “
неминуемо ^водят
затрудае
към^°-п6е“" яйа Йа косото това по
пи>.'_
казаха,
гт|,_.
пръчка В СК

Проблемите на отношенията
в СР Сърбия не са нови. За тях
се разговаряше малко или пове
че цялостно, при различни об
стоятелства след 1974 година, осо
б * през 1977 година. Не би мог
ло да се каже, че сме успявали
по-дълбоко да разясним същинГтв^Гта^а
съВМестнй насоки, коихо наистина да ВОДЯт къМ преодоляване на
затрудненията и по-стройни отно
шенир в републиката. Никой «е
иска промяна на Конституцията.
но критически и градивен анализ
на неговото осъществяване. Ана
лизът на тези отношения след
1974 година сочи няколко преоб
ладаващи тенденции.
тт рвп- - пълня изява на соци
алистичсските автономни покрай
нини_ кат0 констнтутивни части
на федерацията. Би могло да се
добавР че ПРаКтиката в това отноше11ие отиде по-напред от Кон
ст11туцнята от 1974 година Това
се изоази н в съюзното законо
дателстВо чрез такъв обем и сте
пен иа празно изеднаквяваие на
положението на САП с положени
ето на Рет,бликата, които не во
Говопейки- зя това че от подеХа достатъчно сметка. Че покра
а ” в начина на работа
йннните са и съставни части на ■а1-1!'?, "^неговите ръководства до
?-Р Сърбия.
шл^ то изрда тепденц^ даотда

жданите. народите и народности
те в САП осъществяват с Коституцията на СРС утвърдените пра
ва и в репуоликата не са адеква
тно конкретизирани през изтек
лите години. Някои важни зако
ни. с които това трябваше да се
конкретизира^ (Закон за всеиаро
диата отбрана и обществената са
мозаигита. Законът за общсствения план на Сърбия, Законът за
излълнитеиия съвет) не можаха
да се приемат поради разликите
в схващанията при тълкуването на
конституционните разпоредби. Ня
кои други закони са приети след
продължителен процес па съгасу
ване, пори и няколкогодишно от
срочване
Не се стигна ни до приемане
иа някои наистина необходими
договори. Например, инициатива
та наОРПредсаедателството иа Сър
бия в коая на 1978 година да се
сключи договор, с който по опре
делено да се утвърдят въпроси
от областта на международното
сътрудничество и отношенията с
чужбина, които са от интерес за
републиката като гцло, както и
начина на осведомяване, допитва
не и С7,гласуване иа становищата
по тези въпроси, САП не приеха.

Трето: съгласуването и изграждането на становища твърде мпо
го сезадържаше в сферата на ре
публиканските и покрайиински
управителни и изпълнителни орга
ни. По много важни спорни въ
проси не е ни направено публич
но обсъждане в Скупщината на
СР Сърбия, пито пък ,т<| се изя

Д-р Тихомир Влашкалич
то на поавовременна политическа
преценка поражда крупни недора
зумени* и конфронтация,
. От САП Войводина са подти
-ахи или извършени или са в
тод про^™ в уехавите на
““ХГо^^ак^топогозиповод
•
о-гбележи ^ стАттеврр
менното им извършване, както и
сходството на тези предложения
за нормативниТе промени. Според
все още валидния Устав на
социалистиЧеСКИя съюз в Сърбия,
Републиканската
конференция
Са (келява по този начин, като
всяКа общинска организация на
?СТН избиРа си°й Делегат, а по
5 делсга™ избарат
Покраининските
конференции
на
ССТН. Обаче с новия Устав на
Социалистическия съюз във Вой
водина е утвърдено, Покраининската организация да участвува в
учредяването на Републиканската
конференция да участвува в учре
Аяването на Републиканската кон
Ференцйя
„ само чрез делегация, ко
1x0 избира ПК на ССТН на Вой
вояииа' Такова решение е против
но навалидния Уставна ССТНС

— в навечерието
на 11-ия реНЦИя и се създава положение,
конгрес на СЮК от_ покрайнините в което е в сила един начин за
дойдоха предложения с Устава избиране на делегати за Републи
на сюК покрайнинските оргаий канската конференция от теоито
зации на СК гтпълно да се изра онята на централна Сърбия и САП
впят с организашште на СК в ре Косово, а друг начин на избиране
публиките по този начин като в от територията на САП Войводипокрайнините се въведат конгре пл
си и централни комитети. Тези
Една от последиците лежи и •
предложения бяха издигнати на- та^г> че компактна делегация на
ново и в първите предконгресни стъпва като представител на нн
разисквания в началото на нас теоесите на покрайнината, при ко
тояшата година и бяха формули ето Ие се ВНЖдат автанчшгге ин
рани в материалите на съответни тереси на по-тесните среди. В ра
те комисии при ЦК на СЮК. богато на ной-виоппгге органи на
Всичко топа трябва да наблюдава 0б,„ествено-политпчсскит<,Р органиме с едновременните опити в дру ^Гпа ^да™"рдавд,
П1Те обещстпено-политнчески ор- СМ(, СШЩетели на едиа практика,
ганизаДпи да се мине към1 опя вид коато вср повече взраев оозмах и
застъпеиост на покрайнините в сс състон " следнотТпрнРразиск
органите на републиканско рав ваНр
разлпшш обществГьш въ
които .... отввтетвуват
на
1
4
ищсс еш нь
^ератив“™ тГГХност. Ня
вфзгле
кои от тези предложения са про ди и мнения, което е и естества
ведСии с едностранчиво решение
ло, докато делегатите от покра
на покрайнинските органи.
йнините настъпват
енинствеио,
Основна слабост па доссгаш защото те в действителност са по
ната практика в работата на Съ крайнннекн представители в тези
юза на комунистите иа СР Сър тела. а не представители на оббия, каза Влашкалич, без съмне щннекнте организации, което би
ние е в недостатъчната акцио- било по-правилно и в духа на ва
ина връзка на покрайнинските ор лидннте уставни норми- И говя
гаииз^ции на СК с лейностга па е една от причините, че иай-висши
СК в централна Сърбия и иераз
оппнн в' пепублпканскнте об
витостта на принципа на демокра те ор1а11а в Репуоликанските.
тическия централизъм в СКС. То шествено-полнтически
органнзана преди всичко се вижда в ела цип все повече стават в действп
бата координация на работа на телност политически тела на.пеп
Централния и покрайнинските ко траяна Сърбид по зроблемнте, ко
митети. Касае се за идейното и
политическо отношение към опия ято обсъждат и по обсега на ста
пъпроси, чнето разрешаване е от новищата и заключенията, които
общ интерес и където отег,отвие взцматСтраница 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА
НА МОК НА СКС В НИШ

ПРЕДСЕДАТЕЛСКОТО

В по-нататъшното
развитие на
политическата
система необхо
дими нови акции
В развитието на политическата система на соцналистнческото самоуправлегаю заключенията нп
МОК на СКС и занапред трябва да бъдат основа за
политическа акция на СК
В досегашното развитие стн. Една от тях е, че все
на политическата и деле още е присъщо забавяне
гатска система в Нишки то в осъществяването на
регион и покрай забеле- правата на трудещите се
жените слабости са пое- в организациите на сДРУтигнати значителни резул ження ТРУД Да решават
тати. Заключенията пък ад всички процеси на обна МОК на СК в Ннш за щественото възпронзводс
задачите на СК в разви- -що. Особено е недостатието' на политическата тъчно влиянието им върсистема и занапред тряб- ху онази част на дохода,
ва да бъдат основа за по- която се отделя за общи
литическа дейност и ня- обществени потреби. При
ма нужда за приемане на това все още малко е нап
нови. Това значи, че съ- равено и в осъществява
щите, според конто дей- нето на свободната разствуването на СК в поли- мяна на труда,
тическата система има во
деща идейно-политическа
В прилагането на дело
задача, имат траен харак инициативата на другаря
тер. По-нататъшното им- Тнто за колективната ра
пък осъществяване, кое бота, решаване и отговор
то изисква нови усилия и ност в региона също та
акции трябва да бъде ед ка са постигнати положи
на от основните задачи на телни резултати. Имайки
организациите на СК. То предвид, че осъществява
Ва е решение от състояло нето й е най-тясно свър
то се на 23 т-м. в Ниш за зано с укрепването на де
седание на Председателс легатската система то и
твото на МОК на СКС, от последователното й прила
насящо се до развитието гане е условие за по-после
на политическата систе дователно укрепване на
ма на социалистическото делегатските отношения.
самоуправлениеВ региона има около
В изготвената
инфор- 54 500 делегати, а почти
мация, в уводното изложе половината от тях са чление на Марица Стаменко- нове на СК. Всъщност тович, изпълнителен секре- ва е сила, която винаги
тар в Председателството тласка напред. Обаче все
на МОК на СКС и разиск- още известно число първанията бе изтъкнато, че вични партийни органив развитието на полити- задии не следят всекидческата и делегатска сис- невно как се осъществятема в региона са постиг- ва делегатската систеиа и
нати забележителни ре- колко членовете на ск са
зултати. Преди- всичко, активни в осъщеСтвяване.
подобрени са съдържания то на начертаните
та и методите -на действу чи.
ване и решаване в самоуправителните органи и
В идейно-политическото
делегатски скупщини, дей издигане на делегатите
ствителните интереси на също така има резултатрудещите се и граждани ти. Голям брой делегати
те все повече и по-често са посещавали различни
се обсъждат в общински курсове, семинари, завърте скупщини, укрепнало шили са политически шко
е влиянието на сдруже- ли. Но, както това бе изният труд във взимането тъкнато в разискванията
на решения, в самоупра- с никакви курсове не мовителното решаване са ** «. остесЛш делевключени най-широк кръг гагите за по-добра рабохора и прта, ако на практика не се 1
борим за премахване и на '
Същевременно обаче де най-основните слабости_' I
легатската система съпът- субективните.
ствуват и известни слабо
Васко БОЖИЛОВ
Страница 6

ОТ СЕСИЯТА НА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА и БОСИЛЕГРАД

Обсъден обществения план за 1981
развитие на
около 52 на

сто*

На съвместната сее ия които трябваше да
на трите съвет“ на Об- завършени и пуснати
щинската скупщина в Бо действие и с това да с
силеграД) състояла се на разшири обема на «ро
18 декември т.г. на която изводството и приемането
ръ*<а,
освен делегатите на скуп. па нова работна
са готови, а
щината присъствуваяа и все още “е
представители иа общес някои дори сс отсрочват,
и за
твено-политическите °рта А всяко отсрочване
къеняванс търси допълни
инзапии, представители
на сдружения труд и ос телни средства, което не
духа на икономическа
таналите структури в об е в ’
Така
шината, централно място та стабилизациянапример
за
строежа
на
зае обсъждането "а ИР°
ектп на обществения план обекта за преработка и
по стопанско развитие на сушене на лечебни бил
Босилетрадска община за
ки, който изгражда Фа
период 1981—1985 година
брика „Здравлье" от Лссса
и осъществяването му в ковац, в Босилеград
Уводно из- необходими
допълнител1981 година.
стойност
ложение във връзка с ре ни средства на
ализирането на същия от 54 милиона динараплан в настоящата година
От заплануваните 56 ми
изнесе председателят па
Изпълнителния съвет при ни ферми в настоящия
момент са сключени дого
Общинската скупщина
Боян Миланов. В уводно пори само с 27 селскосто
производители.
то изложение и в разис папски
кланията се констатира, В областта на инфрастру
електрифика
че реализирането на раз кгурата и
войния план не върви с цията "а селата. планът
не е реализиран, — осем
желателен темп.
Въпреки че при прие- села, които според догово
бъдат
мането на развойната про ра трябваше да
грама- за 1981 година бе електрифицирани т.г. все
констатирано, че е реал още не са получили ток.
Според думите на СИМЕ
на и че се обосновава
ОН ЗАХАРИЕВ, прелеела
върху съществуващите
възможности, реализира тел на ОС в Босилеград,
нето й в настоящата го причините за неосъщестдина е осъществено с 52 вяването на плана преди
всичко са в недостатъчна
процента.
производ та ангажираност на орга
Заплануваните
ствени и други обекти, низапиите, носители на

СОЦИАЛИСТИ
40 ГОДИНИ ОТ ВЪСТАНИЕТО,
ЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ И СЪЗДАВАНЕТО И РАЗ
ВИТИЕТО НА ЮНА

От партизански отряди
до съвременни
въоръжени сили (4)

развойните планове и не
брежното н безотговорно
отнасяне на изпушитс^йте на работата.
На заседанието, делега
тите взеха решение, вся
най-обс
ка организация
тойно да анализира осъ
ществяването на развой
пата програма за насто
ящата година, а от винов
ните Да се потърси отго
ворност. Също така все
ки в своята среда колкото
е възможно повече да се
реализиране
застъпи за
акна нереализираните
ции, които ще влезат в
програмата за 1982 година.
Освен това делегатите
се запознаха и с някои
изменения иа обществе
ните договори, с инфор
мацията във връзка с до
активност за
сегашната
зачленяване и омасовяване на Титовият фонд за
на млади
стипендиране
работници и работничес
ки деиа, с основите за
утвърждаване на задълже
нията за задоволяване на
съвместното и общо пот
ребленне, както и с про
ектозаксна отнасящ се
до компенсацията за отдел
ни видове семена и с още
някои проектозакони ог
областта на земеделието.
М. Я.

лите на НОВЮ издържа
ха при изключително теж
кн условия. Предвождани
вещо и умело те прояви
ха голяма морална и удар
на сила. С големи усилия
и жертви през средата
на юнн 1943 год- те напра
виха пробгго на големите
вражески обкръжения.
Легализация на НОВЮ

На деня на капитулира
нето на Италия, на 8 сеп
тември 1943 година НОВЮ
разоръжи 12 италиански
Ние дадохме много жертви в Отечествена
дивизии, които се намира
та война, но врагът не ни унищожи, защото
ха в Югославия. Стигна
народ не може да се унищожи. Югославия не
се до силно вдъхновение
позволява да бъде победена.“
на НародоосвободителнаТИТО
та война. Разшириха се
територии в
Новата операция
про- зор разбиха германските /освободените
Хърватско, Словения, Чер
тив силите на НОВю,
формации и за твърде
на гора и западната част
свободната територия в
кратко време всички едина Македония,
Западна Босна и град Биници и 4000 ранени минятт
,п,,
хач, Хитлер е обозначил
ха Неретва
ПРез 1943 година значис шифър „Вайс“ и я дове
Поет
телна се измени и между
гримявгеп и 1 43 година народното положение на
рил на коменданта за Юго
изток Александър Лер. то коме?,Т, “ Италианск° Н0Б- НОВЮ стана решапоиемот ^аНтство пред- ващ фактор в борбата
Операцията започна на 20
януари 1943 година и в по-щиошеияВа ?Перация в срещу германския окупатйеект5 г раи011 на Су- тор на Балкана и започна
»
опепатИР*ЩУ Главвата да получава материална
ници. Главната оператив- ховни
РУПа На Вър‘
помощ от съюзниците,
11а група на НОВЮ, коя- тава си^м КО?1°апВа Със_
Това подтикна военно-пото наброяваше 20 000 бой
пн и 4ппп а е ^
бой .литическото ръководство
рзнеди, Герман- АВНОЮ да стане най*
ци настъпваше към Не
ретва. В борбата за ране окупатори3”0 българокнте висш орган на властта на
ните, силите на НОВЮ около 197 лпп ангажиРаха нова Югославия- Решение
край Горни Вакуф и Про- борбата ,, г
В
е взото на 29 ноември 1943
орбата на Сутйеска сиГод. в яйце. На Второто
1
ПОБЕДОНОСНИ ЩУРМОВЕ НА ЮГОСЛАВСКИ
ТЕ АРМИИ

Братство * 30 декември 1981

ДИМИТРОВГРАДСКА

ОБЩИНА В 1982 ГОДИНА

Стройно стопанско развитие
Годината, която си отива Димитровградска об
щина изпраща с добри
резултатиСтопанското
развитие на общината в
първата година от реали
зирането на средносрочния развоен план 19811985 година мина при затруднени условия поради
голямото увеличение на
цените на възпроизводствените материали и труд
ното обезпечаване на валута, рязко повишение на
цените на енергията, ь
обществения сектор е осъ
ществен общ доход от
1 610 537 000 динара, или
34% в повече в сравнение
с 1980 година. Естествено,
това увеличение до голяма степен се дължи на
повишените цени,
така
че реалното увеличение
възлиза на 10-12 процен
та. Доходът, според още
непълни данни (защото
още не са окончателни)
ще възлезе на 568 167 000
динара, или с 30 на сто.
Общественият продукт ще
възлезе на 548 671 000 ди
нара, или с 30 на сто в
повече с предишната го
дина- Върху осъществени
те резултати голямо влия
ние оказа провеждането
на мерките по стабилиза
ция. Но и покрай това в
мощпроизводствените
наети е извършена рекон
струкция на стойност от
333 770 динара, или с 11%

в сравнение с 1980 година.
УВЕЛИЧЕНИЕ НА -ИЗНО
СА
Стопанската активност.
в Димитровградска общи
на през 1981 година се
характеризира с увеличе
ние на физическия обем
на производството; в гумарската промишленост с
8,43% в
тектилната
с 37,60% и така нататък.
Не са осъществени заплануваните пропорции в
дървообработвателната
промишленост,
селското
стопанство и някои други отрасли,
Средният личен доход
възлизал на 5700 динара,
или с 20 на сто в повече
приравнен към 1980 годи
на, обаче поради повише
нието на цените — реал
но е по-малка , с 10%. Уве
личена е производнтелнос
тта на тртуда с 23% и та
ка нататък.
Трябва да се отбележи,
че износът е показал го
лямо увеличение — от 69
процента и възлиза на
304 189 000 динара. Нали
це са и хубавите резулта
ти в областта на сдружа
ването на труд и средст
ва. Така ООСТ „Сточар"
се е обединил с „Инекс",

си заседание АВНОЮ е на на октомври 1944 год.
конституирано като вър- започна и борбата за Бел
ховно законодателно и из град, която след шест дни
пълнително представител- успешно приключи. В то
но тяло на Югославия. Ус- ку що освободения град
тановен е Национален ко пристига военно- полити
митет на освобождението, ческото ръководство и от
като временен орган на тук продължава да насоч
властта, и е взето реше- ва борбите за окончател
ние Югославия след вой но освобождение на стра
ната Да се изгради на де ната.
мократични начала.
След узнаването, че ДРУ Югославската армия пре
гарят Тито и Върховният бива Сремския фронт
щаб се намират в Дървар,
увели
Неудържимото
германското командуване чение и укрепване на въо
в вай-голяма тайна поА; ръжените сили на НОВЮ
готвя въздушен десант. С към края на 1944 и нача
жестоко бомбардиране на лото на 1945 година, осо
25 май 1944 год. е стова бено след освобождение
рен един батальон пара- то па Сърбия, Македония,
шутисти със задача да “Черна гора, Санджак и
унищожи или зароби дру останалите краища
на
гаря Тито и ръководство странта повлияха на Вър
то на НОБ. Но, благода ховния щаб преди начало
рение на геройството на то на втория етап на за
нашите бойци и любовта ключителните
операпии
на геройския народ на за осв (ждеиисто
на
Дървар, десантът свърши Югославия да вземе решебезуспешно, а от фашис- ние за реорганизиране на
ткия батальон са остана- НОВЮ. Със заповедта от
ли живи едвам десетина 1 януари 1945 година са
войници.
формирани: Първа, ВтоС пристигането на еди- / ра и Трета армии, а на
циците на Съветската ар- 2 март и Четвърта. НОВЮ
мия на Дунав я с неспи- е преименувана в Югослав
раемия пробив на НОВЮ ска армия, а Върховният
през Сърбия и Македония щаб в Генералщаб иа
вее повече започна да се Югославската аРмияС цел да бъдат унищо
чувствува и краят иа вой
ната- През първата полови жени германските и пре
Братство * 30 декември 1981

„Балкан"
„Компас",
с
„Братство" с „Котекс", а
очаква се наскоро „Циле” да се обедини с „Нови
дом".
И В НОВАТА ГОДИНА —
ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ
Създадената през 1982
година основа. Дава въз
можност за стабилно и
стройно развитие на Ди
митровградска община и
през идната 1982 годинаСпоред набелязаните зада
чи — очаква се общият
доход да расте с 33%, об
продукт с
щественият
31,% доходът с 29%, чис
тият доход с 30%; вносът
и износът — 27% в срав
нение с 1981 година. При
това се провежда намаля
ване на средствата за фи
нансиране на общи и съв
местни потреби.
И в идната година —
се провежда значително
повишение на производст
вото, дохода и средства
та за разширение на ма
териалната база на сдру
жения труд. Провежда се
и по-динамично развитие
на селското стопанство,
специално на обществе
ния сектор, къДето същес
твуват големи неизползу
вани ресурйи.
капиталовложеНови
ния се предвиждат в „Ти
гър" — ООСТ „Димитров
град" — за реконструк
ция на обувния цех и це
ха за производство на

платнище и фолии. В „Димитровград” трябва да се
построи и уред за почист
ване на отпадъци при гал
ванизаторния Цех. В „Циле" ще бъдат построени
помещения за магазини,
парен котел и др., в „Сво
бода" също ще стане ре
конструкция и модерниза
ция на производствени мо
щности, а ще се строи и
нова сграда и ще бъдат
набавени модерни съоръ
жения- Предвижда се да
построи телефонен пост
„Братство" и обезпечат
транспортни средства1 и
така нататък- Общо сума
та за капиталовложения в
1982 година ще възлезе на
162 651 динара.
ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ
НА СЕЛСКОТО СТОПАН
СТВО
В ООСТ „Нишава” се
предвижда изграждане на
складове и магазини за
съхраняване на животин
ски продукти и разшире
ние на овцеферми, както •
и набавка на нова селско
стопанска механизация.
„Градня” ще завърши за
почнатата техническа база
и ще открие нова кариера на строителен материал, „Търгкооп” ще строи
нови магазини и ще по
добри превоза- ,.Балкан"
е запланирал в идната го
дина строеж на нов обект
на „Градини", къмпинг

при с. Желюша й т- н.
Предвиждат се реконстру
кции и модернизации на
някои цехове в „Металац"
и „Услуга", така че общата сума на запланираните капиталовложения в
промишлеността и оста
налите дейности ще дос
тигне сума от 540 239 динараСтруктората
на тези
средства
ще изглежда
така: от собствени източ
ници ще бъдат обезпече
ни 72 008 динара, креди
ти от деловите банки —
211 854, от Републиканс
кия Фонд за насърчаване
развитието в изостанали
те краища — 192 355, ос
танали източници — 21
397 и кредити от произво
дителите на съоръжения
— 42 545, или общо 540
239 динара.
В 1982 година значител
ни влагания ще има и в
дребното стопанство, здра
веопазването, комунална
та дейност, детската за
щита, жилищното сгроителство и др, дейности,
Брохт на заетите в 1982
година ще бъде по-голям
с 8%.
М. А.

дателски сили на наша
почва, Генералщабът със
замисъла на Върховния
комендант Маршал Тито
е разработил план, спо
ред който две армии са
имали задача с пробива
нето на Сремския фронт
и с бърз пробив през Славония, Северно Хърватс
ко да се намерят на край
ните граници на Югосла
вия й там да се съединят
с частите на Втората ар
мия, които през Лика са
вършили пробив към Истртия и Триест.
Планът на Гснералщаба и другаря Тито напъл
но е осъществен. В окон
чателните акции са заги
нали 99 907, а пленени
209 639 вражески войни
ци и голямо число офице
ри Начело с генерал-пол
ковник Александър Лер.
С това югославските на
роди и народности сами
освобождават страната ои.
Югославската армия окоп
чава войната с четири
армии, шест корпуси, 51
пехотни и две военновъз
душни дивизии, 198 пехот
ни, 32 артилерийски, пет
инженерски, две танкови
и една конна бригада, еьс
силен военновъздушен и
военноморски флот. Всич
ки тези сили имаха около
800 000 бойци.

Бойци на Пета пролетарска черногорска бригада
настъпват към Мойковац (към края на 1944 г.)
НОВЮ, т. е- Югослав
ската армия по време на
война
четиригодишната
имаше около 305 000 за
гинали и 425 000 ранени
бойци. Югославските на
роди и народности дадо
ха около 1 706 000 жерт
ви и огромни материал
ни щетиЮНА (сегашното име по
лучи на 22 декември 1951
год.) днес е обща въоръжеиа сила на всички на
роди и народности на
СФРЮ. Съвременно орга

низирана и въоръжена в
системата на всенарод
ната отбрана тя има за
задача да обезпечи всеобхватно развитие на въо
ръжена борба и победо
носно завършване на все
народната война. Със са
мото си съществуване в
мира и готовността си за
евентуална война, ЮНА
стана и фактор на възпи
ране от агресия срещу
СФРЮ.
край

Подготви: Д. Радоваиович
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ВЪВЕДЕНИ ВРЕМЕННИ МЕРКИ
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8103,1 К°взаимто,№0^ш^да11нвВЩ*1^еЩИТо)1|11са зивлададли^ДЪЛ"
то са нарушени
боко разединение, груповщннв н безотговорно отношение към основ
-.1
ннте задачи и задължения
учплшцс
лична жертва на разиаде и централното
1\лЛ Д«Л
ХЧ.ЧЗД1 ^4*1 Н
ИЗГОТВИЛИ функцио
песамоу
праните
лнн
не
са
штге
Ок^ищшш В Х>Оч.ПЛС'4 рьЧЛ
годишни планове
талии
ирис ресиение за Л»ЬОС/1\* пориви: останаха без ли- за работа, но за Делта
даие Иа временни вперен чен доход за октомври н
застарели
употребяпат
пяманоември, защото
ъ основно училище
Не
ее
пишат и
плаповс.
ноември' в жорна люоа ше КОЙ да подпише спи- дневни подготовки.
е-ька. За съжаление в то
та. гешението ое взето
Колективът па това учили
въз основа ла предложе иа отношение „пай-уеърне спазва критериите
за дни" са членовете иа бк. ще
нието на комисията
политика.
партийна па кадровата
проучаване на състояние В първичната
Не се зачита» а се отрито в това основно учшш- организация е завладяло ча ролята п мнението па
че
пълно разединение'Координационното тяло
щетнрма членове са за Боли за кадрова политика при
Какво всъщност уста Васев, останалите четнрОК па ССТН. В самоупнови посочената комисия.'* ма за Йордан Йордановравителиата и общестие
Лошите взанмоотпоше- но-политнческа дезоргаСамоуправителннте от
ношения и поведение на нпя на трудещите се са пизнраност п това учили
работещите в горнолюбат явна тайна, но не са Раз ще кадровата политика е
ското основно училище глежданн пито на едно станала частна работа па
от по-дълго време западна от 26 заседания на трудо отделни лица и групи.
вата общност, пито пък
криза,
ха в сериозна
Всичко това е достап.ч
кризата на събранията на общес по доказателство, че и
Връхна точка
ор горполюбатското основно
достигна тази есен, кога твено-политнческите
то съветът на трудовата ганизации.
училище са засегнати об
общност не успяа да 113щественйте цели и ин
През изтеклите четири
бере най-напред директереси. А трудещите се п
че
тор, а сетне и изпълняващ години Н11ТО един от
обществено- политически
длъжността директор на новните документи, вклю те организации в този ко
училището. Напразни бя чвайки и статута на учи лектив ме проявяват готов
ха опитите да се постиг лщцето, не е съгласуван пост да преодолеят това
Следо
не споразумение във връ с настъпилите законни из лошо положение,
зка с кандидата за дирек менения. Освен това, пе вателно, въвеждането па
тор и да се подобри об са предприети -навреме
временните мерки е пряко
състояние в учи- подготовки за провежда необходимо. Във времен
щото
лщцето. Трудещите се не на избори в трудова ния ръководен орган са
потъваха във все по-дъл та общност,’ тъй като назначени Никола Савов
на секретар на Общинския
боко разединение без да е изтекъл мандатът
съвета и комисиите.
се съобразяват с факта,
комитет на СКС в Босиле
Просветно-педагогичес град, Елимка Митова п
че довеждат под въпрос
кият
съветник
е
устано
обучението на 169 уче
Симеон Глигоров.
ника. Даже поднесоха и вил, че преподавателите
К- Георгиев

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Всред най-добрите
КОГАТО ръководителя
на тъкачния цех в Дими
тровград Младен Рангелов помолихме да ни посочи примерна и старателна работничка, той след •
като си помисли малко,
каза:
Много са добрите работ
нички, почти всичките, но
аз все пак този път да се
пише за Милкица Христова.
Милкица Христова от
преди четири години рабо
ти в този колектив.

М. Христова
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— Отначало беше трудно- Дойдох почти без опит в работата, която тря
бваше да работя и благодарение помощта на колежките си -— свикнах,
И тръгна добре. Понастоящем работя като мотачка на калемите. От
добре намотаните калеми зависи как ще върви
сетне
тъкането, казва
Христова.
Не минало много време
и Милкица Христова си
завоювала реномето на
добра работничка.
— Нормата се редовно
надхвърля със 110-120 на
сто — казва Младен Ранге™в,, Попитахме
Мйлкица
Христова колко заработва на месецЬ и доволна
ли е от начина на възнаграждаване.
спепнЛ ™
ваРаботвах
средно по 5000 динара
на месеца- Тези дни обавахме Р^еренА^м гаасувахме нов правилник за
възнаграждаваме, който в
по-пълна степен стимули-

ра производствения труд.
Ще получавал! по 7-8000 дп
нара на месеца и считам,
че тази сума не е малка,
Милкица Христова ра
боти и в младежката ор
ганизация, наброяваща 14
души, и казва:
— Считам, че нашата
младежка организация не
е достатъчно дейна. Обек
тивно препятствие е това,
че работим в четири сме
ни, но това не може да
бъде и оправдание.
Инак, отпреди едиа го
дина Милкица Христова
е член на Съюза на кому
нистите. Приета е по пред
ложение на бригадирите
от младежката трудова
акция „Суботица 80”.
— Постъпването ми в
редовете на Съюза на ко
мунистите за мене е голямо признание, но и задължение едновременно. Счи
там, че ние младите кому
нисти трябва с усърдна
работа да оправдаем д0ве
рието, което са ни дали
дали'
Матея АНДОНОВ
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* ПРОДЪЛЖАВА
лн пет
ТАЛОВЛОЖЕНИЯ —
ПИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛ ос
общи- да и строителство на но
— Сурдулишка
ни обекти.
дссе
последните
на нрез
йован Петровия по от
типа години наистина по иошеиие на бъдещите ка
забележителни
ре
стигна
питаловложения изтъкна,
зултатн. Определени са че ще се вложат в „Мач
основните насоки на рит
катица” от 250 милиона, в
витие на стопанските ор
„Галеника” 300 милиона,
което доприганизации,
в „5 септембар" 160 и в
иесе за изменение струк
фабрика за стро
турата на стопанската де обувната
игелство на нови произйпост. Това от своя стра водствеии помещения НО
на способствува за преомилиона динара.
долявапе на стопанската
Основа на бъдещето ра
изостаналост- Някои дан
звитие ще бъде по-раниони красноречиво потвър
нално ползуване на соб
ждават това. Така напри ствените
суровини, така
хгер доходът на стопанство
че за фабрика за прера
то в общината е увеличен
ботка на торф ще се из
за 2,9 пъти, а обществени
ят продукт за 3 пъти. За разходват 25 милиона ди
нара. а дървопреработва
етостта
средногодишно
телната промишленост
нарастна с 6,8 а личните
доходи с 2,4 пъти- Наци „Сурдулииа” в състава на
оналният доход е увели „Снмпо" от Враня, ще ин
чен за'2,5 пъти н достпг вестира 50 милиона дина
ра.
на размер към 21 хиляди
динара на глава от насе
Значителни
капитало
лението. Това представля вложения ще има и в об
ва най-ускорен ръст не
ластта на селското сто
само иа територията на панство. В рамките на
Южноморавскн регион но проекта „Морава II” за
й в СРС —изтъкна йован строителството на 172 ми
Петровия, председател
нн-фермн ще се пнвести
на общинската скупщи
рат 90 милиона динара, и
па, спирайки се върху ра още 40 милиона за създа
заптието на общината.
нането на овощен комп
По-пататък й. Петровия лекс от 4000 дка. Също
подчерта, че такова раз така за рибник на Р- Вър
вптие е резултат на все- ла ще се изразходват 35
страно ангажиране на вси
милиона динара.
чки обществено-политиче
Наред с капиталовложе
ски сили,
начело
СЪР
СЮК, както н задълбоча ннята, в стопанските ор
изтък
ване на самоуправителни- ганизации, както
те социалистически отно на председателят йован
шения- Създадени са реал Петровия, със средствата
ни материални
предпос на местно самооблагане
тавки
за активизиране и от друтн източници ще
изграждането
преди всичко на матери продължи
комунално-битови
алните и трудовите ресур и на
обекти, а електрификация
си, в общинатаКапиталовложенията
с та на селищата окончате
лно трябва да се завърши
неотслабващи
темпове
ще продължат й през нас през средносрочния перитоящия средносрочен пе од.
Всичко това е възмож
риод. През идущата годи
но благодарение на пълна капиталовложенията
за доизграждане или ре но ангажиране на всички
конструкция на съществу и в настоящи» момент по
КОИТО
ващите мощности ще въ субективни сили,
да
злезат над 524 милиона ди папската стабилизациястолагат особени грижи
нара, което е за 125 на
във всяка °Р
заживее
сто в сравнение с 1981
накрай
ганизация, каза
година. Инак в средносро
й. Петрович.
Ст. Нчния период се произвеж
Братство * 30 декември 1981
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огшюлпш от «сячкн страни,

съединявайте <ж

Л-Омунист
СЪЮЗА НА ЮЮСЛЛ8СКШЕ

КОМУНИСТИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

**«
Брой 1296
Година ХХХТШ
30 декимври 1961
Белград

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НОВИ УСПЕХИ
и

зпращането на старата и очак за миролюбиво решаване на конването на новата година вече фликтите във всички райони на
по навик е пропито с ведър света. За все по-обособената и из
оптимизъм, с опити Да Се освобо Разена роля
движението на
дим от бремето на неволите, кои необвързаните на.
и на световните
то ни съпътствуваха през изтек политически процеси
до голяма
лата година и с желания, настъп степен ще допринесе и предстоя
ващата да ни бъде по-успешна,
В последните години, сигурно с щата конференция на необвърза
желание да бъдем по-реални, оп ните на най-внсше равнище. То
ва ще бъде удобен хМОхМент Югос
тимизмът V нас, изглежда, отслаб лавия,
заедно с необвързаните, да
ва и все по-често такива празнич вдигне своя глас за мир и равно
ни новогодишни настроения оц правие на всчки народи в света.
ветяваме похмалко с дозата на
предпазливост поради трудности
Най-голям принос за светов
те, които ни очакват Предпазли ния мир и собствения си сувере
востта се явява, именно." й пора нитет и сигурност ще дадем с
ди трудностите, които останаха вътрешното си единство и със •
след нас, а не само зарад идва съвкупната стабилност на общес
щите.
твото. Дълбока сме съзнателни.,
а това и светът знае, че сме тол
Годината след нас, без Тито кова силни и влиятелни, колко
но с Титовите идеи и дело. бе сме единни, последователни и ре
тежка, обременена с различни из
шителни в осъщеотвяването па
кушения. Икономическите затруд
собствените стратегически идейно
нения наистина не бяха малки.
политически определения- А опино наистина понякога и сами бях
тът от изтеклите години ни учи,
ме готови да ги преувеличавахме,
че в шмето на осъществяването на
сегнз тогиз и поради недостига
тези определения трябва повече
на кафе и олио да ги провъзгла
да работим, по-малко да „болесяваме за безнадеждни:
а ето,
дуваме". да стимулирахме работни
все лак изплувахме. И резултатиците а безделниците да изправя
те, и успехите не са за подценя
хме пред отговорност, да бъдем
ване- Намалихме платежния дефи
по-продуктивни, нашата обществе
цит, диспропорцията между изно
на система да възлага отговорса и вноса, схванахме множество
ност на всеки отделен човек и
то заблуждения и сериозно тръг
институция за хода на революция
нахме на борба против безделие
та, да укрепваме всичко което ни
то и разсипничеството. Изтекла
свързва, а не което ни отдалеча
та година сериозно ни предупре
ва, че трябва да се освобожда
ди, че с безотговорност и отслаб- ваме от еснафския хманталитет
вало единение .малко може нещо разсипничеството и безотговорно
да се постигне. А поуките са ви- то отношение към общественото
наги добре дошли — и за настоя имущество. С една дума, трябва
щето. и за бъдещето. Станаха и повече, по-добре и по-отговорно
събития
контрареволюционните
да работим, да живеем спорел
в Косово, трагичната последица възможностите и според желания
на небдителността и безотговор
та, та в настъпващата година да
ността, събития които в тежките
влезнем с повече оптимизъм, без
моменти показаха твърдостта и сгРах да спрем пред пречките.
решителността на нашите народи
и народности да защищават за Реалната оценка на условията и
воеванията на революцията, поу- възможностите е бент ие само
против илюзиите, но и против
ка за днес и утре и винаги.
дефетистките безнадежности. А
Живеем в сложна междуна илюзиите
и недоверчивостта в
родна икономическа и полити настоящия, пък и във всеки дру>
ческа обстановка, в която блоко
момент, най-малко са ни потребвото разделение и конфронтация
ни.
получават безуми димензии, кое
В настъпващата година ще се
то предупреждава за цялата се
риозност на времето, което в проведат и конгресите па Съюза
пред нас. А историята ни учи, че на комунистите, на останалите
органиголемите противоречия в света, обществено-политически
икономическите неволи и полити зации, делегатските избори — об
ческите делби носят със себе си стоятелството на отговорните мес
призрака на войната. Югославия та да дойдат отговорни, способни,
и в предстоящата година, водена в акцията и в определенията изл
от Титовата необвързана полити вили ее хора. Кадровото опресня
обикновено донася освобож
ка, с активна борба за мир ще ване
даване от надминати маниери, до
към
усилията
дава своя принос
повече смелост, решителна прогресивните сили в света нася

ност и последователност, желания
и въЗхМожности да се облагороди
.континуитетът иа революцията.
От там и в предстоящите конгрес
ни определения и в делегатските

избори виждаме възхможност да
запазим стабилността на социа
листическото самоуправително ра
звитие, шанс за нови успехи на
сегашните и идващите поколения-
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В ши брой:
СТАЖАНТИ 1Ь

Търсени нлн натрапени

Стр. 3

АКЦЕНТИ

ВСЕКИ ПОЛИТИЧЕСКИ
МОМЕНТ Е ЧУВСТВИТЕЛЕН
Стр. 4

2 Комунист
лучква. обаче съвсем сигурно, че
това било изключително продукт
п а никаквото или съвсем хилавото полигическо информиране
ла членовете за всичко, което
предл/ествувало па коитрареволю*
цията. Понеже, самата тази макар тлеенда 11 редко! прареволюционна активност на врага е тряо
вало мобилизаторски да подейсг
Кпптоапеволюинята » Косово откри миогобройии пукнатини и във въчиуиа ма комунистите да се орга*
иизират. До това, обаче не се
стигнало пито в първите моменвсички партийни равнища — от първичната организация до наи-висшшс
ги ма ко1 пра революцията- Перио
форуми и органи на Съюза иа комунистите.
дът иа изтрезияването затова не
е бил така кратък, не поне, кога
тояппето м . дезориентацияМ
за такива обстоя
______
ва, когцто вратът па II маР< лз- тълкуването на различните явле то се касае
Живорад Ж. Игич
върши първата от двете свои
ния и събития » партийната Раза телства.
вътрешпопарперални
репетиции
.
И
тогава
тоЗначението на
свои дименсии имало и такива, които реагирали
тайното информиране в Съюза на ва, спорел всички
констататции на
вражеско
събитие, срещу мътните
югославските комунисти никъде н измерения» в самото навечерие
партийния иръ* в покрайнината,
• С изоставянето па политичес
в страната, от войната насам ио което стана
бс срещу обобщеното представяне и кото информиране били изоста
е можало да се съгледа така крие на контрареволюшопа , почти
тълкуване ма пра жежкото дейст
в
светли*
вени и партийните документи за
тално чисто като през тази про- прикривано, предастаадю
срещу приписването на
лег в Косово, където се стигна ната противна на онази кшио из вуваме,
вражеските акции иа „групи ху политическото информиране в Съдо истинско разпадане на полпти- лъчваше. Страхът от Я."Шског лигани1',
„малолстиици”. „излъга- юза иа комунистите, макар че би
ческою информиране, чичто ни- именуване на врата и на «Ра>ксс
лнца" и т. и. Такива псагира- ли приети много отдавна преди
ни
шкн, тогава когато трябваше, бс крто действуваме п желание и» (.
и иепосредстисно в тези събития. Решението на Пред
почти невъзможно да се свържат, щата да се нредставят в паи-рс- иия имало
па седатслството на Централния ко
Ето защо, за да се говори за въг довно състояние, дезориентираха навечерието ма избухването
след демон- митет на Съюза на югославски
решнопартийното информиране в партийната общественос1, олокп контрареволюцията.
те комунисти за полигичекото ин
странните от 11 март, за които формиране
Съюза на комунистите в Косово, райкн й собственото виждане па било
в Съюза на комунис
казано, че ги предизвикали
по-точно да се оценява в светли- състоянието, което па по-голям и най-гласни
тите,
документът на Централния
в тях били студентината на кризата, в което .общест- брой комунисти бе по-ясно ог ги тс е,. краищата
извън Косово. комитет да Съюза и а комунисти
веното информиране в тази част ва как го виждаха нан-оповорпите на Сърбия, правилникът зд по
на страната така явно се озова, те за политическото информира Обаче, тези реагирания ие намери литическото информиране на. Пре
свой отзгЦк, а поради това и
не значи нищо друго, но да се не в Съюза па комунистите в Ко- ли
дседателството
на Покрайнина-,
необходимите ефекти. Дори реа
констатира, че кризата е била неи сово.
кия комитет на СК в Косово и
С представянето на полнтиче гирането на партийната база би останалите
збежна и в тази съставка на попартийни документи,
в стн- ло оценявано като — „пускане на
литиката която във водовъртежа ското състояние в Косово
отнасящи се до политическото ин
на крупните политически неспо- ла на политическа лакировка и лъжливи слухове” и „чаршийно формиране, просто били игнори
лучливи решешгя сигурно не е нелакировка покрай партийните оговаряне”, което обезхрабрило рани. макаР че пътепоказатели
можала да остане пуританен. Кон членове и първичните организа- онези, които били най-решителни те в тях за действуването в тази
трареволюннята в Косово откри цни на Съюза на комунистите в да изнесат истината на чистои в тази Съставка многобройни Косово и техните ръководства, Едно такова отношение дсморали политическа сфера били не само
пукнатини, които с години не са бяха излъгани н най-висшпте ор- знрало членовете, отделно онези, ясни и задължителни, но и поли
затваряни, въпреки тяхното евн- гани на Съюза на комунистите в които имали възможност да ви- тически дълбоко вдъхновителни.
Периодът след демонстрации
дентно съществуване на всич- републиката и страната, което от дят врага и да го почуетвуват от
ки партийни равнища — от пър- своя страна имаше т.ежки поли- близо, в своята среда. От друга те показа, че за по-интензивното
действуване
на плана на вътреш
страна,
това
скривало
врага
и
вичната организання Д° най-вис- тически последици- Правеше се
шите органи и форуми на Съюза всичко, че истината за Косово да му давало възможност открито нопартийното информиране абсо
на комунистите в покрайнината, не излезне от него и същевремен да настъпва, така както направи лютно е била потребна такава ин
но да не проникне в най-широкн- в началото на април. В партийни формация- Масовността на пар
УЗУРПАЦИЯ НА ПРАВАТА НА те редове на членовете на Съюза те редове бива създавана изкуст тийните събития и заседания, на
на комунистите в покрайнината вена атмосфера на привиден мир които се анализира действуване
ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ
което на партийната организация и привидна активност, която — то на национализма, иредентизма
Отричането на вътрешнопартий в покрайнината и страната нане- когато става въпрос за врага — и контрареволюцията, извличат
се завършвала на половинчати заключения и оценяват слабости
ното информиране и неговото кри се огромни политически щети.
информации, макар че било по те в действуването на Съюза на
во схващане узурпираха неотчуж
литически необходимо иа члено комунистите и на останалите
димото право на партийните чле- ЛИПСАТА НА ЖИВА РЕЧ
вете да се даде истинска инфор прогресивни сили. най-добре пот
нове да се запознаят със събити
От множеството налични об- мацияята и процесите в Съюза на югос
върждават това- Показа се и все
лавските комунисти и общество- лици на вътрешнопартийното инСамо така, и никак другояче, повече се показва, колко, е опас
то като цяло, както и с актуал- формиране е ползуван твърде ма може Да се обясни онази еуфо но бягането от истината и нейно
ните идейно-политически и дру- лък брой- Най-честа форма на ра рия на национализма и нреден- то скриване или блокиране в
ги процеси в международното ра- бота било четенето на изготвени- тизма в Прищина и в Косово, по тесни кръгове. Но, грешките нап
ботническо и комунистическо дви те материали с много малко обяс- край 90 000 комунисти, от които равиха своето. Остава да се ви
жение. Истината за състоянието нения или почти без тях. Живата почти всеки четвърти бе в При- ди, колко онези, които грешеха
в Косово се криела от партийни- реч почти напълно липсвала, ма- щина, или в Прищинска община. ше отговарят сега пред Съюза на
те членове или само половинча- кар че във всички документи, от Какво тогава, в прав смисъл, ста- комунистите, а той. Съюзът иа
то била изнесена пред тях, така пасящи се до вътрешиопапртий- вало в партийната тъкан на по комунистите, какво и колко от
че те никога нямали действител- ното информиране същата е доми крайнината, може само да се на- всичко това ще научи.
на картина дори, и за състояние- ниращ и незаместим облик на рато в по-близката си околност. То- бота в ■ политическото информнрава се случвало и тогава, когато не. Контактите с партийната база
имало големи причини да се из- там където имало такива, а ималезе пред членовете, когато на- ло ги е малко или поне недостационализмът и иредентизмът ве- тъчно, се свеждали само па инче сондирали терена, извършвай- формиране, така че за вътрешноки полулегални репетиции за партийното общуване не можало
своето фронтално и решително да става пито дума. По този нанастъпление.
чин прякото ввдвратио влияние
Честите вражески покушения, на партийната база върху изгракаквито бяха свалянето и късане- ждднето на политиката било прак
то на портретите на президента тическо и невъзможно, или в найТито, изписването на национали- добър случай сведено на министически лозунги, разпространява мум. Контактите най-често били
нето на памфлети, в които се на- осъществявани чрез членовете на
падаше нашата страна и нашата" общинските политически активи
обществено-политическа система, и секретарите на Първичните ора величеше Албания и Енвер Хо- ганизации на Съюза на комунпсджа натисците върху сърбите тите, които не били винаги доста
и черногорците да се изселват и тъчно политически изградени за
другите провокации, бяха назова- Да може да тълкуват събитията
вани като най-обикновени нару- така както трябва и партийните
шения, макар че и на най-голе- членове правилно, и психологимия политически аналфабет бе яс- чески и политически да опреде
но, че се касае за тежки нацио- лят в унисон с тях.
налистическо-иредентиски
проя*
Не се реагирало благовременви, насочени къ,м подриване на но и адекватно срещу грубите нябратството. единството, интегрите рушения, политическите - провоката и суеверинетета на нашата ции и изкуствено създаваните ли
страна- Институцията на премъл- леми, което създавало доста просчаване и прикокване на вражес- транство за инфилтриране на разкото действуване толкова бе прие лични доктрини и становища
та, че бе ползувано и тогава ко- противни на програмата и полигато и най-енергичното реагиране тиката на Съюза на комунистите
би било най-малка мярка. До из- и самоуправлението,
трезняване не се стигна и- тогаИ покрай замъгляване на съсМетал-скулпту ра
1980 г.
ДЕФОРМАЦИЯ

вьв ВЪТРЕШНОПАРТИЙНОТО

ИНФОРМИРАНЕ В КОСОВО

Смо платеното бягане от остоната
кж сгаягдйг

етИсГи1вЛ^КАте°УкТ

Комунист 3
СТАЖАНТИТЕ

Търсени или натрапени
ОБРАД КОВИЧ
Поез изтеклите месеци в СР
Сърбия, извън териториите на
САП, разговаряше се по-обстойно
и с доста остри тонове за прие
мането на млади квалификацира
ни кадри. Инспекторите, по-чес
то от когато и да е по-рано, пов
дигаха заявления до съдиите за
нарушения срещу директори на
основни организации на сдружени? труд и ръководители на тру
дови общности поради това, че
като отговорни лица Не са при
лагили законнопредшюанията за
приемане на стажанти. До общин
ските скупщини са подадени до
ста искове за освобождане от при
емапе на мЛади специалисти.
Новият Закон за трудовите от
кс^сГпояви^рез^рвитГдни на
кст се появи през първиге
яснота" в^ЖпГ а
Ге ?а стажанти^6 На" редпцГсь
брания - в обндественрполитиче
ските организации, общностите
по заемане на работа, камарите,
общините, регионите и републи
изразяваше
органи
канските
се увереност, не е необходимо да
се’ направи прелом към пореш и
телното приемане на работа на
младите. Като резултат на всич
ко това, голяма е вероятността,
че годината, която изтича ще бъ
де запомнена по по-масово прие
мане на млади специалисти-стажанти в сдружения трудИЗЛИШНИ — ПОРАДИ СТАВИЛИЗАЦИЯТА
Бе крайно време в СР Сърбия
извън териториите на САП, къде
то всеки месед на еведенциите
в СИО по заемане на работа сре
днО има над 250 000 най-често мла
ди незаети лица. Да се раздвижи ак
ция за по-ускореио приемане на
стажанти. Защото данните преду
преждават. че в течение на из
теклия средносрочен период, а
през°1979° година^'"прие™ само
64 „а сто от утвърдения според
закона брой стажанти, което е с
и и по-малко
отколкото
5,3 на сто
през 1978 година. Още по-малко
стажанти са приети през 1980 го
само 51 на сто.
дина
И първите месеци на настоя
щата година не обещаваха по-до
бЙ, ™гаI До яярил са при
пТмГо° отколкото^пРез първите
три месеца на миналата година.
Отпоои, както това се п°ка
за, идваха от онези основни орга
низации на сдружения труд и гРУ
дови общности, които, ограничени
с груловособственически отношения са недоверчиви към новите,
млали хопа- Понякъде пък с учу
дваща утторитост се счита, че на
казанияга за неприемаде на ста
жантите са „по-евтини" отколко
то „обременяването на ДОд°^а ои
Гор^низации°Ве Та^- зано,
че сна.ходчивите „кадровици про
веряват в общностите по заема
не на работа кои кадри няма на

дп квалифицирани лица непосред
ствено приети в производството
възлиза дори на 40 на сто млади
по отношение на целокупния брой
новоприети работници. Все пак
това са обнадеждващи данни, за
щото броят на стажантите от ме
сец на месец се увеличава. Това
потвърждават и данните от Бел
град. където през деветмесечие
то са приети даже 8660 стажанти.

списъците и тогава обявяват „ну
жда за тях.
Характерно е — счита Ишт
ван Тот, председател на Комиси
сията за жизнени и трудови усло
вия на трудещите се към Предсе
Когато става въпрос за ста
дателството на Съвета на Съюза
на синдикатите в Сърбия — че в жантите все пак не би трябвало бъдат приети като „канцеларийтези колективи отпорите в приема да се бърза с прекалено оптими ски" стажанти единствено спасе
нето на стажантите на попреде етични преценки. Законът все пак ние ще бъде преквалифицираневат със „стабилизационни причи е само административно мероприя то, в съгласие с потребите на сдру
ТРУД.
ни» Именно счита се че приема тие, което принудително осигуря жения
„ето На сд^жантите на неопреде ва обществено договорените ста
лено време неблагопоиятно влияе новища. Обективно, приемането КАТО ЧЕ ЛИ СЕ ПРОМЪКНАХ
Върху икономическата стабилиза на стажантите е твърде ч сложен ВЪВ ФАБРИКАТА..
ЦИя което разбира се не е то В‘Ь-ПР°С* факт е, че някои органи
Какво обаче се случава, ко
чно' Дългосрочно
наблюдавано зации на сдружения труд се на
младите квалифицирани лица са мир^т пред сериозни трудности, гато млад човек, с волята на ко
Голям кадров потенциал и тяхното в тях има техноложки излщцеци лектива или със силата на закона,
продуктивно приемане на работа на Работна ръ.ка както тно има из за първ път закрачи в трудовата
нетоДТели™ико™
А^пТзаконнСпринЦВД организация? Чувствува ли се ка
то добре дошъл? Как след това
мич™ ката стабилизация. Оттам е който е в с!ша Ятрого се приема7 се привиква на ролята си като
пп„.,пнп „
~пп« ппрлуппржпя „канцеларииски стажанти, тогават съзнанията в Синдиката, че ва администрацията би се уве стажант ида ли след завършава
работниците в колективите" най- ЬТискван^ХчеТ^ред^нХ нето на стажантския опит може
често не са ни з^навани^про Изискването
в достатъчна степен да ползува
т« рРа:ен Р
,стабилизационно ™вни трудови задачи, които да знанията получени чрез образода се пести"’ за сметка на стажан създават доход и условия за ново ванието?
тите по правило се взимат от стра заемане на работа. Наи-големият
Тук като че ли спира по-ши
на на тесни ръководни крътове- проблем в заемането
работа
л
днес все пак не е относително гб рокото и по-всестранното интере
В исковите за освобаждаване лемият брой незаети лица, кои сование или поне за това няма по
най-често се изтъкват „трудното го чукат на вратата на сдруже не за това няма по-пълни данни
труд но изразително. подчер
положение”, в което се намират ния
рязрез между предлагане и аналитични изследвания. Изучаколективите- През течение на на тания
то
и
търсенето на работните ме- ването на социолога Зоран Маной
стоящата година такива е имало
именно се касаае? лович, едно от редките, се занина стотици. Само в Белград през ста. За какво
показват, че всеки месец
•
деветмесечието 169 организации Данните
в
Сърбия
извън
териториите на маваШе с приемането, подпомага
са
бъдат освободени
л потърсили „да ГтОЧ,антН
,,п „„ г САП се обявяват конкурси за нето и със съдържанието на ра
0“а обшинелитесктощини, 21 000 работници (някои конкурси ботата на стажантите в ХИП Пан
заедно с мнение на Камарата и се повтарят), а същевременно по чево Аиализирайки
становища
Синдиката, са получили само 23 тези конкурси се приемат само та на група стажанти, Манойлоорганизации. Всъщност и няма една трета
70001 работници. вич най-напред дойде до съзнание.
много причини за освобаждане, Сдружение.! труд о 1евцдно тър
за. ,юто „ сам-ият Закон за трудо сн едии- а «а конкурсите се обаж че те за тази организация не са
определили от особени при
вйтв отношения — който всички дат ДРУГИ, по поарило работници се
оОСТ и трудови общности задъл с административни специалности чини — най-честият мотив за доЖава в течение на годината да Тази диехармонця, маи-голяма и хаждането бе: „исках да работя,
приемат по един стажант на все страната (в СФРЮ търсенето се
„
кв 30 заети работници, а на след задоволява дори с към 60 нас то,, все едно къде ■
вашите 40 работника още по един според мнението на И,ргван Тот,
А когато са били приети те
СХажант — предвижда няколко може да се преодолее ако много
главно са имали възможност да
?06^КЧ^отоТГ’стМа=иГс?
ги посреща и приветствува ръко
^“^"лица^оито^га^шагщите внГвтоТататГоще по-значителна воднтелът на тРУДОва единици. В
”йиемат в „рякото производство ""сП^па?атъГподго?вявЛадри
"а СТ° СЛуЧаи ТеЗИ МЛаДИ ХОра
г
стажантски опит. Също така, го и по нататък подюдияиа кадри никои не е ни приветствувал, по
оез
с
«
извън
нуждите
на
производстветрудовите организации могат са ииятруд. Въпреки
постоянните раци което те се чувствуват доста
ми да „освободят” някои свои предупреждения
сс показа неудобно. Така един от тях каз
ООСТ и трудови общности ако и при последнототова
записване на ва: „Чувствувам ср като че ли
според самоуправителното спораучениците в училищата на насо
зуменис техните задължения в ченото образование- За някои, и- съм излишен, като че ли съм се
приемането „а стажанти поемат нак постоянно търсени производ промъкнал в тази фабрика-" Всн
други организации. Важно е са стаени специалности отново
се чкн отговори за стажантските оопреДелиха
и до 50
иа сто по-мап пити по време на провеждането
ЗЦЙг
ко
от търсения
брой
ученици, им сочат, че дотогавашният начин
брой стажант.
докато административните спе- на посрещане на стажантите най_пни ТЪРСЯТДРУГИ СЕ ПРЕД циалпости, макар че са доминант
~
ми в списъците на незаетите, все често е формалност, че организаЛА1А‘
.
пак записаха по-голям от Търсе- нията в начало им оказва наивпемето на убеждаване и мъл "и« брой ученици, докато адми общи знания за себе, че стажант
заобикаляне на законопре иистративтгее специалности. ма скидт дневник също така е Ф°р
Х^йията за приемане на стажан каР че Са доминантни в списъци
а стажантският опит Дъл
дписанията за.1 ‘ „
Кггяголаорй те на незаетите, все пак записаха «алност. а стажантският оиигдъл
ти ой®В™м°сленатаи уеднаквена по-голям от търсения брой Учени готоаеп. По-добре би било, щед
«и на ос^
веЧе в юии ци. Инак от целокупното число лагат стажантите, ако по време
^ на стажантите бе с 35 на записани, 42 на сто от записаните на опита си бъдат стимулативно
сто По-голямо по отношение на средношколци в Сърбия се опре възнаграждавани като и остана
съшия м^еи
^ца^СР яелиха за непроизводствени спеЦИ лпте Работници и когато би зна
*1р^ ’ Т" САп са приети над алиости. В бъдеще за тях, както ли работното си място, за което
^ьрои
с
5300 йла и за опезИ; които вече чакат Да сс готвят,
,

4 Комунист
ИЗБОРИТЕ В СК

Ако всички бяха като
работниците
-

'

На предизборните събрания, в
първичните организации на СК в
Димитровград най-голямо внима
ние бе посветено на икономичес
ката стабилизацияАко целокупната изборна дой
ност на комунистите в Димитров
градска община се оценява спо
ред предизборните събрания в
първичните организации на СК п
тази малка гранична община, в
която главно живеят жители от
бълГарската народност, ня\га да
се направи грешка ако се каже.
че тя е богата и динамична. Тряб
ва обаче да се добави, че тази
оценка не може Да се отнася до
всички първични организации на
СК, защото повече от събранията
в обществените дейности, освен
в образованието , бяха обремене
ни с формализъм и вербзлизъм.
Общинското партийно ръко
водство забележи слабостите в те

/

отвие па инфлацията високите
размери нс пйиаги са сигурни показатели за стабилизацията.
В цялата община физичсски«т обем на производството се увслмчана с 5 -па сто, иаи-много в
„Тигър", където размерът на увеличеицето достига 16 иа сто. Втори сигурен показател за усгадшио
го стопанисване е броят на организациите, които стопанисват загуби. В Димитровградска общиУСПЕШНА РАБОТА НА СТОПАН на само ООСТ отчитат загуби
(„Комуналац” и „Циле”.)
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

зн организации. Затопя изборните събрания бяха по-задълбочено
подготвени и организирани- Освен това, и членовете на Общинск11я комитет, задължени да учас
твуват в работата па тези организации получиха задача по-активио да се включат в подготовката
на изборните събрания и на тях
да раздвижат по-съдържателни
разисквания-

Резултатите на стопанството
в общината през деветте месеца
на годината показаха, че комунис
тите в Димитровград имаха върху какво да разискват. Именно,
стопаиството отбелязва високи
размери на увеличение. Наистина,
поради голямото увеличение на
цените и отрицателното въздей_____________________________ от

АКЦЕНТИ

Всеки политически
момент е чувствителен

Особено е положително, оцепиха комунистите, че износът,
който миналата година достигна
стойност 42 милиона динара, тази година е увеличен над два нъти и че в идната година ще продължи да се увеличава. Вече сключените договори за износ на
изделия на „Тигър” на стойност
170 милиона динара са дока
зателство, че това не са само „оп
тимистични" предвиждания. Ос
вен тази организация, и вторият
голям общински износчик — Кон
фекция „Свобода” е притрупан
от предлагане за по-голям износ
така че вече са разширени про
изводствените мощности, а тази
година са приети 250 нови работ
ници.

то и по-пат ат-ц и ното развитие на
самоуправителното свързване и
сдружаване
ояха грми, върху
които комунистите най-много раз
исквахаЗа отбелязване е, че най-го
лям брой събрания в първичните
организации на СК на село пре
минаха при подобна атмосфера
и дух. Развитието на агрокомллекса и благоустрояването на селата, където в изминалия период се
постигнаха добри резултати, бяха
добър повод за разисквания. От
делно се наблягаше върху изно
са на селскостопанска пподукция
— Сирене, кашкавал и месоПО-ШИРОКА КАДРОВА БАЗА

В 73 първични организации в
Димитровградска община дейст
вуват 1580 комунисти. За тази
малка община това е голяма си
Като резултат на тази дело ла, която и досега раздвижваше
ва насоченост и успехи увеличе.. У нас се поставят различ схващане на средствата на общес ни са личните доходи на работе- акции за Ускорено излизане от
изостаналостта. В тези акции въз
ни теории във връзка с инфор- твеното- осведомяване, така че щите в стопанството: по отношемирането. Най-често между тях всъщност представляват нападе- вие на .миналата година личните мъжаха нови кадри и затова в
са онези, които търсят при ин- ние срещу социалистическата са- доходи са по-високи с 32 на сто. ннто една организация не е има
формирането да се обърне вни- моуппавителна система. Всеки по- Действително, те все още са дамание на чувствителността на по- литически момент е чувствите- лече под средните лични доходи ло проблеми във връзка с евиден
литическия момент; че обществе- лен, пък въз основа на това тряб в републиката, но какво за мал- тирането и предлагането на канносгга не бива да се дразни с от- ва да решаваме дали по-малко ката и недостатъчно развита об- Д”Дати за новите партийни ръко
вдт™ о°б?т^вГНчИе тВпЛ<ЛвТ тЯ "“е ИЛИ П°ВеЧе ше информираме или щина представлява фактът, че водства. За всеки пост, за всяко
’ е тРЯОВа да се ше правим груб подбор на инфор всички работещи приемат пълни
я „„ ’ „
__
публикуват само онези вести и мациите Това убедително ни до- лични доходи — не трябва отдел- ”
р 10 МяСТО °яха евидентира
съоития, които са във функция казва опитът в информирането за но да се подчертава. '
11,1 соедно но три кандидати. Осм ^Л^Щ^еН°^ОЛИТИЧеС- Събитията в Кодово, ясно е, че е
вен това, за партийни ръководите
заТ анга^иряЪна инЛоп^Г ЖУГ пъпрос как се Разглеждат
Затова е разбираемо, че ре- ли в общината, региона и репуборията за ангажирана информа- обществените, икономическите и зултатиге на стопанисването н
^
И
а
не* у
Че се чуваТ и Тезиси, другите проблеми, каква е поли- битката за трайна стабилизация ' /Ката Нерядк°
Сапредлагани
^штГиФГтГаНече°
V1™™ На Редактирането и как- се намериха в център* на внима- афпрмнраникомунисти и от друотрщателнете' явле^Г би пяло
0тн0Шениет0 на журналис- нието на комунистите на предиз- гн среди. Разбира се, ако същи-

даг-аивал?* агъзаг.? ж г

Всички тези теории птнОг-ио ейг,-^„

ко часа; че откровено се разгова-

- - ——

жзжтаи? тъР т^кандндатнте'

вения за агитация и пропаганда), ме; че икономиите, разпределение

Комунист
пР»Д«*А«*я иа
мунист": Д обрасла.
На Издателски,
в*н
иадакия иа

•роту:

Издателски, съвет не НИВО Ко
Чулафмн.
съвет |РМ**ЦивлИ|| отбор]
иа
аостмин „Комунист": д-р Антон

Директор и гловен
“ "М««Ш м „К.му.л^ГСГ>Лнлзди[|о*«ч" *СИ'"
иа изданието ио „Комунист” за Сърбия:
Щ (гнавои и отговорен редактор), д-р
__
(адместкмк главен м отговорен
рМает»»), Бодна Амтумович, Веяимир Отмиваме, РасТМ Ивввгкч, Сяебедан Кхщкич, Михайло Ковач, ОбЮй Яфш/% Явао Марковмч, Зерица Стаиимировмч и
Мияежтне Вуксамевич.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс н
417-7М.

“ноМК
аГГ* ^
И МЛГ'АД,
Намина

*, Телефон

Ивдеее: Издателска
трудова ергенизецмя „Комуннет".

Саоо Кър

Председател пе Издателски, поет на Изданията
« „Комуеист" за СР Сърби, Марип Тедоровнч.
рММФЧГа: Смомемка

Топалови*.

ски, унтлрсии. с-о...инЛГмГ--И,ГрИуЯ„Гсии6М.;*„Ри:
Излиза в петък.

,р.

Рвдио осаобожденна, о

г гиг:;

РЯ
И*
е у мах от 12 декември
1*74
1 «РЯ«1 братство и единство със вметем
венец.

пе'

ър Тасе8-, секретар на Общинскця комитет на _СК, нито един не
е предложен без аргументи, поне
же всички организации са спаз
вали критериите.
Все пак, на изборните събра
ния се настояваше за подобрява
не структората на издигнатите
кандидати. Така на. кандидатски
те листи се намериха повече дру
гарки, бойци и работници.

Когато става дума за нацио
налния състав иа ^видентираните
кандидати важно е. че и досега
на този план не е имало недора
зумения- В тази община всички
народи и народности живеят за
дружно и сплотено. На събранията в първичните организации на
СК това бе още веднъж потвърде
но.
В. Ф-

Ю ГОДИНИ НА

ДЕСЕТ
РЕЗУЛТАТНИ
\
В рамките на полити
ческия, културния и сто
панския подем на българ
ската народност в социа
листическа самоуправител
на Югославия крепне и
се развива и системата
на информиране на май
чин език- Точно десет го
дини предаването на Ра
дио Ниш за българската
народност в СФРЮ достойно потвърждава мястото и успешно изпълня
ва ролята си в тази сис
тема. Този юбилей е още
на
едно потвърждение
политика
правилната
за равноправие на на
родите и народностите
в нашата страна. Ведно
това е и повод да си при
помним за раждането на
радио-информирането на
нашата народност и за ус
пешната дейност на редколегията през изтеклото
десетилетие.
Изхождайки от нарас
налите потреби на българ
ската народност за всестранно информиране на
майчин език, Комисията
за междунадионални от
ношения на Републиканската конференция на ССТН
в Сърбия раздвижи инициатива за въвеждане на
радио-предаване за бълв
гарската
народност
СФРЮ. Лрез 1971 година
се извършиха необходимите подготовки и на
празника на Републиката
по вълните на Радио Ниш
се излъчи първото 15-минутно предаване. Оттогава
всяка година се излъчва
програма,
. 5475-минутна
чрез която се съобщават
5000 вести и информации
за събитията в света, меж
дународната дейност на
нашата страна, най-важни
те събития и акции иа
Югославия, Сърбия, Ниш
ки и Южноморавски ре
гион, в Босилеградска, Ди
митровградска, Сурдулишка и Бабушнишка общи
ни, както и за общите пое
тижения на българската
народност. В излъчените
3650 предавания свои мне
ния и предложения във
връзка с важни обществе_ ни въпроси и акции са из
’ несли над 1500 работници,
произселскостопански
политически,
водители,
стопански и културни дей
пи.
Тази сложна и отговор
на задача започнаха да из
пълняват Асен Лазаров,
■редак-гор, и Теодора Ни
колова и Димитър Йотов,
журналисти-говорители в
Съдействие с техническата

служба и база на Радио
Ниш. Сетне в редколегия
та постъпват Миряна Мишева-Хамидович,
Ванче
Богоев, Сретен Игов и
Милко Александров. Меж
дувременно Димитър йотов стана редактор на
ТВ-журнала, а тези дни
Асен Лазаров замина в
пенсия.
От 29 ноември т. г. не
делното предаване, което
главно е тематично, е уве
личено на 30 минути и се
излъчва от 13 часа и 30
минути. В останалите дни
предаването и занапред
ще се излъчва в 14 часа
и 35 минути в продълже
ние на 15 минути.
За успешна информатив
на дейност редколегията
на радио-предаването за
българската народност но
лучи Първомайска награда
на Синдикалния съвет в
Димитровград. Две преда
вания получиха годишна
награда на сдружените
радио-станции в СърбияК. Г.

РАДИОПРЕДАВАНЕТО И ПЕТ ГОДИНИ НА ТВ ЖУРНАЛ А НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Надминати езиковите бариери
за

ф На 27 декември бе излъчена програма
италианската народ ност в Истрия

Миналата седмица ТА
НЮГ обнародва една вест,
която събуди
интерес
всРед журналиситте
на
всички ТВ-центрове
в
страната. Касае се за ед
но оригинално предложе
ние на редакцията на ТВЖУРНАЛАот Ниш, с кое
то ще се обезпечи по-до

деля, на 27 декември, бе
излъчена програма на ита
лианската народност в И
стрия. В момента ТВ —
Журнал подготвя програма за българската народ
ност в Югославия, която
ще бъде излъчена чрез ТВ
— Кс.пар за нталинскаат
народнст в Югославия-

Екипът на ТВ-журнал в Смиловци
бро информиране на на
родностите в нашата стра
на- То се състои в след
ното.
Редакциите на ТВ-цент
рове в страната да обме
нят програми с които пообстойно да се запознавят. Тази идея вече се про
вежда на практика. В не

Златка плакета на
памучния комбинат

Тази и още някои нови
рубрики са всъщност под
готовка за петгодишния
юбилей на ТВ-Журнала
на български език.
Редакцията на ТВ-жур
нала започна своята рабо
та с твърде скромни сред
ства и малко професионал
ни кадри. Сега в редакци
ята има девет души. С
редактор Димитър Йотов,
двама сниматели Любомир
Живкович и Милутин Здра
вкович, реализатор Евица
Живанович, звукооформител Василие Маркович
монтаж Миряна Тотева и
двама журналисти — Вене Велинов (Босилеград),
и Ангел Димитров (Димит
ровград)- През 1977 и 1978
година според плана .на
ТВ Белград ТВ-Журналът
излъчваше своите програ
ми един път в месеца, а
от 1979 година 15-то днев
ноПрез изминалите пет го
дини ТВ-журналът с ус-

пех следеше всички Наши
юбилеи и важни дати от
най-новата ни история,
. През 1977 година с успех бе излъчена, пореди
Чата „60 години на СЮК".
Бяха направени три следи
• ални предавания за лично
стта на йосип Броз Тито
и това: „За живота и де
лото на йосип Броз Тито",
„Тито и необвързана поли
тика" и „Тито за самоу
правлението". Трябва да
се изтъкнат две специал
ни предавания. Това е пре
даването по повод 100 го
дини от рождението на
Любица Ивошевич-Димитрова и предаването на Ва
сил Иванов Циле, предво
енен комунист от Димит
ровград. Това предавене
бе направен по повод 40
години от -Ревлоюдията.
Предаването ще се повто
ри на 3 януари 1982 годи
на.
Трябва да се изтъкне,
че ТВ Журналът е твърде
гледано предаване, То да
де подтик на самодейното
творчество във всички цб
ласти и като представи ве
че афирмирани художни
ци, писатели, учени. Ней
ните възможности в тази
насока са юлеми и се очаква с откриването на
нови рубрики и подобре
ние на ТВ мрежата да се
постигнат още по-добри
резудтати особено всред
младите зрители.
ТВ-Журналът се ' гледа
не само в домвете на бъл
гарската народност, а все
по-често и в домовете на
други народи и народно
сти. По този начин тази
програма надмина езико
вите бариери и се гледа
в пределите, където се
предава . програмата чрез
препредавателите ЯстребаП, Тупижница и Дели
Иован. Хората искат про
грамата Да се излъчва на
пялата територия на
Сърбия и това вероятно
■те се осъществи през
1982 година.
Б. Николов

ДИМИТРОВГРАДСКАТА МЛАДЕЖ В ПОГРАНИЧ
СЪТРУДНИЧЕСТ ВО
ЙОТО

Разменни посещения

Между 17 стопански ор
ганизации, отличени от
страна на Стопанската
камара на Югославия се
намира и Памучният ком
бинат от Враня.
Отличнието Памучният ком
бинат получи за постиг
нати резултати в произ
водството. През тази тодина въпреки, че е имал
трудности около снабдява
мето с памук, не е правил прекъсване в произПроизводстВОДСТВОТО-

ВОтО в този иаш Комбипат щс бъде надминато*
Реализацията на производ
ството през тази година ще
бъде по-голяма с 69 на
сто в сравнение с минала
та година, и по този начим износът ще достигне
681 милион динараОбърнато е голямо вни
мание на заемането иа ра
бота иа нови работници.
Тази година са заети на
работа 187 нови работниД. Велкович
ци.

В пограничното сътрудничество между Димит.
ровградска община и Годеч и Драгоман (НРБ), Об
щииската конференция на
Социалистичския съюз в
Димитровград успешно из
пълнява своите задачи.
Димитровградската младеж развива разиообразно сътрудничество с коморганизации
сомолските
от Годеч и Драгоман, кое
то се състои в размяна
ма делегации и опити, ор
ганизиране на разменни
екскурзии и спортни сре
щи, размяна иа културиозабавии програми.
у
Така димитровградчани
върнаха посещението иа

младежите и девойките от
делегация
Годеч, чиято
през октомври ■ посети
Електронната промишле
ност и Челе кула в Ниш,
Цветния дом и Сава-център в Белград. Гостите от
Годеч бяха възхитени от
посещението си в Цветния Дом, където почетоха паметта на другаря
Тито. Силно впечатление
им направи и филмът
„Привети за приятеля",
който' е заснет въз осно
ва на документални фил
мови репортажи от посе
щението на президента
Тито в приятелските отра
НИ.

1

Христина Станкова
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СТЕВАН стана, наля две ча
ши с ракия, едната предложи на
Дарган, а своята веднага изпи
докрай и остро н нервно промъи
ка:

— Дядо Слави убиха днвер-

санти.
Сетне, на един дъх, разказа:
Слави на няколко пъти се онлакаваше на сестра сн, а отнеотдавна и на внучката сн Мира,
че Жнвана и нейният любовник
Димитър ще му свт«т маслото.
Тази нощ това се сбъдна. Дими
тър поканил Слави да излезе от
поятата и когато излязъл, днвер-

вала да каже пълната истина, ис
кала да пощади майка снВсе пак, нещо не беше сцщеем ясно на Драган и той понита Степан:
Защо убиха старсця* той
не им е пречил на любовните
срещи?
— Защото знаеше, че днпер
сантите посещават Димитър и се
боеха да не съобщи па това.
Драган обеща по Степан, че
следствието ще изучи причините
за смъртта па стареца и че ще
утвърди ролята на Димитър в
убийството на старена. Гой го
животът на Мира се довежда 11

ПАДАХА ЖЕРТВИ, ИЗБИВАНИ БЯХА ГРАНИЧАРИ И РАБОТНИЦИ
НА СЛУЖБАТА ПО СИГУРНОСТ
.•«ймв».
.-V -» . •
ч"
В една престрелка с информбюровски днверспптн падна
убит и народният героц на Югославия Пане Джукнч—Лимар, подполковник в Службата по държавна сигурност.
Освен повечето убити и ранени граничари в района на Стара планина в стълкновенията с диверсантите загубиха животите сн
следните работници от Службата по сигурност:
Радосав КАСТАДИНОВИЧ, милиционер в с- Каменица. Той па
дна в една схватка с диверсантн през ноември 1951 година неда
леч от_ село Изатовци.
„„„„„
Радомир дочич. милиционер в Крупац загина в борба с
диверсантите при Басарски камнк, недалеч от град Пирот.
Душан МИТИЧ, милиционер също в Крупац, падна убит заедно с Дочич, когато попаднаха на засада, която бяха им поставили ■Ф“вРсантитеюмислав БШИКОВИЧ, милиционер в Княжевац падна убит
в престрелка с инфилтрирани агенти на 20 септември 1953 година.

»с «ггг

Бооис АНГЕЛкок
тгл
тт
“ УбИТ В Схватка с диве^Тр^се^

сантите го сграбчили я го убили опасност
чрез пристягаие.
Ня кпяя ия
„
— Как знаеш всичко това? се показа съпругата на СтевшГн
- в почуда попита Драган.
като плачеше кязя
— Зная, защото тази нощ Ми— Другрю направете печи
ра се намирала в поятата и всич ко възмажнода бъдат наказани
ко чула и видяла.
помоли засегя ннг„оД?,Т,„Н?Ка3аНИ
Значи затовц Мира беше та- не казва, задото ако узнаят и3
ка упорита, че дядо й е убит. убийците на™адо Слави То^' ни
Всичко знаела, обаче се сграху- Кому не е направил никаква зли
Р
Каква зли

на. Мира изгуби „итория " си 6а*
ща.
И НФОРМ Бю РОВСК И ВЕСТНИ11И
— КАТО ХАРТИЯ ЗА ЦИГАРИ

Когато се връщаше в кайцелаа си движението пече беше
разтурило и нямаше жива ДУ
'Па улШ1ата Тук рапо си оти
ваха в къщ1,. Психопата на. страх
се чувствуваше и в самия град.
/[««ган остана край пишещата
^|иипа дъЛГО Тф нощ: Трябва
исичко чуто от Степан да за
бележи на хартия.
Рапо сутпидта на следваниля
Де1* Драган отново тръгна па 1’адшщи.
Докато „Опрем" лениво изкач
ваше бърдото, Драггуп размисляше" за разговора със Степан
от предишния ден. Нямаше и съм
пение, че диверсантите носещават Димитър. Личеше те са ви„овиици за смъртта ма ДЯДО Сла
ви. Но защо са го убили? И каква е ролята на Мира в пялата
работа? Ако Слави е знаел за ид
па пето ма диверсантите и е разказвал за това на Мира, защо тя
не е съобщила за това? И в оня
ден, когато па Драган разказа за
смъртта па дядо си, тя само с из
раза па лицето си показа, че
предполага, че дядо й е убит- Не
му каза, чс тази нощ е била на
поятата. нпто пък кой е убил дя
до й- Защо по-късно е променила мнение, и Защо
сама не
е дошла да разкаже па Драган
но за станалото уведомила родмината сн Стеван?
Димитър съседтт нз Стави
имаше син
преди
отвъд границата. Изояга
ЙГ с^отоЖ^Т и^о
нямаше никакви данни. Димитър
полуграмотен селянин, не може
ше на дивеРсантите да Даде каквито и Да било по-важни данни,
А,<° дн!ерсантите са идвали при
него' т°й е можал да **-'* бъде
Само п°СРеД""к, връзка с някои
ДРуГИ п(>важни "звоР" **а осведомяване. В един миг сн помисли,
Че “°Же
връзката с групата в
града е била посредством Днмн?1Р' СлеД ареСтуваието на даскала, диверсантите се опитаха пое*

5»,™Ста“'

Щ
,-М
-*

(Легенда* Пане Джу*:ич—Лимар,
подполковник на УДБ, народен
гер0а ,,а Югославия. Падна убит
в „„естрелка с информбюровски
.
„а 30 ,они 1932 година
1
___а
11а Лесковаш
в ОКОЛ"ОС1та
еС
Ц>
редством Димитър да Установят
връзка— .Може би Димитър е оня
селянин, който идваше при дас
кала и донасяше съобщения... Нд
лага се лично да види Димитър
и да провери описанието, което
даде даскалът, но дали Димитър
и.на велосипед?
Ставаше му все по-ясно че из
вестна следа, а може би и глаз
пата следа на шпионска група в
града, води през Радинци. Спом
ни си за по-рано получените Дан
ни. за лоязяването на афиши и
вестници с информбюровско съдържание з селото. Това стана
ДеСеТ‘Ша ДНИ
Д3 УЗНЗе
че един чужденец, овчар, в тънка
хартия, върху която били напематери
чатаниинформоюровски
али, си свива цигариОвчарът
намирал хартията някъде в поле
то, пазейки стадото си. Досега
Драган нямаше време да прозе
ри тези данни.
(В следващия брой: „ТЕЖКО
ВРЕМЕ ДОЖИВЯХМЕ")

Контонерска новогодишна нощ

9 Тракането

нощ Чедомир Рангелов щс
к-ва

:
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Й
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Щ
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Ч. Рангелов
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на стоманените
копелета

прекара на трудовия си
пост ~ в кантона край но празнична — ще рабо си, траверси, ДЖОНТОВ11
ж. п. бариерите. Сам зас- ти, а ще се чуетвува праз връзки. Повече от 20 го
лушан в мелодията на нично! Имаше желание дини. И Много
отличия,
Релсите'. Ще обходи учас- в най-веселата Нощ да бъ признания, грамоти. Зна
тъка си три-четири пъти: де заедно със съпругата чи
гледал
си Спаска и синовете Сло
си работата
един-два пъти до полунощ
както трябва.
и още толкова в първите бодан и Браико. Но той
През
главата
му ще ми
часове на Новата година- обича професията, а влаковете минават и на праз И- ЦеЛ“ят му жив°т, Ми1Де ВадгЛеЖДа доверените
му 300 метра и когато му ник и на делник, и преле- лизе,,™РНаТ'а лТЯга' Дойде
наскоро
сигнализират ще вдига и зът винаги трябва да бт- дизеловата- А
и*е * измести електричес*Че спуска двете бариери де безопасен.
железницаКъсно ще притвори очи, та^Й
в иентъра на Димитровград.
но сънят не идва по Раз- чцР ч„
е„драго Като
В малка стаичка в писание. Мислите му ще у/л™ ^ ЧедомиР Ра"'
ПСЛРР' Работн отлично, че
кантона печката още по затанцуват по релсите
весело ще бумти. Чичо Ще се спрат в кантон но- ГГи1™ 3°ПЪТ"Ия Участък
мер 76,.в неговия кантон
^
ТР°ВГрвд ~ Пирот
Чедо ще си донесе ядене,
ще си направи скромна и той, малко сълеГще -меп^ !“втон е за при
^ Р' Т°Ва му Дава и сила.
празнична трапеза, атмос си рече: „Ей, Чедойи?е
щОЛЯ"‘
ферата ще бъде делова, Доста новогодишни нощи
прекара в кантона. Рел
1е си спомни за ново■ 1ел- годишната нощ от преди

4-5 години, когато избави
едно .момче от сигурна
смърт. Посрещало Нова
година с компанията си
и пийнало малко повечко.
Опитало се да се прибе
ре в къщи, но краката не
го носят и пада точно
през
релситеВлакът
трябва да пристигне все
ки миг. За щастие чичо
Чедо го забелязва навре
ме.
Влакове, хора, съдби.-.
Летят край кантона, неспират и през „най-лудата нощ", бързат към своя
та цел. А Чедомир Ранге
лов е на поста си, вслу
шан. в равномерната ме
лодия на релсите, за да
им обезпечи сигурен път
и да им пожелае много
щастие в Новата година.
Тодор Петров
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Наша села:

ВТОРИЯТ
КИТА

ДОЛНА ЛЮБАТА

А утренницата. на но
вия живот се, подаде на
хоризонта през септември
1943 година, когато пар
тизаните извършиха ус
пешна
акция срещу по
лицейския участък. Са
мо една година по-късно
изгря свободата- Оттогава
всяка година на социали
етическа Югославия тук е
нова звезда на жизнения
небосклон.

НА МИНА „ЕРМА" ПРИ РА
.........

Черно злато за
железолеярната
Смедерево

ТРИ СРЕЩИ
С
ВЪЗХОДА
УСТНИЯТ летопис на
село Долна Любата започ
ва преди няколко века, ко
гато изобилни снеговале
както казва леген
жи
дата — затрупват селските
къщурки и задушват хо
рата и добитъка. Остават
само няколко души за
да започнат нов живот със
старите
теглила. Исти
на?а за някогашния сел
ски живот, изпълнен са
мо с тежка работа, немо
тия и безправие, в това
село се тачи от поколе
ние на поколение. Всичко
това трябва да се знае, по
стоянно говорят старите
долнолюбатчани, за да се
зачита и пази хубавият
днешен живот-

ЖИВОТ

т на с. Д. Любата
ална помощ от* нашето об
щество — споделях Симеон Велшюв, председа
тел, и Доситей Игнятов,
секретар на местната об
щност. Но и ние обезпе
чихме значителни средства, работехме много,
бяхме единни... Електри
фикацията на селото е
наш голям успех, но и
школа за действуването
ни в б-ьдещия период. В
нея изградихме съзнани
ето, че комуналните акции трябва да бъдат на
Ще дело. Само за елек
трическата мрежа обез
печихМе 2,3 милиона ди
нара собствени средства.
а с доброволния труд спе
стихме 1,5 милиона динара.

мунални проблеми
Но
има още полета за ак
ция на нейните жители.
Махала Гащевица трябва
да се електрифицира от
далекопровода за Дукат
и Църнощица, който нас
коро трябва да бъде про
каран.
Ще бъде разши
рен и пътят до тази махала. За нуждите на интер
пата ще бъде прокаран
още един водопровод. До
лнолюбатчани не са дово
лни от състоянието на
пътя Босилеград—Враня,
от работата на лекарите
в амбулаторията, но тук
малко могат да влияятОбаче там, където всичко
зависи от тях няма да изо
станат резултатите. Защо
то сега са единни и имат
опит и възможности.

Поради оказалите се по
требности за обезпечава
не на енергийното гори
во повторно откриване
на мина ,,Ерма" при Раки
та в Бабушнишка община
става все по-актуално. В
региона, а също така и
в републиката е прието
становище за неговото по
вторно откриване, изтъкна неотдавна председателят на ОС Бабушница Ста
нимир Илич.

достигат до 20 милиона
нарежда
тона,
което
мината към по-богатите в
нашата страна.
— Анализът, който сега се прави трябва да бъг
де в скоро време готов —
изтъква Илич, и трябва
да активираме всички субективни сили в общитаата, региона с цел да се
обезпечат средства в из
нос от 500 милиона динара нужни за инвестиции.

В секретариата за стопанство в Сърбия е взето
решение да се извърши из
следване на резервите и
техноикономическите вла
гания в мина „Ерма". Количестват<а на въглища
са известни от преди, но
сега трябва да бъдат потвърдени. Според досегашните изследвания мината
разполага с въглища „А"
и „Б" качество около 13
милиона тона, а с качест
вото Сх и Сг залежите

Тези средства ще бъдат
обезпечени от потребителите, банките и Фонда за
неразвитите
краища и
средства на Републиката
предназначени за развитие на минното делоЕдин от най-големите пот
ребители на бъдещата ми
на ще бъде железолеярна
та Смедерево. С този колектив вече са направени
първите разговори,

* Постигнатите резулта
ти неразривно са свърза
М. Джунич
Кирил ГЕОРГИЕВ
ни с действуването на
организираните социали
етически сили. В тази ме
стна общност действуват ИЗДИРВАМЕ ПО МУЗИКАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ
две първични
партийни
организации, организации
* Внушителна е среща на ССТН, и ССМ, две ор
с картината на това село, ганизации на пенсионери
в чиито 221 домове жи- те, организация на запа
веят 750 жители. Пред по сните командири- 1981 го
гледа се усмихват краси дина ще бъде запомнена
ви нови сгради на интер като година на успешна
и
дейност, не само в кому
ната, амбулаторията
Днес народните хора ваше по-бавен и с-ьс овър обяснява Ефтим Спасов,
пощата, където се помес налните акции. Долна Лю се изпълняват само инс- шването на песента свър- известен гьдулар от Д.
тва и местната канпела- бата беше представител
и
хорото
— Любата.
В миналото шваше
рия- Гордо е триетажното . на общината в състезание трументално.
обаче за всяко хоро е
училище. Малко е оста- то „Срещи на селата", из съществувала и песен от
рял, но прави впечатле- вънредно успешно беше
Ето и думите на тази народиа песен:
носно народните хора са
ние кооперативният дом,
учението в рамките на били един вид изпълнение ,
„Нищо
не
бива
в който се намира мага акцията
на народни песни чрез
зии> библиотека, младеж да ни изненада”. Вече ра движения в ритъма на
стят
две
горички
с
по
ки клуб и голяма зала.
мелодията- Така и в на
В селото
работят още „88 дръвчета за другаря шите краища народните
Тито". Махленските конедин магазин и кръчма.
„Ой леле Райно, бела Райно,
Привлекателната, но и су ференции се изявиха ка хора са се играели ,,на
премени се, Райно, накити се,
на свирка и песиа"- Напри
рова панорама е изпъстре то ефикасна форма
мер, „селското хоро", кое
на от стотици бели стъл договаряне.
да те водим, Райно, у селото,
бове, поредени в строй
то и днес е твърде попу
у селото, Райно, на 'орото.
*
Третата
среща
с
възни редици по доловете и
лярно, се е играело при
Я да гледам Райно,
през баирите- По жиците хода на Долна Любата е съпровождане с кемане
жадувани- в домовете на гостоприем
тече (някога
нрилега ли саята на снагата.
пове
селяни.
Все
и
песента
„Ой,
леле,
Рай
ните
ток.
ят)
електрически
Море въртел би’ те, кършил би’ те,
но".
Три нови бетонни моста- че са къщите от градски
Няколко десетици хекта тип. А във всички се е
како ветпр буйно жито,
разположило
съвремието.
—
В
старо
време
„селра млади борови гори ве
па то
како ястреб еребица.
След
въвеждането
--ското"
заПочвашс
да
се
че са израснали в зави
ден ресурс. Дълбоко под ха сър^шюв^ни^на граж играе на кемане. След каМоре, да ми паднеш на тъмнина,
баирите и планините ми
Купуваг то се увеличеше хорото
на тъмнина, на ладовнна,
над данитенува тунел, дълъг
и „хороигриците се заг
при овцете, прн козите...
6000 м. За археолозите са -^белиЧи° цветен телеви- рееха", кеманджията за
Море, Райно, бела Райно.-.
интересни останките на 30р. Материалната им си силваше ритъма- Хорото
римско селище в махала ^ идва оТ трудолюбието
Кози дол, за геолозите — __ долнолюбатчани са до започваше да се вие с
Разказал: Е. Спасов
работещата до преди две бри ЖИВОтновъДи и вече голяма сила. Накрая на
Записал:
К. Георгиев
Десетилетия 1рафитна ми- три десетилетия прочути т0зи период започваше
на край махала Клисура майстори-строители.
да се пее нсеита ,,Ой, леи на Две реки...
Така Долна Любата „ос ле, Райно", ритъмът ста— Всичко това постиг
тана" без основните ко
нахме с голяма матери-

II
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Ой, леле, Ранно..."
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ТУРИСТИЧЕСКИТЕ (НЕ) ВЬЗМОЖНОСТИ НА ДИ
МИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ОТРАСЪЛ С ДОБРА
ПЕРСПЕКТИВА
ш ТР4НЧИТНИЯТ
ТУРИЗЪМ — РЕАЛЕН ШАНС
з| НАБЪРЗО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА РАЗПОЛА
ГАЕМИТЕ МОЩНОСТИ
В среднострочното сто
панско развитие на Днмитровградска община (за
период 1981-1985 година)
на турна“» се отделя зна
чително място. Географс
кото местоположение да
града и ' общината, през
която минава международ
ният магистрален път, свър
зващ Лондон и Калкута,
създава реални предпоста
вкн за многостранно раз
витие на транзитния ту
ризъм- Още повече, че
през последните десетина
години броят на минаващите ггътннци рязко се
увеличи — и от няколко
стотни хиляди преди десетина и повече години
достигна цифрата от 5 мн
лнона души през послед
ните две-три години. За
съжаление малко е нап
равено в предишните го
дини транзитният тури
зъм и възможностите, кои
то той предоставя найпелсъобразно да се пол
зуват.
ОБЕДИНЯВАНЕ НА СИ
ЛИТЕ
Обективната трудност,
че транзитният туризъм
не е заел мястото, което
му принадлежи е, че си
лите са разединени, а и
разполагаеми: е мощности
не се ползуват докрай.
Преди всичко
доскоро
тук работеха три турис
тическо - гостилничарски
организации: хотелско-мо
телска „Уния" от Белград,
„Компас" от Любляна и
„Балкан"
в Димитров
град.
Мотел „Димитровград"
разполага с 65 лепта и
сравнително добър комфорт, а в ресторанта може да обслужи 150 души.
Хотел , Дал кан" има около 60 легла, докато в рееторанта може да обслужва едновременно няколко
стотин души. До неотдавнашната кантора на „Ком
пас" (която тези дни се
присъедини към „Балкан"
— Димитровград) също
оказва валутно-туристичес
ки услуги на Минаващите
пътници.
Благодарение на усилия
та на трудещите се от
„Балкан
— Димитровград, как-го и помощта на
фонда за развитие на изо
ставащите краища и об
щността като цяло, край
гранично- пропусквателни
Я пункт „Градини" е пос
троен модерен туристичес
ки комплекс, за който са
изразходвани към 60 ми
лиона динара и който найвероятно ще влезе в екс
плоатация през идущата
година.

Засега тона с налична
та туристическа Виза, коя
то може да окаже ТУР“»
тическо-транзитни услуги
на минаващите. В града
има още няколко кръчми
и кафенета, ио не еа У101
ни и за Да станат интерес
ни и привлекателни бито
ви заведения, ще са иеобканнталоаХОДИМЯ 110В11
ложения.
В Димитровград нс без
основание изтъкват, че то
ва е само първият етан.
в който още трябва да се
построи н къмпинг край
село Желюша.
БОГАТИ С ПРИРОДНИ
И ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАМЕНАТЕЛНОСТИ
Многобройните природ
ни и исторически знамена
телностн на територията
на общината дават въз
можност за развитие и на
останалите видове тури
зъм. Преди всичко тук са
живописните местности:
долината на Ерма, Стара
и Гребен планина- В Забърдието е Петърлашката
пещера, рядък природен
феномен, засега все още
недостъпен за посетители.
Тук се строи и микро-язо
вир, който ще даде въз
можност за развитие на
туризъм,
риболовния
имащ също добра перспек
тива, понеже на територията на общината проти
чат Нишава, Височица,
Ежевица, ЕрмаВ долината на Ерма се
намира прочутият надале
че Погановски манастир
. ^ Х1У столетие' С,ъщо
недалече от него е и Звонска баия' балнео-туристическ° Място' което можемного повече да ПРШШИ'
ча посетители,
П° «слоновете на Видлич и ^тара планина могат Аа ^ построят планински хижи, но засега
малко са проявите в тази
НасОКа> Д°РИ не се ползуВат многобройни сгради п0 височките и други
Села. които с незначщ-ел1111 капиталовложения могат да се превърнат в
приятни туристически къ
тчета.
Обстоятелството, че голяма част от населението
от Димитровградска общи
на е във вътрешността на
страната и главно лете се
завръща по селата, може
да се ползува за органи
зиране на летния тури
зъм. Разбира се, трябва
да се създадат бази, а
преди всичко да се пос
троят добри пътища и
прочие,
Стефан НИКОЛОВ

Д. Велинов Д. Яидриевски Е. Митова В. Спасова
БОСИЛЕГРАД

Новогодишни желания

Измина
още една го
дина на всеобщо общест
вепо-икопомическо разни
тне на нашето самоунра
общество. Про
внтелно
щавайкн сс с тая година
трудещите се, общество
но-политическите и т^УД“
ви структури, правят ра
вносметка па постигнато
то и набелязват задачи
жеяания и планове за
през идната година. Ето
новогодишни
и няколко
пожелания:
ДА БЪДЕ МИР И ДА НЯ
МА ГЛАДНИ ДЕЦА
ЕЛИЗАБЕТА МИТОВА, ученичка от втори клас в
основно училище
„Геор
ги Димитров" в Босиле
град.
— Желая да завърша
класа с отличен успех
Да се развива и укрепва
братството и единството

между нашите народи и
народности. Да бъде мир
и всички дена да растът
свободно, да ня*$а гладни, боси и голи.

1. ДУШАН ВЕЛИНОВ,

ученик от четвърти клас
в Образователния център
в Босилеград:
— Като младеж имам
много желания- Преди вси
чко желая да бъде мир в
света, веднаж за винаги
да спрат войните и над
препарата пън въоръжава
не го- В Босилеград да се по
добри спортния и култур
но — забавния живот. Да
завърша класа с отличен
успех, да се запиша в ме
дининския факултет и да
стана Титов войник.

ДРАГАНЧО ЯНДРИЕВСКИ, войник в поделени
ето на Борислав Павкович в Босилеград:

— Едно о-г желанията
ми вече се осъществи. За
22 Дскмеври Деня
на
ЮНА получих партийна
книжка. Желая да бъде
мир и равноправие в све
та- Да крепне необвърза
ният свят, да се развива
и усъвършенствува всена
родната отбрана и обще
ствената самозащита, да
укрепва братството и. единството между нашите
народи и народности и
всички завети на Тито.
Моят отбор ,,Пелистер",
да спечели място във
втора дивизияВЕСНА СПАСОВА, де
войка от с. Милевци.
— Да се довърши сгра
дата за магазина в селото
ки и с това да се подобри
снабдяването. Още повече
да се развива културнозабавният живот на село-

м. я.

ПО ПОВОД 27 ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ НА ПИОНЕРИТЕ

Съюзът на пионерите — предпоставка за организирано
възпитание на младото поколение
В поредицата от значи
телци дати, празненства и
годишнини свързани с на
родната революция, веро
ятно 27 декември — Деня
на югославските пионери
е и последната дата от
настоящата година в коя
то по организиран и тър
жествен начин бе отбел
язан общенародният юго
славски юбилей — 40 го
дини от въстанието и ре
полюцията на народите и
народнетите на Югосла
вия. В чест на тази дата
по много училища и пио
нерски колективи включ
вайки и Димитровград бя
ха организирани
повече
акитвности на пионерски
те колективи, с които отбелязаха и този Ден свър '
зан с революционното ми
ло на страната-

Слвдващият
брой на
„БРАТСТВО“
излиза на
8 януари 1982

Известно, е че в Съюза
на пионерите детето полу
чава
и
началното
си
патриотично
11
социалистггческо възпита
ние, запознава се с герой
ските дела на децата — пи
онери, с геройските под
визи на обикновените хо
ра, партизанските отряди
и освободителни бригади,
с основните Дели на Ко
мунистическата
партия
на Югославия предвожда
на от легендарния Тито
както и по какъв начин
извоюва на
свободата,
Днес пък след 39 години
.°т оня ден когато са сло
жени основите на пионер
ската организация, пред
детската организация
и
нейното милионно членст
во стоят нови задачи, ме
жду които и опазване при
добивките от -революция
та и социалиситческото
изграждане, а преди всич
ко революционният девиз
братството и единството
Между югославските наро
ни и народнети, обич към
страната и всичко онова,
което е създал трудовият
човек.
Съюзът на югославски
те пионери възниква по
време на Народоосвободп
телцата борба, в дните хео
гато нашите народи и иаро
дности на своя гръб изпит
наха цялата тежест на бор

бата и поради тован днес
подрастващо
поколение
своята активност и своя
та съдба неразривно свър
зва с целите, задачите и
становищата на авангар
да на работническата кда
са — Съюза на югослав
комунисти.
ските
И днес в навечерието
на пионерския юбилей
ако надникнем в програ
Пионерския
мата
на
отряд „Иво Дола Рибар"
на димитровградското ос
новно училище, в плано
вете и програмите на дру
гите пионерски колективи
в общината, ако проследим активността на пионерската
организация в
общината, на доброволни
те пионерски акции, брой
ните извън-училщцни ак
тивности и поредицата от
направените
афпрмации
през течение на последни
те години, реално ще дой
дем до заключение,
че
Съюзът на пионерите сво
ята си активност е разви
вал п развива върху рево
люционните традиции и
следвоенното ни социали
ситческо изграждане и ка
то такъв е .останал после
дователен на своето име
■и задачите, които е прев
зимал от преди чеитри
десетилетия до днес.
Кирил ТРАЙКОВ
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СТРОИТЕЛНАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩИНСКАТА

СКУПЩИ НА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
КОМУНИСТИТЕ

»ГРАДНЯ«
ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЯ СЪЮЗ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ
В СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

Новото 1982 година
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДОВИ ХОРА
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА И ИМ ПОЖЕЛАВА
НОВИ РЕЗУЛТАТИ В ПО-НАТАТЪШНОТО САМОУПРАВИТЕЛНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО

Честити новата 1982 година
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ЗАНАПРЕД

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
БОСИЛЕГРАД
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТИ

шишко

Сурдулица

НОВОТО Ж НЯМ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ ЗАНАПРЕД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТИ

Новото 1182 горно
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАД
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ,
ЧЕСТИТИ

Новото 1982 година
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ
ЗАНАПРЕД

На 10 януари 1982 годи
на се извършава една го
дина от раздялата със скъ
пата ни майка, свекърва,
ща, баба и прабаба

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ
БОСИЛЕГРАД

Петрана Яничева
(1907—1981)

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТИ

I
На този ден ще посетим
гроба й, положим цветя и
още веднъж й отдадем
нужната почит.
ОТ НАЙ-МИЛИТЕ Й

Новото 1982 година
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛНО
ТИЧЕСКОТО

Братство * 30 декември 1981

ИЗГРАЖДАНЕ ЗАНАПРЕД
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ВЛАШСШЕ В0Ц0ЦШГА1Ш
АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
В БОСИЛЕГРАД

В СУРДУЛИЦА
ЧЕСТИТЯТ

на пътниците сн, трудещите и гражданите а общината и

Новата 1982 година

страната
ЧЕСТИТИ

Новата 1982 година
с пожелания за нови лични и общи успехи

ИЛ ТРУДЕЩИТЕ СЕ И №АЖДОНИТЕ В ^ШЩИН^ТАв и
СТРАНАТА КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА I
^ ВСЕСТРАНЕН
РДЗЦВСЕТЕНАИНАШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА И НЕОБВЪРЗАНА РОДИНА.

ПЪТНИЦИ!
ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НИ,
КОИТО ВСЕКИДНЕВНО СЕ СТРЕМИМ ДА ГИ
ПОДОБРЯВАМЕ.

ОБЩИНСКАТА СКУПШИНА
в БАБУШНИЦА
На всички трудови хора и граждани
в общината и страната
ЧЕСТИТИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР

,,йоеип

броз

тито“

Новата 1982 година
с пожелания за нови постижения в социалистическото
изграждане на самоуправителната ни и необвързана
страна

СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

Честити новата 1982 година
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ
ЗАНАПРЕД

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

„УСЛУГА“
ДИМИТРОВГРАД

Тв „БОСИЛЕГРАД"
в БОСИЛЕГРАД
НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ,
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

с основните си организации на сдружения труд
— „8 МАЙ” —
— „КОМУНАЛАЦ” —
— „ПЕК АРА”—и
— ОБЩА СЛУЖБА
НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА И ГРАЖДАНИ В
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА, ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ
И ПОТРЕБИТЕЛИ
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

Новата 1982 година
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
ЗАНАПРЕД

Новата 1982 година
с пожелания за нови социалистически завоевания
и лично щастие
„УСЛУГА” ПРЕДЛАГА НАЙ-РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УСЛУ
ГИ: ТЪКАНИ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ И ДРУГИ
УСЛУГИ, А КАЧЕСТВЕНИТЕ И СЪВРЕМЕННИ КИЛИ
МИ СА ЕДНИ ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ В СТРАНАТА
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ЗЛОБОДНЕВНА

Селскастопансин производител
делегат

Лек за
Сваку годин кига
си
бусилеградчаше
със
пране сметку
старуту годину млого се оплакую оД»
нините доктурйе. А
са кига се збогую
със старуту 1981 го
дину изгледа нема да
се оплакуйу. Немой
да се затръчите да
ми казуйете .драгнчка” — доктурйете
не су се млого опрайшш на работу. Не
ма да се оплакуйу
затова йедън човек
намерил лек за ле
куваше на доктурйе
те...
Тай човек закасал
завалия с болест н
йедън дън зор га на
кара да иде у болни
цу. Улезъл човек у
новуту зграду. гледа
нема ни жива душаУчудил се кво да ра
боди и куде да се
препише, но му казуйу Да су доктУрйе
те минули V старуту
зграду, овамо немайу
струйу та немайу ни
парно. Надигъл се
човек у старутУ зг
раду и тражи доктура- Отвара йедну,
другу, трету, свете
стайе и нигде да ви
ди доктора, Кво ли
стану куде се денуше толко доктурйе?
На закуску су, казу
йу му. Тай човек си
седнал и Би чека по
ловин час. Нема Би.
Чека йош половин
час, пай Би нема. Че
ка йош половин час

шшш

и пай Ви иема- Ви
дел он да оди леку
ваше нема нищо, да
же чо вати по годему болест, па сн пой
дс. Ама нещо му не
дава да си иде. Мис
лнл човек н се дзио
рил що ли йс. И му
текне — дрвата. Що
V овую стабнлиааций\- горе джабе толко
кавторйе н това да
су кавторйе кико ка
вторйе. но збираю
половин кубик дрваБоботе кавторйе и
ич се не сеБнрайу
що йе това джабе
доктурйете Бн не
ма и не работе сн ра
ботуту. Доватн чо
век йедну канту, напунн Бу с воду и оди
кавтор на кавтор.-.
После отворил врате
те и пенджерйете
да се изветрейе и
си отишъл..-

Селскостопанският
производиот наше село се
тел ПетъР Петровработа.
Той пръв
прояви в своята
стопап
мче \/ЧяСТИС 13 околийската
...
' изложба след освобождението,
ска
пръв взе награда като примерен сел
скостопански производител, пръв запомпа да произвежда висококачествепп сортове пшепица, пръв започна да отглежда расови крави... Вярпо той беше във всичко пръв.-.
И когато мм палта година започна
ха изборите за делегати, хич не сме
сс мислили — избрахме Петър Пстров за делегат.
От тогава рядко се виждаме. Той
тпчаше па нивата, тичаше около
стоката, отиваше на заседания в
града. И да ви кажа, беше за всяка
похвала — отстояваше добре на час
тннте и обществени задачи.
Преди една седмина минавам по
полето п пътят ме отведе край нивата на Петър Петров, На единия
край на нивата снегът се стопил и
гледам — пай-голямата му нива по
изорана. А зная когато имахме събрапне в читалището каза: „Друга
ри, тая година пи педя земя да не
остане незасета с пшеница..." И ние
останалите селскостопански произ
водители го слушахме като делегат
н примерен селскостопански произ
водител н успяхме да изорем всички площи.
Останала незасета само нивата
най-голямата нива на Петър Петров
в „Горно селище". Какво може да
бъде?! Веднага сн помислих, че са
мо болест е попречила на Пет-ьр да
неизоре нивата. И затова на връща
не казах си да се отбием у дома му
и да видя как е със здравето. Же-

на МУ Стания ме отбрани от кучето и аз
„ напрало влезнах в стаята,
където адпарих Петър вместо в кре
вата седнал зад масата и нещо че
те. Когато ме видя той се дръпна
. н ми подаде столица да седна до
— Да. Остана пустинята не из
орана. Какво да правим — започна
приказката Петър Петров. — Един
ден тръгнах на оран и по телефона
ме извикаха в града на заседание.
Разглеждахме някои материали по
сеитбата- Д.РУГ "ът тръгнах с крави
те към , Горно селище" — спряха
мс Дошъл човек от общинския ша
за сеитба и пял ден разглеждахме
плана за сеитба в наше село, Треизвикаха мс в
ти път тръгнах
секцията за селско стопанство в регнома, където бях избран. Трябваше да разглеждаме плана за сеит
ба и защо няма изкуствени торопе... След това започнаха дъждове—
След дъждовете пак се опитах да
тръгна па оран, но бях зает с чете
не на материали. Всеки ден пристигаха печатани материали за сеитба
от общината, региона, камарата- Аз
както виждаш имам слаби очи и
трудно чета -. След това бях решил
и въпреки това, че материалите ос
танаха непрочетени по-добре Да из
орем нивата в „Горно селище".-. Но,
захванаха снеговете— И ето сега седя тук и чета материали по сеит
бата. Какво да правя аз сам отивам
на оран, а около двадесет делии ми
готвят материали за четене—
Горкият Петър, сега виждам, че
действително е имал оправдателни
причини за това, че нивата му в
„Горно селище", която дава триста
снопове останала незасета...
Б. ВОЛОКИН
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