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шите
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БРОЙ 103« 8 ЯНУАРИ
ЦЕНА 3 ДИН. народи и наро

дности.новогодишно ПОСЛАНИЕ НА ПРЕДСЕ ДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
ОставямсЛГслед себеег_ГВРИ 1981' Танюг) - 
лагахме всестранни ^н1°АИНа' в КОято ло
ното развитие5 на За по'Нататъш-
управ1телнГ огнотая с""ГеСКИТе сам°‘

“Т зГза—Р’
нето на напрежението ^ св!та. ИНоют“
коления млади хоРа, заедно с по-възр1стни 
те, чествуваики 40-годишнината от въстани 
ето и Народоосвободителната борба 
изразиха своята привързаност 
бивките от социалистическата 
готовност Да ги пазят и развиват занапред.

През изтеклата година обогатихме на 
ши» опит, който придобивахме въз 
на забелжителните резултати в материал
ното и общественото развитие, но и слабос
тите, за които критически и открито разис 
квахме. Тя, като

Така и по-нататък ще укрепваме и меж
дународното положение и авторитет на 
шата страна. Ние значи непоколебимо про
дължаваме по пътя, по който с десетилетия 
вървяхме с Тито.

На работническата

на-

класа и на всич
ки трудещи се хора, на всички наши наро
ди и народности, на младежта и пионери
те, на числящите се към въоръжените си
ли и Службата по сигурността, на всички 
граждани на нашата страна, Председател
ството на Социалистическа федеративна ре 
публика Югославия честити Новата 1982 го 
дина, в която всички очакваме нови успехи 
и по-нататъшен прогрес в борбата за осво 
бождаване на труда и човека-

През изтеклата година трудещите се 
в цялата ни социалистическа общност ре 
шително се проитвопоставиха на контра- 
революционните опити на албанския нацио 
нализъм и иредентизъм в Косово, както и 
на други явления на национализъм в на
шата страна. Успешно отблъсквахме и оста

силно
към придо- 

революция и ло титовияоснова

ПЪТпърва година от осъщес
твяването на средносрочния развоен план 
на общественото развитие, показа, че с ан
гажирането на всички обществени сили 
можем успешно да решаваме и най-слож
ните проблеми, които се намират пред нас.

Всред трудещите се укрепна убеж
дението, че настоящите икономически тру
дности могат и трябва да се преодоляват 
чрез повишени собствени усилия. А това 
значи, че качеството на стопанисването 
управляването с всички обществени работи 
трябва да бъде повече в съзвучие с изиск-

от отговорността за развитието на нашето 
общество.

Пред нас в идната година се намира налите опити на вражеските, антисоциа-
и Седмата конференция на най-високо рав листически сили, особено от чужбина, да
нище на необвързаните страни в Багдад. нарушат мирното изграждане на нашето со 
Тя трябва да съдействува за акционната циалистическо самоуправително
способност на движението и политиката и да отслабят положението и престижа на

а на необвързване, основаващи се върху ко- Югославия в света. Още веднаж се потвър-
и ренни принципи, за да може като незави- ди, че братството и единството и равнопра-

• сим фактор извън блоковете, възможно 
най-успешно да допринася към мирното 
решаване на акутните проблеми и изграж 
дането на по-справедливи политически и 
икономически отношения в света. В поли
тиката на необвързване се полагат надеж
дите на най-голяма част от човечеството.
Тази голяма отговорност дотолкова повече 
изисква прекратяване на стълкновенията и 
мирно решаване на споровете между поот- 
делни необвързани страни, във взаимен ин-

общество

вието на народите и народностите се осно 
вава върху задружността, най-голямата при 
добивка от нашата революция, която наши
те трудещи се и граждани с всички сред
ства ще защищават, 
укрепват и развиват, 
нена международна 
безпрепятствено вътрешно развитие изис
ква още по-голяма бдителност от всички 
нас.

ванията и възможностите на вече достигна 
тата степен на обществено развитие, и то

техно-както в отношение съвременната 
ложка база, високата степен на подготов
ка на кадри и образователното равнище 
на трудещите се, така и на социалисти
ческите самоуправителни отношения. Тази 
задача постави пред нас всички Третият 
конгрес на самоуправителите в Югославия. 
На него беше изявена решимостта на наши
те трудови хора върху тази основа и в та
зи насока да се засилва и последователно 

активността на цялото ни общес-

като и по-нататък я 
В днешната услож 

обстановка, мирно и

Наша първостепенна задача и в пред 
стоящата година ще бъде борбата за ико
номическа стабилизации. Съзнаваме, че то
ва ще изисква нови усилия и жертви. С по- 
добра работа и с по-голямо спестяване тряб 
ва да направим решителни крачки към ура 
вновеояване на платежния баланс, по-значи 
телно да осуетяваме инфлацията и ще ук- 

положението на нашата страна в 
което са основ-

терес.
Идната година ще изисква пълно ан

гажиране, преди всичко на Организацията 
на обединените нации, с чел Да спре над- 

във въоръжаването, продължа-
развива 
тво. преварата

ването на процеса на намаляване на напре
жението и укрепване на доверието, за 
могат всички народи

собствения си и на общия прогрес.

През изтеклата година, особено през 
месени, в борбата за икономи- дапоследните

ческа стабилизация са постигнати резулта
ти, които охрабряват, особено във връзка 
с нашето по-успешно включване в между
народното разделение на труда. Увеличен 
е износът и започна по-чувствително да на
малява платежният дефицит- Правят се 
усилия за по-висока производителност, за 
по-нататъшна модернизация и по-добра ор
ганизираност на стопанството, както и за
по-голяма роля на науката в неи 
витие. Все повече преобладава съзнанието 
за необходимостта от повече спестява е 
пг^-пяпионално използване на всички разпо
лагаеми средства. Портиженията ^потенц^- ^ е нашето
алите на нашето общество шия п0. произтичащо от
представляват могъща основа на наш я висИма, необвързана и
нататъшен прогрес. _ „ страна.

Дванадесетият конгрес на Съюза , Пред Нас и в предстоящата година сто
мунистите в Юфзславия, к°®т° ™еическиР ана Лт множество отговорни задачи ш.в всич- 
де идната година, ще Дадеикр"Хстите о? ки области на обществения живот и разви-шштшмттт
ганите на друпт^Щ“вТна-сърнения на риогизъм на всички наши “ра^Укр^ 
организации ше бъДад с върХу основите ки по-нататък еди народи и народ
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репваме
международната размяна, 
ните предпоставки на осъществяване 
икономическата стабилизация. Тази цел 
може да постигне само сдруженият труд, 
чрез самоуправително организиране и свърз 
нане ВЪРХУ Пялата територия на страна а. 
Това подразбира неговото освобождаване
от техно-бюрократическите окови, либера 
листическата стихия, националистгнеското 
тесногърдие и от всеки друг натиск и опи 
ти за възпрепятствуване на на™!™ раа
трябва Гсе%оС°ству”якИо Я

Иа ^ - 
теклата година беше о? за На поли-
изострени пр°т™н°0РмИЧе«Ите отношения, с

стълкновения и проблем* ^
нашата страна, ка ни и крайно сериозни

осъшес- 
Юго

спокойно да се пое
наветят на

Предстоят ни и нови срещи, и други 
дейности, с цел постоянно укрепване на 
приятелски отношения и подобрение на 
сътрудничеството с необвързаните страни 
— отделно със съседните и с всички дру
ги страни, върху принципите на взаимно 

и равноправие. И в следващата 
година ще потвърдим привързаността си 
към политиката на отвореност за сътруд
ничество с всички и за възможно наи-тес- 

контакти между народи и хора-
съществено определение, 

нашето битие като неза- 
социалистическа

зачитане

ии

I

Всичтическите и
множество 
ко това сложи

човечество, преД 
отговорни задачи- 
твявайки политиката на 

полагаше усилия

лото Последователно
необвъвзване
за намаляване иа 

бариери, за п0‘ 
сътруд- 

сигур-

на

въоръжаването и бл=^ятствеН0 
голямо доверие и по-голяма
ничество — а с това а аПаиеТ0 на 
пост на лси^ ХГя подирен път. се 
кризите и стълкновен! политиката от пози-пппитвопоставяхме на
циятана силата, блоковата надпревара иот

народи исвободата надават угрозяването на 
хора.

(На 2-ра стр.)делегациите
другите 
голяма



ИТАОЩЕ ЕДНА АКЦИЯ НА ТЕРОРИСТИТЕ В
лия ; .. ----ПОЛША В НАЧАЛОТО НА НОВАТА ГОДИНА

ОПТИМИЗЪМ И - УВЕЛИЧЕНИ ЦЕНИ Освободени четири 

терористкиенергията и суровините 
ИОРП и
предприя

* Увеличение на цените на хранителните стоки,
на политическото поведение на членовете на 

* Започнали да работят корабостроителните 
Шчечин.

* Преразглеждане 
други организации 
тия в Гданск, Гдиня и автомоката си с базата.

Резултатите на полско
то стопанство се взимат 
като доказателство задъл 
боката криза на общество 
то- Националният доход е 

15 на сто, в

тил, поставен в 
бил, развалила затворска 
та стена, като по този 

бил „прокаран 
бягството на зат-

В ИТАЛИЯ новата 1982 
година започна под знака 
на тероризма. Само десе
тина дни след грабежа на 
американския 
Джемс Дозиер, италиан
ските терористи извърши 
ли още едно г^окушение- 
Група от осем терористи 
нападнали затвора в Ро- 
виг и освободили четири 
затворнички, намиращи 
се тук поради тероризъм. 
Една от освободените е 
Сузана Ронкони, най-из- 
вестЩо име всред итали
анските терористки.

Акцията била извърше 
на със светкавична ско
рост- Експлозия на тро-

наскоро трябва да бъде 
открита 
ка срещу Едвард Гйерек, 
която трябва да приклю
чи след 2 месеца. Воевод 
ският съд в Катовице осъ 
дил на затвор до 7 годи
ни девет активисти на 

„Солидар-

Първите делници в Пол 
ша в новата година, как 
то съобщава Радио Вар
шава, протичат нормално 
Разбира се, животът в та
зи страна продължава да 
се отвива в условията на 
военното положение, но 
средствата за масова ин
формация с оптимизъм 
съобщават, че дълбоката 
криза на полското обще
ство ще бъде преодоляна 

На 1 януари е влезло в 
сила решението за увели
чение цените на суровини 
те и енергията в промиш
леността. От Нова годи
на на пазара постепенно 
се явявали стоки от широ 
ко потребление с нови.

Поскъп-

съдебна постъп-
начин
път за ворничките. Терористите 
открили жесток огън сре 
щу изненаданите стража
ри. Всичко това свидетел 

била

генерал

по-нисък с 
резултат на което рязко е 
снижено жизненото рав
нище на поляците- Из
носът е по-нисък с 25 на 
сто. 1,5 милиарда долара 
са загубени само поради 
недостатъчно 
ство
вите съобщения говорят;

Корабостроителното 
предприятие „Ленин" в 
Гда-нск започнало да рабо 

триседмичната
почивка

ствува, че акцията 
добре замислена, изплани 
рана и извършена-

синдикатите 
ност", поради организира 
не на „окупационна стач
ка" в железолеярната- Съ 
щият съд осъдил и четир 
ма активисти на „Соли
дарност" от Домброва 
Гурниче.

Италианската полиция 
продължава да търси аме 
риканския генерал Дози
ер, който все още е за
ложник на 
бригади"- Във Верона по 
линията върши претърсва 
не на всяка къща-

производ
на въглища. Най-но-

„червенитече
В Полша е в ход широ

ка акция по преразглеж
дане поведението на чле 
новете на ПОРП и остана 
лите организации, в сред
ствата за масова инфор
мация, академичните сре- 
&и, държавните и стопан
ските организации. Мно
зина членове на партията 
връщат партийните книж 
ки. Счита се, че за това 
съществуват две причини: 
разочарованост от военно 
то положение и познание 
то, че партията безвъзрат 
но е загубила позициите 
си в обществото. И пар

тийното ръководство при 
знава, че е загубило връз

ти след 
принудителна 
Съобщава се, че 
ли да работят и останали 
те корабостроителни преД 
приятия в Гданск, Гдиня 
и Шчечин.

ИЗ ИНТЕРВЮТО НА дън СЯОПИН НА 
ТАНЮГ

започна
увеличени цени. 
нали са (и до три пъти) 
преди всичко хранителни 
те стоки и горивото. Това 
решение се счита като ин 
тегрална част на стопан
ската реформа, път за 
преодоляване на разреза 
между предлагането и тър 
сенето и един от начини-

Ще се подобри и икономи
ческото сътрудничество

От 1 януари Полша ста 
на членка на Съвета за 
сигурност на ООН. По то
зи повод министърът на 
външните работи Юзеф 
Чирек споделил, че „Пол 
ша ще действува в инте
рес на мира, за намалява 
не на напрежението и ме 
ждународните 
ния".

страни са твърде добри 
Защо това не може да се 
каже и за икономически
те отношения? — гласеше 
един от въпросите- „Ми
сля, че това е последица 
на нашата политика на 
приспособяване- 
съм, че занапред 
сътрудничество във всич
ки области ще се развива 
още повече"
Дън Сяопин.

Подпредседателят 
ЦК на Китайската кому
нистическа партия Дън 
Сяопин неотдавна прие 
представители на Танюги 
сподели във връзка с ак- 
туалната международна 
обстановка, вътрешното 
развитие на Китай и със 
тоянието на отношенията 
между СФРЮ и НР Ки
тай.

на
те за премахване на „чер 
ната борса".

От едно съобщение на 
полското радио може да 
се извади заключение, че

стълкнове

Уверен
нашетоДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ В ГАНА

Втори полет на „летящия поручик" заявилПолитическите отноше 
ния между нашите две

В посланието си до народа, Джери Ролингс, който извършил преврат 
и свалил правителството на Хила Лиман, заявил, че се върнал да изкоре 
ни корупцията от страната.

В ПОСЛЕДНИЯ ден на 
1981 година западноафри- 
канската страна Гана до 
живя още един преврат.
Автор на (това драматич
но политическо събитие, 
както и преди 30 месеца, 
е поручикът Джери Ро
лингс. В посланието си 
до народа по вълните на 
Радио—Акра, Ролингс за
явил, че се е върнал да 
изкорени корупцията от 
страната. Той призвал съ 
народниците си да ока
жат подкрепа на социал 
ната революция, която 
има за цел да извърши 
дълбоки промени в обще 
ството.

Чуждестранни дипло
матични извори твърдят, 
че на превратниците би 
ла оказана съпротива око 
л*о аерогарата и сградата 
на Министерството на въ 
грешните работи. И Ро
лингс потвърдил, че е има 
ло жертви. Джери Ро
лингс оповестил, че ще 
сформира „Народна ор 
ганизация за отбрана", ко 
ято ше подпомогне оздрав 
яването на нацията и очи 
стването на обществото 
от корупция.

Суспендирана е Кон
ституцията от 1979 годи 
на, разформирани са по 
литическите партии и за 
бранена техната дейност,

Накраткоа също така е забранена Агенция Рюйтър съобщи, 
и работата на парламен че Хила Лиман бил арес 
та. Разформиран е и Дър туван, когато се опитал 
жавният съвет- Прези- да избяга от страната- 
дентът Хила Лиман и 
подпредседателят Де Гра
фит Джонсън били сме- техният нов политически 
нени от всички функции, курс.

* Председателят на Изпълнителния коми 
тет на ООП Ясер Арафат споделил, че палес
тинско-ливанските сили в Южен Ливан се сре 
щат с опасността от нова израелска агресия. 
На границата с Ливан се намират три израел 
ски дивизии, а изралески самолети всекиднев
но повреждат въздушното пространство на та
зи страна.

* Иранската агенция ИРНА съобщила, 
че в първите дни на тази година на фронта 
край Несвуд били убити 1000, а пленени 132 
иракски войника. В иракско воено комюнике 
пък се твърди, че само за едно денонощение 
около Сумар били убити 200 ирански войника. 
И двете страни съобщават за големи матери
ални загуби на врага-

* Министрите на външните работи на 
страните-членки на НАТО ще проведат заседа
ние на 11 януари в Брюксел, на което ще бъ- 
Де разгледана обстановката в Полша- Минис
трите ще водят разговори във връзка със санк 
циите, които американският президент Рейгън 
предприе срещу Полша и Съветския 
Ради въвеждането на военно положение в Пол
ша.

Превратниците не опо
вестили какъв ще бъде

По Ентовнн път
(От 1-ва стр.)
Допринасяхме най-много колкото мо 

жехме, заедно с другите страни, към съз
даването на условия та крайно загрижва- 
щите проблеми на икономическите отноше 
ния в света — а във връзка с това \а проб 
лемите на развитие, незаетост и други — 
да започнат да се решават чрез сътрудни
чеството на развитите и развиващите се 
страни. Това и нас и цял свят добли
жава към първите крачки в изграждането 
на нов международен икономически пор
ядък в интерес на всички, а за доброто на 
Пялото човечество.

Същевременно, като социалистическа 
страна, се застъпваме за зачитане на неп
рикосновеното право на страните и наро
дите за обществени и икономически проме
ни, които — като част и израз на разви
тието на социализма като световен пропее 
— носят на народите и на хората повече 
свобода и възможности за влияене 
собствената съдба.

съюз, по-

С™Г”ГаИа “ЗДействуват на външната по- литика на Египет. Този ресор и занапред ще 
води Камар Хасан Али. Генерал Газала е за- 
пааил мястото си министър на отбраната.

р _ Вилием Кларк ще бъде нов съветник 
на Реигьн по националната сигурност. Кларк 
^иГнСзТИпДОСеГаШНИЯ СЪВетник Ричард Ален, 
вестник.

върху
на мито от един японски
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БОСИЛЕГРАД
НОВАТА ГОДИНА В ОЧИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ 
ПО ПЛАНИРАНЕТОНОВ СТОПАНСКИ ОБЕКТ Трупна топнна, но...с полагането на основ

ния камък в края на ми
налата година в Босилег
рад, в присъствие

нович по тържествен на 
изграждане 

то на цех за мъжки и
сдружаване на труда и 
средствата с по-големите 

ски Дет производствени органи-
я по раПИ' в к°йто ще зации от развитите общи 
уъдат настанени около ни, говори Симеон Заха- 

- риев' председател' на Об
изхождайки от станови щинската скупщина в Бо 

Щата на обществено-по- силеград. 
митическите сили и ут Стойността на бъдещия 
върдената развойна про промишлен обект възли- 
грама, за по-ускореното за На 165 милиона динара 
развитие на изостаналите и ще произвежда 2 мили 
погранични общини, Ре- она и 500 хиляди чифта 
публиканският фонд за чорапи, с годишна про 
насърчение и развитие на. дукцйя от 105 милиона 
недостатъчно развитите 
краища в републиката, да 
Де съгласие на текстил 
ната фабрика „Зеле Вел 
кович", да бвде носител 
на откриване на зеха. Ос 
новният камък на обекта 
сложи Лиляна Стоилко- 
вич, председател ца Акци 
онната конференция 
Съюза на синдикатите в 
Лесковац и делегат в. Съ 
вета на сдружения труд 
при Скупщината на СР 
Сърбия.

За значението на обе
кта, и всестранните 
лия, които полага наше 
то общество, обосновава- тов и предаден на употре 
щи се върху взаимни и

чин започна
на тру

дещите се, войници, уче 
ници, представители на 
обществено- политически
те организации от общи 
ната и региона и предста 
вители от фабриката „Зе 

. ле Велкович” от Леско
вац, между които и ген. 
директор Синиша йова-

ЕДНА трудна година си 
отиде, идва друга 
по-малко трудна. Така, 
накратко казано, специа 
листите по планирането, 
оценяват новата 1982 
дина. Ще бъдат необходи 
ми значително по-големи 
усилия, за да се върнем

ществят и плановете в 
преработвателната проми 
щленост. Те са малко по- 
скромни, отколкото през 
последните години, но 

то все пак и тук се разчита 
на по-голямо производ
ство. Така например, пла 
нира се производство от 

на пътя на стабилизация . 2600 товарни вагони, 
та. Тъкмо годината, в 57 000 трактори, 19 000
която навлизаме, ще има камиони, 4000 рейсове, 
в това отношение съдбов 235 000 автомобили, 82 000 
но значение-

Специалистите за план.

не

ш динара-
Къ,м 70 на сто средства 

та за изграждането на 
цеха обезпечава Фонда 
за развитие на недостатъ 
чно развитите краища а 
30 на сто обезпечава са 
мата фабрика- 

Да добавим, че това е 
на вторият промишлен обект 

който изграждат по-голе
ми организации от Леско 
вац в Босилеград- 

Строител на обекта е 
основната организация 
за строителна 
„Изградня" от 
рад- ^Същият ще бъде го

4 -щ

мотоциклети.

Известно е, че покупа 
телната мощ на населе
нието не ще се увеличи, 
но все пак е заллануван1р 
по-голямо производство 
на домакински апарати, 
защото се разчита на из 
нос. Очаква се износът 

година- Реалното да бъде поголям. Очаква

предвиждат, че всичко, 
което стопанството 
изведе през
12 месеца ще достигне су 
ма от 1610 милиарда ди 
нара по цените от 1980 
година, шга 2608 милиар
да динара, по цените в 
1982
увеличение на обществе- се от домашните производ 
ния продукт е 2,5 процен ствени ленти да излез- 

дейНОСт та> а номиналното (ако се пат 545 000 телевизори, 
Босилег- пренебрегне инфлацията) 680 000 хладилници и 500 

23 процента. 000 перални машини. Ко-
Най-много се очаква от 'гато става въпрос за по

следните, не ще има при-

про- 
следващите

уси

Е,
промишлеността, която 
трябва да осъществи 1040 
милиарда динара (според 
текущите цени), а пови
шението на нейното 
производство в сравнение 
с 1981 година възлиза на 
3,5 процента. В селското 
стопанство се очаква
увеличение от 4 процен
та, като се очаква да бъ 
де осъществен доход от 
315 милиарда динара.

Тъй като вносните въз 
можности са ни крайно 
ограничени, за такова про 
изводство ще бъдат не
обходими много повече

Л. Стоилкович прави 
първата копка

ба до октомври 1982 го
М. я.солидарни начала, чрез . дина- чини за тяхното изключ

ване — специалистите
твърдят, че ще се увеличи 
и производството на де- 
тердженти с около 15 000 
тона.

СТОПАНСТВОТО В НИШКИ РЕГИОН КЪМ КРАЯ НА МИНАЛАТА И НАЧА 
ЛОТО НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Осъществени сравнително добри
резултати

През 1982 година ще 
се строи по-малко (запла
нуваните капиталовложе 
ния в тази област са по- 
малки с 6 процента), но 
производството на стро 
ителни материали — ще 
се увеличи- и ще възлезе 
на над 4 милиарда тухли 
и 10,5 милиона тона ци
мент-

Ще се увеличи и произ 
водството на стоки за ши 
роко потребление — 66 000 
чифта обувки, 88 000 тона 
захар, 12 милиона хекто 
литра бира—

Трудности съществуват, но 
усилията, коитЬ се полагат до изв>етна степен сагаранция за успех 
номическата стабилизация

осъществените стопански резултати и
в ико суровини и енергия от до 

машни източници. Поло 
жително може да се очак 
ва да бъде произведена 
електрическа енергия от 
66,4 милиарда киловат — 

уве часа, 58,3 милиона тона 
въглища, 2,5 милиона то 
на кокс, 4 милиона тона 
нефт, 2,5 кубически мет
ра естествен газ 
то при намаляване на ку 
пуването на енергийни го 
рива в чужбина — би обез 
печило достатъчно за ро 

Стопанските организа- дното произвоство.
Очаква се и по-голямо 

производство на най-важ 
ните суровини. Минфри храна — 5 585 000 
те би трябвало да изкопа 
ят 5,5 милиона тона же

Според преценката на изправено стопанството е то. Обаче въпреки чувс-
Божидар Йоцич, предсе липсата на възпроизвод- твуващите се резултати,
дател на Регионалната ствени материали и суро към края на деветмесечи
стопанска камара в Ниш вини и покачването на Це ето, капиталовложенията
(дадена в разговора с ните им. Цените, напри очтитат превишено
журналисти към края на мер на възпроизводстве личение с 4,2 милиарда
миналата година), стопан ните материали и на су- динара- оа отбелязване \
ските организации в ре- ровините от внос са уве е, че в 10 шфномически
гиона към края на мина- личени с 40, а на тези, от неразвити общини в етап

началото на нас- региЬна, републиката и на изграждане са 43 обе
отчитат страната с 51 на сто. Об- кта на стойност от 3,2 ми

сравни .надеждва обаче фактът, лиарда динара,
ре- че стопанските органи

зации през течение на 
месеца за раз-

кое
дата и
тоящата година 
и осъществяват 
телно добри делови 
зултати. Въпреки трудно 
стите в стопанисването, деветте
през. течение на деветте,^ ширение на материалната 
т.е. единадесетте месела основа на труда са отде 
на миналата година всич лили към 64 на с™ пове
^венП^ВвИодЖаТсИа ^ „
поголеми от запланувани пмашдап година.Д^ре »»р.
те. Без съмнение е, чета ^ ^гЛ”^дфставките за месеца възлиза на около 
ка щ^приключи и Д^с Д а ^^репване на 160 милиона долара, а от 
вата фдина. Разбира се, по-у ре у р з на конверитбилния пазар 
че върху финансовите ре сДРУ голина вносът възлиза на 124 ми
зултати влияели цените, стоящата Д • лиона долара- Въпреки
а се очаква общият доход в областта на инвести извеСтНите резултати и 
да бъде по-голям от запда циите както подчерта ио занаПред 
нувания с над 15 на сто, цич също така се чувству та йоцич, не може да се 
доходът и общественият ват положителни резулта раЗЧИТа На внос на съо- 
продукт със 17 на сто. тИ и същите са под знак ръЖения При това и 
Обаче по-голямо увеличе- на икономическата ста- пре3 насТоящата година 

запланувано^) от билизация- През течение наШИЯТ главен проблем 
и изразходваните на миналата година ■ ще бъде в износа. Усилия 

средства и средствата за прекъснато изгра^а”” _ та обаче, които полагат 
съвместно потре «а 29 Обекта,стои Камарата, обществено-по

арда динара. Понастоя
щем пък в изграждане са 
750 обекта, чиято стой
ност възлиза на 26 мили 
Н0СТ динара От тези

21 милиард се
стопаногво-

Когато говорим за хра 
нителните изделия, да 
напомним, че някои брой 
ки за производството на 

тона

ции отчитат относително 
добри резултати и в сто
кообмена с чужбина. Осъ 
ществен е износ от 215,5 
милиона долара, )от кои
то 102 на конвертибилния лезни руди, което заедно 

Същевременно, 
за единадесетте

пшеница, 9,8 мициона то
на царевица, 1 335 000 то 
на месо — (най-многос вноса, би трябвало да 

даде възможност за произ 
водство на 3 милиона то 
на сурово желязо и 4,5 
милиона тона- сурова сто 
мана- Очаква се, също та 
ка, леярните да получат 
21,5 милиона тона медна 
руда, 3,2 милиона 
боксит, 4 милиона и 650 
хиляди тона оловно-нинко 
ви руди, което ще даде 
възможност за по-голямо 
производство на метали, 
отколкото през 1981 годи

свинско), 2,5 милиона то
на картофи, 460 000 тона 
домати, 630 000 тона 
ви, 470 000 тона ябълки, 
1 350 000 тона грозде, 4 
милиарда и 550 милиона 
литра мляко, 4 милиарда 
и 700 милиона яйца и т-н-

сли

както фдчер тона

ние от 
читат

на.
лично и 
бление. Личните доходи 
са узеличени с около 30 
на сто, но все паК г'а 
по-малки по отношение 
на увеличените неин нл 
дребно.

Една от особените тру 
Дности, пред коиф бе

ДОСТАТЪЧНО ХРАНА

Обезпечаването на 
статъчни- количества 
ровини и възпроизводстве 
ни материали е необходи 
мо условие за да се осъ-

литическите сили и орга 
низациите в тази нафка 
са едно от условията да 
се издържи по 
та на

пътища 
стабилизацията-

арда
средства 
инвестират

В. Б.в
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СЪБРАНИЕ НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО

За повече производст
во и по-висока произ
водителност на труда

Активни на всички полета
ГОВОРНОСТ ПОТВЪРЖ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО И 
ДАВАТ НА ПРАКТИКА. ПРЕДСЕДАТЕЛ С МАН 
ИЗБРАН НОВ ОБЩИН ДАТ ОТ ЕДНА, А СЕКРЕ 
СКИ ОТБОР НА СУБНОР, , ТАР ОТ ДВЕ ГОДИНИ.

* БОЙЦИТЕ В БОСИ 
ОБЩИНА, 

РЪКО
ЛЕГРАДСКА 
КОЛЕКТИВНОТО 
ВОДСТВО, РАБОТА И ОТ

моти, както и колектив
на грамота на Горската 
секция, която и присъди 
Съюзният отбор на 
НОР на СР Сърбия, за

Отчетно-изборното съб На събранието, след ка 
рание на Общинската то Скупщината даде съг 
скупщина на Съюза на ласие на предложението 
бойците, състояло се в На комисията по кадрови 
края на изтеклата година въпроси за делегати' на 

.Босилеград, бе обсъде 
на четиригодишната дей 
ност и приета програма 
за работа за следващия 
период показа, че борчее 
ката организация в об
щината действува с нес 

дейност. В отче 
та се изтъква, че органи 
задията, нейните органи 
и тела са полагали уси 
лия да реализират всич
ки задачи в областта на об 
ществено- икономическо
то развитие-

СУБ предсто-ЕДНА от основните задачи в
по-ускореното увеличение на

войводството и производителността
тта оггге повече» че през последните 
имахме малко по-бавен ръст. Понеже по-голя- 

лроизводство и производителност на тРУ 
ла осигуряват увеличение на жизненото рав 

ш>голяма заетост, по-бързо развитие и
краища,

на тру- 
годинив

МО

нищ е,
«аШ,то

Г успехи в борбата за стабилизация^ на ико
номическите процеси и върху ~на социалиситческите отношения^върху 
нЬвите на самоуправлението. По-гол»ма а
ност на целокупните икономически пв П ’ _ 
особено обуздаването на високата инфлация,^ 
бързото и често неконтролирано У® 
на цените и жизнените разходи е една 
шите най-важни задачи-

пираща

ос-
тие

Една от актуалните за 
бойците е по- 

усъвършен
дачи на
нататъшното
ствуване и развитие на 
делегатската система, к° 
лективното решаване, ра 
бота и отговорност, как 
то и реализирането на 
концепцията по 
родна отбрана и общест 

самозащита и борба 
та срешУ всички видове 

дейност. В се 
сдружения в об- 

винаги

мобилизация 
организа-Разбира се, това изисква

НЯ В”квГпЛД™лЯмаСетру1овГдисципли,,л и
човешкияции,

по-рационално
труд и средствата. Също така 
е по-ефикасна организация 
тори и по-добра съгласуваност 
на всички, участвуващи в креирането и осъ-

всена- изразходване на
необходима 

във всички сек- 
на дейността

вена

вражеска 
демте
щината, бойните 
са готови в случай на аг 
ресия на страната ни да 
бъдат включени на онези 

които с богатия

Босилеград ществяването на икономическата политика-

Общинския отбор на 
СУБНОР, на десет най- 
активни членове на тази 
организация бяха връче 
ни благодарствени гра-

(Из речта на десетия конгрес на СЮК, 
27 май 1974 година)

принос в тачене и разви 
тие на революционните 
традиции от НОБ.

места, на 
си опит най-мното ще до 

премахванеприиесат за 
на всеки опит срещу на
шето самоуправително 0$

М.я. КРАТКА СЛЕДНОВОГОДИ ШНА АНКЕТА

пс Пак изпратихте старата
(шСЪДШ 10111 ВЪПРОСИ и посрещнахте новата

година

щестпо. ОТ ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
Същевременно членове 

те на Съюза на бойните, 
както се посочи на съб
ранието открито се про 
тивопостапят срещу всич 
-кн отрпнателтш прояви.
ГТо тоя начин те активно синдикалните организа- 
се пключват и дават ции, запознаването с про 
спои принос в разрешава ектоплана по осъществя 
мето на всички общество ване на обществения 
по-пол1Гтпчески и жизне- план на Босилеградска об 
пи въпроси в общината щипа за 1982 година, как 
и обществото като пяло. то и деветмесечните фи

нансови баланси на ор- 
За предстоящите зада- ганизадинте на сдруже

ни на общинската орга- ния труд в общината бя 
мизапия па СУБНОР прог ха в центъра на внима-- 
чама за работа изнесе ннето, на проведеното към 
Крум Мнтреп, новопзбра края на изтеклата годи- 
ннят председател на прел на в Босилеград събра- 
седателството на Общнн- ние на Общинския синди 
гкия отбор на Съюза на кален съвет, 
бойните с едногодишен Почти на всички 
мандат, а за секретар с борнц събрания, както из 
мандат от две гошпщ бе тъкна Пенко Найденов, 
избран Павел Илиев- доминиращи въпроси бя

„ ха провеждането на За-
Между другото Митрев кона на сдружения труд 

изтъкна,че бойците и за и заключенията и реше 
напред ще полагат гри- нията на Третия конгрес 
жи за разрешаване на на самоуправителите, пра 
различни проблеми ^ вилното р^зпределениЛа
своите членове, задълбо дохода и възнаграждаване 
чаване на всенародната то според резултатите от 
отбрана, по-нататъшно ра труда, укрепването на са 
звнтне и усъвършенству- моуправителните отноше- 
ване пп делегатската си ния в организациите, за- 
стема и обществено-иконо силване на 
мнческите и самоуправи- 
телнн отношения, с една ду 
.\га активно ще се включ 
ват във венчкн обществе 
но-полнтнчески акции от 
значение за
на Босилеградска общн-

ИЗБОРНАТА дейност в дина, на събранието се 
изтъкна, че се предвиж
дат значителни капита 
яовложения, но за Пялос 
тното му осъществяване 
трябва да се застъпят вси 
чки трудещи се в органи 
запийте, носители на пла

Изпратихме старата го 
дина- Посрещнахме но 
вата. „Най-лудата” нощ, 

насвякъде 
бе наистина незабравима 
и прекрасна. Навсякъде, в 
почти всеки д0м, всяка 
кръчма, ресторант, 
фене, работническа 
— бе весело.

Как някои семейства в 
нашия
старата и посрещнаха но 
вата година? "На този въ 
прос отговор потърсихме 
на 2 и 3 януари — в Ди 
митровград и Звонци:

нем в новия хотел в 
Звонска Баня, обаче 
вероятно ще стане догоди 
на".

това
по традиция,

на. Кръстина и Спасен То
дорови рт Димитровград: 
„Много хубаво беше. Пре 
красно. Миналата 
на ходихме ние на гости, 
а пък сега на нас ни гос 
тупаха приятели и родни
ни. Смятаме, че в кръчма 
та и

На събранието, членове 
те на Общинския синди 
кален съвет обсъдиха де ка-

стола годиловите резултати за девет 
те месеца на изтеклата 
година в стопанските ор 
ганизации и извънстопан 
ски, като констатираха, 
че увеличението на 
разходваните средства бе 
лежи по-голям ръст от уве 
личението на дохода. При 
такова стопанисване 00 
СТ „Изградня” 'и Здрав 
ният дом отчетоха загуба, 
а в няколко организации 
не е спазван Законът за 
разпределение на дохода 
т.е. не се спазва обществе 
но договорената политика 

разпределението, при 
което личните Доходи в

край изпратиха
ресторанта не може 

да се създаде такава 
мосфера каквато се съз 
дава у дома, 
ятели, роднини, близки..."

из- из-
ат

между при

Семейство Даскалови 
от Димитровград: „По 
традиция и тази Нова го 
дина посрещнахме в къ
щи, край телевизора и бо 
гатата трапеза. За нас но 
вогодишните празници са 
домашни 
това и

Петър и Гюрга Николо 
ви от Звонци: „Както и 
досега Новата 
срещнахме в 
заедно с приятели и близ 
ки. Доволни сме

година по
ресторант,

от орга 
низанията и от музиката 
Имаше достатъчно 
не и пиене"

в празници и за- 
занапред ще го 

посочения период бележат празнуваме именно у до 
по^голям ръст от увеличе ма”- 
нйето на чистия 

На заседанието 
посочените въпроси Съ
ветът прие и обсъди още 
няколко въпроса из обла 
стта на сдружения труд-

и яде

самоуправи- 
телния контрол, както » 
спазване

Гордана и Милан Пет
рови от Димитровград: 
„мовата

Семейство Сретен и Ми 
лованка Пейчич от Бабуш 
ница: „Това 
път как Новата

доход.
мероприятията 

по икономическата стаби
лизация.

Във връзка с осъщест 
вяването на обществения 
план за развитие на об
щината в настоящата го

освен година посрещна 
хме във вилата на наш 
приятел. Беше прекрасно 
и ако ни поканят и

е вече трети 
година 

посрещаме в Звонци и 
много сме

развитието 0 идва
щата година ще отидем там .доволни. Вяр 

но надявахме се, че тази 
Нова година ще посрещ

на.
М. я.

Т. Петров
ч
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от СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
В БАБУШНИЦА

ГЛАВНО ВНИМАНИЕ„„„ НА ХИМИЧЕСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Обществено-икономичес 
кото развитие в периода 
ОТ 1981 до 1985 година и 
приемането На бюджета 
за 1985 година бяха глав
ни теми, които обсъдиха 
делегатите на Общинска
та скупщина в Бабушни
ца на сесия на ОС на 30 
декември 1981

ческата, гумарската и ме 
талообработващата про
мишленост, при значител 
но интензивиране на сел 
скостопанското производ 
ство.

27 800 000,„Будучност” 
в „Ерма” — 82 700 000, 
„Слога” — 14 290 000. „Лю 
бераджа" — 4 300 000 ди 

нататък. За

нара, или четири пъти по 
вече, отколкото са вложе 
ни в периода 1976—1980. 
година- При това 97,5 на 
сто от тези капиталовло 
жения се пада на стопан нара и така 
ски и 2,4 на стоСъщо така се предвиж 

със
на не

стопански капиталовложе- довръшване на цеха на 
„Комуналац” - 137 724 000 
динара и т.н..

Да Да се продължи 
започната акция по изгра 
ждане на пътища, др. сто 
пански и извънстопански 
отрасли.

ния._ година.
Според предвидените про
порции — общественият 
продукт ще расте със 7,5 
процента, 
ността

За отбелязване е, че и за
напред е слабо участието 
на ООСТ в капиталовло
женията. Структурата на 

р зво капиталовложенията из- 
ще се продължи глежда така: в химичес- 

започнатото Така напри- каТа промишленост „Лу- 
мер, ще се довърши из жница” за модернизиране 
граждането ,на хотела в и реконструкции ще бъ- 
Звонска баня, обекта за Ш изразходвани 162 590 
пренасяне на „Текстилно ^00 динара, в „Балкан 
лор" в нови хали, а тряб ^в^Велшсо Бонинци 
ва Да се доизгради и фа 42 884 000; за_ модернизи 
бриката за глинени изде- РаНе на далекопровода от 
лия на „Комуналац". Бабушница до В. Бонин

ци — 49 820 000, в „Ти
гър” — 68 263 000, в „Тек 
Стилколор" — 94 300 000, ки поток 
в ООСТ „Бабушница” —
49 820 000 динара.

РЕГУЛАЦИЯ НА РЕКИТЕ

В първата година от но 
вия средносрочен 
ен план

Значителни капиталовло 
жения до 1985 година се 
предвиждат за регулация

производител
на труда — с 3,5 

националниятпроцента, 
дохрд на глава от. населе
нието със 7,4 процента. Бро 
ят на заетите 
риод трябва

на реките, нанасящи голе 
мй шети на селското сто
панство. За уреждане

в този пе- 
да нарасне 

с около 900 души, така 
че общият брой на заети 
те в общината в края на 
1985 година ще достигне 
3500 души.

ко
Председателят на ОС в Ба
бушница Станимир Илич_ ритото на р. Лужница ще

2 000 000се изразходват 
динара, на р. Блатъшни- 
ца — 3 000 000, за укрот 
яване на Беринска река 
— 2,500 и на Ясеновделс

От тази година ще запо
чие изграждането на ре 
пюналния водопровод, кой 
то трябва да тръгне от 
Района на В. Бонинци за 
гр. Ниш-

За развитието на обра 
трои и акумулация на р зованиею, детската защи 
Лужница, за което ще с?е ^^“Ги^о 
изразходват над 12 000 000 2 500 000 динара,
динара.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИ
ЯТАДА СЕ ДОИЗГРАДИ 

ЗАПОЧНАТОТО

Основа на развитие на 
Бабушнишка община и 
пр'ез следващите 
ко години ще бъде хими

2000 дина
ра. Също така ще се поеСпоред предвижданията 

до 1985 година — общата 
сума на капиталовложени ■ 
ята в общината

И в селското стопанст- 
ще въз во се предвиждат значите 

лезе на 2 542 935 000 ди- - лни капиталовложения: в
някол-

М. А.

г лОбществена
хроника

РАЗВИТИЕТО на селското стопанство и 
увеличаване производството на храна е стра 
тегическата ни цел. Разбира се, на всички рав 
нища се полагат усилия за осъществяване на 
тези задачи. В това отношение резултатите не 
са малки. Обаче все още има случаи, и това 
там където въпросите трябва да се решават, да 
се явяват слабости, недоразумения и безотго

възпроизводствени и защитни химически сред
ства. Второстепенна дейност би им бил оборотът 
на индустриални стоки на дребно и оказване 
на селскостопански услуги.

И докато всички тези организации 
един или друг начин се стремят да запазят по 
зициите си, създават се 
шения, несъответно снабдяване с производстве 
ни и други 
жават нездравите
то, дублират се продажно-изкупвателните 
газини, създава нелоялна конкуренция...

Според преценката на Оощинския коми
тет на СК в Бабушница най-отговорни, т.е. без 
отговорни в поведението си по въпроса на сдру 
жаването са директорите на „Будучност" и „1а 
ламбас", Лазар Костич и Любомир Станкович. 
Общинският комитет е потърсил от тях да по- 
дадат оставки на местата си, а първичните ор
ганизации на СК в тези организации да об
съдят положението в облетта на сдружаване
то. В ОК изтъкват, че тези две, а и най-големи 
основни организации на сдружения труд, 
думи са за сдружаване, а на дело —

Обаче за пропуските, както изтъкват два 
други. Партийна- 
" е ,;на страна"

по

лоши взаимни отно-

продъл-селскостопаиски стоки,
отношения в сдружавапе-

ворно поведение.
Раздвижената още към края на 1978 го

дина инициатива за сдружаване на селскосто
панските организации „Будучност" (Бабушни
ца), „Слога" (Велико Бснинце), „йерма" (Звон- 
ци), „Любераджа" (Любераджа), Ветеринарна
та станция (Бабушница) и ООСТ за търговия 
„Таламбас” (Бабушница) все още не 
пълна подкрепа, 
лото на 1979 година проект за сдружаване, съ 

проведени редица събра 
остана

ма-

намира
Изготвеният още през нача-

НА ДУМИ що така. Макар че са 
ния и разговори, сдружаването 
оцце като инициатива.

ООСТ „Таламбас" се занимава с търго
вия. Селскостопанските
скостопанска дейност, изкупуване на селско
стопански стоки и с търговия на дребно. В
сдружаването на селскостопанските произво- мата директори, са виновни 
дители, като обществена Насока в обобществ- та организация в „Будучност 
яването на селскостопанското производство в на дцреКТора, който подчертава, че те са^ 
индивидуалния сектор и в свързването им в си давНа готови за сдружаване. В „Таламбас", съ- 
стемата на по-организирана работа се чувству щ0 така, Любомир Станкович и секретарят на 
ват начални резултати. Но, резултатите, кои- първичната партийна организация Предраг 
то постигат селскостопанските организации Илич недвусмислено изтъкват, че са за сдружа
на този план изцяло не могат да се отчетат ване, но за пълно разделение на труда т.е. те
като положителни.. да се занимават изключително с търговия, а

От друга страна в 52 местни общности, в селскостопанските организации с дейността, 
общината има над -120 магазини. Не става въ- за която и трябва да съществуват — със сел- 
прос че снабдяването не трябва да се подоб- скостопанска дейност.
рява! Обаче това не значи, че търговията на Разбира се, че не се търси сдружаване
селскостопанските организации трябва да бъ на всяка цена, ако за това няма условия. Но 
де само добър източник на доходи. Не е мал- имайки предвид, че от 6500-те домакинства
ко числото на местните общности с около 30 общината над половината са
домакинства да имат по два магазина с едни и че селското стопанство изцяло не изпълнява
М стоки.< Затова пък агрокомплекса оста- обществените изисквания, както и нелоялната

"страни. Само един пример: Селскостопан ' конкуренция в търговията, сдружаването с Ра
организация „Будучност" не знае и всич зделението на труда в сдружената организация
у обществото й е дало за може да бъде само от полза. Понастоящем от

ново се повдига сериозно въпроса за сдружа
ването. Сигурно е, че в проекта са необходими 
изменения и нови подходи, но сигурно е и 
това, че и в досегашната практика и поведение 
са необходими промени.

все

( организации със сел- на

ЛА, не.

от-

НА 0
НЕ В

селскостопански

И СЪЩ И
ва по
ската
ките си имоти, които 
експлоатация и обработване.

В проекта се казва, че сдружената ор- 
ганизация ООСТ „Таламбас" трябва да се зани 
мава с търговия, а селскостопанските органи
зации с производство, преработка и оборот 
селскостопански и хранително-вкусови стоки,

на
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,1 -т ?т*Ш ;•'•• л^У УОБЗОРБОСИЛЕГРАД: ОБЩ СЪБОР НА ОБЩИНСКА

ТА СКУПЩИНА Заместване на вносните с 

домашни суровиниПриета развойна г

суровини И възпрои- 
материали,шниизноса на готова 

заживя
личиЕдна от целите на ико- 

стабилиза във зводителни
през изтеклата година е 
осъществена субституция 
в размер от 2,3 милиона 

1981 годи динара- Безспорно една 
внушителна сума. 1 ази 
година е запланувано Да 
се осъществи - заместване 

от около 5

продукция, 
всеки тРУДОв колектив.

„Свобода
номическата 
ция е да се намали вно
сът, а да се увеличава из- 
нбса. Това еднакво се от
нася и до готовата про
дукция, и до възпроизво- 
дствените

Конфекция
по отношение на пгреДИш 
ната (1980) през - 
на увеличи износа за Две 
и половина пъти, така че 
към 70 на
продукция се реализира 
на чуждестранни пазари.

се очаква об-0 През настоящата година 
щественият продукт да бъде увеличен с 8 на 
сто, доходът със 7, селскостопанското произ
водство с 10, а заемането на нова работна ръ
ка с 8 на сто * За развитието на икономичес
ки изостаналата община ще бъдат вложени 
429 милиона динара

материали и сто от цялатасуровини.
Тази задача най-успеш- 

но може да се реализира
на стойност 
милиона динара.

В „Тигър-Димитровград
към 25 на сто от целокуп 
ната продукция се изнася 

чужбина. При това оба
че на т. н. клирингови па 
зари се изнася 73 на сто, 
а' на конвертибилните пд-^ 

27 на сто

в

трите съвета на Общин- то къМ обществените це 
ската скупщина в Босиле ли- а и изостряне на лич 
град на проведения общ ната и колективна отго- 
събор на 28 декември ми ворност, особено на носи- 
налата година обсъдиха -1Ч.;]ИТС на развойната про 
и приеха обществената 

на Бо

отзари само 
съвкупния износ. През из 
текдата. (1981) година са 

усилия да се 
съотношението,

Щ/ а направени 
1 измени
1 тъ.й като вносът на с^ро- 
I вини и възггроизводствени 
| материали от Запад са 91 
I на сто от вноса на суро- 
1 вини, а износът е само 27 
I на сто от съвкупния из- 
1 нос- Очевидно това „не- 
I покритие” през настояща- 
1 та година следва коренно 
® да се мени. Предвижда 

се домашните материали 
в общата продукция Да 
участвуват с 56 процента, 
а вносните с 44 процента, 
като за 6 процента -се уве 
личи ползуването на до
машни материали по отно 
шение на вносните- От

Щж
Ч

ШеР®5» Ш.“:

жштграма.

На сесията, на която ос 
вен делегатите присъству 

За осъществяането на ваха и взеха участие и 
развойните цели на иконо представители на обще- 
мически изостаналата Бо- стБсно-политическите ор- 
бздатРввдже™Щнад 429 танизации и на сдружения 
милиона динара. От цело труд бяха обсъдени и при 
купните тези средства в еТИ и няколко републи- 
миното

развойна програма 
силеградска община през 
настоящата година.

ШШг ШШШШШШЯШ. РЩ|
От тържеството по повод годишнината

Този висок процент на из 
нос им дава възможност 
да внасят някои дефицит
ни материали на домаш
ния пазар: тъкани от сви
ла, хастар и др. Въпреки
това и въпреки, че цена- друга страна, участието - 
та в момента на домаш- На суровини от клиринго- 
ните суровини е и до три' Вите пазари по отношение 
пъти по-скъпа от вносни- На конвертибилните ще 
те в конфекция „Свобо- бъде в съотношение 76:24, 
да са се определили за 
домашни суровини и ма
териали-

Впоследствие на замест
ване на вносните с дома-

ако организациите на сдру 
жения труд заместват вно 
сни въдпроизводствени ма 
териали и суровини с до- 

и об- машни. Без оглед, че в 
определен момент вносни 
те може би изглеждат „по
евтини".

Димитровградското сто 
панство през изтеклата го 
дина в тази насока пос
тигна добри резултати. 
Основното определение — 
ако не може да се замес
тят вносните с домашни 

м. я. ■ суровини — то да се уве-

дело ще бъде 
около 40 ми

кански, регионални 
• щински Договори. Приет 

е и договора за утвържда 
Ъане на основите за за"

изразходвани 
лиона динара, в селското 

105, в горско- 
стопанство 26

стопанство 
ТО и водно

строиетлството около 3 
в съобщенията и 
спорта над 18, а в търго 

и гостилничарство-

доволяване на съвместно
то и обществено потреб
ление и договора за Да
нъчната политика.

в
тран

което по отношение на 
1981 година е чувствител
но изменение, когато то
ва съотношение е било 
91:9.

Мебелна фабрика 
сил Иванов

вията
то около 2,5 милиона ди 
нара- За довършаване на 

занаятчийскияуслужно
център и цеха за мъжки т———— 

* и детски чорапи ще се из СУРДУЛИЦА 
около 177 мили *

„Ва-
— Циле”

години наред е внасяла 
т. и. „панел-плочи" и дру
ги материали, за доето са 
изразходвани
валутни средства. През из 
теклата родина вносът на 
тези материали тя осигу
ри чрез обмен (за готови 
произведения), крето

разходват 
она динара, в жилищно
то, комуналното и пътно 
стопанство 59 милиона ди 
нара, от които само за 
електрифициране на сел? 
та 39 милиона динара- С

Да се спазва договора по заетост значителни

* НАРУШАВАТ СЕ И ДОГОВОРА, И ЗАКОНО 
ПРЕДПИСАНИЯТА ПО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

и да се провеждат раз
говори с кандидатите, из
пълняващи условията на 
конкурса. Засега гази ини 
циатива не среща необ- детелствува за „покритие”

на вноса и износа.
Кожопреработвателна- 
трудова организация 

„Братство” от вноса обез
печаваше сурови кожи за 

_ _ преработка- През 1981 го-
Трябва да се напомни дИНа този внос напълно е 

накрая, че въпреки труд спрян. Засега . се внасят 
ните икономически усло- най-необходимите медика 
вия и неблагоприятности, менти, 3 0 § а
в Сурдулишка община се ходват незначителни сред- 
създават реални възмож- ства н
ности за още по-ускоре- Очевидно е, че димит- 
т°- Т/т^ На работа' ровградските стопански ор 
ПР?1ГЧЯ^° момента се танизации напълно прила- 
реализират значителни ка гат на пояктитса мепките 
гшталовложения за раз. ™т Го„оР”ката ?™би
ГтРеЯ^щ”оасГГ„гСоВие “че „^„и^иГ

кви?оВса°РГМачка™ца”а' ХИ Са’доста добРи- б« 
т са- „мачкатица , спорно е, че има все още

^К-ощана , „Галеника", много резерви, които те-
„Нети семптембар" щ дру първа трябва да се опол-

^ зотворяват-

При това и занапред в 
областта на заетостта про 
личават редица неправил 
ности:

Темпът на приемане наоткапиталовложения 
7 321 000 динара очаква се нови работници в Сурду

лишка община е на задо 
воляващо равнище. През 
изтеклата (1981) година 

разованието и културата според плана е трябвало 
да бъдат приети 267 нови 

Отделно място в развой работника. Само за девет

сви

ла бъде подобрена здрав ходимата подкрепа. Един 
ствено Власинските воцо 
Централи и „Власина— 
продукт" се придържат 
към тези препоръки.

не се спазват 
мерилата и критериите, 
Утвърдени с Обществе
ния договор по заетостта, 
както и самоуправителни 
те актове, конкурсите и 
обявите се настройват за 
отделни лица, често се 
ползуват „връзки" и про
чие. Всичко това създава 
определено незадоволство 
сред незаетите, тъй като 
между тях им а и такива, 
които чакат работа и до 
десет години.

Общинският синдикален 
съвет е изпратил до всич 
ки трудови организации, 
местни и трудови общно
сти Преглед на незаетите 
с инициатива да се спаз 
ва кой колко дълго чака 
работа, какво е социално 
то му положение, както

ната и детска защита, об та

месеца на същата година 
са били приети 286 работ 
ника, което свидетелству-

ната програма заема по
следователното осъществя 
ване на икономическата 
стабилизация-. Както то
ва бе изтъкнато на събо
ра, развойната програма 
е обоснована на реални 
потреби и , възможности.
Обаче при затруднени ус 
ловия на стопанисване ну 
жна е пълна мобилност 
на вецчки участници в 
осъществяването й- За да 
се увеличи общественият 
продукт с 8 на сто, както работа-

ва За преизпълнение на 
плана в тази област със 7 
на сто. Счита се, че до 

тозикрая на годината 
процент е нараснал с още 
няколко пункта.

Освен приетите на пос
тоянна работа, през 
ветмесечието на миналата 
година са били приети на 
временна работа 193 ра
ботника, което ще рече, 
че на всеки двама, прие 
ти на постоянна, се прие 
ма по един на временна

де-

ги-
Ст. Н. Ст. Н.
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Брой 1297 
Година XXXVIII 

8 януари 1962 
Белград

ОТНОШЕНИЯТА В СР СЪРБИЯ

Ръководствата и членовете на Съюза на комунистите трябва да създадат усло 
™я, че несъгласията за единството и единението в СР Сърбия възможно веднага да 
се преодолеят в интерес на работническата класа и равноправието на народите 
родностите

МИЛИВОЕ ТОМАШЕВИЧ

стигнало до такова надделяване и това в 
полза на федералния компонент, а за смет
ка на единството в СР Сърбия- От друга 
страна, според критиката, която идва от 
Войводина, отделни хора в републиката 
пожелали превъзмогнатата практика на 
централизма, която застрашавала автономи 
ята на покрайнините.

и на

що така не било на задоволяващо равни
ще- Направени са и някои изменения в ста 
тутите на обществено-политическите ор
ганизации във Войводина, които не са в 
унисон с валидните републикански реше
ния, пък се стигнало до федерализация в 
организирането на Синдиката, Социалисти
ческия съюз. Съюза на младежта в САП 
Войводина, което и на заседанието на Пок 
райнинския комитет е оценено като неп 
риемливо. Съществува — както бе изтък
нато и реална опасност от сръбския наци
онализъм. Етатизмите и другите несамоуг. 
равителни тенденции и нерешени въпроси 
са главните носители на всеки пък и на 
сръбския национализъм.

Следователно, надвиснала бе опасно
стта от все по-голямо разделяне, от все по
вече пространства макар че не поради дей
ствителни причини) за недоразумения, а 

крачка клатушкаше се и до- 
ръково

Войводина и Сърбия. Така, че 
членовете на СК 

на Сърбия — диалогът между тях „все по
вече приличал на размяна на ноти, откол- 
кото на размяна на мнения". Като че ли 
някои
теп-.т на републиката не значи затвяпяне в 
себе, нито автономността на покрайнината 
значи разделяне.

Двете състояли се неотдавна заседа 
ния: на Покрайнинския комитет на СК на 
Войводина и на Централния комитет на СК 
на Сърбия оправдано предизвикаха 
бичайно голямо внимание в обществеността- 
Темата, с която се занимаваха тези два ор
гана — отношенията в СР Сърбия—- тлееше 
с години, а особено след контрареволюии- 
!онните събития в Косово. „Огъня” поддър
жаше животът, а в последно време го раз
духваха различните текстове 
ците, научните събрания, интервюта и кон

Окончателно

Комунистите и техните ръководства 
и СК на Сърбия и в двете покрайнини не 
трябвало да допуснат да се създаде небла
гоприятна политическа обстановка в СР 
Сърбия- Може би най-близко до истината'е 
мнението, че недоразуменията са нараства
ли затова, че (около въпроса за положени 
ето на покрайнините и републиката) е съ- 

в Съюза на кому-

нео-

ществувало неединство
Опитите единството Да се запази 

прикриване на неединството само уве 
Проблемите се 

така че „логи-

във вестни- нистите.
чрез
личавали
преплитали и умножавали, 
ката" на затварянето и разединяването ве
рижно се пренасяла от една област в дру
га —от икономиката в образованието, на
уката, културата, пък в сферата на законо 
дателството и т.н. Заради тези процеси ре
публиканските и покрайнинските 
— а както бе изтъкнато — и органите и 

Съюза на комунистите

кретни политически ходове, 
на споменатите заседания темата бе пое- 

там където единствено и може да 
органи на

трудностите.

тавена
се реши — пред най-висшите 
СК на Войводина и СК на Сърбия.

Очевидно на всички стана ясно, че 
отношенията между Сърбия без покрайни
ните и двете покрайнини не са правен въп-с вестникар- 

пък то-

крачка след 
верието между 
дители във 
— както заяви един от

най-отговорните органи
рос, нито може да се решат 
ски текстове и различни натисци

ните аогументи. Накрая така и стана, 
двете заседания имаше прекалено 
възбуждане, тежки пък и обвинителни ду
ми но в целия ход атмосферата бе демок
ратична, всеки можеше да каже онова, ко
ето е в сърцето

ръководствата на 
вървяли към атмосферата на взаимно неДо 
верир и подозрение.

от тях бяха забравили, че суверени- ГЛАВНАТА ПРИЧИНА НА СЕГАШНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ Е ЗАСТОЯТ В РАЗВИТИЕТО 

НА САМОУПРАВЛЕНИЕТОмного

Грешка би било, пак поради извлича 
не на поуки — от миналото за бъдещето, 
да не се анализира ролята на Съюза на 
комунистите във всичко това. Няма съмне- 

разделянето никога и никак не мо 
бъде в интерес на работническата 

благоприятствува за 
позиции на 

вижда

На всякого стана ясно че по-нататъш 
ното протакане на този проблем можете.
ЛЯ има далече досежни тежки после-липи 
че неконтролираните ходове и акции би мо 

да замести стихията. Затова в реше
нието се тръгна с политически методи, 
което втози случай 
„на открита сцена” 
пор. Преовлада становището, 
ваоянето и разделянето не може да се го
чеРд<5ега™ееНраз?овопиИпоИ сътлГ ™об разширяване ^
лем в тесни групи не били плодотворни. | та че г™™а^рбия и „ Съюза На комунис

тите на Сърбия е застоят в развитието на 
и засилването на

Работниците не

и главата му.
се заключи, че по- 

класаНа края може да
беди познанието, че работническата 
Югославия е единна и съзнанието че за 
нея за всички наши народи и народности

ки друг интерес трябва да °тс ъ

ние, чегла
же да
класа, че единствено 
засилване на статистическите 
държавната власт, която в това 
един от начините на своето укрепване и 

Почти абсолютно е съгласие- 
за сегашното със-

разискваниязначи
и принпипйален дого- 

че за зат

ОПАСНОСТ ОТ РАЗДЕЛЯНЕ ?А СтТКАФНАЕЕДИЖТВОТОМВПСрЕНТ

СЪРБИЯ

ета-самоуггр ав л ението 
тизма на всички равнища.

-
Все пак, най-напред трябва да^шд |

ветлят иробпе^,1е' да^язлезне ако не 
трудности не може Д е гъШите- Най- 

нагграви осн?вД” ад™абележките, отпра 
кратко кязаНо С ПОСледните години са 
вяни от СР 1л>Р°ия тенденции за

Гразотчаване и отстъпване от 
словото на^онс / констИтуциите ,

общественото възпроизвод- 
отчуждена от т*х, а

I овладяха над
ство, акумулацията е 
доходът се разпределя с решения на
ществено-политическите общности- „1во-
рец” на проблемите, следователно, не е ра 
ботническата класа.

На двете заседания, мнозина се опи 
таха да отгатнат и осветлят действителни- 

! ТР и главните причини на немилите нропе 
си Не е™ авният проблем в това, че чрез 

: различия и разисквания се стига до общи 
„ единствени становища, защото 03д*ачавС*

Трево-

об-
се

изразени 
разделяне
духа и
Конституцията на

СРС,
забранят различните мнения

забрани самото мислене. По кой начин Съюзът на комунистите 
е допуснал всичко това, когато се знае, че 
сам на себе си „предписваше" безпощадна

отношения, ко

Изпълнителния съвет и ДРУ ДОГОвори (за
ти, не е приет и по-голям брои Д Р . Социалистическите
развитието на енергетиката, За а Р Р и райнини същевременно са и съставни час 
шления комплекс, металопреработва ; ср с.ьрбия и конституционен елемент
стюбшенията, водостопансггвото, произвол федерацияТа. В тази двойна позиция на
;2еГа суровини.-.). В СР Сър6« * е I е изразе„а специфичността на

въпросът за поданство , ср Сърбия- Част ют тази специфичност е и
службите на държавната ОТ янната опаснос-г, един 0т компоненти

и взаимното И”Ф°Р““ те в ПОЛОЖението на покрайнините да над- 
° ЧУ делее за сметка на другия. Сега поправо се

борба тъкмо против такива
резолюции и уставитегато с конгресните 

се задължи именно на борба за по-инакви 
Обяснението може Да се сведеношения- отношения.

на едно изречение: Съюзът на комунистите 
през изтеклия период не стана онази воде
ща и кохезионна сила, която постоянно и 
принципно се е борила за осъществява- 

които се определихме, а 
не мо-

автономни пок-

не на целите, за
— и това е очевидносистемата

спонтанно да се развива.
решен и
нос-гта на же

координ адията 
в областта на

бе казано на
(На 3-та стр.)ност, 

ране 
на — както

отношенията
заседанието — съ



Комунист
противоречия и в АРУ™/^^ Проб
лемите в другите среди нямаха та 
нива последици каквито са _тези в 
Косово обаче може да ги имат, а 
чие тези проблеми и нататък много 
бавно анализирам решаваме.

Поставя се въпрос — защо няма 
истински разиснвания в Оъю- 

номунистите?
Най-напред бих казал нешо по 

въпроса за количеството и чач1?07““ 
то в Съюза на комунистите. Мисля, 
че имахЪме3аинфлатоУрно ув=ние 

броя на членовете на съъоза на 
комунистите и че с Увеличението на 
количеството качеството не се еадв 
нватно увеличило. Случило се обрат 
ното, отворихме вратите на множест
вото частични интереси, а 
но развивахме идейната диФеРаац11а 
ция, нямаше достатъчно б°Рба аа 
мнения, нашите занлючения и А°НУ 
менти често възникваха 07Аеви° 0 
плодовитото общуване, диференциа 
цията, идейният разбор, узряването 
на идеите В борбата на мненията, 
лъ« и в кадровата селекция. А знае 
се, че само в такава сериозна твор
ческа работа в Съяоза на номунисти- 

до същинс-

ПРЕДКОНГРЕСНИ ТЕМИ

С диференциация 

до единство
такива 
за на

на

ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ И ДИЛЕМИ В НАСТАЯЩИЯ МОМЕНТ 
Франц Шетинц ви уж тенденции, но тези тенденции 

от групово-соостсилно са защитени 
В подготовната за Дванадесетия веничесния или държавния м°"°по'' 

нонгрес на СЮК са раздвижени мно- нойто има корен в миналото 'ези си 
го въпроси със съдбоносно значение ли още повече се засилват ано социа 
за по-нататъшното развитие и изграж- листичесните самоуправителни отно 
дане на системата на социалистичес- шения са слабо развити, следоват 
кото самоуправление. Раздвижени са но слабо защитени от обществаната 
сега, защото в периода между двата собственост, ноято още няма дос! 
конгреса, не е достатъчно работено тъчно дълбок корен нито в по-ширц 
в уреждането и преобразованието на ното общесвтено съзнание нит 
обществото. Но, да трътнем наред, практическите отношения.
Когато Кардел в „Насоките по разви- Затова съдбоносно значение 
тието.. . " написа, че е необходима обстоятелството как ще работят тези 
га-нататъшна практическа и идейно- институтции, а преди всичко как ще 
политическа разработка на нашата си работи Съюзът на номунистите в 
стема и че по-нататъшната разработ- тези институци за да поддържа по 
ка на системата е съдбоносен вьпр ложителните процеси и укрепва оо 
ос, ано не искаме да се стигне до ществените отношения, та трудови 
застой в развитието на самоуправле- яТ човен по-лесно да защити своята 
нието, до неговото постепенно суспе- позиция и разбие тези технократичес 
ндиряне. с това сипурно е мислил, ки и бюрократични тенденции, а пре 
поеди всичко, че Съюзът на номунис- ди всичко собственическия монопол, 
Тите е създал генерална концепция с който тези сили се защищават, 
развитието на социалистическото са
моуправление, но че и по-нататък 
всички субективни сили е отговорен ИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ 
този проект и да се потвърди.

Франц Шетинц

вуват да се осъД1еотвява ръководе
щата роля на СН в' условията ~
социалистическото самоуправление. стигне
Кои са превъзмогнатите (еднопосоч каДпов подбор и по-добри над
пи} кмуникации и методи на работа ™ кадров подтанова нещо 
(команди), които значат отричане Ри лшна щ
на социалистическата самоуправител- р,огато един път Махмут Бана
на демонрация? поебиваваше в Словения в ана-Струва ми се, че нашите резо- ли преси ва ваш е впечатленИя бе
люции може да бъдат добре напи- а страхува, че в средите,сан,и и въРху с=е да няма забе- = че се^ тадда малъН
лежки, а пак да нямат никаква пран членовете в Съюза на ко-
тичесна стойност. Някои' отг РТцН0 мунистите и не знае как това кри- 
вищата на XI конгрес на С К в съзнание на работничесна-много неща останаха само на хар- ™ческо съзнание и р с п.ро6ле_
тия, защото не бяха последвани от та к Ш н ГТЯ,НР Дз ка-
идейна борба, защото липсваше “х На Бак^ Е ме ™Удва детотова плодотворно общуване вътре в зах на ьакали е у уд _
Гт,юза на комунистите и общество- подчертава въпроса за процента
Й пък не ГожГа нито да сеШреали- макар че "е м^еше че това е
зират. За реализация на становища идеално Решение _ 

идейна борба, потребна която пребиваваше
м какво става с политическата актив

ност на трудовите хора, какво е 
политическа активност вътре в Со
циалистическия съюз, Синдиката и

има

с СЪЮЗъТ НА КОМУНИСТИТЕ И ЧАСТ
за средата, в 

а не питашеЧесто се поставя въпросът дали в та е нужна
ИМАШЕ ПРЕКАЛЕНО ПОВТАРЯНЕ, някои часТи на СК преобладават час е диференциация, не в смисъл на

А МАЛКО РАЗРАБОТКА И СЪШИНС тичните интереси. Казал бих, дори, че разбиване на нашите редове, но
КА БОРБА в отделни партийни среди преоблада смисъл на създаване на единство

ва плурализмът на частичните интере Въ3 основа на съзнателното познание 
Не може Съюзът на комунистите си и диктовката на тесни партийни ак и убеждение. На нас не е ни потребно т- н- и въобще каква е политическа

някакво идеално единство, но единст- та Работа в тези среди.
Ние за нашето общество казваме, В01 което се създава чрез борба на ° Косово изглежда така е и ои-

достатьчно само свободата менията, с голямо твор>чесно усилие, ло. не е винаги бил антуелн въдро-
какво е сазнанието на хората, 

е проце-

в

да прехвърля отговорността върху тру тиви. 
довия човек, който в този проект е I 
денлариран като носител на своето че не е
щастие, а в действителността това на изразяване на частичните интере критика, самокритика, оставки, дове- сът
още не е, не затова че не би искал, си, но че трябва да се борим засъг рИе или недоверие и т. н. Ако се но било по-важно какъв 
но поради много ограничаващи го ласуване на тези частични интере организираме тана в Съюза на ко- нтът на членовете в Съюза на 
фактори, не само обентивни но и су- си и от тях да извлечем съвместния мунистите, тогава падат табу — те мунистите. С подобно 
бективни —1>■ и това от онези в самия общ интерес. мите и всичко отрицателно, което срещаме и в някои други среди.

Парциалните интереси трябва да днес имаме в Съюза на комунистите Като че ли на някои другари още 
Считам, че Съюзт на комунистите уважаваме и анализираме, но и да и Което понякога ни прави повече не е яоно, че социалистическото са- 

има право сега да си посатави въпро се борим против тяхното изкривява партия отколкото съюз. моу прави тел но общество не може
са дали е изработил проект на свое не или лъжливо тълкуване, да имаме На място е и въпросът дали сме Да се изгради, че обществено-ино
то възобновяване и на своето прие- умение да се издигнем над тях, та създали истинска атмофера за така комическата позиция на човека не 
пособяване към съществените проме да можем демократически да утвърд ва борба на мненията и дали сме може да укрепва, ако революцион
ни в обществото, и как осъществява им съвместните интереси и да видим организирали същински разисквания, костта и общественото съзнание 
този проект? Той трябва идейно-тео перспективите на по-нататъшния нап наПрИМер за истинските-причини за свеждаме на процента на членовете 
ретичеоки и практически да разрабо редък. Условие за това е Ььюзьт на събитията в Носово. Мисля, че това в Съюза на комунистите. Това мо- 
ти своята роля, позиция, своя метод комунистите да бъде способен за та не се заВЪ|рШава на опитите или от- же да се постигне само ако се добре 
на работа. Дали е сторено това. Спо къв творчески синтез, в него деист делиите случаи. Същинската причина оспособи Социалистическият съюз 
ред мое мнение имаше много повтар вително да има критическо съзнание за СъбИтията в Косово, според мое и за изграждането на нашите со- 
»не, на онова което е вече записано на работническата класа и на трудо м,нение — а за Т(0ва писа и другарят циалистически отношения се ангажи- 
в документите на XI и другите конгре вите хора, защото в партията в Ц]ува.р — намира в дълбоката рат и безпартийните относно мнп- 
си на СЮК. а не е имало действител- нейната пратиха и документите * пр7 паа°ст меж8а Нб“раВт^”Хн0 оинството хора
на идейно-теоретическа и практичес- не бива да доминират частичните ин „Етическите сили и масите Но на Р

поне. не е имало теркюи.^ ^ ^ дздп) време някои нас, които така мислим вече прех- РАБОТНИЧЕСКОТО

В такава обстановка Сьюзьт на ко- Ръководства често са носители на ег че^гамеНакцант В^а6 второш^нени 
ЗоИиТзанлючеч^бСЛт°овАа намисля6 Не™3' На3аЛ биХ’ - точно^зТнои Работническо мнозинство сшо

да линвидира самият себе си, както ция. няма достатъчно идейна борба ^Ее°™лиТз1шптп °ТА ™КЗря™пиМН0Г<? В наш^те Донумен
желаят нашите врагове, но трябва да се издигне това критическо съзна * Сп,г^'тоаП10Т0 ТъКМО в Условията ти. Разисква се за работническото 
да направи ходове, които ще го на- ние на по-високо равнище, да се из ^ съществуване на такава пропаст мнозинство, но това е често свърза- 
правят истинска вътрешна нохезио- дигне способността на партията да може да _се опира върху ма но с някои бюронратично-струнту-
нна сила в обществото. Хората го води битка вътре в плурализма на са СИде' на които оюрократично-техно- рални критерии. Нормално, аз съм 
признават като исторически най-отго моуправителните отношения. Именно, кРатическите сили не позволяват за това да имаме възможно повече 
ворен фактор, а най-отговорен факт до единство на погледите и акциите чРез социалистическата самоуправи- работници в Съюза на комунисти-
ор може да бъде само ако тласка не- може да се стигне само по пътя на телнд демокрация да засилят своето те, обаче питам се дали самите
щата напред и ано се бори този про творчеството и по демократичен нач пРисъствие и своята роля в общест- работници буквално донасят крити-
ект да започне да живее в практика ин, а никак не с монолози или дори вото- А тъй както бюрократичните ческо съзнание и дали работничес-
та. Със съдбоносно значение е обсто с директиви извън процеса на творчес сили’ в обстановка когато би тряб- кото мнозинство в СК със самото
ятелството как СК ще действува в ката борба на мненията и търсенето вало сами Аа се намерят на подсъди това значи и по-благоприятна об-
политическата система, та да на нови и по-добри решения, извън мата свамейка, те гонят врага —то Ществено-мкономическа
се ускори развитието на обществе отношенията на взаимното доверие и ва е общоизвестно. обществото. Известно
но-икономическите отношения върху зачитане силата на аргументите, поз
основите на обществената собстве начието и доказателствата на практи ГЛАВНИЯТ ПРОБЛЕМ НЕ Е ВРАГЪТ,
ност и социалистическото самоуправ ката. НО НАШАТА СПОСОБНОСТ ИЛИ
ление. Какво ще направи СК, та цял НЕСПОСОБНОСТ
ата делегатска система да започне ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТАНОВИЩА- 
да действува като фактор на ко- ТА Е НУЖНА ИДЕЙНА БОРБА 
хезия на отделните части на сд 
ружения труд.

по
мнен и е се<

СК.

ка разработна или, 
достатъчно такава! МНОЗИНСТВО 

НЕ Е СТАТИСТИЧЕСКИ ВЪПРОС

позиция 
е, че в име

то на работническото мнозинство 
някои страни направиха най-големи 
деформации в
ничесното мнозинство трябва да се

Другарят Нардел пише, че врагът уГано^ваГмноаинство
че е нашият главен проблем. Главно то работници сами __ взаимно т

Отново се позовавам на другар* е нашата способност или неспособ- зани в едмени» тп«л и Лк
„ _ Нардел, които бе казал, че конгрес- ност да се организираме да решава- рптп __ „ с аИя ТРУА и в общест
В обществото съществуват силни Ните резолюции и другите документи ме нещата, да превъзмогваме и п»- та 611,437 чоситоли на своя

технократически и бюрократични тен не представляват нищо ако ..висят шаваме противоречива за които ста И ТВОрци на св°ето бъ
денции, които разбира се. действуват във въздуха” и ако лиепва плодЕ на дума Е преди всичко с това ла и
като фактор на дезичтерграция на творно общуване вътре в Съюза бием врага А ние не сме йлаЕ е И 8 л°Аготовва7а за изборите
обществото или-във връзка с това на комунистите и обществото. А временно анализирали проблемите и 81Щ°ТаКаиМа'услоЕноказано'6ю-
— като силен фактор на етатистичес какво е това плодовито общуване, противоречията в ЕвГГЗ» рократичнонструнтурални критерии:
ката централизация. Това не са никак какви методи на работа способст- това, че имаме такива проблеми и г ,

1на з-та стр.)

в

в

социализма. Работ-



Комунйст 3о

С диференциация до единство
(От 2-ра стр.(анкета в^овени" показа Тто"^ ™ °бЩеСТВ° ИЛИ не сме? Е«на

те1асами”наСТсебеТсиПпрЕ^ъ^1^<т

основнитеК1сЯтойнс>с^11ИСнаТ том А°баеТЛа°’ "^^^^^голямо” значение "на

ятетг: «™т;
тенденцияТОноЖ?ЛаНИе' отко™°°°"катоТейивит^^т“обаче СъЗНанИе' 
тенденция, ноято може да бъде 
ваме това.

че не можаха да надделеят този 
често предварително се определят партинуляризъм. Кардел бе казал: 
и възрастта и пола на кандидата „Недейте си прави 
или делегата. И тогава се оплаква
хме» че младите мълчат. А когато, 
да кажем, младежта разиснва по 
парливите обществени проблеми и становка Да се 
малко „по-тясно” постави проблема, °РеАни> частични интереси . Органи- 
тогава веднага казваме: как разис- за^ията на СН в една СОСТ не е 
и ват така, па те не разбират някои 
постулати на социалистическото об
щество. И така веднага им се пос
тави пречка, а ведно 
поне така пише въ;в всички 
материали
дите къ.м революционност.

илюзии, че 
Съюзът на комунистите вътре в ед
на организация може във всяка об-

издигне над тези

И това е
твърде опасна. Ние трябва да съзна- абсолютно 

съставна част на цялостта на Съю
за комунистите. Ако някаде органи
зацията на СК не е достатъчно сил-

самостоятелна, тя е

кото Об^тво Т най'опасна е тенденцията, ноято захвана по-широ- 
“°™ ° Пък и много Ръководства на СК — че се харчи по-

™ “ предулренад8ние?^Защо°неМзаЛитах-

а°“Те™ огаГа ^тговоренГ^ 
™ . сигурно ме моше да бъде мнозинството наши трудови хо
ра, но наи-голяма отговорност трябва да понесат тръноводите сили 
обществото които определяха насоките на развитието, ноито се не- 
класираха за едно, а в практиката се случваше друго

искаме
на нато кохезионна и свързваща си
ла, тогава трябва да интеревенира 
критическото съзнание, ноето идва 
от общинската организация или до- 

Мисля съддо тана, че имаме по- ри от Централния комитет на СК. 
вече обществено ангажирани жени, Но, не може да се каже,

СъЗ- наши
да стимулираме мла-

че това
е налагане отвън, защото Съюзътотколкото успяваме според тезив

механически критерии да ги вклю* на комунистите е една цялост, 
чиме в нашите структури. Обаче,

Понастоящем удребненото сто-Този манталитет е най-опасен. Той трябваше да захване и 
обикновения чцвек, макар че мнозинството още се бори да покрие 
основните потреби, пък това ,,потребителско поведение” 
на опасно, така разорително. Не може, значи, сега да 
всички трудови хора, обаче съществуват някои среди и някои катего
рии където действително има много неморално. Когато вече говорим 
за стабилизацията, за икономисваното, неморално е да строим луксоз
ни обекти, палати, да организираме скъпи манифестации, 
купувахме съвременна технология.

Когато за вкосана съоржения давахме далече кад възмож
ностите на нашия баланс, нима тук бе виновна някоя правна нордма 
или „отминахме” поведението, което трябваше още вчера да приемем, 
че може да се движим само в рамките на възможното — създадения 
доход. Мнозина и сега още не приемат това поведение, а ние не ги 
принудихме да направят това. Ние в Словения сменихме директор за
това, че за производството на хартия взел дърво, ноето не било об
митено, в някои други фабрики, в други части на Югославия, за танова 
нещо нямат нито декларация от митническите органи. Защо в различни 
среди имаме различни аршини за едно и също нещо? Липсва и та
кава последица ноято ние приложихме, а това е единсвтеният начин да 
се обезпечи приемането на това повеление и успешно да почнем борба 
против потребителснижт маниер-____________________________________

не ги изчамираме, защото ги тър
сим във форумите, а във 
в тези тесни рамки, често не на
мираме такива хора, 
сим.

форумите, панство няма достатъчно силни ин
теграционни процеси, организацитеоще не е та- 

обвиняваме каквито тър- на сдружения труд се затворят в 
свсите граници, а ние мъмрим ко
мунисти в тези трудови органи
зации, че нямат сили да се издигнат 
над това и чакаме. Мисля, че в 
такава обстановка трябва да се

вместо да СЪЮЗЪТ на КОМУНИСТИТЕ Е 
ЕДНА ЦЯЛОСТ

В много материали, в заключе
нията, се казва, че първичната ор- 
ганизащгя на СК би трябвало да вътре в Съюза на комунисти-
бъде обществено-политически субект те, пък дори и на Централните ко

митети и другите обществени си

стигне до интервенция на другите

в своята среда. Ще припомня пак 
на едно размишление на другаря 
Кардел, когато говорихме за това 
кан да се превъзмогне партикуля- 
ризмът на „Горенье” и 
които имаха съвместни работи, оба- месни познания и акции.

ли, преди воично на науната. Раз
бира се, интервенция в смисъл на 

„Искра", инициативи и порбив на нови твор-

Изход трябва да се намери
не би можало по-инак да се обясни, но 
като отпор срещу конструктивната акция н 
решаването на проблема съгласно Програ
мата и политиката на СЮК.

конгресните документи. Цитатът от Резол
юцията на Осмия конгрес на СК на Сърбия, 
прочетен на заседанието на ЦК на СК на 
Сърбия, цялостно дава тази основа: „Необ
ходимо е постоянно да се развива социали 
етическата самоуправигелна автономия 
същевременно да се развива и укрепва еди 
пението в Социалистическа република Сър 
бия върху самоуправителни основи. Реше 
ния трябва Да се търсят в по-нататъшното 
развитие на социалистическото самоуправ
ление и делегатската система В сдружа
ването на труда и средствата и самоуправи 
телното споразумяване и договаряне върху 
основите утвърдени в Конституцията”.

Историята, обаче, ни учи, че от поли 
тическите лозунги, и становища 
за ако липсва вскидневна принципна ра 
бота и борба на прогресивните сили за тях 
мото осъществяване, ако всички заедно не 
се стремим към единство и единение, не 
само че е предписано в Конституцията, но 
затова че го чувствуваме като жизнена по
треба... В заключенията на двата партийни 
органи сигурно ще бъдат назначени трудо- 

задължения, с които пред комунисти-

(От 1-ва стр.)
На едно или две заседания не може 

всичко да се каже и репш. Но на тези за
седания проблемът наистина бе осветлен 
от всички страни. На всички стана още 
по-ясно, че разделянето също както и ета- 
тизмът, сепаратизмът или централизмът по 
стапят под въпрос съществуването на Юго 
славия, а в това , и когато би искал никои, 
не смее да навлезне- В дълготрайните и гла 
вно принципиални разисквания се издигна 
твърдото становище, че единството и еди
нението не може да се обезпечат нито чрез 
стесняване нито чрез разширяване на функ 
циите все едно на покрайнините или репуб 
л™ Знае се, че държавата и нейната 
нормативна регулатива не са същ^твсга е
ГГ=теФу=я е^с^ент нЛ^ 
ГГГдГс^зъГнГк^Ги^^

общ^твено-политически организапини това
така че единството и единениет Д така, че * социалистическите отждат с развитие на социа ^ ел
ношения. Със същата упор пя ....комунистите трябва да сепартикуляри-

Ако

и

няма пол

вите
те на Сърбия, а това значи и пред тези от 
автономните покрайнини ще се поставят 
■ясни задачи и отделно задължения. Съюзът 
на комунистите, а отделно неговите
ръководства, трябва твърдо да
стане зад този дофвор, да
прави всичко което е в силата му, 
така че сегашните несъгласия за единени 

решат принципно, изхождайки от 
на работническата класа и рав-

Из

ТОЗИ случай и

за
водил
блемът след няколко на-
постави 
последиците
' ОСНОВИТЕ НА ЕДИНЕНИЕТО СА 

СЛОЖНИ
Основата за

ване на отношенията 
покрайнините

ето да се 
интересите
ноправието на народите и народностите.

от съществуващото положение трябва 
да се намери. Оставането в „бункеритеКонституцията и в
ход

я има в
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Югославия и светът през 1981 година
шения- Застъпвайки се за ДОбР“ 
ранения Югославия праве“^0дан- мо онова, което огромно мнозин 
ство на необвързаните страни от 
нея очакваха и това. на което 
свикнала. Това се отнася и за из 
вънреднбто министерско 3^?еДа 

Координационното бюро
страни (Алжир 

април 1981), посветено на Нам» 
бия. и там необвързаността изи 
гра една от „класическите 
роли: застъпваше се, п°'п°вл??° 
вателно от когото и да е, за дъл 

отсрочваната независимост 
последните колонии

онези бизарсхващания се опират 
ни, но същевременно природни 
емигрантско-терориситчни съю- 

които, когато би могли, ра
би разформирали Югосла

политиката на необвъР-Д-р ГАВРО АЛТМАН стижа на
заността, акционната способност 

1981-ТА ГОДИНА посрещнахме на движението е угрозена от меж
без Тито. Тази загуба се чувству- дународните стълкновения или
ваше в международната дейност войни между някои необвързани
на Югославия повече отколкото страни. Както и от нахлуването
в която и да е друга- Разбира се, на интересите и менталитета на •
безсмислено би било да се пре- блоКовете в неговите редове. Юго свързани
мерва колко Тито създаваше вън славИя НИКога не е претендирала ни напомнят. че нашите уси-
колко из°р™ТявашеНинтер1сиатТе'на “Семето на"необвъртдаите“ по ̂ ия в дако^нГс^изТщ

Ги отот^и
то. В тази щастлива връзка Тито би била Проитвоположна на ®ъв а а недоразуме
и Югославия с десетилетия бяха природата Му. Но тя е един от гат ^Рт вражески шшерения, 
синоними. 1 итовият опит И авто- основоположниците на движение- е, »0 в * ра В Р . 
ритетът му в света значително то ПонеЖе се е отъждествила с уе на?ъСеливо^Тълкуване а на
^™наа ™а!ската^ън1^на Жр^ваи^ТЪе^о™ съ? ДРугото чрез Решително противо- 
н^нейнат^н^^ис^мост и соли “”^”0 съ^времен "^Резултатите на в^“Нда°се из

г^л"ГоГнЛГр%7.г,г..-
— дълбоко е вкоренена в приро- 1 » аР неблагоприятните те срещи, макар че и тези дан- 

съзнанието на нашето об Р??„и „понеси в света харак ни са значителни и показателни,
щество. Но авторитетът.в между ”°ла“ратпи Р„е с декошонктура, По-важно е да се забележи, че
народния живот не произтича ав теризиращи ле Д зяСИЯени интензитетът, и ако може така да
тематично от ценността на една “а несъответствия “ се каже, качеството на държавни
политика, но и от определени уси стру*турнв гоприятно влияят ческите комуникации на нашата 
лия. Сигурно е, че в този смисъл ш° така »е°лаг°врия™'3всеГ1ще с?рана беше на известното равни 
Югославия без Тито трябва да по- ВЪ^ХУ много нетна ще и че разнобразието на тази
лага много повече усилия, зна- ГГ™!* югославска икономика комуникация е в унисон със необ 
ния и имагинации за да запази уязвима юго икоиомически вързаната насоченост и трайните
равнището на влиянието си върху газоира сс. п й. цеЛИ На Югославия,
международните връзки, за което '^пеми П™"* на домашни През този период — както ве
ни така често говореха, с приз- домашни ре- че е казано: труден - и . самото
нания ИЛИ със завист, че надми- причини и а ат д а р ангажиране във Вояка акция, на
нава размерите и силата на стра Г^ кяже че състоянието на сочена към премахване на акутни
ната ни. От интерес ни е Да се „ъ_ силните и ли те или смекчаване на дъдгосроч-
запази вече достигнатото равни- Дру™Т('важш^стопанстваде!ству ните международни кризи в кеж- 
ще на нашето присъствие в све- за нас важни нашето дународните отношения може да
та. Не е нескромно ако твърдим, Гво както би било наив- получи по-голямо значение. Безче това е от интерес и на много сто с ^ както ои оило ите олгед на това дали акцията има
други страни. Мисля, че може да ™ р“ слабости — ако или няма непосредствен успех
се каже и това, че Югославия в ак0 не такъв ангажимент е принос къмпериода след ,Тито главно успеш- би -^л™траини или ако не възможност да се за
но запази завоювания си престиж °и се премахвали не ци ошш ,
и влияние, но безспорно се чув- Фактор във външна- пази афирмацт МисЛя. ча
нГесилиГ3 °Т СПОМеНа™те Н0‘ Т нТример:’ уравновесената раз- юва може да се каже за ангажи 

При ^ва трябва да се изтък- мяна с главните региони в света Райето на Югославия и нейните при това тряова да се петък м„тпк пячвипмютте се представители в „големите меж
“• шгтГ„ая«“Гобс“яе страни) ^ГюгосГиГи^^не са ^одни работи. Ще посоча са- 
™лстГне ни благопрнятевуваха. мо икономическо, но и политиче мо някои по-важни примери.

Когато отношенията между ве ско значение, а по-крупните ипо- 
ликите сили се влошават (а вече трайни нарушения на тази отно

сителна уравновесеност икономи 
чески и политически би били не 

Юго- желани и неблагоприятни.
В света, съдейки според ко

ментарите и изявленията, преобла

зи,
душно
вия-

Няма причини да се надценя- 
тези сродни, понякога и вза- 

явления. Все пак
ние нанеобвързанитена

шната

го
на една от

Движението на небовързаните

вИт№сенетоена консензус за Кам 
пучия или Афганистан, но голямо
мнозинство ОТ нег?дВЪ?3ачитв страни търсеше и в Обединените 
нации, и на други места, и във 
връзка с тези „случаи да е 
спазват същите начала, вградени 

техните съвместни документи 
от които се ръководят, например, 
при осъждането 
експанзи(онизъм.
Югославия това са принципи, ва
лидни навсякъде и за всекого.
Г#

дата и

в
на израелския 
Разбира се, за

В Канкун (октомври 1981) за
почна, засега
диалог Север — Юг, в който учас 
твуваха и някои страни, които по 
икономическата си развитост се 
намират, както и нашата страна 
кякъде в средата: до известна сте 
пен все още са Развиващи се 
страни, но същевременно завою
ваха качества на „новоиндустриа 
лизирани страни". Заедно с оста 
налите необвързани страни, -Юго
славия се числи към ..политичес 
кия актив" на развиващите се 
стоани, който най-ясно изразява 
техните интереси, но е и наясно 
че пропастта между развитите и 
изостаналите страни е най-драма 
тичното противоречие на нашето 
време, което обезателно трябва 
Да се преодолее чрез споразумя
ване, ако не се иска катастрофа

С това познание 
Югославия се вклчи 
шенното. но все пак някакво на
чало на диалог Север — Юг.

доста ограничен

съществуващият престиж

Срещата на министрите навън 
шиите работи на необвързаните 
страни в Делхи (през Февруари 
1981 год.) в контекста на влоше
ните отношения между великите 
сили, но и в специфичните труд 
ности на самото движение на не 
обвързаните, получи необикнове
но значение. Необвързаните стра ргятт 
ни със заключенията от Делхи от КонФеренцадтГ за еврейско
ЗГ°п«2 1катс>ИХ,Съвест Лна.И<^юв?2 ^ГГ^ТъЕга”
ството”. Всред оживяването на шсо амер„к° нска?аСЯНКконфрон?Г
студената воина правят опити да ЦИЯ. 'В неблагоприятните
се улесни свързването ид разкъ- необвързаните „ „ ® Уеловия
саните нишки на преговарянето <,л НКИРНЯ неУтралните
Може би още по-значително е, че ха вгичк„ ^ Ренцията гграве-
министерската среща твърде пре направи за опазван^0^^6 Да Се 
цизно и категорично реафирмира преговаряне Ппи тАП ПОД Са на 
основните стойности и дели на— рл получава-
необвързването като независим**3 в<*1"°жг"ля“° Разбирателство 
фактор в международните отно-ВропейсР^ стра°^. е^аде на

конфронтацията., но и място, къ 
дето се предлага замяна 
Двете велики сили, които най-се 
тне се намериха и около

дългЪ се влошават), аргументите 
на силата се стремят да изтлас-

и убеждениекат силата на аргументите, 
славската външна политика не се 
опира пито върху военна сила ни 
то на голяма икономическа мощ, Дава, мнението, че „преходният пе 
но предимно върху добрите аргу- риод” след смъртта на президен- 
менти, конто споделя с толкова та Тито в Югославия беше „ми- 
необвързани страни. Парадоксал- рен" и „разен". Това мнение съ 
но е, че конструктивната между ществено не е нарушено ни след 
народна мисия на необвързаност- събитията в Косово, за нас бол
та никога не е била по-необходи
ма отколкото по време, когато 
международните отношения наве дестранни 
ликите сили се влошават, а нико 
га не е била по-трудна, нито по-

в несъвър-

ни и поучени, които за повечето 
разумни, обективни и опитни чуж 

неблюдатели не бяха 
трудно разбираеми, а още по-мал
ко алармантни. Това не значи, 

сложна, отколкото в такива усло че няма. противоположни мнения, 
вия.'И движението на необвърза- че не оживява и твърдението, че 
ните не е без слабости. Макар и Югославия е изкуствено, Версай- 
почти праволинейното увеличава- ско творение и че затова отслаб 
не на привлекателността и пре- ват връзките й. Върху подобни

за, нея.

Комунист вторатамаса за преговаряне, в Женева 
имат двойна задача: да търсят 
взаимноизгодно решение за ениг 
мата „евроракети” и непрекъсна
то да обясняват на загрижена Ев

Председател на Издателския съвет на НИРО „Ко- 
муикст”: Добр»<ли Чулафмч.

На Измагааскмщ с^мт (раддкцм»нкя отбор] на 
■емчкм издания ив востммн ^Комунист": д-р Антон 
Кратуни.

Директор и гловен и отговорен редактор на венч
ан нвдамня ав „Комунист": Велко Ммладиновмч.

Редакци* ма изданието на „Комунист" за Сърбия: 
Сава Кържавац {главен и отговорен редактор], д-р 
ЯЬвмрад Джорджеамч (зцмастммк главен н отговорен 
рццакеар). боямв Аатуновмч. Велимир Филмповмч, Рас- 
т*в Йааетнч, Свободен Кджкмч, Ммхайло Ковач, Об- 
рад Каонч, Ново Мвркович. Зорида Ствмимировмч и 
Ммлеитме Вуксамевнч.

вред седят е л м Издателския съвет на Изданията 
ив „Комунист" ав СР С>рбия Мария Тодоровчч.

Севраешр вя редакцията: Сномеккв Тоналсвмч.

Адрес ке редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
Енгелс 11, телефони: центрела 335-061, секретариат 
320-104, НОВИ БЕЛГРАД. Бугеовар Ленина 6, Телефон 
627-703.

попа възможни* неуспех в това 
начинание. Тази, загрижена Ев
ропа може вече утре да стане по- 
важен Фактор на споразумяване
то отколкото което беше вчера. На 
това поле и Югославия безспорно 
се намира пред нови задачи.

Издава: Издателска трудова организация „Кому
нист".

Печата се на сърбохърватски, 
сръбски (кирилица и латиница], 
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски. унгарски, словашки. румъиски и руеннеки език.

Излиза в петък.

относно хърватско- 
на словенски, маке-

Данните показват, 
палата година още повече укре
пихме връзките си с поборниците 
за социализма и с останалите на 
предничави, демократични, нацио 
налноосвободителни партии и дви 
жения в света.

че. през ми-
С указ на президента на Републиката от 22 декем

ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Ордом на
родно освобождение, а с указ от 22 декември 1974
с ерден братство и единство със >тем ■оц.



СИГНАЛ

За безотговорността - „кръвен данък“
Зимен сезон е- Турис

тическият сезон отмина.
Оживлението по пъти
щата значително спадна, най-различен 
За съжаление произшес
твия има и по-нататък.

В Димитровградска об 
щина почти всички не- леко 
щастни случки в движени 
ето се случват в града и 
на международното шо 
се Е—4, което тук мина 
ва- Прави впечатление 
фактът, че през почивните 
дни, когато движението 
е най-интензивно, й път-

строфи са и животински, Регионалната СОИ за пъ 
те тяги и тракторите, с тища в Ниш, но до мо- 
които мнозина превозват мента т.н. „черни точки” 

материал. все още са незащитени и 
Така, трима души загуби отнасят своя „кръвен да- 
ха животите си, петима нък". 
тежко повредени, а 23 по-

чичо
ВЛАДО—

Сигналът на Димитров 
градската СВР е повече 

Най-загрижващо е.съзна от тревожен. • Той трябва 
нието, че броят на жерт да стигне до всички жи 
вите в пъ,тно-транспортни тели в общината, д а раз 
те произшествия в Дими вълнува всички участни 
тровградска община, вме ци в движението. Да се 
сто Да намалява се е уве вдигнат на активна борба 
личил, въпреки, всички :— за свеждане до мини- 
мерки. В борбата между мум, 
човека и машината засе пътно-транспортните 
га твърде често побеждава изшествия- Само така мо

гат да изчезнат пияните 
зад волана, само така соб
ствениците на трактори 
те ще започнат да употре

вою
ХОБИ

до изключение на 
проно-транспортните произ

шествия са най-много.
По международното шо- машината, 
се, свързващо Изтока и 
Запада, се движат автомо
били почти от пял свят. ли по някакъв начин да
Изминалата година ще се се спре пътната „война”!? бяват тракторите си за 
помни и по тойа, че три Универсална рецепта оран, а не за транспорт, 
ма жители на общината за резултатна борба с само така ще спрат ку- 
загубиха животите си тък отрицателните последици шиите по пътищата. Недо- 
мо в пътни катастрофи. от автомобилизацията още пустимо е с цената на чо 

Личните автомобили се не е открита- вешки животи да се пол
По-рано бе констатира- зуват машините, които 

нп я и сега се казва, че са предназначени за ора
почти всички катастро- не да „сеят” смърт по НЕОТДАВНА, когато по бава риба. Разбира се, че 
<Ьи в общината, се случват пътищата. Може и трябва сетихме село Горна Дър- това изисква и р абота, но
^ ------ катастрофи да жина, и когато попитах- на мен това ми прави удо

волствие.

Но не мотат ли жертви 
те да намалят? Не може

На помощ на рибаритепредоставят на управле
ние на лица ' с малък шо 
фьорски опит и слаба ква 
лификация — и така се
стига, до тежки катастро на международния 
фи. Загиват цели семей и то в населените места

през които минава
— Гоиндол, Желюша, Лу за безразличие и

Димитровград и рение, защото няма
ЩО по-скъпо от ЧОВЕШ
КИЯ ЖИВОТ.

тежките
се намалят решително- ме за председателя на 
В тази борба няма място ССТН в това- село, мнози 

прими

път,

пътяства. След като узнахме за хо 
бито на чичо Владо, узна 
хме и отговора на въпро 
са — защо неговите съсел. 
яни са ни взели за рибари

— Твърде често се случ 
ва — продължи Владо Ми 
ладинов — пиротските и 
димитровградските риба
ри, да не уловят нищо, а 
от това потоляма „беля" 
за един рибар не същест 
вува. Но тъй като всички 
знаят за моето хоби, за
почват да се разпитват 
къде живея. Сещате се 
защо, нали?

Без да ни казва чичо 
Владо, ние се усетихме — 
рибарите идват при него 
за да го помолят да изва 
ди няколко риби от ри 
барпика... _____ __

нина горнодържинчани 
взеха за —- рибари!? Да, 
за рибари, защото, както 

ни осведоми Вла

В димитровградската 
СВР казват, че са чести 
произшествията след упо 
тревата на алкохол. Съ
що така, не 
предизвикатели на ката-

ни-кавица,
Градини. Във връзка с 

1979 годи по-къ,сно 
да Миладинов, него най- 
често го търсят именно 
рибарите от Пирот и Ди
митровград, които тук по 
чти ежедневно ловят ри
ба в река Ерма- 

Преди десетина 'години 
се пенсионирах- Но не 
се бездействуваше. 
ках с нещо да се занима 

Тъп

това още през 
на ОС в Димитровград за 

компетентните
по-малки Т. Петроввпозна

м мин
8 Ис-
В*о и по-нататък.вам

като покрай самата къ- 
както виждате, — за 

да говори Влада Ми 
— протича Ер-

е
ща,

. ,почна 
ладинов 
ма, реших да построя ри 
барник. Реших и постро- 

Сега в неговия рибар
ник винаги има свежа ху

Ви
8
%о
% их.и
< В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАам Ще бъде построен още един 

микроязовир5Човекът, когото познават асми
1 но изминавам. Целия Дерекул позна

вам, всяко кътче, всяка педя, всяко

назначение — регулиране 
то на Водите на Ерма и 
Нишава, ще се открият 
И огромни възможности 
за развитие на 
особено ако се има пред

ели

През 1981 година започ 
на строежът на

в Смиловско
микро-честитки_ Много новогодишни

из Дерекула в навечерието 
— започна Да го- 

воои дерекулският пощаджия Мо-

СР Нашушковина и Звонци.
е човек, когото 

дерекулчани.
познават-, ко- 

стотици
и в

елементите

поязовира 
ле, а работите са къмразнесох 

на Новата година ДеТНаистина, почти не съществува 
човек в този край, който да не по- 

Мошо-пощаджидта. Познават 
околните села, защото 

им донася писма 
познават го и 

които донася пен 
— той

туризма;края-
През настоящата 1982 . 

година ще бъде реализи- 
подобен

вид непосредствената 
зост на бъдещето езеро, 
в която се намира 
от най-хубавите и най-ста 
рите манастири в 
край — Погановският 
настир, който вече дълги 
години е под защита на 
държавата. За 
ването на езерото в мест 
ността Боботан освен спо 

СОИ и много- 
инте-

знава
го делата от 
Мошо-пощаджият а
ОТ бащите-печалбари;
пенсионерите, на

познават го младите
вестници и списания, с 
познават го всички, а и

раи още един 
- план: Ще бъде построен 

1 микроязовир, край Пога 
новски манастир, в мест
ността Боботан.

'язовирът край Поганов 
ски манастир ще стру 
ва над 2,5 милиона дина 
ра, а инвеститор и този 
път е регионалната само 
управителна общност за 
водно стопанство в Ниш. 
Средствата пък за проек- 

обезпечила СОЙ за 
дейност в Ди

един

този
манов дел,

Момир Георгиев 
всички сията, 

им донася 
една дума 

най- т°й познава вейчки.
_ щастлив съм,

познават
А как и да не го

т-ято той ежедневно 
ГаТ° списания, вестници

махали в

построя-
носи

когато отида в 
селата, а хората с «етъргенмме 
очакват. Щастлив съм, че с е разби 
рам с всички дерекулчани, Все

„ .д^ужват 8 села, а седмицата да се обслужват Т. Петров
има само 7 дни. —

писма, 
отдалечените менатите

бройните туристи, 
рее проявяват и рибарите 
от общинската организа 

спортните риба- 
както ни осве 
готови да по-.

С- Моята работа . - - “®я^я?а|^рН0,
ХВкогДаа/РостКЛъм ”

Впрочем, аз тада р н я
20 години и свикнах с нея, 

който* ежеднев-

та е
комунална 
митровград, които възли 
зат на над 350 хиляди ди

ция на 
ри, които 
домиха, са 
рибят езеротоят, носи не 

друга- 
ша дели
а и с

Т. Петровнара-
Освен главното му пред *

километрите, СТРАНИЦА 7

8 ЯНУАРИ 1982БРАТСТВО



• р К У ЛТ У_Р А
■' ш

ИСПОЛИН ПО ТПОРЧЕСТОО
И ПО ДУХ

БИОГРАФИЯТА НА МИРОСЛАВ КЪРЛЕЖА

ГОДИНИ 

ВСЕОТДАЕН ТРУД V

(Мирослав Кърлежа 1333-1931) 1919 година, 
— най-забе

МАРКСИСТ и комунист от 
визионер-художник, революционер 
лежителното име на нашето съвременно изку 

писател и литературовед, Ми
7 юли 1893 година

ЮГОСЛАВСКАТА кул
турна общественост с 
тъга и огромна скръб по 
срещна вестта за смърт
та на световноизвестния 
югославски писател и кул 
турен деятел от Хърват 
ско Мирослав Кърлежа.
Още приживе извиси 
ръст, досегна 
на литературното творчес 
тво и удари печат на ця 
ла една епоха.

Комунист по убежде
ние, член на ЮКП и Сюк 
още от основаването й, с 
особено вдъхновение ме 
жду двете войни с перо 
и слово воюва за възтър 
жествуване на социалисти 
ческите обществени отно 
тения. •• ИШ

ство и култура, 
рослав Крълежа с роден на

В Заг™назия учи в Загреб, Кадетско Училище 
в Печуй (1908) и Военна академия в „Лудови- * 
цум" в Будапеща*

Като войник участвува в Първата светов
на война в Галиция и на Карпатите.

След Първата световна война започва да 
издава повече прогресивни вестници и списа- 

„Книжевна република", 
„Дан&с” (Днес)/

върховете

ния, между които и 
„Печат" и

През 1917 година се явява в хърватската 
литепатура с поемата „Пан".

Член е на Югославската комунистическа 
парти# от нейното основаване — от 1919 го
дина По националност е хърват.

С литература. като свободна ппо«Ъесия, за
почва ля ср занимопа от 5 янтари 1914 голина 
ттгч 4 септември 1950 година. О-г 5 сонтемвпи 
1950 година отав^ директор на Югославския 
лекомкогряЛически завод до емт.пття п».

Литрпатоп. тгоет. плмяиотщея^ол новед^ст, 
драматург, есеист и академик. Мирослав Кър
лежа е наш изтъкват оЛптеств«»о-политически 
и кудтупеч деен. От 1948 ло 1950 голина е на
полей ппедставител на Събопя ня Напоря 
н^тп^ттока Хт,г*ватско. чляр на Главни^ отбоп 
На Наподнист Люонт на Х%,рватс^г» тТ Югосла
вия. чдан ча Тлавниа отбоп не ССТН «а Югл- 
сдавил ч ^ввятско. член на УТяитпалнИ" 
тг>т на СЮК н Съюза на комунистите в Хър
ватско и по очи е.

С-ЪШО е напоя<»н ппедг*тав?л[тед в Стг^юана-га 
скуптнина на «ЬНРЮ, отбооник на Скущиинята 
на гг*ал Загпеб. пол председател на Югослав
ската акалемиег на науките и ю.зкусти^тя. рпел 
селател на Съюза на писателите в Югославия
И т.н.

В литературата навли- | 
за със смелата си борба | 
за социална правда. От 
първата литературна Щ
творба — поемата ПАН, Ц 
па все до романа ЗНАМЕ- Д 
НА (Застане) и бележки |||1|||||| 
те от Първата и Втората 
световна война (с авто- | 
биографичен характер),
Кърлежа с философско- 
разсъдъчното си „засича
не" в действителността ШШЬ&гждш 
ратува за едно по-светло | Щ
бъдеще, за по-хубав и ***^* «,
справедлив живот.

Кърлежа ратува по свой 
кърлежовски начин: с ва ще бъДе ДоСта трудно, ри необзорими. Литера- 
из^ъдчени движения и 3ащото Кърлежа—борец, турните му герои са от- 
гъвкава мисъл, подобно на Кърлежа—писател, Кър- всички обществени слое 
хирург, разрязва социална лежа общественик, Кър- ве, но с присъщото си 
та действителност и раз лежа—културен деятел и чувство да анализира и 
крива моралната поква- ПР-' е твърде трудно да синтетизира 
ра на буржоазното об- се РазДеди. Това е моно- нагазва в живота на тези 
щество. Кърлежа опис- литна личност, чиято из слоеве без страх, че не-
ва безиадежността, отча- яВа еДнакво е силна в лепото, гнилото, трагич-
янието, безперспективно- много области на човеш ното ще го отвлече към 
стта, за да открие пъти- ката дейност. песимизъм- Напротив: от
щата на светлия прогрес Кърлежоведението за- всяко нагазване в душев- 
и възход на човешкия дух. напред наистина ще раз ността на този загиващ

Творчеството му е ^ КрИВа богата ФиД^фска свят, той излиза с още
...... ^ °°е ? поетична мисъл на по-крепко убеждение, че
щшно IX Гпо?зия40 Мир°слав Кърлежа- За пътят към прогреса ’ ВО 
драмата^ критическата ’ чатателя — ученик, сту- ди през отрепките на дей- 

статия и есето Негови работник- ^ него- ствителността, която ме
върхови постижения ся- .творчество ще бъде ЖДУ Двете световни вой-
Хърватският бог Марс художествено свидетел- ни е и жестока, и страхо льрвагокият оог Марс, ство на една епоха, заре тна.
цикълът драми за Глемба деНа с много динамизъм '
Гп»..Яо ? агон!:я’ г°спода и повратности, с много 
лемоаеви и Леда, Завръ полети и падения на човеш

мш К0/* ф,ш«п Лапшо юг дух, епоха на безми-вич, Балада на Петрица 
Керемпух, На ръба 
метта. Банкет в Блитва,
Знамена и още други. А 
творчеството му е събра
но в 60 тома..-

тш
Мирослав Кърлежа

Дейно ^гчгяствчва на чип ча 77
октгомвпч 1951 гпдиня в Ядгпеб 
тпи, коитг» организира. Юг^чп^чск^та

Кърлежа и па други рпр.
академия

«а нячкчте и изкуствата, Югославски^ лх>к^и. 
когпр.йЬически здвод. Съюзът 
писатели и Дружеството на писателите на ХъР 
ватово.

на югослав.ол-чте

От 1917 до днес обнародва над 60

ри, художествени монографии, диспути поле
мики, статии и студии. У ’

Неговите произведения 
езика в 154 бройки, 
забележителните

книги

са преведени на 40 
а преводачи са били най- 

познавачи на Кърлежинатя 
литература — повече от сто души 

За своето исполинско дело полячава най- 
ТлаГимГ Наа™;-~ «™ата на Хърватско

Трудно е Да се обоб
щи Пялото значение на 

„ Кърлежа, като творец,
лостна оорба между два Още по-трудно е да се из 
свята единият загиващ редят всички негови дос 
и вторият раждащ се от тойнства. Струва ни се 
руините на загиналия 
свят.

за жизнено дело, носителгвнак,х™'™.”™л .ск ,зй
(1?79В г”)64 На СтРУжките вечери

натРТЛИЧе" ® с Най-вис0ките югославски приз
за заелртГз°аМнарздЕаа сДРуГарят Тит° ~ Овден 
Орден ня а”аР°Да ъ златна звезда (1950), 
(19551 па геР°и на социалистическия 
(1963) ОмЛ,Нн Р!ПублИКата със златен венец 
златен в^ц и единството със
звезда с ледта (1973) РД " На Югославската

на знанственостН(на™)ЮиГОСЛаВСКаТа академия 
та акадеТмиея на ^ште™™ " Сръбска- 
на академиите на Босна и Хт, ^вата’ член е 
на гора, Словения /в^вод^Г ка/““' Чер‘ 
на академиите ия д какт0 и член"
ГДР, УнгТия иНаР^™е И изкуствата „а

па па
на поезията

обаче, че в първите мину
те след неговото физичес 
ко изчезване, неСъдбата на много герои 

в произведенията на Кър 
лежа е съдба на цели об
ществени послойки, на 
цели класи, 
изправен ръст на литера 
турната левица той с ед
наква сила воюва и като 
писател, и като редактор 
на прогресивни литерату 
рни слисания, и каТо кри 
тик. Кръгозорите 
говото творчество Са из 
ключително широки, до-

Литературните може,
той

кри
тици и културни теорети 
ци тепърва ще оценяват 
твюрчеството 
грандиозен югославски пи 
сател. Тепърва ще се на
влиза в творческата ла 
боратория на един от най 
-силните умове в нашата 
литературна история и 
ще се произнасят

а да не кажем, че труд
присъствува и ще присъс 
твува, не само 
турата, но и в

на този Застанал с литера 
ку пурата 

на страната, защото при
носът му в общоюгослав 
ската

в

културно-литера
турна съкровищница е 
неизмерим.мне-

ния и съждения- Едно оба 
че още сега е ясно: то

на не-

Ст. Николов
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Младежка трибуна * Младежка трибуна ш
-

ЦЕЛИ ДВЕ 
ТИНСКА

ДЕСЕТИЛЕТИЯ „БРАТСКОТО ПИОНЕРСКО ХОРО” Е ИС ЗАПОЧНА РАБОТА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИЧЕС 
КА ШКОЛА ПРИ СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИ! 
РОВГРАДМанифестация иа братството

и единството
Грижи за идейното възп

итание на младитекогато из улиците поте
че река от пионери, мла 
дежи и девойки, преме 
нени в разкошни тУРски> 
албански, русин ски, сло
вашки, сръбски и други 
носии, когато из Горно 
Понишавие ехти горда 
народна песен, никнала в 
полите на Шара и Стара 
планина, в Жупа и Вой- 
водина, когато на тържес 
твената трибуна се ви
ят кръшни народни тан
ци .•. Това са истински 
празненства, които жите
лите на Димитровградска

НА ИДЕйНО-марксист- 
кото образование в Акци 
онната 
при

тателната организация 
(ОВО) „й. Б. Тито" в Ди
митровград се посвещава 
все по-голямо 
Освен редовните 
п о марксизъм, за учени 
ците и младежите се ор 
ганизират и различни дру 
ги облици иа идей не
възпитание-

ления на политическата 
школа. Едното работи 

ОВО „й. Б. Тито" а
* Без разлика къде 

Бистрица в Призрен или в
се провеждаха, на река 

червена" Джаковица 
в слънчева лозарска Жупа, в житородна Войводи 
на или в полите на Стара планина^ пионерските сре 
ши заорваха дълбока бразда в 
нива на братството 
народностите в

конференция на при 
образователно-възпи другото в рамките на до 

писвателната политичес
ка школа на в-к ,,Борба". 
Тази година обаче е ор-

плодородната 
и единството на народа и 

нашата Република. ганизирано само_ отделе
ние при ОВО „й. Б. Ти
то", което работи спо
ред плана на ОК на ССМ, 
понеже средства за шко 
лата на в-к. „Борба" не 
са обезпечени.

внимание- 
часовеПрез настоящата, 1982 

година навършват две де 
сетилетия от първите сре 
щи на пионерите на на
рода и народностите 
СР Сърбия, състояли се 
Димитровград. Още от 
началото в основата на 
срещите, които станаха 
традиционни, залегна гол-

ботници, и на Димитров-: 
градска община като ця 
ло. Даденото им тогава 
доверие малките (и голе- 

в мите) димитровградчани

Организират се различ
ни политически 
ри (тази година се 
веде в Пионерския дом в 
Пирот) за младежите—ак 
тивисти от трудовите ор 
гаиизации и 
съшо така се състоя ре 
гионалио съвещание на 
тема: Дейността на пър- 

организяиии на 
ССМ върху подобрението

Формираното отделе- 
про ние наброява 38 членове 

които са от различни па 
ралелки (обикновено по 
двама души). Тъй като 
някои теми, 'които се об 
работват, се съвпадат с 
темите на политическата 
школа на СК в Димитров 
град, договорено е тези 
басове да се провеждат 
заедно.

семина-

ямото желание на пионе 
рите от нашата Републи- 

раззиватка да тачат и 
братството и единството- 
да се запознават и друга 
руват, да укрепват задру 
жността. През изтеклите 
две десетилетия това гол 
ямо желание прерастна в 
голям конкретен принос 
за развитието на револю 
ционните придобивки.

учениците

внчните

нана успеха, и ролята ., 
първичните 
на ССМ в осъществяване .' 

общественополе

организации

Лектори са изтъкнати
зни акции и др._____ - общински обществено-по
I литически дейци и гимна

Особен облик на иде зиални преподаватели. За 
„йно образование в Акци сега Са проведени два ча 
онната конференция на са и броят на присъству 
ССМ в училището се осъ. ващите ученици оправда 
ществява чрез политичес- очакванията- 
ките школи. Досега са ор 
гаиизирали по две отде

то на
^"От 1962 година пионер
ските срещи се организи 
рат един път годишно, и 
то винаги в друго място. 
В игривото „Пионерско 
хоро” участвуват 
10 000 ученици от 15 учи 
лища- От година на годи 
на тази изключителна ма 
нифестция все повече ук 
репваше, защото пионери 
те я поеха и поддържаха

Упражнение на пионерите от русинската народност

община и тази 
очакват с нетърпение- 
се готвят да бъдат, 
то винаги, добри домаки

В го годинанапълно оправдаха, 
дината на юбилея Димит 

домакин 
срещи, 

край

И
ровград е пак 
на пионерските 
Пионери от много 
ща на Републиката, еклю 

покрайнините

какоколо

ни.
Сергей Лазаровчвайки и 

Косово и Войводина, ще 
се съберат тук във втора

К Трайков

Димитровград младежите
от образователно-въдпи- 

организачия
Обмен на опит и спор

тни срещиТези дни в Димитровград се учреди Ко- 
организация на Срещите на пионе

рите и младежта в СР Сърбия, които ще ад 
проведат във втората половина на меадп май- 
За председател на Комитета бе избран Ца 
ко Костов, председател на ОК на СС1Н, з
подпредседател - Ваеил Николов, Дир«т°рна
основното училище, и ^ секретар Ра

тателната
„й0сип Броз Тито"

запознаха гос-
по-митет по

МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО „Й. обширно
ПОЛИТЕХНИЧЕ ' тате от Годеч с функцио 

нирането на ученическо
то самоуправление и са
моуправлението изобщо.

|3°™1Н"Р“да™нрв)
щи по футбол и волейбол. 
Постигнатите 
(във футболната среща 
1:1 и във волейболната 
2:1 за Политехническото 
училище) бяха и реално 
отражение на силите-

на пограни-В рамките 
чното сътрудничество ме 

Димитровград
резултати

Тези традиционни сре
щи допринасят за укреп
ване на приятелските от 
ношения между младежта 
от тези два града, а от
делно на сътрудничество 
то между образователни

жду
(СФРЮ) и Годеч (НРБ), те 
зи дни се състояха сре- 

между представите

ровград. 
мата на Срещите-

щимесец
майП°ПоВсъщото време в ли на- Образователно-въз- 
Димитровград ще се иро пигателиата организация 
ведат и Тринадесетите ,,й осип Броз Тито и По

литическото училище от 
Годеч. Както и в предиш
ните години, така и тази, 
по двадесетина ученика, 

на Съюза на с

с чувството на възвишен 
дълг към нашата социали 
етическа революция, към
“скоТТаниа строител „Майски срещи” на 
ство. Затова, без разлика дежта нанаРроДВ 
къ.пе ге провеждаха, на ностите в СР Сърбия- 
п^а Бистрица в Приз- Майските срещи , които 

или в червена” Джа всяка година се провеж- 
™винЪ в слънчева лозар дат в нашия град, прерас членове 
* Жопя в житородна наха в традиционна мами 
Войводина” ЪиТъ/в по фестапия на

Стара планина, единството и другарст 
Р срещи заор То на младите поколения 

в в нашата Република.

На реванш—срещата съ 
този месец встояла се

Димитровград футболис- те организации.
града—домакин 

се наложиха с 6:4, а от- 
загубиха волейболна 

с 2:1. Инак, на

мла

тате от Сергей Лазаров

ново
та среща 
всички спортни 
владееше приятелска ат
мосфера-

1

младежциа-шетическата 
и Комсомолската органи- 

НРБ и десетина

срещи

запия в
преподаватели
училища,
имни посещения.

лите иа 
пионерските

дълбока бразда 
плодородната нива на 
братството и единството 
на народа и народности 
те в нашата Република-

Димитровградските
имаха честта да

от двеге 
направиха вза В приятелска и сърдеч

на .атмосфера преминаха 
и разговорите, конто се

ваха
Затова месеи май на 

1982 година в Димитров 
град ще мине под знака 

тези две манифеста
ции Димитровградчани^

„ „„пгп побре помнят май оргаиизато много доор когат0 в
■ Тов* беШе хдаия ^Тържествува 

младостта, другарството, 
братството и единството,

проведоха елсД спортните 
ка кои го бяха

Към края на ноември 
преДСтавиетли на . димит срещи : I 
ровградското средно учи 

гостуваха в Годеч.

пи на
разменени мнения за на
чина на работата на две

онери
бъдат първи 
ри на срещите 
голямо признание и на 
пионерската организа

ция, и на просветните ра

лщце
Тук освен 
проведоха и спортни сре

т е младежки организа
ции. На разговорите в

разговори се

Страница
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(Ю) ЙЕ&

„ТЕЖКО «ВРЕМЕ ДОЖИВЯХМЕ. “
приказва се старецът. Като взе хартията в Ръка, вед- ше през

— От заставата съм, но нов наг& установи, че се касае заи
всеки УденВИЖДаМ " ^ Я*ДИ° койноХа^и Т^а^ра места Драган забелязапарчета от 

™ а! съ'м по цял ден тук. та- След като потегли няколко ди фолии за опаковка на шоколад; 
Преди няколко годХ, дока™ не ма, се обърна към стареца: 1ук п° с“"кога™ нив
затвориха границата, дойдат ов- — Тютюнът не е много лош, ™ ™ еР^колад Но твърде
чарите и от оная страна на гра- но цигарата не струва, вони от да нямаш олая^* само за 
ницата, срещнем се, поговорим нея печатарско маситло ... Рядко, п>у от шоколад по
ен... А сега, от оная страна с _ Няма п0-хубава, а тази на тп, '.1авахя че туК.се е движе- 
пушка да биеш не можеш да до мерих в горичката под баира. п Именно, това вече беше
гониш човек. Тежко време до- имаШе ВДЛа купчина. Взех някол ^®сТно’ днверсантите са носе- 
живяхме • •. — оплакваше се ста- ко> а сетне когато отново отидох, по-добра храна й задължигел-

беше валял дъжд и я унищожил шоколад
говореше старецът, очевидно не- и' наГ
грамотен и не знаейки какво В селото Драган опита Да
представлява тази хартия. _ мери Димитър-. Отиде Д° * то-

___ . то, където се нам?Р®™?н:поята, но не го намери. Доои- 
тъкът на поятата, няколко коне и 
няколко десетки овце, се намира 

По искане на Драган старецът ха в обора. По обора беше раз-
го поведе Да му покаже мястото, хвърлена храна, която овцете та
където е намерил хартията. Овце зеха лениво, а някои лежеха на 
те през това време. спокойно па- сянка. Беше чудно, че по време, 
сяха_в долинката под баира. когато пашата служеше За храна 

На мястото, наречено „Мрътви на овцете и когатб • събранатд хрц 
на" първото нещо. което Драган на се пазеше за зимата, овцете 
забеляза, дойде до ниската гъста на Димитър се_ намираха в обора, 
горичка, където все още, се на-" Наблизо никои не се намираш ^ 
мираше купчинка информбюров- Драгай престоя кратко време в 
ски вестници, че от това място горичката край поятата и слеп 
много хубаво се вижда мястото, това се отправи към граничната 
където се

Днес оживеният граничен прелаз 
при Градини, ето как изглежда- _ 

1950 година)КАТО ДОЙДЕ в село Драган 
узна, че старецът е извън селото 
и се отправи към полето. Наско 
р о намери стареца, слезе от ко
ня и овчарът поде разговор с не
го:

— Може ли дядо да запалим 
по една цигара?

— Може, може, ако имаш ци
гари. Аз пуша някакъв тютюн, но 
е навлажнял и ушите ме заболя
ват докато потегля дим —; радост 
но започна, овчарът.

Предложената цигара старецът 
не иска да запали с кибрит но 
взе кремък й труд и умело крес
на с огнивото-

— Ти момче от заставата, ли 
беше? — попита старецът, като 
гледаше във войнишката унцфор 
ма на Драган, докато като стра 
стен пушач теглеше дим о т ци

реи,?.
— Ще мине вероятно и това, 

не може вечно Да продължи — 
отговори му Драган. Старецът из 
вади тютюневата кесия:

— Искаш ли да запалим по ед - 
на от моя тютюн, но ако не си ИдВДЛИ сд ДИВЕРСАНТИ 
свикнал, ще кашляш като »г лю 
тива чушка?

Драган взе от тютюна-

Информбюровска хайка в 

собствените страни застава.поятите нанамират
Слави и Димитър! По отъпкана
та трева около храстите и по раз 
личните останки от храна, беше 
ясно, че днверсантите са биваку 
вали на това място- На няколко СТАВА)

ИНФОРМБЮРОВСКА КАМПАНИЯ с огромни размери се во
деше срещу ЮКП с двойна цел: да се разедини югославското ръ
ководство, но паралелно с това да се попречи на развитието на 
подобни „авто ми етични" тенденции в другите страни, които се на
мираха под доминация на Сталин.

За да може от друга страна в страните на източния лагер 
да се разумях се инсценираха прословути процеси, на които се 
сваляха главите нй отделни най-видни ръководители. Започна се 
с Гомулка, генерален секретар на Полската работническа партия, 
който беше осъден на двегодишен затвор, а сетне беше погубен 
Лаело Райк, един от ръководителите на Унгарската комунистичес
ка партия- Сетне, верижно, в България беше Осъден на смърт член 
на най-висшето ръководство и а БКП Трайчо Костов, в Чехослова
кия Рудолф Слански, а същата участ сполетя и Коча ДзЬдзе, ръко
водител на Албанската партия на труда. Всички бяха осъждани 
като Титови агенти!

Тези процеси се провеждаха по известния сталински начин, 
в конто свидетелите признаваха всичко, което им се съобщи, че 
трябва да заявят, а в който обвинените „признават" обвиненията. 
Това беше увод в нови мероприятия на сталинския натиск върху 
Югославия: отказваха се договори за приятелство между страните 
на народна демокрация и Югославия, скъсваха се търговски и дру
ги спогодби, така че от началото на 1950 година беше прекратено 
всяко търговско и друго сътрудничества с Югославия. На граници
те На юфел
ров© се обучаваха шпиони и диверсанти и се изпращаха в-Югос
лавия.

(В следващия брой: НАПАДЕ
НИЕ НА ГРАНИЧНАТА ЗА-

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БАБУШНИШКА 
ОБЩИНА ПРЕЗ 1982 ГОДИНА

Финансовите средства 
увеличени с 18,8 на сто

* Самоуправителната общност на интересите по 
основно образование и възпитание в Бабушница 
през настоящата година ще разполага с 43 644 354 
динара * Запланувано е личните доходи на труде 

щите се в образованието да бъдат 
18,8 на сто.

увеличени с

Цялостното обхващане 26 милиона обезпечава 
на децата в школуването, сдруженият труд в общи 
подобрението на качес- ната, а останалите Репу 
твото в работата и укреп бликанската СОИ по ос- 
ването на материалното новно образование, 
състояние на училищата Една част от средства 
и трудещите се в тях са та (702 381 динара) 
едни от главните задачи бъдат изразходвани 
на основното образова- бота на 
ние в общината през на ност 
стоящата година- За осъ 
ществяването на тези це
ли освен обществено-поли 
тическите сили, СОИ ще 
се грижат и просветните 
работници, работещи в 
петте ценртални и някол
ко подведомствени

Щвавия се изкарваха танкове, а в разузнавателните цент- за ра 
трудовата общ 

на СОИ, Скупщина 
та и нейните тела. За 
ществяване на обществе
ните цели училищата ще 
изразходват към 42 ми
лиона динара, от 
един милион за развитие 
на материалната 
на труда-

През настоящата годи
на в основното образова 
ние не са запланувани 
средства за инвестиции. 
°т средствата на сдруже 
ната амортизация 
ствено ше се окаже по 
мощ в изграждането на 
спортни терени в Любе- 
Раджа и Велико Бсгнинце. 
Също така
личните доходи на труде 
щите се в основното об 
Разование да бъдат 
личени с 18,8 на

осъСлед нормализирането на отношенията с Югославия, в пери
ода на осъждането на култа на личността, най-голям брой убити 
ръководители от източните страни бяха реабилитирани посмъртно. 
Единствено Албанската партия на труда начело с Енвер Ходжа, и 
по-нататък упорито продължава да следи сталинския курс, 
в собствената сн страна, така и спрямо Югославия, запазвайки 
най-мрачннте сталински методи в разплатата със собствените си 
кадри н е нападки срещу Югославия, все до днешни дни.

които

основакакто учи
лища (работят 42 паралел 
ки в горните, 15 в долни 
те класове и 5 
ни групи в ученическите 
общежития в Стрелъп и 
Любераджа).

Общинската СОИ 
новно образование 
питание

възпитател

един-по ос 
и въз 

Бабушница
гарата. Сетне добави: нещо не те 
виждам. Аз познавам всички 
ннчапи. И те мене ме познават 
пазя овцете край самата граница, тютюна, а след това от 
не ме закачат. А овцете свикнали, извади нарязана хартия, 
идват близо до ,.междата" и не’ колкото цигарите, 
отиват по-нататък. Животни, пък Умееш лн 
н те- знаят, че там не смее да се попита той. 
минава, макар че там тревата е 
по-хубава и не е сгазена —

— Да запалим стари, ако ще 
гра да се задуша-

Старецът внимателно
в

през настоящата 
ще разполага с 43 644 354 
динара. В 
изтеклата
?Р„^ства са Увеличени с 18,8 на сто. От т 
ните тези средства

разтресе
кесията 
големи

да свиеш цигара? —
— Свивах някога, когато бях 

за .малък, дай и сега да опитам.

година
се очаква исравнение с 

година тези
уве-Пелокуп- сто.

В. Б.над
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НА СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ТЕМИСРЕЩА

Майката търси издръжка 

от децатаВОДАЧЪТ Е ГОСПОДАР НА
МАШИНАТА ПРЕЗ го- за синовен дълг някои 

от децата най-често взи 
мат наследствените си ча 
сти, продават ги (или от
стъпват на общината), ка-

последните 
дини все по-често в съда 
идват
които търсят издръжка от 
децата си. Защото от нас 
ледствения дял, получили 
след смъртта на бащата— 
съпруг, не могат да 
препитават.. А децата — 
наследници пък не считат 
за необходимо да уредят 
отношенията помежду си 
за издръжката на 
ката-

майки—вдовици,

Четири десетилетия,ч прекарани непрекъснато 
трудови победи — това е трудовият 

перски.
зад кормилото, и изпълнени с 

век на Александър Димитров — Тре то оставят родителите си 
без минимални средства 
за живот.

„Е... Е, деца мои, аз 
не с.ъм търсила съдили
ща и присъди, когато ви 
гледах и школувах... Аз 
гладувах, за да имате вие, 

със

се
СЛЕД ЦЕЛИ 40 години, 

непрекъснато
варен с царевица. На 
един завой в село Мусул 
внезапно, на моята стра
на на пътя, се появи ками 
он, пъден с пътници. (То
гава пътниците се превоз 
ваха с камиони). В кри 
тичния момент имах на 
ум само животите на път 
ниците в камиона... Миг 
новено насочих камиона 
към брега— Всичко ми
на— само с лека повреда 
на камиона, който ка
рах аз-

прекарани 
зад кормилото на различ 
ни превозни средства, от 
онези трофейни камиони 
в първите следвоенни го 
дини до днешните съвре
менни автобуси

май-
сега ...’а

сълзи на очи майката—... 
вдовица изплаква мъ.кдта 
си, когато й казват в съ
да, че трябва да подаде 
иск срещу децата си ?а 
издръжка.

Според законопредписа 
майката—вдовица 

недви-
менни автобуси, АЛЕК
САНДЪР ДИМИТРОВ — 
ТРЕПЕРСКИ 
пенсия. Защото тези чери 
ри десетилетия от него
вия живот са изпълнени 
с многобройни 
победи, защото отговорно 
и докрай изпълняваше за 
дачите, които му 
гаше нашето социалисти 
ческо самоуправително об 
гцество, защото изпревари 
всички злополуки, 
неведнъж 
борбата му с непредвиди 
мите опасности на лоши 
те пътища и снеговитите

нията
от движимите и 
жимите имущества 
лучава равна част с деца 
та. Не е трудно да се из 
числи, че ако има две, 
три, или повече депа — 
на нея ще се падне ед 
на трета, четвърта 
още по-малка част от иму 
ществото- При това обик 
новено майката е в нап
реднала възраст, негодна 
за работа, а особено за 
селскостопанска работа-

замина в По-

Следователно, въпро
сът има не само законна, 
но и етична страна- Съв
сем не са за подценяване 
вложените двадесет и по 
вече години да се отгле
да, школува и даде пар
чето хляб на собственото 
дете, което утре не иска 
д а се обърне към роди- 

Въпрос на 
може Да се ка

трудови

Този случай илидостатъч
но говори за майсторство 
то и водаческата снаход 
чивост на Александър Ди 
митров. Такива и подобни 
преживелици е имал 
го през изтеклите четири 
десетилетия и затова е бо
гат неговият опит. Ето ка 
кво този опитен майстор

възла

кои го МНОсе задаваха в
кормилото: А. Димитров съ-телите. 

вест! - 
же. Струва ни се, че все 
пак в законопредписания 
та трябва да се внесе раз 
поредба, с която на деца 
та да се възлагат грижи 
за родителите и ако ро
дителите не подават иск. 
Или поне Центърът за со 

грижи да бъде 
търси

Следователно, майката 
—вдовица не може да 
обработва имота, 
средства за живот и все 
по-често се обръщат с 
молба до Центъра за со- 

помощ. Понеже

те и снеговите зими ми 
тази п пазими. няманаването през 

нина можеше да стане 
свърхчовешки

на кормилото казва за 
сигурността в движение-Трудовия си век Трепер 

ски започва като 
сист. Продължава 
водач на камиони и авто 
буси в трудови организа 

Босилеград и Вра- 
Димитров е един от 

онези водачи, които през 
1959 година положиха ос 
новите на Автотранспор-

.......та в Босилеград- След въ
веждането на самоуправ 
пението, той е и първи 
ят председател на работни 
ческия съвет в тази орга 
низалия-

само със 
сили. Какви ли не изпи 
тания имахме тогава. Мис 
го пъти ми се случи да 

завеяния

то:так-
като — Водачът е основен 

фактор на сигурността. 
Днешните превозни сред
ства са сигурни и ако шо 
фьорът спазва правилата 
и знаците, и движението 
ще бъде безопасно- Мо
ят жизнен девиз беше: 
„машината е по-бърза от 
човека, но човекът е. ней 
пият господар".

Това е и неговата по 
ръка до младите водачи, 
за коию Александър Ди
митров — Треперски е.ис 
1ински пример за шофь
орско майсторство-

циална 
имат деца Центърът е за 
ел становище такива слу 
чай да не се считат ка
то „социални'’
Обикновено им се 
съвет да търся г издръжка 
от децата, които според 
Закона за отношения ме 
жду родители и деца, са 
длъжни да ги .издържат- 

Естествено, 
децата поемат издръжка
та на родителите си. Си
новният 
развит и те 
та любов се отнасят към 
родителите си 
други случаи:

пренощувам в 
камион, без 
Тогава ние, водачите, бях 
ме и автомеханиди, и ед
накво успешно изпълнява 
хме и двете задачи.

През трудовия си 
Треперски
хубави, но и много труд 
ни шофьорски 
В спомените му домини
рат онези моменти, кога 
то секундите 
за съдбата на 
хора и семейства. И е до 
волен, че изпревари зло-

ции в отопление. циални 
упълномощен да 
издръжката. •

случаи, 
дава

ня.

Засега остава единстве 
но още приживе съпру
гът чрез завещание и дру 
ги съдебни договори да 
обезпечи спокойна 
рост На съпругата си. За 
да не се идва до съдили
ща и разправги, които ще 
помътя 1 отношенията ме 
жду родители и дена.

Ккаи Андонов

век
е имал много

ста-миого отмоменти-

дълг е твърде 
с необходима

решаваха
десетиниславни— Трудни, но 

бяха тези години, спомня 
си Треперски. Пътищата 

лоши, а ние разпо-
Но има и 

без чувствобяха
лагахме със стари камио- 

Минаваше се през Бе 
кобила, а през люти

полуките-
— Един път се връщах 

от Враня с камион, нато ТЪЖЕН ПОМЕНми М. Янка
сна

ОТ НАШИТЕ КРАИЩАИНТЕРЕСНО

Изчезват природните 

редкости
На 16 януари (събота) 

т.г. се навършват
ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

от преждевременната 
смърт на нашия мил и 
никога незабравим съп
руг, баща и брат

ласина
листатамото кацне вт.охузер. Освен на Власи^ш^ро ^ росуЛяТа и Се залепи, 

суля расне г, покаРТ0 на тогава краищата се събират,

г«гвигл ьл-я*- —
За живота на рсулята от 

се интересуват уче-

които правят
и неповторимо

Власи-

здрав
гейна вода, 
прекраоно
планинско летовище, 
на има и други ПРИР0^ 
редкости както в нейната 
флора,така и във *а^атчае 
С изменените на еколопиче
ските условия за Чял 
коай какъ.вто е случаят с 
превъртането на някогашно 
го Власиноко блато в езе 
ро, тези природни РеА*00™ 
на Влаоина отмират и

Петър Милчев-Пепива.
давна 
ните.

Напоследък
Власина идва и проучва 

на росулята белград 
ският професор м-р Драгос 
лав Бридич. С дни този 
ентузиаст снита по остаини 
те на торфищата, за да яа 

по някой екземпляр

е жизненият 
Това е 

торфищата. 
10 до 12 са- 

има червеникаво 
тънко безлистно стълбо. Д° 
като листата са разположе 
ни при дъното на стълбото 
във вид на розетка. Храни 
се чрез корена и листата, 

прави рядка и и^- 
нлючителна, и то с наееко 

които привлича арома
тичен и леплив сок по неи 
.ните листа. Когато наееко-

Интересен
на росулята- и най-честоцикъл 

растение на 
Израства от 
нтиметра

преподавател от Димитровградна в 12живота

помен. ОПЕЧАЛЕНИ
чезват.

На някогашното
, (торфище 1.

00 е ^ГГнасив Европа. 
вР"а известно, като ро 
сулТна Власина като руса-
вела) в науката като дро-

мери 
на росулята.

Време е Да се предприе- 
за нейното запа-

Власинс- 
масо- Славица, съпругадъщеря 

Ценка и останали роднинино блато което я
ме нещо 
зване.ми.

С. Минич
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ХУ^1#Р Моля, бе* донанекие
■ Г«#Н7'-V Митнически

новиниЛекар към пациент:
— Ще ви препиша за сто 

нещо много
V1 %

вносния хумор на тази стра-Намаляваме 
ница. Сега ще внасяме само за 200 динара.#> машни болни 

ефикасно ...
— Докторе, не е ли по- 

добре да забраните на же
на ми да готви. Нормално време

Енспрес
греягье

Между двама сдружени производители
„Сточар”:

" "“К”; — «•
•Лова време беше сняг до колене!

__ Да, но тогава завършвахме сеитбата
— Защо твърдите, че глу

пости правят само умните 
хора? А останалите?

— За тях това е нормал
но...

през октомври.
Времето е съвсем нормално. Чака ни да 

засеем незасетие площи. _ .
СВАТ МИКА оди наше село страшно йе 

акълия човек. Сви нийе се мързнемо У авто-
до Ниш убусат „Ниш-експрес'" ка идемо 

шест саата сабале, а он човекат си се грейе*
И знайете ли кикво йе измислил?
Пошъл за нову годину у Ниш при сина 

си и понел йедно мало Йумбе с дървца и га 
завързал уз багажът кико притурка. Дооди на 
вратата билетарът и каже:

— Ти чичо, не може да улазиш с това 
кавторче... Това не су селска кола, а моде- 
ран автобус?...

Сват Мика се не збунил ...
— Дете това ми йе багаж и я че си платим 

таксу колко требе...

Дядо мраз в БосилеградА

Излишни са надписите 
„Пушенето забранено", ко- 
гато мнозина знаят да пу
шат, но още не могат да 
четат.

I
Между двама босилеградчани:
— Дядо Мраз тая година беше твърде 

— донесе ни една копка за

— Да бе, донесе копката, но кога ли ще 
донесе фабриката?!

/ щедър към нас 
фабрика?!

Никоя жена не може да 
направи умен глупавия мъж. 
Но вояка жена може да на 
прави глупак от един умен 
МъЖ-

Кан за времетоПлатил таксу и си седал назад — Одвър- 
зал кавторчуто и га наместил у Буше, турил 
малко ретию, малко дървца и подпалил кан- 
торчето. Почело да дудне* Соблекал се сват 
Мика» дошли около кавторчето и друБи путни- 
ци, расоблекли се и почели да се грею.

Двама шофьори разговарят •
— Миналата зима имахме причини да 

не ходим във Висок — времето беше лошо?

— Сега какво ли да измислим?!
Меду двама ученици:
— Жан, чух, че учител

ката повикала баща ти да 
се оплаче от твоето нахал
но поведение. Какво стана?

— Какво ли? .,. Днес по 
вика майка ми, за да се 
оплаче от поведението на 
баща ми.

Ка видел това кондукторчето и он стурил 
бундуту седал до кавторчето и почел да се 
грейе. •.

Тека сви се греяли до Ниш ... Експрес 
греян»е...

А я ли съм глупав човек све ка идем до 
Ниш облачим се у десет ванеле и кожувчета 
но нищо не помага. Ишиясат ме стегну и са 
требе да идем у болницу на растривБе.

Прочут златар обяснява 
на новопостъпилия нощен 
позач:

Полицаят започнал да 
плаче:

— Тогава, пита се» за нан- 
во съм нужен аз.Ще знаете. че цяла 

нощ трябва да бъдете на 
едно и също място, което, 
отнровено казано, не е мно
го лесно...

Та и на вас казуйем хора, ако идете за 
Ниш с автобусат у шест сабле или носете 
кавторче или си седете дома.

Айд' с здравйе.

Между приятели:
— Интересно, преди два 

месеца се влюбих до лу
дост в Пиер, а сега не 
мога да го гледам?

— Увери ли се най-сет
не колно са непостоянни 
мъжете? !

— Не се безпокойте, аз 
съм свикнал, 
излязох от затвора...

Преди месец
В съда:
— При кого искаш да ос- 

питатанеш, момченце? 
съдията.

— При кого остане вила
та, апартамнентът и фиа- 
тъ.т...%ЖЬс1цлас/ Полицай пита шофьора: 

— Не видяхте ли черве
ната светлина?

— Не.
— А ногато свирех също 

ли не чухте?

— Не.

— Боже, 
времената! 
още помни как баща ми я 
целунал 
сестра
нак се казваше първият й 
мъж.

В новия панелен апарта
мент.

— Нещо хлупа в стаята 
— казал гостенинът. — Да 
не би да има мишки?

— Не. В съседното жили 
ще ядат репични...

нак се менят 
Моята майка

за пръв път, а 
ми вече забравила— А ногато размахвах 

палката?

— Не.
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