
ШтстВо С указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Титв от 14 феору- 
арн 1975 г. Издател
ство „Братство" а удо
стоен с Орден братст
во м адннство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА ССТН В ЛЕСКОВАЦПРЕД НОВИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ

ПЪТ БЕЗ АЛТЕРНАТИВИ Положителна стопанска 

дейностНамираме се пред прага на нови делегат- 
из ори, в коит<о влизаме с осемгодишен 

опит в деиствуването на делегатската система. 
гГпа!т!^ Д°кументите, утвърдени от страна на 

р Д дателството на Републиканската конфе
ренция на Социалистическия съюз, предизбор 
ните събрания в организациите на ССТН, ме
стните общности и синдикалните организации 
ще се проведат от 1 до 22 февруари, а канди- 
дацибонните събрания най-късно до 3 март. 
Запланувано е изборите на членове 
ции в местните общности да се проведат на 
21 март, а за делегациите в ООСТ 
март. Сигурно е, че новите избори ще бъдат 
удобен момент и задача да се направи анализ 
на досегашната работа — да се съгледат успе
хите, обективните трудности и слабостите, и 
да се набележат нови задачи за предстоящия 
период.

ски

Със засилена дейност 
организациите на Съюза 
на комунистите и остана 
лите

работващата и химическа 
та промишленост, на коя 
то отпада 85,8% от цело
купния износ в региона, а 
само пет ООСТ — СИМ-

но, съвкупните средства 
за лични и .общи потреби 
са нарастнали с 35%.

И загубите в стопан
ството в региона са чув
ствително намалени. В то 
за период 
панството са имали загу
ба от 29,8 милиона дина
ра, което е с 53% в по- 
малко в сравнение със съ 
щия период на 1980 годи-

субективни 
през деветте месеца на ми 
налата година са осъще
ствени известни положи-

сили

ПО, Памучният комбинат, 
„Здравлье", „Невена” и 
„Кощана” участву-за делега- 18 ООСТ в сто-телни резултати в реали

зирането на политиката 
на икономическото разви
тие и стабилизацията в

над
60% в целокупния износ. 
Благодарение на тези бла

ват си на 23

аш на.
Разисквайки по т«ози въ 

изнесенитепрос, а и от 
данни, към края на мина
лата година, членовете на 
МОК на СКС в Южномо-

Факт е, че делегатската система се потвър
ди и афирмира по-отношение на по-раншната 
представителна система. Преди всичко в нея 
са включени голям брой трудещи се и граж
дани, подобрени са съдържанието и методите 
на действуване на делегатските скупщини и ос
таналите самоуправителни органи. Най-кратко 
казано, укрепнало е влиянието на трудовите 
хора и граждани в създаването и взимането 
на решения от обществен интерес. При това 
досегашните и настоящи резултати 
че делегатската система е нашият безалтернати 
вен път в по-нататъшното развитие на социа- 
лиситческото ни самоуправително общество.

^ ш
равски регион изтъкнаха 
нуждата от още по-непо- 
средствено ангажиране на 
Съюза на комунистите и 
останалите субекти в ор
ганизациите на сдруже
ния труд, за да могат и 
резултатите от тази дейно 
ст да бъдат п1о-добри. Спо 
менатите показатели и по
ложителното развитие са 
резултат _ на дейността, ко
ято особено беше раздви
жена след 15-то и 21-то за 
седание на ЦК на СЮК и 
9-то заседание на ЦК на 
СКС. Няма съмнение, че 
и резултатите в края на 
деловата година ще бъдат 
положителни.

|показват,

В досегашното действуване на делегатската 
система (обаче все още се чувствуваха и

за „Симпо” вВ цеха за производство на детайли 
Сурдулицасла

бости. Покрай другото нерядко и становищата 
Социалистическия съюз, като най-широк 

фронт на организираните социалистически си
ли със Съюза на комунистите начело недоста
тъчно се имаха на предвид при взимането на 
решения в делегатските скупщини. Администра 
цията, професионалните служби в самоуправи- 
телните общности на интересите понякога като 

по-силни от тези становища, изграж-
събрания

гоприятни процеси през 
деветте месеца на минала 
та година е осъществен 
положителен баланс 
външно-търговския 
от 2 244 милиона динара, 
или със 108,7% в повече в 
сравнение със същия пе
риод на 1980 година.

В посочения период бт 
време при изключително 
сложни условия на стопа 
нисване, по-голямо произ- та във всяка среда непо- 
водство, .саниране на г(оло средственю, ще дадат още 
жението в текстилната 
промишленост .и високата 
инфлация, в стопанството ПР д' 
на региона е осъществено 
високо увеличение на до
хода с 52% (в СР Сърбия 
41°/о). В разпределението 
на дохода пр|одължава по 

тенденция.

Южноморавски 
Те се отчитат в съживя
ването на промишленото 
производство, в укрепва
нето на материалната ос
нова на сдружения труд, 
увеличението на работна
та ръка, производителнос 
тта на труда, по-благопри 
ятните процеси в съвкуп 
ната външно-търговска ра 
змяна и др- 

Промишленото 
гюдство растеше 8,3 на 
сто годишно, а значите
лен принос към този рас 
теж даде текстилната про
мишленост с относително

, регион.на

във
обмен

Утвърдените задачи в 
МОК на СКС и активност

че ли са
дани след най-широки разисквания, 

местните общности, секциите и останалитев произ-
форми на действуване-

по-добри резултати зана-Изборите ще бъдат момент откровено да 
се каже да ли някой е работил и се е за
стъпвал за самоуправително взимане на ста

или е бил пасивен наблюДа-
Б. Костадинов

висок размер на растеж 
от 10,4°/», производството 
и преработката на хартия 
от 35,1%, произвЬдството 
на кожни обувки и галан 
терия 21,6°/о и прочее. Про 
ми шленото производство 
най-бързо растеше в общи 

Лесковац (15,1% и 
Враня 14,8%), докато пък 
в една част недостатъчно 

общини 1 расте

новища и решения
крайна сметка, е пречил в развитие- 

Те сигурно трябвател, или в 
то на делегатската 
да бъдат указател за

система.
избиране на онези кадри 

поемат бремето на по-ускоре- 
система. И

В ТОЗИ БРОЙ:ложителната 
Част от дохода, който се 
заделя за задоволяване на 
общото и съвместно по-

и лица, които да 
но/*о внедряване на делегатската 

място за алтернативи. 5 Още усилия 
за истински 
прелом

* Думите да 
претворим 
в дела

* Осъществени 
положителни 
резултати

* Данни без 
покритие

* Критика но и 
съдействие

тук няма требление, както и за ос
таналите предназначения, 
е увеличена с 52%, при 

за об

пит 4 стр.политическата ни и 
повече укрепва то и 

бла
Имайки предвид, че

система още
слабости ще бъдат премахвани

система. Както и мно- 
и сега труднос-

делегатска развити 
мнюго по-бавно.

Външно-търговската ра 
змяна през изтеклите де
вет месеца се характери
зира от номинално 
голям износ за 101,7%, в 

' сравнение със същия пе
риод на предишната годи 
на. Най-го леми износчици 
са организации на сдру
жения труд от областта

което средствата 
щи потреби са увеличени 
с 55%. Положителните про 
мени продължават и в раз 
пределението на чистия до 

Така за потребите 
на развитието и резерви
те в споменатия период 
са заделени 110% повече 
средства от предишната 

980 година. Едновремен-

известните
годарение точно на тази
го пъти по-рано сигурно е, че го пъти р афирмират усилията

споразумява-

5 стр.

ни в
тите могат само да 
делегатск|ото и самоуправително 

Разбира се, ако :

6 стр.по-
всички самоуп- ход.не и решаване, 

равителии 
движат 
за действуване.

7 стр.сили иа време раз 
акциясоциалистически

политическаоще по-решителна 9 стр.
Васко Божилов 1дървооб-на текстилната,



НАС |И УI пс СВЕТА
СТАМБОЛИЧ ПОСЕТИ ИРАКПЕТЪРВОЕННОТО ПОЛОЖЕНИЕПЕТА СЕДМИЦА НА 

В ПОЛША Сближението допринася за укрепване 

на необвързаността
I

Изходът се търси 

с реформи Ирак относно в ускорено 
то икономическо преобра 

на тази приятел-
Хи йосип Върховен и под 

на Съюз- 
съвет

наПодпредседателят 
Председателството

5». по разговори -ДМ-а»
“К ЕТоп-кр'™

води разговори с р структивна приятелска ат
мосфера. Постигната е ви 
сока степен на съгласие 

най-важни въ- 
от билатералното

ай председателят
изпълнителен зование 

ска нам страна. Беше из
тъкнато, не е налице не
обходимостта- от разширя 
ване на стопанското съ
трудничество, като се за
силва стокооборотът, 
вестиционното и научно- 
техническото сътрудничес 
тво, а също

останали връзки меж
ду нашите две страни.

Стамболич беше запоз- 
президента Хюсе- 

подготовките, които 
се вършат в тази страна 

в септем-

Докога ще продължи военното положение? То 
ва е въпрос, който си поставя всеки поляк, не 

заради огромнотю бреме на ограниченията, но 
се наруши автори-мо и кон-възможносттада ин-и поради

тетът на страната в голяма част на света»

Петата седмица на воен 
започна така и всич-В началото на петата 

седмица на военното по 
ложение в Полша чужде- 
страните кореспонденти 
във Варшава за пръв път 
изпратиха информации 

без печата на цензурата. 
„Властта счита, че корес 
пондентите няма да за
губят обективността си".

За обикновения поляк 
това решение не е от гол 
ямо значение, а има за 
цел да го убеди, че поло
жението в страната се 
поправи до такава сте
пен, че вече не е нужна 
интервенция в информа
циите, с които се осведом 
ява световната обществе
ност за събитията в Пол 
ша. Когато става дума за 
обикновения граждани, 
той и занапред е прину
ден да носи тежкотю бре 
ме на — ограниченията. 
В сила е полицейският 
час, забранени са публич 
ните събрания, по улици
те патрулират части на 
войската и милицията. 
Все още не е дадена зеле 
на светлина на нито епно 
от 330 различни сдруже
ния и съюзи, в това чи 
сло и па всички синдика 
ти. Излъчва се само една 
радио и телевизионна лро 
грама, излизат само чети 
ри вестника— органи на 
ПОРИ, армията и на съюз 
ническите партии — Де
мократичната и Земедел
ската.

по всичкиното положение 
с официално твърдение, 
че Полша е навлезла в 
етап, когато може да се 
търсят политически реше 
ния па кризата. При това 
не се изтъква, че войска 
та е завършила ролята 
си, но че е „очистила пр 
ле" за започване на вто 
рото действие на полска- 

А това дейст-

кипроси
сътрудничество, движение 
то на необвързаните стра 
ни и международните 
ношения. Събеседниците 
се съгласиха, че усъвър- 
шенствуването на връзки 
те и сътрудничеството 

всички области допри 
нася и за укрепването на 
движението на необвър
заните. В тази насока 
ношенията между Югосла 
вия и Ирак могат да слу
жат за пример на други 
страни.

Иракският президент и 
подпредседателят на Пред 
ссдателството на СФРЮ 

Петър Стамболич посветиха особено внима
ние на стопанското сътру 
дничество. Хюсеин и 
Стамболич изразиха задо
волство от ролята ца юго

нат от 
ин с

от-

за насрочената 
ври Седмата среща на не 
обвързаните страни на 
най-високо равнище.- във

та драма, 
вие трябва да се отвива 

издадените „насо 
за възобновяване ра-

От Срещата се очаква, 
бе Подчертано в разгово
рите, да даде силен замах 

необ-

от-
според 

. ки"
ботата на университетите 
и реформи в стопанство
то. „Насоките" говорят, 
че това трябва да се про 
веде в рамките на воен 
ното положение. Реформа 
та ще бъде, както заявил 
компетентен ръководи

тел, път чрез дисциплини 
ращия период на военно-, 
то положение, за да се 
стигне до самоуправител- 
ио предприятие.

Органът на армията 
„Жолнеж волношчи" пря 
ко признава, че все още 
има съпротива. За пръв 
път явно се признава, че 
съществуват хора, които 
не се примиряват с воен
ното положение. „Затова 
оставаме на боевите си 
позиции, за да създадем 
условия за пълна норма 
лизания на живота в 
страната. След изпълнени 
ето на наредбата за спася 
ване на отечеството ще се 
върнем в казармите".

щ шт на движението на 
вързаните, което да укреп 
ва и се афирмира още по 

самостоятелен

Щ

вече като 
фактор на международни 
те политически 
ния. Подчертано е значе
нието на солидарността и 
съвместната акция на не
обвързаните страни и на 
миролюбивото разрешава
не на споровете между 
тях.

отноше-

дента Саддам Хюсеин. и 
други ръководители на та 
зи страна. Заедно със 
Стамболич в Ирак преби-' славските трудови органи 
ваваха и съюзният секре- зации в осъществяването 

рабо- на развойните планове натар на външните

СЪМНЕНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПЕЧАТ

Мехмед Шеху е убит?
ЧУЖДЕСТРАННИ вест 

ници, наблюдатели и ав
торитетни проучватели на 
обстоятелствата в Алба
ния все повече са убеде 
ни, че председателят на 
албанското правителство 
Мехмед Шеху е убит. Ше
ху е станал жертва на ос 
трите стълкновения в ръ
ководството на страната. 
С това се опровергава 
официалното съобщение 
на Тирана, според кЬето 
най-близкият сътрудник 
на Енвер Ходжа е „извър 
шил самоубийство” на 18 
декември миналата годи-

вите книги от книжарни 
ците и библиотеките.

разискванията достигнали 
връхната си точка, Шеху 
насочил револвера си към 
Енвер Ходжа", 
версия гласи: „Шеху въ 
зразил при утвърждаване 
то на отговорността за 
тежката обстанювка 
страната н след това из
вършил самоубийство”.

Съобщава се, че е арес 
Втората тувана съпругата на Ше 

ху, Фикрета, която е член 
на ЦК и директор на Вие 
шата партийна школа. 

в Пренасят се и Информа 
ции за масово арестуванеПРЕДКОНГРЕСНА ТЕМА
на симпатизьорите на 
Шеху, неговите приятели 

ръ- и роднини. Неизвестна е 
съдбата на министъра на 
вътрешните работи Фек- 
тор Шеху, сестриник на 
Шеху, и на министъра на 
отбраната Кадрия Хаз- 
бич, зет на председателя 
на правителството.

Необвършнето — ооновно 

определени! на СЮК
Стълкновението в 

ководството на Албания
трае от по-дълго време и 
не е решено на ноемврий 
ския конгрес на партия
та. „Тайната вечеря" в 
нощта между 17 и 18 де
кември е „била разплата 
между двете главни фра
кции в Политбюро на 
ЦК на Албанската партия 
на труда". „Смъртта на 
Шеху е последица на 'по 

стълкнове
ние в" ръководството, из

Идея-водителка в прое
ктопредложението на 
золюцията на ХИ 
грес на СЮК е грижата и 
ангажирането на' СЮК за 
разоръжаването, опазва
нето на мира, осуетяване 
то на блоковата надпрева 
ра и стремежът за оживя 
ване на детанта и създа 
ване условия за установ 
яване на международното 
доверие в политическата 
и икономическата сфера.

Политиката на неюбвър 
зване и занапред ще бъ
де основно определение 
на СЮК,’ бе изтъкнато на 
състоялото се неотдавна 
заседание на Комисията, 
която подготвя проекто
резолюцията на XII кон
грес на СЮК.

На заседанието на Коми 
снята беше подчертано, 
че ролята на необвързани

те укрепва и в сложните 
ре международни условия, 

кон- характеризиращи се със 
засилване на конфронта
цията между великите 
сили и създаване на кри
зисни огнища. Дотолкова 
е по-важно, бе изтъкнато 
в дебатата, че политика 
та и движението на необ 
вързаните действуват в 
света като носител на

на.

Италианският дневник 
„Стампа", например, твър 
ди че „над Шеху е извър
шено самоубийство". Ве 
стникът пише, че на 17 
декември се е състояло 
заседание на албанското 
ръководство, което продъл 
жило в „тайна вечеря", за 
да след това тишината на 
тиранската нощ бъде на 
рушена с гърмежите на 
револвери в сградата на 
ЦК на АПТ. 
канските 
функционери вярват, че 
Шеху е убит" — пише 
„Ню Йорк таймс".

„Стампа" цзнася две 
вереии на смъртта на Ше 
ху. Ето първата: „Когато

идеята и акцията за ко
ренно преобразование на 
системата на международ 
ните политически и 

номически 
върху демократични, спра 
ведливи и прогресивни на 
чала.

В проектопредложение
то на резолюцията е пое 
ветено отделно внимание 
на обобществяването на 
югославската външна по 
литика.

литическото

тъква великобританското 
радио .„Смъртта на Шеху 
ще бъде използувана за 

тежкото 
което се

отношения
„И амери- 

правителствени оправдание за 
положение, в 
намира страната" —

„Стампа". Портрети
те на Шеху веднага 
знаха от публичните ме 
ста, а оттеглени са и него

пише
изче
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ с^ЮЗ IНА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОН- ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В 
НИШ ОЦЕНИ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В <Д<НИШ

ШН все повече укрепва, като Успешен делови договор 

обединяващ фронт на комунистите
ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ИЗДАНИЯТА НА „БРАТСТВО"

Общо взето предизборните и изборните 
събрания в първичните партийни организации 
в Нишки региЮн бяха още един успешен де
лови договор на комунистите за по-нататъшна 
идейно-политическа дейност на Съюза на ко
мунистите.

Оценявайки резултатите 
та на Регионалната

ческия съюз в Ниш обсъ
ди и отчета. за издател
ството през изтеклата й 
програмните концепции 
за настоящата година. Ди 
ректорът и гл. и отгово
рен редактор на „Брат
ство" Борис Костадинов 
обосновавайки програм
ните концепции на в. 
„Братство", „Другарче" и 
сп. „Мост" между друго
то изтъкна:

— Навременното, пълно 
и обективно информира-

за петгодишната рабо- 
ггтп „ политическа школа към МОК 

на СС1Н в Ниш, Председателството на Междуоб- 
щинската конференция на Социалистическия 
юз изтъкна, че този вид на идейно-политическ^о 
дигане и възпитание на тази най-масова обществе
но-политическа организация е подходяща форма на 
издигане. През изтеклите пет години 
завършили към 300 души от 15-те общини в регио
на, които сетне придобития 'опит прилагат във все
кидневната си обществено-политическа дейност.

съ-
из-

школата са Изборите за ръковод
ства на първичните орга
низации в Съюза на кому 
нистите в Нишки регион,

съответствува на тяхното 
целокупната 

структура на членовете 
на СК в региона.

число в

Тази своеобразна трибу 
на на идейно-полиитческо 
издигане 
на ръководителят на Мар 
ксическия център в Ниш 
Анджелко Петрович, — е 
дала добри резултати. Ка 
т.о първа от този вид в 
страната — тя 
га била изправена пред 
някои
връзка с изработката на 
по-оригинална програма, 
за да няма дублиране с 
останалите 
школи; каквито организи 
рат Съюзът на комунис
тите,. синдикатите и пр. 
Политическата школа на 
МОК на ССТН е школа

както изтъкна секретарят 
на Председателството на 
МОК

насящи се до развитието 
на секционния начин на 
действуване на Социалис-

С оглед на факта, че из
борната активност про- 

Пар- дължава с избиране чле-

СКС Животанакакто изтък- Живкович, се проведоха вне на трудещите се «и гра
жданите на българската предвидения срок.

в СФРЮ за тайните организации на 
СК приеха програми на 
бъдещата активност, в ко

тическия съюз.
Школата подпомага за 

по-нататъшното осъщест народност 
вяване на конституционна дейността, акциите на са- 
та роля. на Социалистичес 

• кия съюз, като обединя
ващ фронт на всички об- 
ществено-политически 
ли. Издигнато е и предло 
жение занапред в рамки 
те на ССТН да се органи 
зират и курсове и семи
нари за дейците в общин ито подемат гражданите 
ските конференции на Со и трудещите се в местни- 
циалистическия съюз. те общности и организа-
Особено ако се гледа от Ц™те на сДРУже™яТРУД- За каНдидати за члено 
аспект на подготовката на Занапред още потворче впг.тп а
партийните конгреси и ски ще се включи в под ве на ръковдствата на 
провеждането на избори готовката на Дванадесе- предизоорните събрания 
на делегати и делегации тия конгрес на ОЮК, кон са евидентирани 19 257 

обществено-политиче гресите по републиките и членове на СК относно 
ските общности. покрайнините, в изборна-

Пт ттен ня лен Сониали- та дейност за делегати и почти дна Ф иУт ден на ден цопнали « купния брой членове наетическият СЪЮЗ все дслаации И пр. ^
по-активно се включва в И Братство и „Дру- Съюза на комунистите в 
разрешаването на живо- гарче и ;,Мост активно региона. Избрани са 1812 
тотрептящите проблеми- Ше включат в честву- Секретара на ПО на СК,
соедГ ВСЯКа КОНКре™а ТоТт0рождение0то™др' 572 от които са работни-
Ср Д Тито.
ИЗДАНИЯТА НА „БРАТ
СТВО” — С ХУБАВИ 
РЗУЛТАТИ

Председателството 
Междуобщинската 
ференция на. Социалисти-

нове на органите и тела
та на СК в общините, ре
гиона и републиката, как 
то и на СЮК като цяло, 
Председателството 
МОК на СКС в Ниш кон- 
стантира, че трябва да 
се полагат по-големи уси
лия за обезпечаване на 
съответна класово-социал-

мите среди, в които живе
ят, какте# и по-широко — 
от регионите, СР Сърбия

ито се засягат всички 
най-актуални въпроси наги и нашата стра/ш, както и

СИ за събитията извън стра- понататъшното развитие 
ната, е основна задача на на самоуправлението, осъ 
в. „Братство". Вестникът ществяването на икономи 
ще пише за акциите, ко-

поняко-
назатруднения във

ческата стабилизация и 
провеждането на предсто
ящите делегатски избори.

политически

на структура на кандида
тите.

Евидентирането на кан
дидати за членове на вие 
шите партийни органи и 
тела не е дало очаквани
те резултати. Например, 
от предложените кандида 
ти за членове на органи
те и телата на СКС 
СЮК само 14,3 на сто са , 
работници и 1 селскосто- 

производител. 
Предложени са само 4 же

по самоуправление и вся
ка година в 
й се правят необходими
те допълнения 
та Петрович.

програмата

подчер- на

РАЗВИТИЕ НА СЕКЦИО
ННИЯ НАЧИН НА ДЕЙ
СТВУВАНЕ И

Както изтъкнаха мнози(7 
на от разискващите на 
заседанието на Председа
телството 
щинската 
на Социалистическия съ
юз в региона, в работата 
на тази школа трябва да 
се внесат повече теми, ;от

ци, а 227 селскостопански 
Числото панскиВ разискванията във 

с отчета и про- 
концепция на 

„Братство" бе

производители, 
на секретарите от редове
те на работниците и сед

на Междуоб- 
конференция връзка 

грамната 
изданията 
ше изтъкнато, че издани
ята на „Братство" са ва
псан фактор в изявата на 
равноправие на нашите 
народи и народности. С 
ангажираното си 
тези средства за 
информация и занапред 
ще играят важна роля в 
развитието и укрепването 
на братството и единство 
то между нашите народи 
и народности.

ни.
на Въпреки че данните не 

дители е 44 на сто от це- са пълни, посочените и 
локупния брой избрани някои други въпроси оп- 
секретари. Това значи, че 
не е осъществено работни 

мнозин-

скостопанските произво-кон-

БОСИЛЕГРАД редедят насоките 
нататъшната 
на Съюза на комунистите 
в Нишки регион за каД-

на по- 
активностЗА ПО-УСПЕШНО ГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
писане
масова ческо класово 

ство. Не, • задоволява ни
числото избрани жени (са рово и акционно укрепва 
мо 145) и младежи и де- не на работническия аван 
войки (211), тъй като чи- гард. 
слото на избраните жени 
и младежи и девойки не

по граничното 
(заплану

комисии 
сътрудничество 
вани са две такива, на ко 
ито ще се анализира 
рудничестводо ' 
среща ще се проведе 
Босилеград през февруари, 
а втората през декември 
ъ Кюстендил), в областта 
на основното и средно об 

(между основ- 
училище „Георги Ди 

митпов'' и Обрайовател 
ния център „Иван Кара ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО- и предложението на про
инанов” в Босилеград и ТО на Междуобщинската грамната концепция за 
основно училище „Кирил конференция на ССТН в „Братство”, „Другарче и 
и Методи” и средното Южноморавски регион на сп. „Мост и издателска
училище „Неофит Рил<> заседанието си от 11 яну- дейност за 1982 година,
ки” от Кюстендил), в об ари т.г. юбсъди проекта Приет е отчетът на изда- 

спорта (между на първото статутарно телството и се дава пъл 
дружества решение за промените на на подкрепа на концепци

* Статута на Южноморав- ята на споменатите печат
ска регионална общност., ни издания, за чиято реа
както и проектопрограма лизания пряко се ангажи
та за работата на Скуп- рат съответните редакции,
щината лрез 1982 година. Председателството нас 

Освен това Председател рочи ново заседание на 
разгледа отчета МОК на ССТН за 15 яну 

прог ари, на което ше бъде об 
съден отчетът за досегаш 
ната работа и ще бъде 
приет план за работа на

На състрялото се засе- 
на комисиите подание

гранично сътрудничество 
между Босилеградска 
щина — СФРЮ и Общин 
ския народен съвет, в Кю 

- — НРБ (проведе 
Кюстендил) е напра 

анализ на гранично
то сътрудничество 
ду двете съседни гранич- 

общини, през изтекла 
та година. Комисиите са 
констатирали, че същ°то 

' успешнЬ и цялостно е Ре 
и е дало При-

взаимозапознаване-

сътоб- (В. й.)(ПърДата Матея Андонов
в

ЛЕСКОВАЦстендил 
но в НА 15 ЯНУАРИ ЩЕ СЕ ОБСЪДЯ ОТЧЕТ ЗА РАБОТАВвен меж-

разование
дейността на издателство „Братство"* Положително оцененанони Конференцията за настоя

щата година, а покрай то 
ва ще се разисква и за 

Социалисти 
ческия съюз в региюна в 
подготовката и провежда 
нето на изборите за чле 
нове на делегации и де
легати за скупщините на 
обществено- политически
те и самоуправителните 
общности. Тогава ще бъ
де избран и нов председа 
тел и секретар на МОК 
на ССТН, съгласно иниц* 
ативата на др. Тито за ко 
лективна работа и отго
ворност.

задачите наализирано 
нос за
то, доверието и развитие 
то на добросъседските от 
ношения. Същевременно е 
утвърдена и програма по 
сътрудничество 
настоящата година, ирюг 
рамата пък е подписана 
през миналата седмица в 
Босилеград. ,

ластта на
спортните 

„Младост” от Босилеград 
и „Велбужд" от Кюстен
дил), (обменяне на делега 

по повод национални 
те празници на двете стра 

29 ноември и 9 септем 
както и в областта

»
търговията и

М. Я.

за

ции

Според същата, сътруд
ничеството между двете 
съседни гранични общи
ни ще се осъществява в 
следващите области и фо, 
_рми: чрез заседания на

ни ството
за реализиране на 
рамната 
издателство 
през 1981 година, както

ври,
концепция на 

„Братство”на танцови
панството,
туризма-

Б. К.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА СКС ВСИМЕОН ГРИГОРОВ,
ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СКБЕСЕДА СЪС 

БОСИЛЕГРАД ЗАУУ/Ь
За водещата роля на 

Съюза на комунистите

Още усилия за истински прелом
нициативност на членове
те на СК, че са завладяли 
опортюнизъм и вербали- 
зъм Тук не се спазваха 
достатъчно и критериите 
на кадррвата политика.

Изборната дейност в първичните оргамзаци* 
на СК в Босилеградска община ”ече"Рт* йкато
„о за задълбочен анализ все още е Ран°^™”ския

** “ 5Г-. н ор,
предизборния период.

комитет и на 
че в
пей са претворени 
тичните стремежи от

мюмента * Оценяване дейността 
на СК тряб 

най-съще-
НАПАДКИТЕ срещу обществената роля на 

Съюза на комунистите, проникването на граж
дански схващания за партията и нейната ро-

СЮК

на всеки член 
ваше да бъде

новина и изход-стабилизацията
органи, органи 

служби в ^общи 
сподели Григо-

хбд към 
на някои 
зации и 
ната — 
ров.

На тази тема неотдавна 
Симеон

ствената 
на точка при предлагане 
то на кандидати за длъж 

СК. Реализира ли 
се тази задача?

беседвахме със 
Григоров, председател на 

ОК на СКС.

тенденциите към федерализация наля,
наи фракционно действуване, изтласкването 

Съюза на комунистите от всекидневната обще- 
неизбежно

ности в
* Другарю Григоров, в 

на изборите 
се изяви стремеж на чле 
новете на СК изборната 
дейност да бъде договор 
за по-успешно действува
не в сложните условия- 
Постигна ли се тази цел? приеха тази

понеже

отслабвахаствена практика 
единството

организации^ _ Мнора малкй. Оцен ■
Мно яваше се ангажирането

на първичната организа 
ция на СК в ОСТ или 

не местната общност. И от
говорността за пропуски 
те се третираше като ко
лективна. При предлагане 

5 ' то на кандидати се 
хождаше повече от

преценка и критери-

Повече 
спазваха критериите 

политика.
подготовкатаи дееспособността и водеха

към широка пасивизапия на членовете и орга
низациите на СЮК. Върху тези явелния с ця- 

сочехме на 17-то саседание на

кадровата 
го по-сериозно 
длъжността 1 
ПО. Няколко членове

длъжност, 
комунистически

се схваща
секретар на

лата сериозност
Председателството на СЮК към края на 
рил 1971 година, а на 21-то заседание в декем
ври същата година Съюзът на комунистите 
поведе обществена акция, с която най-широки

ап-

— Изборите показаха, 
че комунистите съзнател
но схващат необходимост 
та от. по-ефикасна акция 

ико

из-
размери срещу такива тенденции и практика 
решителна борба за последователно развитие 
на социалистическото самоуправление, Разпла-

лич-

за осъществяване на 
номическата 
ция. Този въпрос 
доминантен и на предиз
борните събрания, и в про 
грамите за предстоящата 
дейност, 
бяха
лануваните
кретни. Остро беше кри 
тикуван вербалният^ под-

стабилиза-
тата със силите, които оспорваха водещата 
роля на СЮК беше важно условие' з а моби
лизирането на трудещите се за по-нататъшно
то развитие на нашата социалистическа рево
люция-

беше Влиянието на члено
вете на СК 
вата политика е предпос 
тавка за демократизация 

същата. Използува 
ха ли комунистите право- 

члено

върху кадро

■ VРазискванията . та на
критически, а зап- 

акции кон-
I Шш(Из доклада пред Десетия конгрес на 

СЮК, 27 май 1974 година, Белград) то си да предлагат 
ве на Общинския коми
тет и висшите партийни, 
органи?

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ
— Доста организации 

задължителЗа целесъобразни и действени решения дадоха само 
ните * предложения. Мал
цина членове на СК са

За истински прелом:
С. Григоров

признаха, че способности 
те им не гарантират ус- 

. пешно изпълняване на съ 
щата. Първичните орга
низации на СК в селата, в 
които миналата година 
успешно се проведоха ва 
жни комунални акции 
имаха доста положител
ни опити и ги вградиха в 
програмата на бъдещото 
действуване.

В програмите е записа
но, че занапред колектив 
ната работа ще бъде ос
нова на действуването- 
на първичните партийни 
организации.

предложени за членове на 
Общинския комитет, а 
още по-малко за членове 
ла висшите партийни ор 
гами. За оправдание 
взима недостатъчното поз 
наване
делни членове на СК 
други среди.

Естествено и занапред 
мероприятията' по" запазва 
не на жизненото равнище 
на работниците ще про
дължат с успех да се про 

Общинският син

В КРАЯ НА миналата 
година Общинският коми 
тет на СК в Димитров
град разисква по реализа
цията на становищата на 
21 заседание на ЦК на 
СЮК върху осъществява
нето на политиката на 
икономическа стабилиза
ция. При това се изхож
да от Заключенията иопе 
ративните задачи, утвър
дени от МОК на СКС в 
Ниш.

Преди всичко констати 
ра се, че мероприятията 
по икономическата стаби-

Също така бяха посоче 
ни И редица слабости в 
снабдяването на населе
нието с определени храни 
телно-^вкусови 
Търговията няма достатъ
чна акумулация и оборот 
ни средства, а и неадеква 
тно ги насочват, па някои 
продукти картофи, фасул, 
овощия и под., се внасят 
от други райони, въпреки 
че същите могат да се 
произвеждат на терито
рията на общината.

Определяйки по-нататъ 
шните мероприятия — 
търсят се целесъобразни 
и по-гъвкави решения. 
Преди всичко трябва да 
се ускорят интеграционни 
те процеси. В тази насока 
пред ООСТ „Сточар" една 
Ьт належащите задачи е 
развитието на агроком- 
плекса.

Почти всички организа 
ции са в период на прие
мане на развойни плано
ве през 1982 година. В та
зи насока следва да се 
създаде клуб на стопан
ските дейци (на общин
ско равнище), който да 
стаце място за взаимно 
информиране за акциите, 
проблемите и трудности
те. Тук може да се по
стигнат и договори за 
по-целесъобразно ползува- 
не на возния парк съвме
стни мерки за обезпечава 
не- на кадри и под.

изделия- севеждат. 
дикален съвет в бъдеще 
значително по-големи гри дейността на отжи ще води за групата 
работници, които трябва 
да имат предимство при 
настаняване на работа, от 
носно за лицата, загуби
ли работа като „техноло
гически излишък", или 
млади хора.

Безспорно, редица зада 
чи предстоят в още по-ра 
ционалното ползуване на 
местните суровини, орга
низиране на производ
ството върху съвременни 
техническо - технологиче-

от

Оценките на председате 
ля на ОК на СКС Симе
он Григоров ясно потвър
ждават, че са необходими 
още много усилия за да 
се стигне до истински пре 
лом в дейността на пър 
вичните организации 
СК в Босилеградска общи 

Безспорно това ще 
бъде първата крупна 
дача на новия Общински 
комитет.

лизация на територията 
на общината се провеж
дат организирано. Резул
татите са налице: общи
ят доход е увеличен за 
78,2, дохода 57,3 чистият 
доход 60 процента, а сред 
ствата за разширяване на 
материалните основи на 
труда 2,2 и резервните 
средства за 1,7 пъти, в

на

* Очакваше се избори
те да бъдат прелом в дрй 
ността на онези първич- _ 
ни организации, чието до 
сегашно действуване бе

ше незадоволително. На
правен ли е такъв пре
лом?

на.ските постижения и пр.
Едно от заключенията 

на ОК на СКС 'е първич
ните организации да набе 
лежат свои оперативни за 
дачи, за чието изпълне
ние отговорност преди 
всичко ще носят членове
те на СК, както и остана

за-

сравнение с деветмесечие- 
то да 1980 година- 

Добри резултати са по
стигнати и в интеграцион 
ните процеси ООСТ „Ди
митровград работи в със
тава на „Тигър" — Пи- 

ООСТ „Сточар”

К. Георгиев

—- От тези организации 
на СК не може да бъдем 
доволни, казва председа
телят на ОК на СКС. Ло 
шите отношения в коле 
ктива, и в самата ПО, се 
обсъждаха некритическиГ 
без утвърждаване

ланите организирани со
циалистически сили. Пъл 
ноценното провеждане на 
тези задачи ще се осъще 
стви, ако се изостри от
говорността на всички.

Мерките на икономичес 
ката стабилизация, както 
и досега, ще бъдат в цен 
търа на 
първичните 
на СК, ССМ, 
те, като при това 
транно се ангажират раз
полагаемите мощности и 
ресурси.

рот, 
става на

в съ-
деловата общ

ност „Инекс" от Белград, 
,,Балкан" стана ООСТ на 
„Компас"
„Братство" на 
от Сплит. Изключение са 
„Градня" и „В. И. Циле", 
които все още не са ус
пели да установят делово- 
техническо

от Любляна, а 
„Котекс" на

вниманието на конкретната отговорност, 
организации Даже правеше се опит 

синдикати-
вси

чко да се представи 
то нормално. Предизбор
ните събрания ясно

Значително ка-по-голямо 
внимание ще се отдели и 
на инвестициите, относно 
тяхното ускорено активи
ране и рационализация-

всес-сътрудниче- 
ство, или пък да влезат в 
по-големн отраслови със
тави.

пока
заха, че в тези организа
ции неСт. Н. съществува самои
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ОТ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Думите да претворим в
дела

БЕЛЕЖКА

грижа за 

пътищата
ОБЩИНСКАТА конфе

ренция на Съюза на ко
мунистите в Босилеград 
на състоялото се на 6 яну 
ари т.г. заседание 
ви критически 
върху осъществяването 
на икономическата и об 
ществена стабилизация 
общината през миналата 
година. При това е изтък 
ната необходимостта От 
по-усилени и конкретни 
акции

ящата година трудещите 
се в организациите на 
сдружения труд, а особе
но комунистите още вед- 
наж най-обстойно трябва 
да «обсъдят стабилизаци
онните програми. При то 
ва необходимо е да бъ
дат допълнени с нови и 
актуални задачи. За Без 
отговорното пък поведе-

За осъществяване на икономическата и общес 
твена стабилизация са необходими конкретни 
ции и договори, а това налага на комунистите 
още веднаж да обсъдят и извършат допълнения 
стабилизационните

ак-
напра

анализ прог- рами

НЕ ЕДИН път. с 
пристигането на зи
мата, водачите на мо 
торни превозни сред 
ства, които поддър
жат линията Ниш— 
Звонци и някои дру 
ги в Бабу/.нишка об 
щина, се оплакват 
от предприятието по 
поддържане на пъти 
щата в Ниш. Забеле 
жката им главно се 
Отнася до неподдър- 
жането на пътищата 
в състояние, годно 
за съобщения.

— Тези дни на ня 
колко пъти ми се 
случва работниците 
по поддържането 

на пътищата в Бе 
ла паланка да ме 
питат: има ли лед 
на пътя Бабушница— 
Звонци? Може ли да 
се минава? — оплак 
ваше се Александър 
Станкович от пиратс
кото автотранспорт 
но. Те ме питат ме
не, вместо аз тях да 
ги питам, дали пътя 
е годен за съобще
ния, защото превоз
вам пътници и съм 
отговорен за 
тите им, — 
тира Станкович, и 
добавя: лете работ
ниците по поддържа 
не на. пътищата ще 
намерите на . сянка, 
край пътя, а зиме — 
никъде ги няма?!...

Ако се има на пре 
двид, че пътните съ 
общения през зим
ния период стават 
с големи затрудне
ния поради планин
ския характер на те 
рена, лошите пъти- 
ща и ред други об- 
стоятелства, тогава е 
неразбираемо отно
шението на предпри 
ятието пЮ поддър
жане на пътищата.

В тези студени и 
зимни

ции на сдружения 
нестимулативното възнаг 
граждаване според ре
зултатите от труда, неде 
лесъобразното 
ване на работното време, 
нерационалното ползува- 
не на мощностите, мате
риалите и суровините, че 
стите „боледувания' и 
пр, са само някои от по
сочените субективни при
чини, които неблагопри- 

се отразяват върху 
всеобщата стопанска дей 
ност и обществено-иконо
мическото развитие на об 
щината.

При такова поведение, 
разбира се и при извест 
ни обективни причини, в 
края на деветмесечието на 
миналата година изразход 
ваните средства със 7 на 
сто са по-големи по отно 
шение увеличениетЬ на 
общия доход. Естествено 
това се отразява и върху 
дохода и чистия доход. Не 
спазвайки 
обществени мерила 
панството малко отделя 
средства за разширение

в труд, на материалната основа 
на труда и за резерви.

Имайки предвид, как- 
то това изтъкна Симеон

АКЦЕНТИ ОТ РАЗИСКВАНИЯТА 
ДРАГАН МИЦОВ: Борбата за стабилизация не 
се печели с думи, заседания, и повторни зак
лючения, а с конкретни акции, чиито носители 
трябва да бъдат комунистите..
СТОЙНЕ ИВАНОВ: Всеки в средата си, а осо
бено комунистите трябва да се застъпват за 
решително и отговорно противопоставяне на 
всеки вид отрицателни явления. Но не само 
в осъществяването на икономическата стаби 
лизация, а и във всенародната отбрана и об
ществената самозащита и сигурността. 
БОРИСЛАВ ПАВКОВИЧ:. През миналата годи
на граничното поделение на ЮНА в Босилег
рад произведе хранителни продукти и спечели 
над 140 хиляди динара. Царилото и маслото 
са намалени с 40 на сто, и с цялостно ползу- 
ване и поддържане на техническите съоръже
ния задачите изцяло изпълняваме.
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ: Във всяка партийна ор
ганизация трябва да се обсъди кой колко се 
застъпва за задачите на стабилизацията. Кра
йно е време виновниците да бъдат посочени 
по име и презиме и от тях да се търси отго
ворност.

Григоров че осъществява
нето на икономическата 
стабилизация не върви с 
желания темп през наето

уплътня-
активности, про

изтичащи от Заключения 
та на Председателството 
на СФРЮ и 21 
на ЦК на СЮК.

заседание

На заседанието, на кое 
то присъствуваха и пред
ставители на обществено- 
политические

ятно
организа

ции, и Общинската скуп 
щина и организациите на 
сдружения труд, уводнЪ 
изложение изнесе Васил 
Такев, изпълнителен се 
кретар на ОК на СКС в 
Босилеград. В същото бе 
изтъкнато, че въпреки по 
вече проведени партийни 
и общински заседания,
въпреки заключенията и 
решенията, резултатите в 
осъществяването на ико
номическата стабилиза- 

са малки. Наруше-Ция
ните междуличностни и 
взаимни, както и самоуп 
равителни онОшения в 
известно число организа-

ние от нарушителите ще 
бъде потърсена и отговор 
ност.

утвърдените 
сто- живо

протес-
М. Я.

ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1982 ГОДИНА

В защита на семейния бюджет
ЗА РАЗЛИКА от преди 

шиите няколко години, 
когато размерите на да
нъците и облаганията се 
критикуваха като висо
ки, а се приемаха като 
обективно нужни, 
година данъчната поли
тика в Босилеградска об 
щина беше утвърдена при 
пълна подкрепа на населе 
нието, а особено на данъ
коплатците, 
ше и да се очаква, поне
же в публичните разис- 

беше единодушно

дио и телевизионни сер
визи и пр.) ще се прила
гат минималните разме
ри на облаганията.

Самоуправителните об
щности на интересите в 
основното образование, 
детската защита и култу 
рата са намалили разме 
рите на облаганията об 
щ о 1,09 на сто. Единстве 
но СОИ по здравна за
щита е предлагала увели 
чение на облаганията, но 
същото не е получило 
подкрепа в публичните ра 
зисквания, така че и то 
остава също. На минало 
годишно равнище оста
ват и облаганията за ре 
гноналните самоуправите 
лни общЧости.

* ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ 
УСЛОВИЯТА ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ДАНЪКА 
ТРЯБВА ДА ДОСТАВЯТ ЗАЯВКИ ДО 31 ЯНУАРИ
Т.Г.

тази за развитието на жив!от 
новъдството в общината. 
С това подпомагаме осъ

изпълняват условията за 
намаление на данъка тряб 
ва да доставят заявки до 
31 днуари т.г. Конкрет
ни сведения за необходи 
мите документи ще полу
чат в местните канцела
рии.

Намалява се (от 30 на 
20 на сто) облаганието за 
даване локали на обще 
ствения сектор. За откри 
ването на работилници в 
областта на дребното сто 
панство — дефицитни де
йности (автосервизи, ра-

ществяването на една 
целите на 
та стабилизация.

Следователно, и тази го 
дина облаганията 
личния доход възлизат на 
0,95 на с*, върху дохода 
от селскостопанска дей- 

— 2%, върху дохо-

от
икономическа

снеговити 
дни, се случва и да 
не посипват със сол 
хлъзгавите и др. 
критични участъци 
от регионалния път 
Ниш — Звонци, ма 
кар че движението 
по него е голямо. То 
ва нешо създава го 
леми трудности при 
съобщенията и крие 
редица опасности за 
животите на пътни 
ците- Би било необ
ходимо да се взе
мат спешни мерки 
за премахване на не 
редностите, за даНе 
стигне до злополуки, 
които при такива 
обстоятелства лесно 
могат да станат.

Това може-
върху 1

квания 
поддържана инициативата 
на общинските органи, с 
която се предлагаше 
1982 година да не се уве
личават облаганията 
компетенция на 

Делегатите 
щинската скупщина 
ха лесна задача: взеха ре 
шение данъците и облага 

на ми

ност
да от самостоятелно вър 
шене на занаятчийска де 
йност — 7%, и върху до
хода от оборот на стоки 
и услуги — също 7 на 
стР.

Данъкоплатците, 
маващи се изключително 
със селско стопанство ще 
могат да ползуват извест 
ни намаления- Например, 

който отгле

в

от
община- к. г.об-ната. има-

зани-
нията да останат 
налогодишното равнище. 

При раздвижване* на 
инициатива се ръко- 

от необходимосттази животновъд, 
жда 3 крави ще получи 
намаление на 
30 на сто. Ако при това 
отглежда ’» 15 овце 
маление* ще бъде 60 на 
сто- Разбира се, запазено 
е досегашното намаление 

домакин-

водехме 
та да предприемем конкре 

опазване данъка с
тни мерки за 
жизненото равнище на 
трудещите се и граждани 

казва
на-

те в общината —
Симеон Глигоров, 
ник на отдела за данъчна 
политика. Считаме, че пре 
двидените намаления зна
чително ще подействуват

начал
за старческите М. А.

Изглед от Босилеградства.Данъкоплатците, които

ля на науката и нейното
вхиавоц 'зинзззбяечдао



явление

ДИМИТРОВГРАД

Осъществени са положителни резултати
и тукето ще рече, че 

.забележело увеличение заботното време, намалениеВъпреки че окончател
ните резултати, отнасящи на отпадъците и прочие. на6,2% в отношение

Броят на заетите в об- 
през

се до стопанисването на 
Димитровградска община 1980 година.ществения сектор 

1981 година е бил 3330, ко Т. П.през изтеклата година все
възоще не са известни,

на обективнитеоснова пт ПРОВЕПЕНИТЕ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С РА ОТ ПРОВЕДЕНИ^ СЕ нд ВРЕМЕННД

ЧУЖБИНА 1

преценки, можем да се 
констатира, че през изте- БОТНИЦИТЕ

РАБОТА Вклата година са осъщест
вени положителни резул-

По-скоро завръщане 

в родината
тати, които са в унисон 

по икономи- изпълним с
задачите

ДИМИТРОВГРАД”

Инженеп Михаил Иванов: Планът.' ще 
“но и качествено осъществяване на

ДЕЙНОСТТА НА „ТИГЪР -

с политиката 
ческа стабилизация-

В стопанисването в об
ред преценките, осъщест
вен е съвкупен доход на 
стойност от 1 милиард и 
611 милиона динара, кое. 

• то по отношение на 1980 
година представлява уве
личение с 34%. Това всъ- 

било запланува- 
това

ИЗ

Увеличение иа физическия 

обем с 24 иа сто
1-оестски работилници,

развитието на т.н. дре
бно стопанство и основа
ването на договорни тру
дови организации. Не ма
лък брой работници

за възмож

ПОЧТИ не съществува-
нашата заваше община в 

страна, в която през 
миналите дни не бяха про 
ведени разговори с наши 
работници, намиращи се 
на временна работа в чу 
жбина. Именно болшин
ството временно, намира
щи се в чужби 
дни бяха дошли в роди
ната си — за да прекарат 
новогодишните 
ци. Така бе и в Димитров 
градска община.

из-

щност е
но и тъкмо заради 
може да се каже, че ре

са задоволител
се

„■ „нос „ Н1в 3—- кх
лични машини, за новия град" изтеклата 1981 годи плана тРябва С<1

чалните трудности дело- балеринки и около 700 хи 
вите резултати в края на ляди чифта спортни - 
годината са доста добри кожени и гумотексилн ).

Също така ще се произ
ведат 6000 тона различни 
гумени произведения, око 
ло 250 тона гумени ниш- 

около 2000 тона про 
и пресовани

интересувахазулгатите
ни.

И останалите финансо
ви показатели бележат 
значително увеличение.

Добри резултати през 
1981 подина са осъществе 
ни в износа на чужде
странния пазар- Изнесена 
е стока на стойност над- 

304 милиона ди

на, тези

можностите -за заемането 
на работа в димитровгра
дското стопанство и усло
вията за получаване на

празни-

и свидетелствуват за пра
вилна насока в развитие-Както в други общини, 

така и в Димитровград- 
градска, бе проведен раз- . ствуващи 
говор по време, на кой
то работниците. най-по
дробно бяха запознати 
възможностите за заема-

кредити в банките съще- 
Димитров- 

Работниците нами-

минавоща 
нара, което в сравнение с 
1980 година представлява 

за 69%.

то.в
град.
ращи се на временна ра 
бота в чужбина, в разго
вора изтъкнаха, че не са 
доволни от информиране
то — особено, когато се

Въпреки че деловите ре
зултати окончателно не 
са утвърдени общият до- 

46 на сто е по-го-

ки и 
филирани 
стоки. Освен това ще се 
произведат 600 тона лепи
ло, а и различни произве 
дения от метал на стой
ност от 40 милиона дина-

увеличение
Значително са намале- 

за служебни 
(командиров

ки разходите 
пътувалия, 
ки), реклами и т.н., въпре 
ки, че ефектите могат да 
бъдат още по-добри, осо 
бено кюгато става дума 
за спестяване на възпро- 
изводствен материал, 
доброто ползуване на ра-

ход- с
лям финансово. Физичес
кият обем също е доста 
висок: произведени са 600 

информациите ХИляди. чифта ботуши за ра.
СССР, около 900 тона гу
мени фолии в ГФР и Ве- Такова увеличение на 

Да споменем, че пред ликобритания, 130 тона физическия обем е възмо 
работниците говориха об- различни видове профили жно благодарение на мон 
Р за ГФР и Чехословакия. тирането на третия кръг

политически за производство на плат-
Средният личен доход нени обувки, а към сре- 

мите върху които те най- през изтеклата (1981) го- дата на годината ротира 
често се спираха бяха дина достигна размер от ща вулканизационна пре-

8200 до 8300 динара. Със са Коберц от вноса- Да
леч пЪвече ще се ползу
ват мощностите за „фло- 

жилищния кирани профили", което 
главно ще се изнася на 
западните пазари.

не на работа и за поско- 
рото им завърщане в стра 
ната. Особен интерес ра
ботниците проявиха към 
възможностите за откри
ване на малки занаятчий

касае до 
от родния им край.

по-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС В ДИМИТРОВГРАД ществено 
дейци от общината, а теПриет бюджета на 

общината за 1982 година свързани с възможности
те за откриване на нови 
работни места в община-

самоуправителното спо
разумение за жилищни от 
ношения в
фонд са отделени над 30 
милиона динара, което 

Т. П. ще ускори жилищното 
стрюителство.

' — В началото на тази

ческо-икономически и об 
ществени отношения; ^ве 
личението 
ството,

та и по-скорото завръща
не в родината.

Осъществяването прог- 
обществено- 

развитие
и решението за бюджета 
на община Димитровград вата за подобрение на ма 
за 1982 година, бяха ос термалната основа на 
новните въпроси, на кои сдружения труд,

ОС в чението на възпроизвод
ството и останалите ико 
номйчески категории, ко 
ито са от съществено 
значение за рационално 
стопанисване; и на края

рамата по 
икономическо на производ- 

дохода и средст — При нас натоварване 
то на машините е доста 
високо. Някои машиниСУРДУЛИЦА година също се срещаме

с недостатъчен внос на като стругове, преси, ко- 
суровини, особено от За- берци се натоварват до
пада, тъй като не е реше- Ри стопроцентово. Наши- 
но девизното стопанисва- те усилия ще бъдат насо- 
не (нито в Републиката, чени към пестене на ма- 
нито във Федерацията), териали. А това ще се по- 
Дори и онези суровини, стигне, когато построим 
които са дошли, поради СКЛ?Я иа стойност от око 
нерешения въпрос не се {1° 70 милиона 
обмитяват, така че не мо- Понастоящем се 
гат да се ползуват, заяви усилия да се завърши 
директорът .ра ООСТ ,,Ти конструкцията на финан- 
гър — Димитровград", ин сирането заяви М. Ива 
женер Михаил Иванов. нов- 

По-нататък той изтък
на, че в настоящата годи
на по-голямо внимание 
ще се отдели върху пеете

ИСив™ИВра?КТ ^еме

реноГшрана^руДОв^ орга- ~ Ф—ечскиях обем 
низация.

У вели

Нова ООСТ 

на „Снмпо
то делегатите на 
Димитровград обърнаха 
най-голямо внимание на 
заседанието, което се 
проведе към края на ве
че изминалата

И
година.

— ускоряване на процеса 
на самоуправителното 

свързване и сдружаване 
на труда и средствата с 
основните организации

В навечерието на ново
годишните празници, на 

декември м.г., труде
щите се — около 80 ду
ши, в основната организа 
ция на сдружения трудна 
дървообработващата про 
мишленост <от Сурдулица 
ция с Промишлеността за 
се изясниха за интегра- 
мебли, тапетарии, дюшеци

Изхождайки от постиг- динара.
полагатнатото на плана на сто

панското развитие в об
ществено- икономически
те отношения в община- на сдружен труд с разви 

тите общини в страната.та, през 1981 година, как 
то и от проблемите, кои 
то са придружавали про
цесите на разширеното 
възпроизводство, целите 
и задачите произтичащи 
от средносрочната прог
рама по развитие — зада 
чите в община Димитров 195 
град йрез 1982 година ще 
бъдат насочени към 
ществяването на: самоуп 
равителннте -соцналнстн-

Според плана по разви
тие . на организацията 
през настоящата година 
трябва да се приемат 70 
работника. Понеже не са 
обезпечени

Приетият бюджет на об 
щината, за текущата 1982 
година, предвижда съвку 
пен доход от 46 милиона 
и 264 хиляди динара и 
разходи от 46 милиона и 

хиляди динара, как 
то и незначителна сума
неразпред елени средства

възпроизвод- 
ствени материали и суро
вини този брой ще бъде 
приет в течение на годи
ната, когато се стекат вси 
чки обстоятелства.

осъ-
на производството през
настоящата година тряб
ва да се увеличи с 24 на

Т. П. С. Микич
Ст. Н.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО * 15 ЯНУАРИ 1982



«ГОЛЕТАЕИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ. СЪЕДИНЯВАЙТЕ сиКомунист
и------ НА СЗ'ЮЗА НА ”ИИЛАВСК„ГЕ КОМУЩ^И И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

«*«

Брой 1298 
Година XXXVIII 
15 януари 1902 

Белград

ПРИНОС КЪМ ЕДИНСТВОТО
И заседанията на- - ЦК на СК в Сър

бия, ПК на СК във Войводина и Косово, 
проведени в последните дни

широката партийна и обществена общ- ва да се генерира по този повод. Тъкмо по 
ност — че нашите отношения, където и да ради значението, което имат отношенията 

на декември било конкретно да се манифестират, се от- в СР Сърбия, положително на покрайнините 
„ а че съответно (активно) ангажира насят преди всичко, до Съюза на комунис в Републиката и Федерацията за по-широ- 

успеш 001цествениТ€ сили Дава възможност тите като Цяло, но и до останалите общес- ката общност и отношенията в нея, естестве 
- но да разрешават и най-сложните твени субекти, До всички наши национални но може да се очаква, че Съюзът на кому- 

пр еми, които се отнасят до нашето ра- среди и трудещит е се и гражданите. От про нистите, пък и неговите най-висши органи, 
ити и обществените отношения. На тези летешните събития в САП Косово, чийто да изнамират опит и задачи, които се отнас 

ас Дания се придоби известен опит и стой нормален живот нарушиха контрареволюци- ят до Съюза на комунистите като цяло. Ка- 
ности от значение 'и за останалите наши онните и иредентистки * и националистичес- кто политическата платформа не е само ра- 
среди. Да споменем сам*о някои. ки елементи, след това в течение на лбщес бота на комунистите на Косово и Сърбия,

На тези заседания се води открито и твените дейности върху съгласуването на така ни състоянието в отношенията в СР 
демократично обсъждане, в което бяха изя- задачите по повод стабилизацията, да не Сърбия не се касае само до комунистите в 
вени и значителни разлигш, но с преобла- споменаваме и Конгреса на самоуправител- тази република и покрайнина, но и до Съ- 
Даващи акценти на съгласие за това, как ите, пък и тези последни сесии на органите юза на комунистите в Югославия, 
по-нататък да се развиват и изграждат от- на СК в СР Сърбия — непрекъснато и все 
ношенията в СР Сърбия и с чувство, че те по-силно се налага това заключение. Съю- 
са съставна част на процеса на изграждане зът на комунистите в Югославия трябва да 
на отношения в нашата федеративна общ- го зачита. И не само това; на него се вмен- 
ност, засновавани върху приетите принци- ява в дълг, на неговите органи и форуми, 
пи на равноправие, братство и единство на на всички равнища, да насърчават съзна- 
народите и народностите. нието, уверението, активността и поведени-

И върху тези примери се потвърди, ето, които изхождат от това, че Съюзът 
че такива публични, открити и демократи- на комунистите е единна организация 1 
чни разисквания могат да дадат гаранция, единна програма и идейни насоки за основ- 
че ще се намерят развойни насоки и съг- ните насоки на настоящето и дългосрочното 
ласуване на отношенията в СК на Сърбия и развитие, 
в СР Сърбия, които доста дълго не се на-

Може би е добре, като допълнение, да 
се посочи изречението от Заключението от 
майското заседание на Централния комитет 
на СЮК", че събитията в една република 
или покрайнина, се отнасят до всички и че 
дълбокц се отразяват върху състоянието в 
цялата страна. Затова органите на СК в ре- 

* публиките и покрайнините носят отговор
ността не само за положението в собстве
ните си среди, и пред Съюза на комунисти
те в своите републики и покрайнини, но и 
пред Съюза на комунистите в Югославия”.

Преценявайки заседанието на ЦК на
мираха на незадоволяващо равнище, което Сърбия трябва да се каже, че нейното Още едно размишление се налага
обременяваше демократичната и самоупра- основно изискване 'беше, решенията за от- повод тези заседания, но не само по повод 
вителната практика не само в тази репуо- НОшенията в СР Сърбия могат и се налага на тях. В Съюзана 
лика, но и по-широко.

по

комунистите не смеят
да се търси в рамките, които дава Конститу да се пренебрегнат анализите за това,, за 

За разлика и от тези разисквания, те- цията. Става въпрос за нейното прилагане, що нерядко ни се случва истинските разис 
зи в тесните и-от • обществеността затворе- а- не промяна, при по-нататъшното развитие квания да откриваме „под натиск , поня- 
ни кръз^ове, каквито й добри делегатски на самоуправлението, самоуправителното кога дори изглежда и в последния час, а 
пълномощия да имат техните изпълнители, свързване, насърчаването на самоуправи- йонякога и със закъснение. На така сло- 
както показват и тези примери, нямат така- телното сдружаване на труд и средства, при жен въпрос трябва да се търсят отговори в 
ва сила. паралелно освобождаване от техно-бюрок- подготовката, както и на предстоящите кон

Демократичното обсъждане в отно- ратичните окови, потискайки либералисти- греси и конференции на Съюза на комунис 
тенията в СР Сърбия получи в качеството ческата стихия, решително осуетявайки на- тите в републиките и покрайнините и на 12- 
си с изказванията на множество дискутан- ционалистическите попълзновения и други конгрес на СЮК. В крайна сметка, въпрос 

които с ‘ ясни оценки предупреждаваха антисамоуправителни стремежи и тенденции, е как Съюзът на комунистите днес осъщес- 
за настроението в обществената и партий- Разбира се, конкретното разискване за от- твява своята роля в обществото? В подго- 
ната база в която се очаква и търси от вси ношенията в СР Сърбия, за положението на товката за конгресите на СК се налага до 

а особено от партийните органи и фо- автономните покрайнини — а само по този край критически да оценим колко навреме 
руми повече залягане в работата върху ут начин могат да се премахват трудностите, и действен е влиянието на СК върху обще 
върждаването на общите интереси, повече да се надделяват разликите, и застоите, ко- отвените процеси, има ли застои и в какво 
УСИЛИЯ в насърчаването на процеси, които ито тревожеха с възможността да станат от- са причините за тях. Дали конкретната ро
га свързват и укрепват нашата задружност, рицателен фактор във вече усложнените ля отговаря на авторитета и позицията, коя- 
изпазявайки същевременно незадоволство обстоятелствата, в които поради известните то Съюзът на комунистите си завоюва 
^пяп инс^тирш^то върху отбраната на причини - не могат да се дадат отговори пълнявайки историческата си мисия в на- 
отлените ч1стгани погреби и интереси, от на всички въпроси. Много от тях ще бъ- шето революционно развитие. Естествено, 
«п Лшожесто ръководни органи и дей дат сигурно назначени още на предстояще подразбирайки, че от тях трйбва да се извле 
което множество ръководни р то заседание на ЦК на СКС, което от бога- кат най-добри консеквенции и определят
ЦИ И тезиЪпГзисквания показват - и по тите разисквания трябва да набележи на- насоки за действие на. Съюза на комунис- 
интересованието, което предизвикаха в соките за по-нататъшна дейност, която тряб тите.

ТИ,

чки,

из-

ИКОНОМИСТИТЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

Докато цените са «на лед«
по-новите преценки, котато всич
ки капиталовложения се съберат, 
техното „съзряване” хе около 50 
на сто. Рязкото „пресичане 
предизвикало доста проблеми в 
отделни точки на

И най-^етне — личното потре 
бление. Поставя се въпроса докъ
де може да се върви в привеж
дането на личното потребление, 
предимно на хората, работещи в 
обществения сектор. Инфлацията 
не е проблем само от икономичес 
ко естество, но и от 
Защото, доколкото в страната се 
манифестират бурни процеси от 
този характер, тогава не се запа
зва характера на цените като до- 
бъР показател, параметър за ико 
номическа калкулация и шюка- 
ция на средствата и под. Всъщ
ност инфлацията представлява по-

ориентацията за намаляване на 
общото, съвместно, инвестицион 
но и лично потребление?

— Обществото ще положи го 
леми усилия да приведе общото 
и съвместно потребление в рамки 
те, които може да издържи на
шето стопанство. Тази година се 
предвижда намаляване от някол
ко проценти, което не е незначи
телно, но остава неразрешено ка 
кво иска да се постигне с това 
намаляване в целокупното разпре 
деление на стойността — действу. 
ване срещу увеличаването на це
ните или върху повишаването г. на 
акумулативността на стопанс^во-

и пазара
„ Пр°^3Гвни

трябва Да бВДМ политика да бъде коректив, а планът да
труда, икономическата ^ икономическите субекти за обществе- 
обхванс сигнализира - азвойна политика в съгласие и учас-
„„„ ДЕ,“ «. —.-

стопанството.

тие на 
ски пазар”

седателството на СФРЮ д-р Пя- 
нич участвува в работата на две 
работни групи- С отлед на тако
ва познание на нашата икономи
ческа ситуация, помолихме го, 
пя ни отговори на някои въпро
си отнасящи се до осъществява
нето на Резолюцията за настоя
щата година, отделно за меро
приятията на икономическата по
литика, които се предвиждат в 
областта на цените.

Да тръгнем от 
Накратко, какво

гая?АГнЯс
Пянич преминават Ницив

КЛЮЧОВИЯ ДОК”разви-

социално.

един от
разискванията за
мент на икономическото^^ го- 
тие на нашата Л в Съюз
дини е известна и негов
ния икономически с в „ сияТа 
пръв председател. В Ком 
на съюзните обществени 
по икономическа стабилизаиия 
формирана през миналогош 
октомври, по инициатива на пр *

ТО
Мероприятията за осуетяване 

на инвестиционното потребление 
са формулирани достатъчно ос
тро, но се намираме на половина 

големата „инвестиционна 
основа на

рестрикциите. та на 
представлява вълна”, понеже въз (На 3-та стр.)



Комунист
ОТНО ЩЕНИЯТА В РЕПУБЛИКАТАТРИДНЕВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС ЗА СЪЩЕСТВЕНСЛЕД

ПУБЛИЧНОСТ В.РАБОТАТА
КРИТЕРИИ И СИЛЕН КОРЕКТНО

бликаха, за което се борим и ко 
ето осъществяваме, не оттам, 
към това ни присилва Констигу 
тшятя но заради това, че оез 
единство и задружност не можем 
да живеем, дето разединени и раз
8^10,'неСби™^ морали Да прС- 

- като свободна неза 
неоо*

то. Известни разделения в стопан- на общатаБез оглед на това, че Заключенията ще бъдат приети към се пршшсваха_______
средата на януари, известна е съвместната-идеина и политическа осфера и теНденцията на раз- 
изходна основа за по-ускюрено подобрение на отношенията в деление и различаване. Пробле- 
~ Т мът се разрастваше и изостряш^
Съроия. а разискването върху него поду

то чаваше вид на конфронтация »»на териториал-говори, а друго да се прави, ггаМ1„
показва кой. и за какво се бори, две страни , главно 

х г л какво мисли, а за какво се зае- но разделени участници, ПРН го-Централният комитет на Съю- колко Знае и може. Пуб- ляма опасност така да продължи
за на комунистите в Сърбия: » личността се показва като сЪще- и на заседанието на ДК. Отго 
последната седмица на минатата критерий и коректив в по- верността и разумът.
=а™нНоа. ТеТг„оТоИс=з°о литаческата^работа. ~^Р^Гиа' 5Г

новния6Тон ианеасоТе за подготов- Сб^° ^^“шения?“' във йането^^деш^ Затуй получи 
ка на предстоящия конгрес на " области на живота, обще- хме впечателпието, че заседание- 
комунистите в тази репуолика, ма ственото и политическото дет то направи прелом по посока на
кар че не прие никакви заключе- ств™ане _ в конституирането положителните решения и изход
ния, но това ще направи на след- политическата система и осъ- от настъпилото положение „на 
ващото си заседание, което е нас шСсхвяВането на Конституциита курса на Сьюза на комунистите в 
рочено за към средата на януа- С<^РЮ и СРС Сърбия и САП Югославия и другаря Тито , как- 
ри. Сигурно е, че ще бъде иеоб- ествува и че все повече се то и заключи председателят
ходимо а ще имаме и възмож- шос“ Отлагането на решения- ЦК на СКС Тихомир Влашкалич. 
ност към това заседание повече та и пред0ставянето на стихия- ,
пъти да се връщаме и по-щател- та би ни водило без съмнение, В демократичното разискване, 
но и критически да го анализи- в ’ с огромни отрицателни със противопоставяне на гледища
раме, не само нейното съдържа- последствия- Подобен опит това и аргументи, в диалог, пък и при 
ние и причините за свикването ни и показа. Оттам и оправдател жестоки дуели), понякога и неот- 
му, но и зарад, метода на раОо- ]ю е аНгажирането' на Съюза на мерени и необмислени квалифика 
та, неговия отклик в ооществе- комунистите споровете и пробле- ции, което е разрибираемо, кога- 
ността, неговите качества, но и мите> от Такова идейно и полити- то в течение на три дни, от су- 
неговите слабости. ческо съдържание, да се разре- трий до късно през нощта, на

Заседанието, между другото, шат последователно и съгласно трибуната се изреждат 90 участ- 
изрази високата степен на раз- •интересите на работническата ници) — направена.е крачка към 
вистост на демократичните отно* класа и политиката на равнопра единството, което без съмнение е 
тения и в Съюза на комунисти- вие на народи и народности у крупен резултат от това заседа- 
те, и в обществото и голямата нас. Появиха се разлики и несъ- ние. Някои разлики и несъгласия 
способност на 'авангарда да се гласил и по някои съществени въ са премахнати, някои намалени, а 
залови със сериозните пррбле- проси на конституционното ус- за ония, които останаха, означе- 
ми, които обременяват нашите от тройство и действуването на Со- ни са единни изходни основи и 
ношения и нашето обществено и циалистическа република Сърбия, готовност за създаване на благо- 
икономическо развитие, да ги раз и като държава, и като обществе приятен политически 
решава или да сочи пътищата за но-политическа общност. Стигна всички други условия с успех да 
тяхното разрешаване. И този , път с до сериозни застои в осъшест- Се РазРешават- и разискванията, се показа, колко публичността д сеРиозни ,застои в осъш ст както се приближаваше към края 
на работата е тясно свързана с вяването на конституцията на си> все по-малко се занимаваше с 
отговорността- СР Сърбия, Отлагането на приема параграфи, а все повече със същи

Такъв начин на публично дей- пето на някои важни закони, а ната на истинските оношения на 
ствуване не допуска едно да се трудно вървеше и с договаряне- единството и задружността в репу

САВО КЪРЖАВАЦ

ра пълна свобода и равноправие 
™ всеки наш човек, на всеки на
род и народност, както и обога 
тяването с нови социалистически 
самоуправителни съдържания и 
автономия на покраини.иите и 
единството на СР Сърбия катс> 
лържавна и обществено-политиче 
ска общност в по-широката общ 

равноправните народи и 
Социалистическа 

Югосла-

все пак, 
така 

на об-
разис-

ност на 
народности 
федеративна републикана
вия.

беше на-На събранието ясно 
белязана дългосрочната стратегия 
за разрешаване на възникналите 
проблеми в СР Сърбия- Тази стра 
тегия ше получи, конкретната си 
дефиниция, която във вид на за- 
клю^ения ще бъде приета на 
предстояшето заседание на Цен
тралния комитет на Съюза на ко 
хмсиистите в Сърбия- Остава сет
не като задача на всички комуни
сти и на всички прогресивни хо
ра в републиката гвсеки в своя 
обсег — в трудовата организация, 
местната общност, в обществено- 

общности и орга-политическите 
низации
живота с убеждението, че по та
къв начин тпе допринесе към по
нататъшното обществено и иконо 
мическо укрепване на република 
Сърбия и автономните покрайни
ни в нед, а по такъв начин 
укрепване 4 на цялата югославска 
общност.

да ги претворява вклимат и

II

ИМА И бегъл поглед върху проек- 
тодоклада на Централния коми
тет за осъществяването на стано
вищата на Седмия конгрес, кой
то тези дни беше разпратен нА 
членовете на СК на обсъждане, 
потвърждава, че въпреки множе- мнозина, които сигурно не са на- всеки трудещ се във връзка с до- ство безспорни успехи във време- 

ционалисти. Още повече смущава хода? Върху принципите на раз- то между двата конгреса е напра 
Фактът, че никой от присъствува пределението според резултатите вено много по-малко, отколкото 
щите не е реагирал достатъчно от труда е граден основният ра- ще е трябвало да се напоави 
открито, аргументирано, против ботнически закон — Законът за и много по-малкото отколкото се 
опоставяики се на неприятелски сдружения труд. И как Съюзът очакваше. Това особено 
те сделки, разобличавайки ги на- на комунистите се занимаваше с 
края и ограждайки и публично това? Има ли първични организа- 
от тях. Наистина, за това не е ции на Съюза на комунистите в 
достатъчно само да Се иска, не
обходимо е и да се знае как то
ва трябва да се направи 
ствено, и да се има

първични организации 
иа Съюза на комунистите, които 
не се събират ни по половин го
дина. Има и такива, които се 
събират (само) по почин „отго
ре". Мнозина са такива, които за 
жизнените въпроси тези среди 
почти никога и не се разискваше 
част от оценките за работата на 
първичните организации на Съю
за на комунистите, които се чу
ха именно в течение на току-що 

к завършилите избори. в общински
те организации на Съюза на ко
мунистите в Черна гора. Не съ
ществуват в тези доклади на об
щинските организации почти ни
къде анализите какво са направи 
ли тези организации да разбият 
летаргията на отделни първйчни 
организации. Особено не за това 
какво е направил Централният ко 
митет, относно неговите членове, 
от които мнозина живеят и ра
ботят в политическата база на 
обществото, направи да полюгне 
и на едните, и на другите. Но 
докладът, като доклад 
сочва и не говори за не(оказва- 
нето) н а помощ от страна .на 
по-впсшестоящия партиен орган. 
Впрочем — за по-внсшестоящата 
инстанция, по правило 
най-хубави думи. Но това е тема 
за себе си.

Да се върнем към първична
та организация, за която толкова 
пъти е казано, че е най-важното 
звено във веригата 
вчване на авангардната цоля на 
Съюза на комунистите. Оценките, 
които посочихме и сами 
смислено сочат, че това още не 
е. а н повече от тях потвържда
ват това с примери, въз основа 
на които са изнесени:

— за националистически про- 
явви на семинара на просветните 
работници през септември в Ул- 
шшь. се чу едва неотдавна. А на 
този семинар

но
се отна

ся до развитието иа самоуправи- 
телните обществено-икоиомичес-

.*=2=ка* §=^§?§1
,. „ К „ храброст за тях. Ако съдим по практиката за лъжлив ,мир първо в оснптя га 

това нещо. Вместо това. „наи-ре- разпределението на личните дохо организация н? слпТжеш ™ 
шителни били тези, които в ди — която все още зависи пове- около които шед тпм Р™'
знак на протест напуснали съб че от всичко друго, отколкото от първичнит™оот1низании г 
ранието. И ония, които сега, до- сегашния трудов принос - наис- за на комунистите и СъЮ'
пълнително съобщават, че за на- тйна са малко тези сърбания. А — тези от павнишехп ня ппгт 
ционализма там се зндедо. но се в Централния комитет на СК на СОСТ СОИ ООСТ,
мълчало по един или други при-. Черна гора е била програмирай^ И под 'предпоставка'™ 
чини. Сега вечки заедно се питат и водена сериозна идейно-полити- оценка™ При
— ПО какви причини е било така. ческа акция с цел ла се утиъпггят тИ *° то посочваме никак

Но, най-често отговорът, кой- и определят задачите ня опгтни т~ ^ожем да подведем и дейност 
то се чува е - от опортюнизъм. зациите* р^ководствата и °^™: ции^по”" сГ^п2о? °РГаНиза- 
Но да не замъгляваме нещата и вете на Съюза на комунистите в та реална мот ТЯХНа
на примера, все пак на едно екс- организациите на Съюза на кпму я»Т1« »^И10111, дос?г на
цесно явелние да не изграждаме нистите в организациите на сдруУ тюнизъм с ко?то “гпатО На 
оценката си. Накрая национали- жени* труд, общините и републи • кн таанм V™
змът и не е над всичко наш враг ката във връзка с множегтпХ «ойо.2гСОНанСъТ межДV ___
номер едно. Не е прост затуй, проси отнасящи се до разпреде- тпчтГрез ^ттати46^ аКЦИЯ И Ней‘ 
защото то и все пак е само послед лението, които са оценени като Ппегг^гттог-и 
отвие на други идейни застраня- спирачка .на развитието. Акция бяха вте^?^. = ,е месеци често 
вения, възможни, ме,ду другото, та се водеше и по принцип беше таоочегкит» X»™ °Д> размах иа
и зарад опортюнизъм. всичко в ред. Но спря том бяха К „ ЮЦИОННИ сили'

®Р”е Се Зарад Това към засегнати нечии интереси. Так! нямаше Нп8ме тДа °П°РТЮНИЗЪМ 
други, от по-дълго време, днев- не са по-съшествено променени Този път за това
ни теми. Да започнем, ст разпре- ни отношенията в първтното ряз т™ а е и повече причини и 
делението. Доходът, дали е нуж- пределение) и занапред е в сюа задължение. Затуй и
но да напомняме за това, мотив оценката, че екстра-доходът и тен ~напомняме, може би за 
за всеки труд: личните доходи, тата не е възможно" да се ^вър ге е?'1 когато опортюнизмът 
основният мотив на ангажиране- дят"), „е е повишено влиянието за- голям
то на всеки отделен човек. Кол- на работника върху дохода в ос , 7° ТОи е в
ко самоуправителни норми регу- новната организация на здруж! С Га’лират права и задълженията на ния труд... сдруже-

свиват
останалите

не по-

само тяхната
опор- 

попъл- 
организи-

на осъщест-

недву-

не

партиен 
действйтел-

са присьствувалп
Нада Шаранович



Комунист 3;

ДОКАТО ЦЕНИТЕ СА „НА ЛЕД“
(От 1-ва стр.)

онен вариант на стопанското раз 
витие когато 40 на сто от обще
ствения продукт е 
тези цели, а размера на растежа

„ е възлизала на 5—6 на сто,
а дари известни неооходи- зливи когато става дума за за- то икономически изчислявано е

на оно- ппг-гог екдии.Ь все докато не се планувания размер на увеличение недостатъчно ефикасно. По същ
което е създал работникът поне на Равнише на на цените (20 на сто) в тази го- начин трябва да наблюдаваме и

Например, ако индустриалното и покРаинините за- дина. Къде тогава е изходът? износа. С цел нашето произвой-
производство се увеличава от 1__ 2 ■а°а°аителни договори. „Замързва — Той е възможен единствено ство да бъде конкурентно на све-
на сто и ако анализите показ "а Цените винаги е изну чрез комбиниране на два вида товния пазар, трябва да „преско-
ват, че през миналата голина пе подход- -Ьдин американски и о мероприятия и определения. Пър- чи ’ Две бариери — домашната и
алните лични доходи на пайпт™ казва, че то прилича на вият е съществен и обхваща ком чуждестранната. С цел да стиму-
ците в обществения сектпп па по жежък картоф. В крайна сметка плекса на нашите принципни ста- лираме износната активност тряб
малки със 7 на сто някой този „ози «жежък картоф ' се намира новщца. Наблюдавайки на кой ва да установим редица от меро-
разлика е взел' ИнЛшяпиотя = В ръцетена държавата. Имахме начин нашата общност се старае пряития (освобождане от данък,
разпределена еднакво и изнег™ 2оК?,»К° 0ГШТ1У за «замразяване" да преодолее трудностите може приспособяване на кредитния ме-
слоеве в обтегтпото о тооз „„„ на Чените•■ • То обаче постига да се забележи значително увели- ханизъм за ускоряване на износа,
Чават голямо но не V * , У' само ак0 в необх^од-- срок чеще на административните ин- Въвеждане »а реален валутен
движение на цените д акв0 премахнат съществените еле- тервенции. Контрол на цените се курс и Т.н.) .*С22 е едно голямо'"

менти, които изнудиха това меро- връши чрез ценоразписки. Обаче преразпределение в рамките на
приятие. 1рябва да се надяваме, в нашата номенклатура, има про нашето стопанство — и територи-
че след един месец ще имаме до- изведения на няколко стотици хи- ално и по отраслите, в полза на
статъчно сговОр при съгласува- ляди. Чрез кои средства можем онези, които предимно се зани-
нето на различните интереси и в да следим движението на разхо- мават с износ. Но, както прецен-
постигането на добри договори за дите, които се изчисляват чрез явахме оправдаемостта на' инвес-
цените на тази година.

отделяно за
кое-

миинакво преразпределениева,

тнЖаЖ ПРЕД ми-
Цените са ваша специалност.

.На какъв размисъл ви довеждат 
нашите документи за политиката дд СЕ ПРРРАЧГЛГТТА ГИСТРМА НаЧИН С Да С6 ВОДИ единнагПудрЖ1?цгЖАисиоЖ —?!
ли да ги доведат в хармония?

единствен тиционния вариант на стопанско
то развитие, така и тук трябва да 
имаме икономическа калкулация 

. ГУРят рационалноста, оправдаемо като основа, т.е. колко общество 
стта в корекцията на. цените и то дава, колко това струва, а ка- 
подобно, чрез една „гора" на вза кво сме получили чрез така гюд- 

покл/ментмтр пТООп ЕдИе имаме твърде разклонена имно некоординирани ценоразпи тиквания износ. Ако в
се до полититсято1 на ящи система на1 обществен контролна ски? С цел да „докажат" на не превиши необходимата мярка, то
1982 голина в цените- ролята на обществено-по- коректните постъпки на орГаниза гава, всъщност нарушаваме прии-
тъьша че нямя пя Но 06 И3‘ “итическите общности е твърде Ц1ШТе на .съдружения труд, опре 
таканапеченит^ 5яяп^“ч прилагат голяма. За известно число про- делените служби поставят все по
пий От пп Развоини крите- изведения и услуги цените са в вече административни искове. За но, което фаворизира известни об 
пя кп” наит призтича въпроса: компетенция на федерацията, за това един институт неотдавна пре ласти на промишлеността, колек- ■ 

I да се осиТУРят пре- други са компетентни републики- дупреди, че на нашата система на тиви и трудови хора. 
в развитието, как са те и покрайнините, а за трети це- цените се „заканва комплетен ин 

10Я1^НИ за петгодишния план от ни се грижат общините. Безспор фаркт". Втор пример: с желание л ,>т,
1981 85. Ние от този аспект ед- но е. че при това разделение се то да увеличим износа, поставен ЗАВъРЩАМЕ НА
на година загубихме Трябва ли чувствува ролята на известна ико е иск, според който започвайки ДИСПАРИТЕТА НА ЦЕНИТЕ 
ли да изгуоиме и. 1У82? Да ли те- номическа логика. В практиката от ООСТ па по-нататък всеки тря- 
зи задачи ще можем да реализи- се показва, че ролята на федера- бва да има свои програми и то- 
рам през останалите три години, цията са цените на произведения 
или в следващия среносрочен пе и услуги, върху които силно вли- 
риод отново ще влезнем със се- яят решенията на републиките и 
риозни структурни проблеми? покрайнините. „Сега се предлага

Мероприятията, които се пред едно число произведения и услуги са, икономически оптимален, реа- 
виждат в областта на цените мо- с обшоюгославски характер да лен от становището на нашата по 
гат да се разделят в няколко гру бъдат прехвърлени от компетен- литика за увеличаване на износа.
пи. Първо, възможно по-пълнО ция на републиките и покрайни- Ако се има предвид, че имаме 29 то, ако доходът е основен

тете в компетенция на федераци- хиляди ООСТ само в промишле- на стопанисването, той трябва да 
ята. костта (даните са от 1979 год.) по бъде израз тъкмо на този факт.

Това. преди всичко се отна- став* е въпрос как всичко това Това е твърде трудно да се пости
ла се съгласува? Тук е опасност- гне.^Маркс за това разискваше 
та от онова, което се нарича ин- имаики предвид англиканската 
тервенионистически хаос. Защото черква и нейния списък от 40 

от тези решения има някоя смъртни грехове, че тя по-напред
цте даде прошка за всички тези 
грехове, но да и се отчужди че
тиридесетата част от дохода. Ние 
като общество трябва да превъз- 

материалното
не", защото разпределението спо
ред труда е неотчуждимо от со
циализма.

тези ценоразписки по

това се— В

ципа на дохода 
разпределение, което е пристраст

дохажда до

Когато и да е ние ще тряб
ва да сложим на дневен ред ре-, 
формата на цените и съществува
щите диспаритети. Все докато съ

ва: по видовете на стоките, по 
мястото на износа и по валути, а 
с цел да се получи целокупния 
югославски план на износа и вно- ществуват диспаритети на цените,

трудът, несъответно се възнаграж
дава. Ако принципът на дохода е 
основно определение на общество 

мотив
да се приложи критерия на све- 

> товната цена. Ясно е, че параме
трите на световното стопанство,
чрез вносните суровини, енергети ся до енергията, основните суро-
ката и чрез. други неща влияят вини и пр. Да ли това само-по
върху нашите разходи. Обаче, съ себе си ще бъде достатъчно в
шествува обща преценка, че при настоящата
нас са доста депресирани цените всичко това
в основните стопански отрасли, трудно е да се каже.
Същевременно, водим политика Четвъртата група 
за включаване на страната ни в 
международното разделение 
труда 'в по-висши етап на прера
ботка. Значи, нашите стимулатив ните размери па дори някъде да шо друго освен изразително дър 
ни мероприятия се движат в тази бъдат и намалени за да се осъ- жавна принуда.
насока. Как да се осигури да ществи политиката на намалява- Накрая, как бихте, направили
не дойде до голямо покачване на не на извънстопанското потрелбе- редицата от подходи, която следи
цените в преработвателните отра- ние. Нашата система на данъци ОПОРА ВЪРХУ КОНСТИТУЦИО- логиката на икономическото ста
ели^ Защото доколкото искаме и облагания има автоматичен ха- ННИТЕ ПРИНЦИПИ билизиране?
да ги направим конкурентно спо ратер. Начинът на вграждането
собни трябва чрез митническа^ му в структурата на цените, при
политика да им осигурим дома1|.- нудително отделяне от личните
нист пазар Ако ги осигурим по доходи, а частично и от целия ципират програма за вършане на

нячин колко тогава наис- доход, такова задоволяване на един от основните конституцио- зар, който всякак включава и пла
т°4 световните цени влияят въР- общото и съвместно потребление нни принципи — на единния юго новата компонента. След това да

■* гХ7ятините цени Трябва да в нашите условия имат силен ин- славски пазар, стоковото стойан- Се постави конзистентна икономи
ху ппрпвип Фактът че по вси флаторен характер. Затова е не- ство и пазара да бъдат онези гла ческа политика, а тотава, с цел 
се производ- обходимо сериозно да се прераз- вмм и първи верификатори на ре- да се освободим от администра-
чко, новото, у достатъчно за гледа системата на данъците и об зултатите на труда на икономи- тивните мероприятия трябва да 
ство НяМа „ Г^лииии и че оп- лаганията не само от гледна точ- ческите субекти, икономическата имаме програма на преходен пе-
големи из^с“и г7^ям износ ще ка на общите обществени опреде политика да се явява като корек- риод, с назначени етапи на осъ-
ределението за т - на ления- Но отделно и от аспект на тив, а планът да обхване както да- ществяване и прецизни срокове, 
се отрази на * ята ^еж сегашните инфлационни процеси, ването сигнали на икономически- Това особено се отнася за-поли-
повишаване т'псенего Б Наблюдавайки Резолюцията те субекти за обществените пре- тиката, която осъществяваме през
ду предлагането и!ър . * не_ за ИКОиомическата политика мо- ференции, така и пряката развой настоящата година, за целите ко-
условията на до>• ^ Же Да се забележи още една до- на политика, с участие и съгласие ито са приоритетни. Касае се за
ния пазар и сбва ^ пълнителна антиинфлационна мя- на обществено-политическите общ намаляване на платежния баланс 
митническите бариери А!:я да рка Предвижда се увеличението ности. По мое дълбоко убежде- и инфлацията. КоЛкото и да има 
се постави въпрос въ-з ' на паричната маса да бъде по- ние това е единственият път да резерв. към реалноста на заплаща
какво се очаква поч а_ малко 0т номиналния ръст на об се превъзмогне този етап на пре- ваните размери (26 на сто) тряб-

световните пенц м тествениа продукт. Това може комерната държавна интервен- ва да се приложи целокупният
- не е да- На се осъществи ако се ускори ция. разполагаем инструментариум, да

сля, че в материалите не с "аоротът на парите. При видима-- се създаде обществена атмосфе-
ден отговор на този ® ^ ппел тз икономическа инерция и при ра ,.Фронтът на цените да сеРОЯТНО, той не е изпуснат от 11ред та иконом във възпр0из. ВАШИЯТ ПОДХОД ИЗИСКВА И движи в реалните рамки. Докол-
вид на органите, които водят ш даешт Р Д о може да се очак ОПРЕДЕЛЕНИ. СРЕДСТВА. КОИ? кото тръгне значително по-б-ьрзо 
литиката на цените, но си личи водс 0 по.бъРЗ оборот я от запланувани, (годишно увели-
че засега разработката на поли ва д Iзашото ТОй има за — Ефикасни и обосновани чение с 26 на сто) това ще за- 
тиката на цените за тази годи ” едпоставка тъкмо по-бърз обо- върху конзистентна икономичес- трудни износните 
не е стигнала до това раБ1 „от на'стоките на пазара. ТвъР- ка политика. Извън всяко съмне- доведе под въпоос

Като голям комплекс от м<=Р „игидната монетна политика ние е, че понастоящем главен въ- дефицита . на платежния
посочва се много по"е*иха™5 може да има незачителйо отрица прос ни е намаляването на пла- ще настане известната СIIТVашIя то споразумяване и договаряне, може експанзия. тежнИ(г баланс. Но в унисон сто- (домашният пазар по-привлекатс-

Свидетели сме на последниТ.е„г.^1 тп на стопанството. Мисля, че би ва трябва да се постави целокчп- лен от чуждестранния), "'^гРяб- 
бигия когато, въпреки Д0Г°Б™В Кило добре оше веднаж сериозно пата икономическа политика. Да- ва да вършим допълнителни го- 
поскъпна електрическата ла °е Изучат реалните предпостав ването предимство на износа не леми преразпределения, ше попа
в елна република. Че в тази об да по.давйо увеличение на па- смее да доведе под въпрос наши- днем п оше по-голялг държая 
ласт чувствуваме слабости по- кя <• маса да се обезпечи нор- те основни принципи, кшето това интервенцвонизъм. 
ти, п-лснява и решението на '-ъюз рич . „„роизводство. е принципът на дохода. Това лес
ни^ изпълнителен съвет да Може да се заключи, че ма- но можем да обясним на примге-
Мързне” цените, което цо всичко г твърде малко сте пре|па- ра на така наречения ишзестици-
личи ше продължи до края на къ>

Обстановка, колко всяко
ще бъде успешно, своя логика; те се сблъскват, по

неже произлизат от различни ма 
мероприя- териални интереси и хората са 

тия се отнася до данъците и об- твърде склонни в такива ситуа- 
на лаганията, до определението, че ции да търсят прости средства, 

не трябва да се увеличават тех- които в крайна лици* не са ни-
могнем „укопава-

С цел това да не се случи въз — Трябва да изготвим конзи- 
можно по-рано трябва да се кон- стентна програма за ревитализа-

ция на единния югославски па-

тина

ние на 
зи област на

задачи и ще 
намаляването 

баланс.
ки

Разговора води 
Свободан Куюнджнч



4 Комунист
След като бе помолил Юре Ка

?";Рл2жае повдигн/двГпъ|с- 
та и с пискав, притеснителен, 
женски глас попита:

кновение със сталинизма, и про
мяна на нашето отношение към 
теориите за смисъла и значение
то на изкуството, и затова тази 
разплата естествено захвана и на
шите познания във връзка със 
смисъла и ролята на литература
та в социализма. Полемиката Цг МОже ли да ми
почна малко по-рано, не взиман- моля ви гр'аниците тази
ки предвид онази от пРедрх°д" свобода? Именно, понеже всяка 
те години, (Кърлежа — Нистич свооод ограничена, искам да 
против Бухариновата теория на свобода е Р позволена по-
социалистическия реализъм, офи- зная ше ни бъде ли позво 

приета на Конгреса на лемика.
1934 го

ВМЕСТО ДНЕВНИК

циално
съветските писатели през 
дина), и лесно може да се разое- 
ре фактът, че т.я пристигна и на 
конгреса на югославските писате- 

Загреб. Наистина в тази по-

— Ще бъде — отвърна Минде-
рович.дз имам предвИд'полемика
та, в която Кърлежа е капитан 
на дълго корабоплаване, или още 
по-точно, морско куче, което гъл
та по-дребните риби ... Ще ли ми 
бъде позволено и това ■

ли в
лемика беше изоставена прозата, 
а бяха засегнати области на пое
зията, в която разликите изглеж- 

по-безболни и по-естественидаха
и където беше по-лесно да се за
бележат (дали надреализмът е по
ложително движение в литерату
рата, дали е напредничава или де- 
кадентна поезията на Весна 11а- 
рун и пр'.). Някой считаше, че ра
зговорите във връзка с 
други въпроси, трябва да се пре
несат о конгресните зали и пуб
личните събрания, в подходяща 
форма на партийните събрания 
(партийните събрания все 1 
бяха тайни и закрита), и затова 
наред със заседанията на Конгре
са се проведе и събрание на пи
сателите-комунисти.

— Всичко зависи от аргумен
тите ...

— Например, ще мога ли аз 
да публикувам юшга от шесто- 

странипи, в която да покажа, 
че таканаречеиата теория на от- 

и ражението, проповядана от ю- 
дор Павлов, е най-обикновена ма
гарещина?

тинКапитан на дълго 

корабоплаване
тези

— В полемиката е позволено 
още всичко, за което съществуват ар

гументи ...
— Моля ви се, ше мога ли да 

издам и книга, в която да дока
жа, че Йозеф Рефай като теоре
тик е чист идиот2) ...

— Не би трябвало да се изда
ват книги, които могат да пре
дизвикат международни усложе- 
ния и да затруднят положението 
на нашата страна 
се отговори Миндерович.

— Тогава уважаеми другарю 
Миндерович, позволете ми лично 
Вас да Ви попитам: мога ли в 
най-голямата зала в Загреб да 
събера пет хиляди студенти и, 
без да изговоря една собствена 
дума. но да цитирам само Вашия 
вестник и неговите глупости, да 
засмивам аудиториума най-малко 
пет часа?

— Можете и това, Кърлежа, 
но трябва да имате предвид и на
шия отговор!

Събрахме се ние стоина в за- 
лица, която пушачите набързо из- 

Слаквопълниха с цигарен дим. 
Вукосавлевич или някой друг ми 

славските писатели. На този Кон посочи един плешив човек с голя 
грес югославските писатели рази ма глава, тромав, които се чувс

твуваше сред присъствуващите до 
ри малко и срамежливо, като че

МЛАДЕН ОЛЯЧА
струва ми

С ТЕКСТОВЕТЕ на Мирослав 
Кърлежа за пръв път се срещ
нах под Гърмеч, в Лушци палан
ка, през 1944 година. Бяха това

екваха, с доста голяма открове
ност и не без полемични искри, 
върху свободата на творчеството, ли искаше да скрие присъствие- 
разплащайки се с догамтизма в то си. Това беше Кърлежа. Гово- 
областта на теорията на изкус- реше се, че тези дни е върнат в 
твото, която дотогава механичес- Партията и макар че се престру- 
ки и некритически заимствуваше вал, че не е изненадан от това 
основните тезиси от теорията иа решение, забравил си цилиндера 
социалистическия реализъм, из- в Районния комитет (където му 
ложени от Тим-офеев в неговата било съобщено решението). 1 
(преведена и у нас) „Теория на 
литературата", (литературата е су- 
бекитвно отражение на обективна нието на 
та действителност, национална 
по формата си, социалистическа вич, генерален секретар на Съю- 
по съдържанието си. с положите- за на югославските писатели, а 
лен и типичен герой в типични му помагаха Иван Доичевич, Ми- 
обстоятелства, с лакирани карти лан Богданович и Бора Дрено 
ни иа обществената безконфликт

разказите „Битката при Бистрица 
Лесна" и „Бараката пет бе". Тези 
дни в списанията „Днес" и1 „Пе
чат” бяха поместени и други не
гови текстове (заедно с текстове 
на Марко Ристич, Хасан Кикич, 
Чедомир Миндерович, Скендер 
Куленович). Бяха това главно по
лемични статий („Диалектически 
антибарбарус” и др.). Същите ха
рактеристики притежаваха и Кър 
лежините страници, с които се 
запознах по-късно, след войната. 
Полемизиране, гръмливрет, остро 
та, патетична повишеиост на то
на и безстрашен дух, до извест
на степен и жестока изключител
ност, дори и в стихотворенията, 
разказите, 
особено в статиите с полемично 
съдържание — това е Кърлежа: 
предизвикател, шурмовак, бомбо 
хвъргач, разорител, морско куче, 
ненаситна полемична звяр, която 
се наслаждава от жертвата и ней 
ните глупости. Затова ме ни е чу- 

4 дио, че критиците го нареждат 
между най-големите полемисти в 
историята на нашата литература.

Убеждението си в тези факти 
още повече засилих след пет го
дини, когато за пръв път се сре
щнах с Кърлежа. Беше това в 
Загреб през 1949 година на Вто
рия конгрес на Съюза на юго-

Струва ми се, че със събра- 
писателите-комунисти 

Ръководеше Чедомцр Миндеро-

— Благодаря, леко се наклони
вац. който в Агитпропа на ЦК на Кърлежа с характеристичната 
ЮКП

му
беше заместил сменения иронична и супериорна усмивка и

социалистическия романти след резолюиията на Информбю- аз си спомних за неговите извън-
ро Радован Зогович. Разговаряше редни игри и игрословия в по-ран
се във връзка със свободата на шните полемики, когато се под-
творчеството и ролята на литера- смиваше не само на текстовете

^ __турата в нашето общество, за бор но и на авторите им (Мил-ован’
Достоевски е по-долен от 1орба- бата н а мнения и други въпроси Рад-ован. Й-ован и Чедомир в
тов, Горки е по-добър от Шекс- от значение за развитието на из- скоби: Миндеровч, което тряб-
пир, а Маяковски от Гьоте дока- куството, в светлината на полити- ваше да означава, че това име

ката на ЮКП след стълкновение- без презимето в скобите, не пред
то със Сталин. Изказаха се: Ьо- ставлява нищо. за читателите, ка
ра Дреновац (несръчно, задуше- кт<? ни името Нико Миличевич,
но, неразбираемо), Милан Богда- става дума за° човеУ™йтоРе 
нович (импровизаторски, сладко- кой и нищо. Такъв беше 
думно, с празна звънливост), Че- миката този капитан на дълго ко

рабоплаване и

мост и
Зъм и пр.). Според тази теория,

романите, драмите, която изучавахме и в средните
училища и в партийните школи,

то мнозина съветски писатели 
със световно значение (Бабел, Пи- 
лняк, Булгаков, Платонов, Пастер 
нак, Цветаева) не заслужават ни 
Да бъдат споменати. в поле-

Именно, Резолюцията на Ин- домир Миндерович (притеснено, 
формбюро за състоянието в стиснато, неясно), а след това ня- 
ЮКП, обнародвана през юни 1948 кой попита

такова остана кър 
лежовското ненаситно морско — 
че, което ненаситно се хранеше с 

присъствуващите по-дребни риби
ку

година наложи, освен общо стъл Ихмат ли въпроси.

1) По-късно узнах, че поради
стълкновение с линията на Пар
тията преди войната Кт~рлежа бил 
изчислен от партийната евиден- 
ция, въпреки че уж никога не 
бил изключен от Партията. За 
стълкновението с Кърлежа ни раз 
каза през 1945 година в партий
ната школа Джуро Джакович в 
Белград и Мариян Стилинович, 
предвоенен комунист, когото дру
гарят Тио след освобождението 
на Загрео изпрати при Кърлежа, 
за да провери как е м 
ли е и необходима ли

Комунист
П|мд(«д«тм на Издателски* съвет на НИРО „Ко

мунист": Дсброслеа Чула фии.
На Издагалскм* съвет (редакционн* отбор] на 

всмчям надаим* на вестил* „Комунист' д-р Антон 
Вряеунм.

Ж.др«с на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
Еигалс 11. теяеймжн- централа 325-Й61, секретариат 
320-114. НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 4, Телефон 
627-793.

Издава: Издателска трудов* ср-^чзецмя „Кому-Дцректер м главен н отговорен редактор на вемч- нист"км издалия на „Комунист": Велко Мнладиноаич
той, здрав 

му е па
рична или друга помощ (предла
гал му дори и автомобил, но Кър 
лежа нищо не приел).

Печата се на сърбохърватски,Редамнмд иа изделието иа „Комунист" за Сърбия:
ч отговорен редактор], д-р 

орад Джордже*нч (зцместник глаааи м отговорен 
рМР**(тир]. 1еж»*а Амтуиееич, Велимир Фмлмловмч, Рас
те йееаги с Спобирал Кяякмч. Ммхайло Ковач. 06-

отмосио хърватско-
сръбски (кирилица и латиница], на -словенски, 
донски и албански и в

Саве Кърнжвац ( маке-
съкретени издаим* ка българ

ски. унгаоски. сяоеашкн, румънски и русин ски език.

Излиза в петък. 2) Теофил Готье е наричал 
противниците си с подгушили 
идиоти, а вероятно и Кърлежа е 
мислил подобно за Ревай, автора 
на книгата „Марксизъм и унгар
ската демокрация”, когото тогава 
в Ьудимпеща наричаха унгарст/1 
Кардел.

Вале Меркевич. Зорииа Стаикмчоолкч «

- — — - - —---------------Ш сееет иа Изданията
«ЛЪнуелт" я* СР Съдби* Марля Твдороелч.

ври 1664 година. „Комунист" е 
Р«*о®

с Орден на
от 22 делеиарн 1674а с

14.
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I V
Имайки предвфц,;.де мно 

зина от анкетираните бо 
ледуват от ревматизъм, 

на захарна болест, сърдечни 
много заболявалия, глухота и 

жи-

КатЪ се погледне по-задълбочено оная 
от плана по обществено-икономическо разви
тие на Бабупшишка община др 1985 година, 
не може да се избегне впечатлението, че в об
ластта на селското стопанство, на което с |ос- 
нование се придава все по-голямо значение, 
има и нереални планове. Именно, и покрай 
вече дългогодишните разисквания (и пререка
ния) около сдружаването на кооперациите и 

. „Таламбас” — и занапред всеки планира за 
себе си.

част
ПРОБЛЕМИ

ОБЩЕСТВЕНИТЕ

всичко ускорената индус . Получените данни 
триализация и подчерта- истина разкриват 
ните миграционни проце интересни факти от 
си, коренно измениха и вота на старите хора в 
менят възрастовата стру Димитровградско От об 
ктура на селското насе- щия брой 
ление. Процесът на демо- (106) само 6 
графско стареене на 
селението предизвика ре
дица проблеми, потребно
сти и манифестации от 
соцуален, икономически, 
етически и медицинско- 
психологически характер- 

Системата на социал- 
.. на защита и останалите 
обществени служби мо
же да се каже, че са за
варени от тоя проблем 
неподготвени. В досегаш
ната практика главно са 
водени грижи за социал
но необезпечените възра
стни лица, а са прилага
ни класически форми и 
методи на защита.

значително намален вид, 
мнозинството г са се иска- 
зали, че в Димитровград 
трябва да се организира 
специална здравна 
титуция за преглед и ле 
куване домашно 
релите лица (геридтрична 
служба). От анкетирани- 

души виждат об
ществената помощ в това 
да отстъпят имотите, 
сметка на- което да осъ
ществят пенсионни

Така например земеделската кооперация 
„Будучност" в Бабушница планира в тоЗи раз 
воен период да вложи 27 800 000 динара за из
граждане на кланица в града, сервизна рабо
тилница за поправка на селскостопански маши 
ни, а за подобрение и развитие на животно
въдството предвижда да открие нова овцефер- 
ма в Бачов дол за 1 000 овце и 500 кози, как 
то и да организира угояване на юнци. Ще 
строи нови помещения за складове и магазини 
за съхраняване на селскостопански 
на площ от 800 хектара, „Будучност 
предвижда да извърши мелиорация на пасби
щата на „Бафв дол" на площ от 200 хекта
ра, като из!
10 000 000

Кооперация „Ерма" в Звонци предвижда ка 
питаловложения от 82 700 000 динара, като по
строи овцеферма планира да създаде овцефер- 
м аза 1 000 овце и 500 кози и ферма за угоя
ване на едър рогат добитък от 1 000 бройки, 
както и отглеждане 1 000 на овце в съдружие 
с частните селскостопански производители. Ко 
операция „Слога"'във В- Бонинци планира ка
питаловложения от 14 290 000 динара за овце- 
ферма от 100 бройки, набавяне на 20 крави за 
разплод и уреждане на пасища на 250 хектара, 
адаптация на млехфпреработвателен пункт, за 
отглеждане на посадъчен материал на вишни 
и къпини, за набавка на транспортни средства; 
кооперация „Любераджа" планира капиталовло 
жения 4,300 000 за угояване на юнци, за обза
веждане хлебопекарница и т.н.. Ветеринарната 
станция също предвижда капиталовложения за 
"подобрение на службата по изкуствено осемен
яване и тн.

Общата сума надминава 129 090 000 динара.
И така нататък. Могат да се изреждат 

к>ще някои цифри и данни, вградени в плано- 
1985

анкетирани 
души са да 

ли отговор, че редовно им 
се оказва парична помощ 
от страна на 
като 16 в натура.

инс-на-
на оста

децата, до-

те 22
Твърде интересни са 

сведенията, с кого живе 
ят в домакинството. От 
общия брой 9 са наггьл 
но сами, 74 са 
ружника си, 10 
с децата и три с родни
ни. Забелязва се, че зна
чителен брой са сами или 
само със съпружника си. 
Ако към това се приба
ви, че 54 стари хора об
работват земята сами, до 
като 9 души я дават 
полица и на 25 временнр 

Все още редица въпро помагат децата, ясно 
си остават неуточнени.
Какво представлява всъ
щност старостта? Дали 
е това „регресивен, разо 

организма про

за
продукти 
щ” същопра-

със съп- 
живеят

ва.
Очевидно Отделението 

за социална дейност за. -ползва средства от зеления план от 
динара.пръв път навлиза в про 

блема на възрастните и 
остарели лйца,/ като тър
си отговори на конкрет 
ни въпроси. За този проб 
лем трябва 1 да се заинте- 

из ресуват Центърът за со
циална дейност,' Общин 

е ският отбор на Черве
на ния кръст, Патронажната 

служба, Общинската ор
ганизация на ССМ, учи 
лищата и др., като се ока 

обработка, а гла зва различни видове по
мощ на старите лица. Ме 
стните общности също 
трябва да съблюдават со 
циално-здравните въпро
си и да организират ху- 

. манни акции и да оказ
ват помощ на старите ли 
ца чрез различни услуги

че все още старите 
село обработват имотите.
Разбира се, тук не може 
да става дума за съвре
менна
вно за произвеждане на 
осцовни продукти за соб 
ствената прехрана-

Интересно е да се посо
чи, че 99 от анкетираните 
не са заключили никакви 
договори за тяхната из 
дръжка по време на жи
вота, а че само 7 имат та . и др. 
кива договори със свои- 

деца. На
дали биха живели в стар 

само 6 са

ряващ
цес?" Или старостта е 
бреме, както за остарява
щите, така и за по-мла
дите, които трябва да 
се грижат за тяХ~ А- може 
би и едното, и другото 
едновременно ?

За да отговори на ня
кои от дилемите и да ус- 

положе Въпросът обаче ще 
въпроса трябва щателно да се про 

учи за цялата територия 
на общината каТо се на
бележат конкретни зада
чи и носителите им в ре 
шаването на жизнените 
проблеми на старите.

танови какво е 
нието на старите в някои 
села на Димитровградска 
община Отделението 
Междуобщинския център 
за социална 
Димитровград 
проведе анкета. В анкета
та бяха обхванати 106 ду
ши с над 60 години от се

вете на кооперациите до
Нито дума обаче не може да се намери 

за съвместни планове, поне на две съседни 
кооперации, макар че някои от тях (като „Бу
дучност" и „Ерма" да речем, имат ферми съв
сем наблизо) и сигурно биха могли съвместно, 
с по-малко средства да направят повече.

От друга страна, продължава историята с 
обединяването на кооперациите и „Таламбас", 
на която вече някои делегати в Общинската 
скупщина започнаха да гледат с подемех. И 
не без основание, защото с години се тъпче 
на място. А провеждането на стабилизационни 
те мероприятия, по-рационалното произвежда
не на храна и др. въпроси не мотат да се 
отминават.

година.те

чески дом 
отговорили положително, 
17 ако няма друго реше* 
ние, докато останалите 
категорично са отвърна
ли, че не искат да живе-

на

дейност в 
неотдавна

Ст. Н.ят там.

възможностиНЕИЗПОЛЗУВАНИ

„Забравените“ мини-рдрортрглн М- Андонов

построяване, а пък ползата била гол 
яма — изплащали се след само 5—6 
години. Впрочем такива мини—хид
роцентрали в нашия край са съще 
ствували — и сега съществуват, оба 
че все още никой и не размиела, 
че биха могли повторно да бъдат ак 
тивизирани. Такава една, например, 
съществува в Димитровград, по,фб 
на има и в Звонци. До неотдавна те 
са били поДезни на обществото; мо 
же би пак ще трябва да се помисли 
дали и в сегашния момент, когато 
електрическият ток 
скъп и по-дефицитарен, 
съществуващи мини хидроцентрали 

трябва пак да се активизират, 
защотр те с а напълно години за 
ползуване.

Определението на нашето обще 
ство е ясно! Всичко, което може да 
се смени с домашно да не се внася- 
За съжаление ние все още внасяме 

неща, които можем 
наши—домашни. Така 

по-нататък строим обе-
най-различни- 
да сменим с 
например и 
кти, които ще се отопляват с 
нефт, (хотелът в Звонска баня, ту
ристическият- обект край Градини 
и др.) а живеем в край, който изо-

а
•м * "V?

билствува с дърва.шш ф И още нещо: електрически ток
1^'-- внасяме в големи количества и ес- 

тествено заплащаме го със скъпа 
;.'Ц валута. В последно време твърде се 

риозно се говори за построяването 
Щ на т.н. мини—хидроцентрали, защо 

т0 нашата страна изобилствува с 
реки. Казва се, че мини—хидроцен 
тралите не били толкоз скъпи за

ШРшшШшИш става все по- 
тези вечеI

не

шШЯт
т. п' ..у/-. в Звонци„ини-хидроцентрала,Забравената”
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КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТВ БАБУШНИЩКА ОБЩИ 
НА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНАСУРДУЛИШКОТО СРЕДНО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕВ

Пълно внимание на 

културата на народността
ВЕЧЕ СА СОБСТВЕНОСТ НА ПО-ШИРОК
Според°^иетата прог- гарски език. °™™абнб% 

рама от страна на Скуп да бъдат Р Радо-

ягк°~п 5==,
*— ™*»“ о.™"
внимание ще се обърне на е ^ чг г=г. р««- и»г»г,- и че
ю т на П п сдружс- филмът е значителен фак 
тя тота и на културата тор в общокултурното, ес 
Г Жлгарската У ьГрод- тетично и възпитатели^ 
ност. При това библиоте развателно изДигане, СОИ 
чното дело, кинопредстав ще стил^лира прожекти 

укрепването на рането на филми както в 
У матери Бабушница така и в мест

алната основа на култура ните общности в които 
та, както и обогатяване-ф има условия и възможнос 
на местния музей и зана ти. На територията на оо 
пред ше бъдат едни от 'щината са запланувани 
главните задачи на рабо- 250 филмови представле- 
тещите на културното ния- 
поле. Но не само и на

Несъответствие между 

потребите и желанията
мотат да се поставят мно 
ф пъпроси.

Определението на учени 
ците за непроизводствени 
специалности създава не
съответствие между обек
тивно изказаните общест 
евни потреби и пгколува- 
щите се кадри. В разгово
рите, които тези дни се про 
веждат в сдружения труд 
се проявява по-голямо ин- 
тереОование за разрешава 
не на този проблем. За 
дефицитните занятия и 
специалности ще бъдат 
обезпечавани стипендии и 
работа след школуването. 
По този начин както се 
очаква учениците ще про 
явяват по-голям интерес, 
професионалната практи 
ка ще провеждат в тези 
трудови колективи и, раз 
бира се, имаг^о би повече 
резултати.

Образователно - възпита 
телните организации си
гурно трябва да насоча- 
ват учениците към произ 
водствените специалности 
в унисон със склонности 
те и възможностите. На 
практика трябва да задей 
ствува и образованието на 
лицата от трудовото отно 
шение и то да стане състав 
на част на планирането 
на кадри. Разговорите, ко 
ито са в течение сигурно 
ще дадат отговори на въ
просите или пък прибли
зително ще ги разрешат.

ствува липсата на сред
ства за обезпечаване на 
дефицитарни кадри, кои
то поставят многобройни 
условия. Сигурно е, че за 
напред не може да остане 
съществуващата 
т.е. специалностите. Така 
например, на списъците в 
Основната общност по за 
емане на работна ръкав 
Сурдулица има 14 техни
ци по счетоводство, кои
то търсят работа, а през 
настоящата година сдру 
женият труд се нуждае са 
мо от пет. В тази специал 
ност моментално се шко- 
луват 'още 32 ученици. По 
добно е и с останалите 
специалности.

С реформата на средно
то насочено образование 
се искаше, преди всичко, 
да се школуват кадри, не 
обходими на сдружения 
труд. През първите годи
ни от реализирането й се 
манифестираха и няколкф 
значителни проблеми. Сто 
панството няма ясни раз
войни програми, а във 
връзка с това и ясни по
треби за кадри. От друга 
страна училищата са длъ 
жни да школуват младите 
и да ги готвят за работа. 
И тогава се наложи съв
сем яСен въпрос: за кого 
да ги шфлуват?

мрежа,

чи-

ленията, 
самодейността иПред тази дилема мо

ментално се намериха и 
образователните 
ве „Йосип Броз Тито" и 
„Моша Пияде" в Сурдули 
ца. Сдруженият труд няма 
дългосрочни потреби за 
кадри. Случава се да се 
каже: нужни са ни 10 реза 
чи, три металообработва- 
тели, двама келнери и т.н. 
но моменталните потреби 
не могаг да бъпат мери
ло за школуване на кадри 
понеже не е възможно вся 
ка година да се променя 
средношколската мрежа. 
Създава се и техноложки 
излшюек от преподавате
ли (в Образователния цен 
тър „Моша Пияде" като 
излишек се явяват 12 пре 
подаватели, моето пред
ставлява особено труден 

- проблем) или пък се чув

центро-
Когато се касае за ра

ботническите специалнос
ти изпъква проблема, че 
учениците нерадушно се 
определят за тях. Фабри
ката „Мачкатица" се нуж 
дае от калупери-леари но 
никой не се школува за 
това. Моментално за ква
лифицирани столари се 
школуват 11 ученици ма
кар че миналата година 
се школуваха към 30- 
Или, къде и как с голе 
мия брой ученици, школу 
ващи се за техници по ор 
ганическа и неорганичес- 
ка химия в Средношкол
ския център „Моша Пия 
де"? Да ли всички ще мо 
гат да се запишат на фа
култет? И така нататък,

ПОДОБРЕНИЕ НА 
САМОДЕЙНОСТТА
Когато се касае за са

модейността в културата 
особено внимание ще 

акцията

ТЯХ.

ЩЕ БЪДАТ ОТКРИТИ 
НОВИ БИБЛИОТЕКИ

Понастоящем в община се обърне към 
та работи централната би „Срещи на селата и съз- 
блиотека в Бабушница с даване на по-добри усло- 
библиотечни пунктове в вия за работа на самоде 
Звонци, СтрелъЦ, Люберад йното културно-художес 
жа, Велико Бонинце, Ра твено дружество „Мла- 
кита и в Химическата про дост” в Бабушница. При 

„Лужница”. това и подтикът на работа 
та на драматичните, фол 
клорни, рецитаторски и 

то други самодейни култур 
ни секции, както и форми 

две рането на нови в местни 
общи те общности ще Долучи 

място в развитието на кул 
турата.

През настоящата годи 
на особено внимание ще 
бъде посветено на разви
тието на културата на 
българската народност в 
общината. Покрай само 
дейните дружества в об 
щината значителна роля 
на този план ще изиграят 
и самодейните културно- 
художествени дружества 
от района на Звонци. По 
време на традиционните 
майски тържества ще бъ 
де проведен и преглед на 
тези дружества. По 
пък „Месеца на 
ще бъде

мишленост 
Тези библиотеки разпола- 

окЬлб 33 677 книги.гат с
Имайки предвид, че 
зи фонд е малък (според 
критериите поне по 
книги на жител в 
ната) ще се полагат уси
лия и средства за обезпе
чаване на нови книги, от 
които и една част на бълСърболюб Ми кич

ДИМИТРОВГРАД: НА КУЛТУРНИ ТЕМИ

Богата културна програма
КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР 

„25 май" в Димитровград 
и тази година чрез орга
низирани форми на рабо 
та, ще работи дейно.

Както

требите на трудещите се.
Във връзка с това в Кул 

турния център ще се ра
боти върху всеобщия кул 
турен план. Естествено, 
няма да бъде във втори 
план ни обществено-ико
номическото и идеоло
гическо-политическото въ 
зпитание на младите, тру
дещите се и останалите 
асоциации.

— Чрез културния цен 
тър и тази година ще се 
провеждат дейнюсти вър 
ху разпространяването на 
книги, вестници и списа 
ния, осведоми ни библио 
текарят Момчило Андре 
евич.

Също така в Културния 
център ще бъдат прожек 
тирани за димитровград
ските любители на седмо- 
то изкуство най-различни 
филми.

Чрез активността на са

модейните състави и дру 
жества, чрез театрални 
представления, художес
твени изложби, концер 
ти и т-п., хгората задълже 
ни за воденето на 
рата в общината, ще нап 
равят живота на димит- 
ровградчани по-разнооб
разен и по-богат.

А пък, чрез събиране и 
обработка на културно
то богатство на българс
ката народност и свързва 
нетО и с културните п)ос 
тижения на останалите на 
роди и народности в на 
шата страна, Културни
ят център ще изпълни сво 
ята роля и в укрепване
то на братството и един
ството.

Освен това, през 
година, една част от 
грамата 
център в 
ще бъде

предстоящите конгреси— 
Деветия на СКС и Двана 
десетия на СЮК.

В културната програма повод 
книгата” 

организирана из
ложба на книги, а ще бъ 
де устроена и среща на 
писатели, които творят на 
български език. Само в 
Звонци ще бъдат прожек 
тирани над 40 филмови 
представления.

За осъществяване на 
че Кул всички тези цели ще бъ- 

изразходвани

култу значително място заема и 
ознаменуването на 40-го-

ни осведоми ръ
ководителят на салфдей 
ните активности Слобо- 
дан Алексич най-много 
внимание ще бъде обър
нато на таченето на кул
турните ценности. Тук де 
йно ще бъде включен и 
сдруженият труд, относно 
заетите в димитровград
ските трудови организа
ции. Именно по този на 
чин ще може да се оси
гури всички активнос
ти в тази област органи
зирано да се провеждат 
в течение на годината, а 
същевременно с това ще 
бъде създадена възмож
ност най-цялостно и най 
автентично да бъдат го

дишнината от заседание
то на АВНОю, 90-годиш 
нината от рождението на 
йосип Броз Тито и 100- 
годишнината от рожде
нието на Георги Димит
ров. Естествено, 
турният център ще се 
включи, най-активно, и в 
чествуването да 
онните

дат :—
2 550 000 над

динара. От це 
тези средства 

динара ще бъдат 
изразходвани за развитие 
то на културата на бъл
гарската народност, 
чки пък тези средства по 
отношение на миналогоди 
птите с а увеличени с 
18,8 на сто-

локупните 
210 400традици 

срещи на пионе
рите от СР Сърбия „Брат 
ско хоро", а също така и 
в „Майските срещи".

Вситази 
про

на Културния 
Димитровград 
посветена напълнени желанията и по- Т. П. В. Б.
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^„ПРОЯВЯВАТ ИНТЕРЕС 
СТВЕНИТЕ ИЗЛОЖБИ? КЪМ ХУДОЖЕ- МНЕНИЯ

1е еъа1разтаие със 

значението Критика, но и съдешвие
Мнозина лесно се решават да критикуват дейността на младежката ор 

ганизация, а малцина оттях се опитват да отговорят на въпроса: защо мла 
дите са предоставени сами на себе си?

литичетеия^самотаГ6'*^®Р*®®* с^бщрсхвенощ©!
^ я’ самоуправителния, културния за-
бавния и спортния живот на средата ™която
Ции и“ сГбГиЩеТ°- МнИго акЦии, манифеста- • 
пости , ПреДЛагат извънредни възмож-ности на учениците да обогатят знанията си

™ГГ Нл пРактика, да Облагородяват 
духа си и да се формират като всестранна социалистическа личност. рачна со

В тази насока 
голямо е

ЧРЕЗ средствата за ма
сова информация и от 
други трибуни открито 
се отправят критики по 
адрес на Съюза на социа 
листическата младеж. Де 
йността 'на младежките 
организации - се окачествя 
ва като недостатъчна, ела 
бо организирана, поняко
га и несериозна. Често и

ди се намират извън 
ССМ, че се гасят извест 
но число младежки ак
ции, че много младежки 
организации съществуват 
само на хартия.

Това говори за необхо. 
димостта от задълбочено 
преразглеждане на дей
ността, организационната 

идейно-политическата

живот трябва да прецен
ят собствената си отговор 
ност за някои слабости в 
обществото. Разбира се, 
това се отнася и до Съю 
за на социалистическата 
младеж. Но лесно отпра
вените критики, дори и 
от някои отговорни субе 
кти, се губи от предвид 
фактът, че за недостатъч 
ното действуване на мла 
дежката организация от

твърде във връзка с всяка изло- 
значението на жба.

художествените изложби. Трябва да се изтъкне 
През последните две го фактът, че изложбите съ

дини Културният център будиха голям 
„25 май” в Димитровград 
организира към петнаде
сет изложби. Между дру- 

бяха организирани 
изложби за жизнения път
на другаря Тито, създава та да изпитат едно изклю 
нето и развитието на Юго чително духовно задовол- 
славската народна армия, ство. За съжаление, най- 
40-годишнината от въста- малобройни бяха ученици 
нието и

говорност носят и остана 
лите обществено-полити- 
чески организации, пре- 
ди всичко Съюзът на ко 

Ея мунистите и Социалисти-
ческия съюз. Тези крити 

л ■ ци забравят да си постав- 
ят въпроса: защо младеж 

ЗрЯ та е предоставена сама
на себе си? Или пък, мо 

Щщ же ли да (е очаква блее 
ССМ в

интерес 
всред димитрввградчани. 
В рбзултат на това бяха 
твърде добре посетени. ,Ра 
бо.тниците и гражданите 
не пропуснаха възможност

в т
±,38гите

щ

л:шреволюцията на те от основно училище 
югославските народи и " „Моша Пияде" и Оредно- 
народности, лика на Тито школския образователен 
в делата на югославските ’ център „Й. Б. Тито". При 
художници. Интересни бя това трябва да се има 
ха и изложбите на фрес- предвид, че нямаше орга- 
ко-копии от Погановски низирани посещения. А

не е нужно отделно да 
се посочва значението на

тяща дейност .на 
определена среда, в която 
е бледа акцията на 
налите организации?

ш
оста

И
да потърсят отговорите.

Младите усърдно участвуват във всички манифеста 
ции
се гов/ори, че голямо чис
ло млади остават извън 
акциите на ССМ, че мно 

'го членове и организации 
бездействуват или се за- 

' нимават с несъществени 
въпроси. Обаче се подчер 
тава, че младежта не е 
достатъчно ангажирана в 
обществено- политическия 
живот в своята среда, в 
самоуправлението на ко
лективите.

На мнение съм, че со 
циалистйческото възпита 
ние на младите не полу
чава достатъчно внима 
ние. За него малк1о водят 
сметка и родителите, и 
училищата, и партийните 
организации, ц средствата 
за масова информация. 
А младежката организа- 

.ция не може без помощта 
на тези субекти да из
корени някои отрицател-

. манастир и 'репродукции 
на художествени дела на 
най-известни югославски 
художници, изложбата на

подготвеност на младеж
ките организации, с цел 
да се извиси дееспособно 
стта им и да стане по- 
ефикасен методът на дей 
ствуването им.. Необходи
ма е и критиката. А мла 
дежта, може би повече 
от останалите, схваща 
правилната критика ка
то поправителна мярка.
Следователно, младежи^ ни прояви и- поведения- 
те и девойките винаги са Крайно е време този въп 

рос да се намери в цен
търа на активността. На
ли утре тези млади поко 
ления трябва да продъл- 

може да се съгласят с жат великото дело на 
нашата революция, да обо 
гатяват постиженията на 
социалистическото самоу

такива посещения за ак
тивно отношение на уче
ниците към изложбата.

Самоуправителните об
щности на интересите в

наивните художници от 
Войводина, самостоятел
ните художествени излож 
би на Свободан Сотиров културата и образование- 
и Новица Младенов, ко
лективните изложби на 
художници от българска- ганизиране на 
та народност в СФРЮ. изложби,

Всички тези художе- преди всичко за подраст- 
ствени изложби бяха ■ важ ващите- поколения. За ка
ни събития в ‘културния чеството на изложбите 
живот в Димитровград- свидетелствува фактът,- че 
ска община. - Освен това, повече от тях са отрепу 
тези изложби на своеоб- ликанско ,или съюзно зна

чение. Подготвят ги вид- 
дейци от изобразител

ното изкуство, политико- 
.лози и други специално

то всяка година отделят 
значителни средства заор 

различни 
предназначени

Истина е, че Съюзът на готови да приемат всяка 
социалистическата мла- конструктивна критика.
деж не изпълнява док- Обаче тъкмо за това не 
рай обществената си ро 
ля. Или да си послужим 
с известната - мисъл на 
Кардел: „дейността на 
младежката организация

разен начин отразяваха 
период и от нашето геро
ична минало и области 
на художественото твор
чество, които заемат- важ 

места в учебната прот- 
Очевидно, това бе- 

възможност, оято служава 
учениците и преподавате- внимание младежките и 
лите трябваше обезателно Р ’ организа-
да използуват. Още пове- пиог Р и овградска
че, че Културният център иии в м 
разполагаше с - подробни община- к Трайков

неоснователната критика, 
с критиката заради кри
тика, която вижда само 
слабостите, а не и пости
женията. В критическото 

прак

ни

правление-
ти. е под възможностите на 

поколението, а особено
искам да под- Тези редове пиша, за- 

Ецото и аз, както и много 
други мои другари и дру- 

твото". Неоспорим е фак тиката всички субекти-на . гарки не може да допус- 
обществено- политическия . нем някой да се съмнява 

- в революционното настро
— ение на днешната наша

Революционно

Накрая 
чертая, че този въпрос за 

по-голямо
ни

под интересите на общес преразглеждане на.рама. много 
на просветните■ше

тът, че голямо число мла

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГОИНДОЛЧАНИ И 
ЮНА

младеж, 
стта си младите потвър
ждават в многобройните1

Концерт за войниците трудови акции, чрез та
ченето на революционни
те традиции, съзнателно
то подготвяне за отбра
на и защита. Нашата мла 
деж е закърмена с 
люиионния авторитет на 
Съюза на 
комунисти и великото де 

Тито и то

V

На 9 януари вечерта, в Да напомним, че гоин- 
залата на дома на . ЮНА долчани твърде успешно 
в Пирот гостуваха КХД сътрудничат с войниците 
Борис Иванов” от село и .старшините от пирот- 

Гоиндол. а ския гарнизон вече две
Това беше пър- 

гостуване на КХД 
от Гоиндол в Пирот, но 
не и последното, защото 
както изтъкнаха самодей
ците, наскоро можем да 
се надяваме, че и артис 
тите от селото ще се пред 
ставят пред войниците с 
някоя пиеса.

рево

югославските

ло на другаря
крепка основа на негодини.

вото
Гоин

дол се представиха пред 
войниците от Пиротския 
гарнизон твърде успешно. 
Числящите се към ЮНА, 
крито препълниха новоот 
критата зала в Дома на 
ЮНА, в Пирот, имаха въ 
зможност да видят китка 
от народни песни и тан-

Самодейците от ва е
йната певолючионна ак- 

Но това тоябва да 
се оползотвори. За целта
ция.

е необходима и конструк 
тивна критика, но и по- 
голямо съдействие.

Раде СТАНОЕВ
с. РайчиловцнТ. П.ци.

Младен Йтов: Градски
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козич:ЕРМА СЪОБЩАВАМилорад
ШШШШиЯЯ

НАПАДЕНИЕ НА ГРАНИЧНАТА
ЗАСТАВА (Л)

Югославски комунисти, съдени 
време на сталинските чистки, бя 

от др. Тито
че когато проговори, ^ше си "ак 
омая отпреди, нему известна

имах намерение

пристигна, Драган дълго разЗАЛПЪТ от автоматично оръ
жие наруши тихата лятна нощ. 
Според жестокостта и съсредото
чеността на огъня беше ясно, че 
нападението е планирано предва
рително. Оръжието от другата 

. страна н а границата беше поста 
вено така че залповете дупчеха 
стените на граничната застава 
Дърбеш с очевидно намерение да 
попречат на граничарите да излез 
нат от заставата. А това * беше 
знак, че е нападната няфя от на 
шите засади ... Винаги така ста-

гатоговаря с командира на заставата, 
с младия професор Фадил, родом 
от Босна, който след отбиването

ха приети

Ми-презна военната си повинност в съща бои, бързо се 
та застава, остана за неин комай границата, докато огънят ставаше 
дир. Огледахме цялата територия все по-жесток. Щом човешките 
на граничния пояс, който държе- фигури се изтеглиха през грани- 
ше и заставата и решиха на кои цаха стрелбата секна и целият 
места предимно трябва да поста- край потъна в тишина и тъма. 
вим засади. Драган при това об- Чуваше се само - лаенето на сел- 
мисляше и за положениетЪ на поя ските кучета*в Радинци, (отдалече 

беше убит старе- но ИяКОЛко километра от грани
цата.

изтегляха
ра.

— Влез, инак
да те потърся днес. „т1ГТТ.

Огледа по стаите, да види съп 
Стеван, обаче тя не сиругата на 

беше в к-ьши.
— Леля е на село

И ,ГБ°езП°каа“втДоа ЛГе повод, че 
чакайки да я пита, тя започна да 
ГОВОРШ3 п^ез оная нош се нами- 

поятата. След малка раз 
майка ми, взех си ве- 

къщи. Имах

— обясни му
в коятотата,

цът, за мястото в гората , къде- 
то диверсантите са бивакували и

ДИВЕРСАНТИТЕ НЕ МИНАХА
СТАЛИНСКИ ЧИСТКИ Фадил се върна с групата вой 

На Драган и без неговото
рах н а 
правия с.
шите и си отидох от 
намерение да дойда в града, но 
понеже беше вече къснЮ, реших 
да отида при дяДО- Не ти казах 
това веднага, не можех всичко ни 
да ти кажа

ници.
обяснение беше ясно всичко: гру 
пата нелегални се опита да мине 

югославска територия. Когато 
нашият патрул ги разкри, тяхна
та охрана, цял един взвод, а мо
же би и чета, откриха огън като 
ги охраняваха 
им.

най-висшите партийниПокрай хилядите революционери от 
ръководства на СКБ(б) и сраейшини в Червената армия, по време 
на сталинските чистки загубиха животите си около 800 югославски 
комунисти, които живееха и работеха в Съветския съюз*

Всред тях имаше и към 120 дейци на Комунистическата пар
тия на Югославия или лица на работа в Коминтерн и други съвет-

на

при изтеглянето Спря. Драган мълчеше решен 
да я 
се е

ски учреждения-
Като невинни жертви загубиха животите си и такива револю

ционери като Филип Филипович, организатор 
Джуро Цвиич, член на ръководството на ЮКП и главен редактор 
на в. „Борба", Коста Новакович, член на ЦК на ЮКП, делегат на 
IV конгрес на Коминтерн, Младен Чолич, Владимир Чопич, Раде 
Вуйович, Гъргур Вуйович и мнозина други, кЬито по-късно посмърт
но бяха реабилитирани като невинни жертви на сталинизма с ре- 

Върховния СЪД на СССР.

остави тя да разкаже какво 
случило през тази нощ. Тя 

разказваше главно онова, ктето :е 
казала на Стеван, което Драган 
вече знаеше. Някой през ношта 
извикал ДяДО й да излезне. Преди 
това се чул кучешки лай. 
чул дядо й излязъл. Вероятно го 

опита им да минат границата та е викал некой непознат, защото 
мюжехме само да налуч не се колебаел, а веднага излязъл.

На сутринта, когато се разви
дели, на мястото на което дивер 
сантите бягаха, беше 
следа от кръв. Един от нелегални 
те беше ранен. За това кои са 
били нелегалните и причините за

на КП в Югославия,
намерена

Като

зи нош
кваме. Едно, все пак, беше по- Тя се притаила в кревата, като се

„„„„„„ пвиже- ясно, секторът на село Радинци преструвала, че спи. Едва когато
ваше н^легално^прехвърляне на ние на диверсантите, за да дойде беше в първи план като район, минало известно време, а дядо й
диверсаити в нашата страна, се на тези места. Патрулът, който който беше особено угрозен.
бептр п спепоточило военно поде- преди-полунощ беше на пост зае
ление и ако диверсантите случай Неверно? и ето^беш^н^адна^ ЗНАЕЛА, ЧЕ ДЯДО й Е УБИТ 
но попаднат на засада, се откри- заставаха беше дадена трево- 
ва огън срещу засадата и заета- га Използвайки изкопания ров ко 
вата, за да се попречи от заета- мандирът Фадил поведе 
вата да им се притече на помощ.

шение на

не се връшал, се осмелила да 
излезн е навън. Дядо й гЬ няма
ло, а от къ м поятата на Димитър 
се чували тихи гласове. Уплашила 

След пристигането в града и се и се върнала в колибата, 
групата краткия престой в канцеларията 

към мястото където се намира па Драган повика Стеван по телефо 
Първите изстрели, кЬито идва- трудът. Като забеляза, че й при на •.. Мира беше в града. Щогато 

ха от северната страна на заета- стига помощ, патрулът изстреля почука на вратата на Стева'/зва- 
вата, сепнаха от сън Драган, кой светяща ракета, която (освети ние та квартира, се показа Мира. Бле 
то, тази нощ остана да нощува на ката гора на терена. Три човешки да и в траур, без онова сияние 
заставата. Още съшата вечер ко фигури, като хвърлиха няколко -в очите, каквато я познаваше.^Оба

(В Следваши?т брой: ЕДИН ОТ 
ДИВЕРСАНТИТЕ БЕШЕ МЛА
ДЕН)

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ 
ЩИНА ЗАПОЧВАТ

ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Тридесет и четири години 
плодотворна дейностСрещите на99

ни проблеми. Освен 
организацията, в рамките 
на възможностите си, 
зва помощ на св^оите чле 
нове да ползуват 
лекуване и

това 'Неотдавна в Босилеград се проведе тър
жествено заседание на Общинската организа
ция на пенсионерите и на 15 нейни дейни чле 
нове бяха връчени благодарствени грамоти* 
знак на благодарност за дългогодишно 
дничество и за принос в усъвършенствуването 
на (обществено-икономическото положение на 
пенсионерите, Републиканската конференция 
на Съюза на пенсионерите на СРС 10 души 
награди с книгата „Монография на Съюза на 
пенсионерите на СРС от 1946—1979 година"

В началото на тази го
дина в Димитровград се 
прюведе заседание на Ко 
мисията за село, при Об 
щинската конференция на 
ССМ, с цел — договаря
не и утвърждаване на 
пропозициите за успеш
но провеждане на тазгоди 
шиите „Срещи на села
та" в Димитровградска об 
щнна. На същото заседа 
ние бяха приети и крите
риите за оценяване, а 
също така бе договорена 
и утвърдена системата 
и начина за провеждане 
на предстоящите състеза
ния.

За тазгодишните състе
зания „Срещи на селата", 
заявки внесоха общо 7 
села от общината: СКЪР 
ВЕНИЦА, ГРАДИНИ, ЖЕ 
ЛЮША, ЛУКАВИЦА, БЕ

ЛЕШ и КУСА ВРАНА. Ка 
кто се вижда тази годи
на в „срещите" за първи 
път ще участвуват в мес
тните общности в Ку- 

врана и Гради
ни, но участието е отка
зало село Смиловци, ко 
ето до сега винаги се съ 
стезаваше и представля
ваше твърде як против
ник за всекиго.

ока

банско 
рехабилита- 

ция. Освен това пенсио
нерите, въпреки че са в 
напреднала възраст са и 
обществено- политически 

дейни. Мнозина 
са членове в обществено- 
политическите 
Ции, делегати в Общинска 
та скупщина и самоупра 
вителните общнЬсти, а 
в местните общности да 
ват немалък

сътру-

са

от тях

организа-
Общинската организа

ция на пенсионерите в Бо 
силеград, формирана през 
1947 година, в която днес 
членуват над 200 души, и 
организирани в четири ме 
стни

номическо и социално ра 
звитие на страната ни е 
нейна първостепенна и 
постоянна задача. Макар 
и с малки средства, кои 
то тя обезпечава 
членски

Да добавим, че тази 
година „Срещите на села
та" от Димитровградска 
община ще започнат през 
февруари. За разлика от 
предишните години( как- 
то бяхме осведомени) та 
зи година, това състеза
ние ще бъде много по-раз 
нробразно и по-богато ор 
ганизирано.

принос за
разрешаване на комунцл- 
но-битовите проблеми.

Голям е приносът 
развитието на всенародна 
та отбрана и обществена 
та самозащита и в тачене 
то на революционните тра 
диции и придобивките ют 
социалистическото 
телство.

чрез
внос, тя предпри 

ема съ отвени мероприя
тия за подобряване жиз 
нения стандарт на члено
вете си. Само в 
на миналата година на 12 
души е дадена парична по 
мощ, относно кредит 
разрешаване на

организации
осъществява

успе 
зада 

за чле- 
четири

шно
чите си. Грижи 
новете си, които 
десетилетия са били

им в

на течениетрудовия пост и с личния 
си труд и пример давали 
и дават прийос към 
общото

строивсе
обществено-ико-Т* П. за

ЖИЛИЩ- М. я.
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РИБОЛОВ
ДИМИТРОВГРАД: ТРАДИЦИЯ, КОЯТО САМА

СЕБЕ СИ ОТРИЧА

Порибяване 

Власинско
на „Ловджийска вечеря“, 

или вечер за обожатели 

на ловджийските 

специалитети
Власинското езеро пред- 

ставлява голям потенциал 
за риболов, 
ните 
твърде
ящи за л*ов. Затова 
следък се

лява голям потенциал за 
спортния риболов. Ч.зепо 
вете на риболовното дру
жество „Варденик" от 
Сурдулица плащат по 20 
динара допълнителни так 
си за еднодневен риболов, 
членовете от други рибо
ловни дружества по 30, а 
онези, които не притежа
ват никакви риболовни 
позволителни по 60 дина
ра.

Освен пъстърва във Вла 
синското езеро има амур, 
който вече е на границата 
на естествено отмиране, 
•тъй като тази риба в на
шите води не се размно
жава. Същр има и линяк. . 
Инак по отношение на те ‘ 
зи благородни видове ри
би доминира гхргеч, вид 
бандар, чиято икра навре 
мето си са пренесли бар- 
ските птици, който напъл
но е изтребил малките пи 
ори и къркуши, с които 
това езеро е било богато-

С. Микич

докато -тере 
наоколо са

подход 
- напой 

достаполагат 
усилия тези природни по
тенциали по-добре да 
използуват. През 1980 го
дина във Власинското езе 
ро са пуснати 14 000 ох-, 
ридски пъстърви, отгледа 
ни в

се
САМО до.преди едно де „поклонници" на ловния 

сетилетие членовете на спорт, относно обожате 
ловното спортно дружес ли на лювджийските спе 
тво „Видлич" (от Димит- циалитети. При това те 
ровградска община с не прекарат една весела ве 
търпение очакваха деня, чер, следейки музикална 
когато ще бъде открит ло и хумористична програ- 
вния сезон. Защото за тях ма за сметка на ловците, 
това беше истинско пра 
зненетво. Започва един 
период за нови приятел- вечер" за това най-убеди- 
ства, другаруване, изо
стряне на етичността.

Откриването на ловния 
сезон пък по неписани 
правила беше ден на 
тържество, увеселение ц 
богати обеди сред приро
дата- Предварително се 
правеха подготовки, съ
бираха се по-малки, или 
или по-големи групи. (Не 
посредствено след осво
бождението се събираше 
цял(ото членство!). Днес 
за тези минали времена 
може само с красноречи 
ето си да преразказва ня 
кой от по-старите ловд
жии.

От няколко години на 
сам тази традиция е пре 
установена. По мнение 
на някои ловци тази тра 
диция е отживяла. За сме 
тка на нея се 
ва, „съвременна 
близка" до лрвджиите.
Става дума за така наре 
чената „Димитровград
ска ловджийска \ечеря", 
която вместо в природа
та се устройва в заведени 
ята на „Балкан".

С право се питат мно
зина дали това наистина 
е организирана среща на 
ловците. Или пък е удо- . 
бен повод да се съберат

мрестилище. Големи 
ната им бе до 15 
метра, за да не ги изстре 
би гъргечът. През 1981 го 
дина от Охрид са набаве 
ни Ьще 200 хиляди опло 

_ стадий
,;ОЧИ , КОЯТО след инкуби 
ране е пусната в Лисин-

санти-

Последната „ловджийскадени икри в
телио говори. От 400 лов 
ци, колкото членуват 
спортното 

дружество, е присъству- 
вал всеки десети. За смет

вско езеро, а една част е 
в базена за мрестилище 
на Власинско езеро.

През 1981 година също 
са пуснати около 200 хи
ляди млади пъстърви в две 
те езера, с които управ
ляват Власинските воДо- 
централи в Сурдулица.

ловджийско

ка на това в заведението 
е имало още 150 гости 
— обожатели на ловните 
специалитети- Дали 
стина така е най-целесъоб 
разно?

Прихранване на рибите
наи-

Счита се че от това коли 
чество 30 на сто ще пре 
живее, което ще представ Ако прелистим сп. „Лов 

ни новЪсти" ще прочетем., 
че ловните дружества в 
други среди организи
рат тържествени утра по 
различни поводи: годиш 
нини, юбилеи и пр. Устро 
йват се срещи с ловци 
от други общин;*, дого 
ворни събрания, приемат 
се решения за развитие 
на ловния спорт и др.

КОМЕНТАР

Как да запазим благородния дивеч
* Докога ловджиите в Босилеградска община 

виновниците за нередностие в ловд
ството си с различни „ва 
жни и по-малко важни 
лица” чрез подаръци във 
вид на убити зайци, сър 
ни и други диви животни.

ще търсят
жийството извън собствената организация? Ловното дружествю в 

Димитровград сякаш е 
забравило тези и подобни 
акции. Ръководството про 
сто един месец живее с 
мисълта как й по какъв 
начин по-добре да орга
низира ловджийската ве 
чер, относно вечеря. И 
за целта жертвува (без 
съгласието на цялото член 
ство!) забранените лов
ни терени. С други думи, 
за ловджийската гозба” 
трябва да се убият доста 
зайци, няколко сърни, по 
вече прасета и глигани. За 
всичко това през забране 
*ния ловен сезон може да 
се отива групов|о. И то 
не само в един ден, а в 
повече, па дори и в дел
ници. От това някои са се 
възползували и по тоя на 
чин се нанася.вреда на 
самата ловна организа
ция. А това е в остър раз 
рез с правилата за запаз 
ване и отглеждане на ди 
веча.

въведе 
” и „по-

но-
Напоследък ловните те да се подобри съсйояние- 

рени в Босилеградска об- то в тази област. На съб 
шина стават все по-бедни ранието бяха оповестени 
с дивеч. Тази истина, с и първите конкретни кра 
години известна на всич чки: 60 хиляди 
ки в общината, най-сетне ше бъдат изразходвани за 
проникна и в съзнанието купуването на полски заи 
н а ловджиите. Именно, ци, а активът на ловдж 
на неотдавна състоялата ите-комунисти е подканен 
се сес^ на Скупщината да бъде носител на нови
на ловното дружество те стремежи в ловджиис 
„Сокол” бе (тревожно) за ката организация, 
белязано, че ловджиите 

по-често се завърщат 
от лов с празни ръце. А 

е проста: ня 
Още

Затова не може да се 
очаква подобряване на 

динара състоянието в ловджий- 
ството в Босилеградска об 
щина все докато ловджи 
ите не проявят храброст 
за преодоляване на собс
твените слабости.

м. я. — к. г.
съглас-Ловджиите са 

ни, че в тази нафка бор 
бата против многоброй- 
ните бракониери е основ
на задача. И тежка зада- 

на ЛД

все

СКРЪБНА ВЕСТпричината 
ма диви животни.

™о.Т оо™-
“ :“ ~което също ое троени по този въпрос.

По-точно, доминантно 6 
желанието им да търсят 

извън соб

С дълбока скръб съобщаваме на всички 
роднини, близки и познати, че на Ю януари 
тази година починавотни,

несено на посоченото лов 
джийско събрание.

И причините за едно та
(нежелателно) състо бракониерите 

по-дълго време бя 
обществе 

неорганизирано- 
и незакон-

Вене Велиновкова
организация-яние от 

ха известни на
ствената 

Обаче поставя се въпрос:
312 членове наността:

но ловен1МНсмттащите се дружеството, притежава 
лип ловджийско оръжие. Ни

Чии

Остава членовете да да 
дат преценка на „Димит
ровградската (не)ловджий 
ска вечеря" и като дру
ги ('обществени, спортни и 
други обществени орга
низации и дружества, пра 
вилно да насочат развя

на ловния спорт в 
общи-

кой, освен

ловджийски кучета, 
сата на мерки за

Долна Лисина, на 57-годишна възраст.

СЪОБЩАВАМЕ, че на 18 януари ще да- 
9-дневен помен на скъпия ни покойник 

на гробищата в Долна Лисина в 10 часа.
ОПЕЧАЛЕНИ:
Съпруга Костадинка 
Славчо, дъщери: 
и Павлина, зет Асен, сна
ха Светлана, внучета: Бра 
нислав, Симо,
Игор и Сузана

от с.обогат малцина.кой, илияване на ловните терени 
с дивеч и за защитата 

същия. На сесията на 
на лЬвното

ловджийските куче
та, коитЬ се лутат по пла 

и безмило демна нинските мера 
стно унищожават 
ните, особено благородни
те? Разбира се, на лов
джиите. Освен това, изве 

наклонността

тието
Димитровградска 
на- Защото все още 
всичко е загубено, а в ре
довете на тази организа- 

има сили, които мо-

Скушцината живот-
тези причинидружество 

бяха „озаконени” относно 
приеха офи

не
син

Миряналовджиите ги 
циално. на пия

гат да пренасочат 
ната лоша практика.

стна е
мнозина ловджии да не 
спазват моралната

лрвджийството

сегаш
Перица,е и фактът,Безспорен 

че ловджиите, членуващи 
дружество „Со 

желанйе

компо
нента на 
и да

Кирил Трайковв ловдюто 
кол” изразяват

укрепват приятел-
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Моля, без доначение!
Зимен сън— Къпането е забране

но — казва полицаят, след 
като е наблюдавал извест 
но време млада жена, к^о- 
ято тръгва по брега към 
езерото.

пък
В началото на седмицата времето д 

В СЪН пътната сл^а ® ® жба 
Съвсем нормално н щ

спизавари

с (мечеШКЛИ1>03™<д„НЕ1>.Н' И СТАНА!
На предизборното събрание^ Босилег.

р^скТобщ^ДИН член на СК критикува

“някоТот присЪствГ1цитееН^ничнОеМу

подхвърля: ако беше няк и еновете а оста-да изключиш половината от членовет ,
сами да избягат.

една
Тя е разярена:
— Това трябваше да ми 

съб-кажете преди да се

— Събличането тук не 
е забранено!

*
онядън пощарат ми донесе писмо оди ;|5 

синатога. А йучера ме зарадува йоще йеднуш $ 
— пише и черната. Тамън бе загубил веру де- а, 
ка че ми пишу и дека се сечайу за нас — а Щ 

— одйеднуш и двамата се являйу та
— Пак им требе нещо — рече ' 

па отиде да егькне огнището. — Ял свинско щ 
им се прийело, или су компирете посвършили. Щ 

— А не йе бабо — нейе, прачайу ни уну- Я

палите щяха
ОТ ПИШМАН НА „ШШШЯАН" ^

на еа^п”те^^бщности на интереси-

нират средства за вйлонтерск м
Не сме били съвсем прави. 1ези шш

=Гв—сиСп7 =ГГаря)Я=о„-

чета и за миналата година. е
Продължат ли така, тези секретари щ 

„шишман .

Млада жена се завръ
ща от лекар и се хвали 
на мъжа си.

— Лекарят казва, че ня- 
нищо обезпокоително. 

— Само това ли?

трети
бабата, цН

ма

ците... — Е, да. Каза още, че 
многО хубаво тяло.

— Хм — изръмжа мъ 
— И аз бих ти ка

ми набро

Я незнам имате ли вийе унуци, ама по
мило оди унуци чини ми се нема. Све що 
орате — оди сърце га казуйу. При децата 
лъже.

имам
нема

жът. 
зал същото, ако 
иш сто франка...

станат от пишман на
Синат и черката оче да върдайу. Те има- 

;—’ ли теквуя работу, те требали да завърше онак- 
■йЙ вуя работу, те не могли да дойду Дошъл им 
^ некой и све теквея склапайу — човек никога 

да не им поверуйе.
А за унуците — алал им

*
АФОРИЗМИ* Глупакът - се мисли за 

а умният човекумен, 
знае, че е глупав.

Предпазливостта е най" 
голямото дете на мъдростДвама студенти 

зат от изпит.
— Не можах да реша за 

дачите- И предадох лис 
та празен.

— И аз...
— Сега професорът ще 

помисли, че сме преписва 
ли един от друг.

изли-вера! Синат 
каже: „Тате, требеше да дойдемо летоска на 
жетву, ама имаше коджа работа, па не ни 
дадоше одморат. А унукат помълча, помълча, 
па поче:

Шекспир
та. В. Юго *★

Ако не мислите на бъ
дещето не можете да го 
имате.

Когато човек иска Да 
убие тигър, той нарича 
това спорт; когатю ти
гърът \иска да убие чо
век, наричаме това кръво

-г-гтг Д
Джордж Б. Шоу

— Ама тате, нали идолбо на одмор. Мал 
ко ни беше Охридско йезеро, 
йоще малко не се развика що не идемо на Ве
ло море, та идомо и тамо?

Синът гризе усне, опали му шамар,

та нали мама
Дж. Голсуърти

Ш

па §че рече: Ние пием за здравето 
на други и рушим своетЮ 
собствено.

жадност.*
— Айде бе лапе, иди се играй, това бе- ж

ше по-лани! I — Люси, обичаш ли ме?
— Не съм Люси, а Еле-И тека: дойде ваканцията и йедно йУтРе 

аутобусат исипа куп унуци: и оди синатога, и ЦЗ 
оди черкуту. Щ

— Дедо, притърча най-големият на си- 
натога, тата ми рече да ти не казуйем, ама йа 
че ти кажем — има ли од и свинското, оди 
компирете. Дома смопосвършили. Ама немой щ 
да се издумаш при тату... Щ

— Кво ти я каза, рече бабата. — Срам уЦ. 
Ьи йе сами да дойду, па прачайу децата. Ама Щ 
я седни та им драсни неколко реда и Ъни да §§ 
си дойду, кико че товариш теквая мъничка 
деца.

Дж. К. Джером *
на! Хората искат от вас да 

ги критикувате, но всъщ
ност искат само похвали.

*
Който има ътрпение, мо 

же да получи това което 
иска.

— Ако започнем да спо 
рим заради такива 
©олии, по-добре още сега 
Да се разведем.

дре-

У. С. МоъмБ. Франклин

Учителят Петров е уволнен като технологически 
шък — няма деца в селото. Това нищо не е чудно. В наше 
село са останали все стари хора и — няма деца.

Но защо е уволнен^ другарката Иванова, която дълги 
години работи като секретарка при един директор в нашето 
общинско място.

изли-

$
V!

яЛих^цъа/ 6 Всички се питаме защо е уволнена когато знаем всич
ки, че има всички качества — много е хубава.

Тези дни Иванова си дойде на село. 
била уволнена защото във ведомството, където работила 
ма суровини за нейната работа — няма кафе.

Разбирам напълно защо няма деца, не може да ги вна- '
може да се внесе ют

м».\
Н я-

<%я сям,е но защо няма кафе, 
чужбина.

Я когато
Я
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