
С указ на празмданта 
ма СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 14 февру

ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната м 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.
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ЕДИНС^ИО и™Я ЗАДРУЖИ^стТ/Г ЦС СКСШ В ВРЪЗКА С ОСЪШЕСТВЯ ВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА И УКРЕПВАНЕТО НА

Единството на класата - силата на 

Републиката икономическия и обще
ствения живот и против 
всеки етатизъм, тесногър 
дието и национализма.

и съвместно действуване 
на органите на Република 
та и покрайнините, по- 
бързо договаряне и спо
разумяване в икономичес 
ката политика от общин 
терес. Договорите по раз
витието на дейности от 
общ интерес, утвърдени с 
Обществения план на СР 
Сърбия за периода от
1981 до 1985 година тряб
ва да се приемат при пъл 
ното участие на сдруже
ния труд в срок, който е 
предвиден с Резолюцията 
за политиката на осъще
ствяване на Обществения 
план на СР Сърбия в
1982 година.

Необходима е системна 
работа, за да могат пред
видените развойни програ 
ми на Косово, на базата 
на сдружаване на труд и 
средства на организации
те на сдружения труд в 
Косово с организациите 
на сдружения труд от 
другите части на Сърбия 
и от цялата страна, на
пълно да се осъществят.

Изхождайки от задъл
женията и отговорности
те на СР Сърбия за обще 
ствено-икономическото ра 
звитие на САП Косово е 
необходимо Скупщината 
на СР Сърбия и скупщи- 
ните на САП час по-ско
ро да приемат договор за 
мероприята по съвместна 
та политика на насърча
ване на по^ускореното ра
звитие на САП Косово.

Обществените 
пия, които се изграждат 
върху тази основа трябва 
все повече да пронизват 
и държавните функции. 
Делегатската система тря 
бва в още по-гОляма сте
пен ' да изразява самоупра 
вителните интереси и съ- 

обезпеча-

отноше-
* -По-широките причини 

Сърбия се намират 
в обществото,

за отрицателни явления в отношенията в СР
в укрепването на тенденции в бюрократизацията 

в различните монополи, отчуждените центрове 
и етатизмана всички равнища на обществено организиране 

** Премахването на препятствията,

на сила

явяващи се по пътя на укрепването
на решаващата роля на работническата класа — едно от съществе
ните условия на републиканско равнище по- бързо да се' стига до 
решения, които са от общ интерес щевременно да 

ва ефикасно осъществя
ване на държавните фун- 

те, дават твърди гаранции кции. Съюзът на комуни- 
и против централизма * и стите трябва да се застъп 
против всички видове на ва тези функции все по- 
партикуляризъм и сепара вече да се демократизи- 
тизъм. Опасността от те- рат, обобществяват и осъ- 
зи явления, които Съюзът ществяват

ЦЕНТРАЛНИЯТ коми
тет оценява, че определе
ни проблеми в осъществя се намират 
ването на задружността в 
СР Сърбия, в чийто със
тав се намират Социали- 

автономна по-

ганите в СР Сърбия, САП 
Войводина и САП Косово, 

в някои ак- 
туални проблеми на цяло 
то югославско общество. 
На пренасянето на разши функции

етическа 
крайнина Войводина и 
Социалистическа автоно
мна покрайнина Косово, 
които същевременно са 

елементиконстиутивни
югославския федера- 

лизъм — израз на застой 
в развитието на самоупра 
вителните отношения, за
стой и непоследователно
сти в осъществяването на 
утвърдените с 
цията отговорности.

Става въпрос за реални, 
от по-длъго време присъ-

на

Конститу-

РЕШИТЕЛНА АКЦИЯ 
ЗА УКРЕПВАНЕ НАщи проблеми, чието раз- ЗАдруЖНОСТТА: 

решаване изисква отгово- " 
рно, организирано и твор 
ческо ангажиране на вси 
чки органи и

на Съюза на комуни 
стите в Сърбия и на всич 

комунисти и институ- 
делегат-

От заседанието на ЦК 
на СКСорганиза

ции
на сдружения труд и са- 
м оуп равленпето.

на комунистите никога не 
занемаряваше, не бива да 
бъде пречка на необходи
мите усилия за изгражда
не на съвместна 
ка и на утвърждаването 

единни решения, про
изтичащи от Конституци- 

основни об-

възпроизводствоки Съществуващите проб
леми, които се появиха в 
дейностите от съвместен 

(електростопан-

реното
върху сдружения ТРУД^на нашата 

и политическа систе- 
цяла Сърбия-

ции 
ска 
ма в

От приемането 
те Конституции 
републиката и покрайни
ните през 1974 година, не 
е направено всичко 
ходимо за ТЯХНОТО прила
гане и конкретизация, ма 

известни резулта-

ЗА ПО-БЪРЗО ДОГОВАРЯпротивопоставяха
монополи, отчуждени цен 

сила и етатизъм 
на об-

полити- НЕ интерес 
ството и енергетиката изо 
бщо, съобщенията, водно
то стопанство) трябва да 
се решават съгласно осно 
вите на обществено-иконо 
мическата система, утвър 
дена с Конституцията и 
Закона 
труд. Това преди всичко 
е задача на конмунистите 
в организациите на сдру
жения труд и самоупра- 
вителните общно: ги на 
интересите в тези дейно
сти. Ангажирането па об- 

политическите

на нови- 
на СФРЮ, трове на

на всички равнища 
шествено организиране, 
този период също така 
не е достатъчно афирми- 
рана дейността на деле
гациите и делегатските 
скупщини, нито са пости
гнати по-забележителни 
резултати в действуване-
то на СК на Сърбия
политическата система иа

Задача на Съюза иа ко
мунистите е с отворена 
критика и.политическа ак 
ция да премахва препят
ствията, които се явяват 
по пътя на укрепването 
на решаващата1 роля на 
работническата класа. То 
ва е едно от съществени
те условия та на републи
канско равнище по-бързо 
да се стига до решения 
по ония въпроси, които 
са от общ интерес, до ре
шения, в които се изразя- шествеио 
ва единството на СР Сър- общности трябва да бъде 
бия като социалистическа С
самоуправителна и дър- ни задължения и отговор 
жавна общност. пости. Мерките на обще-

_ - __ ствено-политическите
За по-бързото свързване щНОСТИ трябва да насърч

на сдружения труд върху ват неп0средственото спо 
основите на самоуправи- 
телното споразумяване е 
необходима и по-голяма 
степен на сътрудничество

В на

ята и другите 
ществени документи.

Смибълът на дейността 
Съюза на комунистите 

трябва да бъде в постоян 
ното разширяване на про
стора за развитие на со
циалистическите самоуп- 
равителни отношения във 

области на обще- 
и об-

необ-

на сдружениякар че 
ти са налице.

Наред с тези резултати 
в процеса на провеждане
то на Конституцията и за

сдружения труд, 
пла

за

в

само-социалистическото
управление. Това укрепва 

на бюР°-

кона зав самоуправителното
и в развитието на 
отношения в Со- Ше тенденциите

република кратизация в обществото 
и водеше към формализи- 

отношенията в де

всички 
ствено-политичеекия

ниране
новите

икономичес-ществено 
кия живот, за укрепване 
ролята на работничес
ката

циалистическа 
Сърбия, бяха налице недо 

и крупни труд утвърде-класа и трудещите 
систе-разумения 

пости, които още не 
преодоляни.

са ране на
легатските скупщини.

комитет е
се в делегатската 
ма, за развитието и укреп 
ването на пълно равнопра 
вие на народи и народно
сти. Това ведно изисква 
постоянна борба против 
административно, - бюро- 
кратическото вплитане в

об-Централният
ОТЧУЖДЕНИ ЦЕНТРО- ^ становище, че консти-

решения върху
основава наша- 

и идейно-по- 
и дееспосо- 
комунисти-

ВЕ туционни 
които са 
та общност

разумяване на сдружения
причиниПо-широките 

отрицателните явленияп рр Сър- питическото в отношенията в СЕ с, р ли „
бия, а отделно между ор- еп ь

труд.
за (На 3-та стр.)



сюк и СКС
ЗА КОНГРЕСИТЕ НА

Всеки вториделегат-младеж
или женаС .ДоланцБ. Мамула

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 
СЛЕДВАПШТНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

Л. МойсовМ. Планини

на СКС ще 
на 800 чле- 

и още
Делегатите на Деветия

се избират П00ключа:4един1дгата

Югославската народна армия.
делегатите

все още не
СК на 31 декем-

40 де-ШИШ Е МЙПКД ИНИ нове на 
легата от

Целокупният брой на 
тъй като 

членовете на

е даден 
е изве-

ориентационно,
стен броят на
(ври 1981 година. Войводина да даде

Предвижда се СК във и ГК на СК 
283 делегата, СК » ^сово _ З'аечар _ 47
в Белград — 284, тглч. ш __ МОК на СКС
МОК на СКС в Крагуевац -‘7’вМЛесковац _ 
в Кралево — 81, МОК на МОК на СКС
50, МОК на СКС^ Ни-“^* Титово

УжицееДе-В4°0 и МОК на СКС в Шабац - 50

зациите на федерацията и в оргагги-
обществено-политическите ор

ганизации във федерацията.
Членът на Председателството на 

СФРЮ Радован Влайкович уведоми 
членовете на Координационния 

кандидати

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на СФРЮ, 
след направените консултации, пре
дложи да се издигне кандидатурата 
на Милка Планинц, председател 
ЦК на СК в Хърватско, за предсе
дател на Съюзния изпълнителен съ
вет през следващите четири години.

беше

те на

на
ко
замитет, че възможни 

три съюзни секретара са: Лазар 
Мойсов — на външните работи; ад
мирал Бранко Мамула на народ- 

отбрана; Стане Доланц на 
вътрешните работи.

Тези дни това предложение 
подкрепено и от челновете на Коор
динационния комитет на СК на 
ССТНЮ за осъществяване на кадро
вата политика в органите и органи-

в
ната

делегати.
Класово-социалният състав 

с^о^з"^ ?1 ^селскостопански произ-
П,™ (9 7 на сто). Прибави ли се към това
и числото на предложените Делег^™ ^ Ри®с^0 
вете на инженерите и техниците, общоточисло 
на делегатите от непосредственото производ 

възлиза на 55,6 на сто от целокупното чи- 
делегати на конгреса.

Всеки втори делегат на конгреса ще
или жена, а почти всеки шести — уча-

на делегатите:

ИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА НАШАТА СТРАНА

Диалогът Абделганн -Джуранович ство
сло бъде

ж Конструктивна и полезна размяна на мнения в разговорите 
Между съюзния секретар Йосип Върховец и министъра на външни
те работи на АР Египет Бутрос Гали.

младеж 
стник в НОБ.

Национален, състав: 72,2 на сто сърби 2, 
на сто хървати, 0,5 на сто македонци, 1,2 на 
сто мюсюлмани, 0,2 на сто словенци, 3,3 на сто 
черногорци, 7 на сто албанци, 0,2 на сто бъл
гари, 0,1 чехи, 4,9 на сто югославяни, 0,2 на 
сто роми, 0,8 на сто румънци, 0,4 на сто ру- 
сини, 0,1 на сто словаци, 0,1 на сто турци и 
0,2 на сто останали.

С прилагането на ключа „един делегат на 
2000 членове на СЮК", Съюзът на комунисти
те в Сърбия, без САП, трябва да избере 288 
делегата за Дванадесетия конгрес на СЮК. 
Броят на делегатите на 12 конгрес на СЮК 
от покрайнините се определя с решение на 
СК в прокайнините.

Предвижда се участието на работниците и 
селскостопанските производители в структура
та на делегатите на 12 конгрес на СЮК да 
бъде по-голямо от участието им в целокупната 
стректура на членовет е на СЮК. Съответно 
трябва да бъдат застъпени и жените, младеж
та и бойците.

и Египет и актуалните 
въпроси от развитието на 
необвързаното движение 
бяха основни теми в раз
говора, който в Белград 
водиха шефовете на ди
пломациите Върховец и 
ц-р Бутрос Гали. Изразе
но бе общо желание за 
подобряване на сътрудни
чеството между СФРЮ И 
АРЕ във всички области. 
Особено добри възможно
сти съществуват в иконо
мическа сфера. Подчерта
но бе, че в изострената 
обстановка в света все 
по-силна е - необходимост
та от засилена дейност 
на необвързаните страни.

акцент върху създаването 
на по-добри услория 
реализация на вече пости 
гйатите договори и спора

От международната де
йност на нашата страна в 
края на миналата и' нача
лото на тази седмица от
делно посочваме посеще- зумения- 
нието на председателя на 
Съюзния изпълнителен съ 
вет Веселин Джуранович 
в Алжир и югославско- 
египетския диалог Върхо
вец — Гали в Белград. Те 
зи активности са продъл

за

В алжирско-югослав
ските разговори на висо
ко равнище беше напра
вена всестранна размяна 
на мнения по най-важни
те въпроси 
дународиата

на меж- 
политичес- 

икономичес-жение .на усилията, кои- ка 
то социалистическа необ- ка обстановка. По-нататъ- 
вързана Югославия пола- шното усъвършенствува- 
га за укрепването на при не акцията на необвърза- 
ятелските връзки и сътру- иите страни имаше цен- 

всички трално място в рамките 
на то^и въпрос.

* Билатералните отно
шения между Югославия

и

дничеството с 
страни, а отделно с необ 
вързаните.

« Отношенията между 
Алжир и Югославия, как- 
то заяви Джурановцч на 
пресконференцията след
пристигането си в Алжир, «ръчка г ттпттша
са добри във всички об- във «РЪ^КА С ПОЛША
пасти и могат да служат 
за пример какви трябва 
Да бъдат отношенията 
между необвързани и не
зависими страни. С голям 
успех и плодотворност, би 
латералните отношения 
между. нашите две страни 
се развиват особено след 
последната среща на пре

КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ ИЗТОК И ЗАПАД

Съставът на 

бъдещия ЦКАнтагонизмът се 

пренася в Мадрид?
_ На предстоящия конгрес на СКС ще бъде 

изоран нов Централен комитет като най-висш 
орган на Съюза на комунистите в Сърбия ме
жду двата конгреса. Бъдещият ЦК ще има 145 
членове.

Броят на членовете на ГК от междуобщин- 
ските конференции на СК, Градската конфе
ренция на СК в Белград и от Съюза на ко
мунистите във Войводина и Косово ще се оп- 
ределя според целокупния брой членове на 
67ЛЧ ^,° Се пРилага ключ: един член на ЦК
ни„ » я"°Ее На СК' По отн°шение на сегаш- ния, в оъдещия състав на ЦК на СКС 
увеличи броят на работниците с 1 38 на 
на селскостопанските 4 ге с на 
жените с 10,34

Кореспондентът на Та- 
нюг от Мадрид узнава, че 

зидентите Тито и Шадли западноевропейските стра 
Бенджедит. ‘ ни,, вероятно по инициа-

През последните две го-, тива на САЩ, ще издиг- 
днни, наред с усъвършен- нат предложение Мадрид 
ствуването на политичес- ската среща на Конферен 
ките отношения и сътруд цията за сигурност и съ- 
пнчеството на междунаро трудничество в Европа да 
ден план, се постигнаха продължи (на 9 февруа- 
високи резултати и в по- рИ) на равнище на мини 
добряването на икономи- стрите на външните рабо 
ческите отношения и съ
трудничество. Джурано
вич и председателят на 
алжирското
ство Абделганн посветиха 
голямо внимание на по
нататъшното усъвършен- 
ствуване на икономичес- те 
ките отношения между
Алжир и СФРЮ, с особен сни срещата да продъл- ша.

жи на министерско рав
нище, нито пък да бъде 
засегнат въпросът за об
становката в Полша, за- 
щото считат, че това е 
изключително вътрешна 
работа на поляците.

Неутралните и необвър 
заните страни — участни
чки в конференцията още 
по-рано предлагаха среща 
та да работи 
стерско равнище с цел да 
се положат всички 
лия за успешното приклю 
чване на същата. Предло
жението на тези

на мини-ти и да засегне въпроса 
за военното положение в 
Полша.

ще се 
сто,

производители с 3,45, на 
и на младежта с 4,48 на сто.

уси-
правител-

Срещу това предложе
ние остро реагираха Съ
ветския съюз и останали- 

източноевропейски 
страни, които не са съгла ка с обстановката в Пол-

Националният състав на бъдещия ИК 
оъде подобен на сегашния: сърб” 74 Г Щ 
сто, алоанци — 7,6: унгаопи с с. ’
чи - 3,4; югослав;нГ-Р21.~ъ54’а™еРНОГ2°?:
мюсюлмани — 1,4 На сто й тн ~ 2,1'

страни
нане стои в никаква връз-

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО * 22 ЯНУАРИ 1982



Единството на 

силата на Републиката
| ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СКСкласата
ПРОТИВ ВСЕКИ

МОНОПОЛ
(От 1-ва стр.) Необходимо е колкото 

се може по-скоро да се 
приеме Закон за всенарод 
ната отбрана, 
делни разпоредби единно 
ще се прилагат върху ця
лата територия на Репуб
ликата в смисъл на чл. 
300 от_ Конституцията. Из- 
хождайки от с Конститу
цията утвърдените права 
и отговорности на Репуб
ликата и САП в областта 
на защитата на с Консти
туцията утвърдения поря 
Дък, трябва със Закона и 
с други актове по-точно 
да се регулират взаимни
те отношения и начин 
съгласуване на работата 
на службите по държав
на сигурност от интерес 
за Републиката като ця
ло, както и за условията, 

, и начина на изпълняване

Изпълнителният 
ма Скупщината на СР 
Сърбия и републикански
те органи на управление 
трябва да осъществяват 
постоянно сътрудничество 
с изпълнителните

съвет
чиито от-

На заседание, състояло се на 13 януари, 
Централният комитет на Съюза на комунис
тите в Сърбия прие ЗАКЛЮЧЕНИЯ за задачи
те на комунистите в нашата Република в по
нататъшното изграждане и укрепване на един
ството и задружността в СР Сърбия. Разгле
дан бе и отчетът на Комисията на ЦК на СКС 
за организационни и уставни въпроси, в кой
то са сумирани становища и мнения по акту- 
алните въпроси във връзка с развитието на 
СКС.

„Нашата комисия под
крепи предложението в 
уводната част на Устава 
да се изтъкне историчес
ката роля на другаря Ти- 
то, неговата дейност, зна
чението и величието на 
делото, което осъществи 
с дългогодишната си ре
волюционна работа.

съвети
на Скупщините на САП и 
покрайнинските 
на управление, за да мо
же в предлагането на въ
проси, които трябва един 
но да се регулират и на 
въпроси от общ интерес 
трябва да се обсъждат в 
Скупщината на СР Сър- 
бия, така и върху' провеж 
дането и следеното на из-

органи

Основните 
ролята, действуването и 
задачите на СКС в поли
тическата система прин
ципно добре са определе
ни в Устава на СКС, но 
е необходимо да се до
пълнят и по-ясно да се 
изтъкне специфичният на 
чин на действуване на 
комунистите в отделни об

насоки за
на

пълнението на законите 
и другите обществени ре
шения, с които единно се 
уреждат отношенията в 
Републиката.

ДОБРИВОЙЕ ВИДИЧ:

ОСУЕТЯВАНЕ НА ВСЕКИ НАЦИО
НАЛИЗЪМ

на тези длъжности.
Скупщината на СР Сър 

бия, всички нейни работ
ни тела, а отделно Коми
сията за конституционни 
въпроси, трябва в още 
по-пълна степен, да се ан
гажират, за да може пра- 
вовременно да се премах
ват някои дилеми и несъ 
гласия, които затрудняват 
провеждането на консти
туционните разпоредби и 
осъществяването на кон- 
стт^ционните 
на Републиката, при кое
то трябва да 
редовно
със съответни органи 
САП.

Комунистите в средства 
та за масова информация 
— в печата, радиото и те 
левизията - 
политиката 
на своите издания Да осъ 
ществяват в духа на тези 
заключения и така да да
ват свой принос към еди 
нството и задружността в 
СР Сърбия и югославска
та общност.

лици и институции на си
стемата и по-голямата от
говорност на комунисти
те за дейността на деле
гациите и делегатите. Пре 
длага се да бъде запазена 

основа

Изнасяйкиса длъжни основните 
становища, от които , се 
е ръководела работната 
група при изготвянето на 
Заключенията, Добриво- 
йе Видич, председател на 
Председателството на СР 
Сърбия между другото ка

изпълняване на тази зада
ча. Василевич подчерта, 
че този срок може да 
бъде — „до конгреса".

„Предлагам в Заключе
нията ясно да се внесе 
задължението на републи 
канските и покрайнинскн 

. те органи съвместно да 
влияят, та и в съюзната 
регулятива да се уважава 
конституционната специ
фика на СР Сърбия".

на уреждане

съществуващата 
структура на форумите и - 
органите на СКС. Предви
жда. се и възможността 
за провеждане на конфе
ренции на СКС между 
два конгреса, като акцио 
нен облик на действува
ме на ЦК и останалите 
опгани и организации на 
СК в Републиката. Цен
тралният комитет трябва 
да има по-съществени връ 
зки с базата и да действу 
ва още по-оперативно. Ко 
мисията единодушно пре 
длага ЦК да избира пред
седател на ЦК, който ще 
ръководи и със заседани
ята па .председателството 
на ЦК на СКС. Остава от
крит въпросът дали ЦК 
да избира председателя 
си от редовете на ЦК или 
от Председателството.

за:
Съществено условие за 

отговорно и съдържател- 
се развива но информиране по всич- 

сътрудничество ки въпроси е пълната пу- 
в бличност в работата на 

органите, телата и инсти
туциите, участвуващи в 
тя.ното разрешаване.

функции „Работната група заста
на на становище да не 
внася в Заключенията из
вестни разлики в подхо
да към тематиката, а на
стояваше да има предвид 
онова, което в посочени
те разисквания се оказа" 
като обща изходна точка 
и становище.

ВЕЛКО ВУИЧИЧ:
ЯСНИ ТЪЛКУВАНИЯ ЕТАТИЗМЪТ Е — И В 

НАШИТЕ РЕДОВЕЦК на Сърбия счита, че 
е недопустима едностран
чивата промяна на кон
ституционни разпоредби 
и избиране на органи на 
обществено - политически 
организации в Република
та, там където се е стиг
нало до такива явелния, 
без съответно демократич 
но обсъждане всред чле
новете и организациите. 
Затуй комунистите тряб
ва да се ангажират в 
преразглеждането на кон
ституционните 
които са извършени 
са в течение.

Зарад ' осъществяването 
конституционните фун 

Председателството 
СРС като орган на СР 

Сърбия е необходимо да 
обсъж-

Велко Вуичич се застъ
пи в Заключенията да се 
внесат по-конкретни оцен
ки за етатизма. Настолни 
ето си той обоснова с мне 
ние, че „етатизмът не е 
само пасивна (конзерва- 
тивна) проява в СЮК и 
СКС, но съзнателно, доб
ре обмислен елемент на 
действуване срещу социа
листическите 
вителни отношения".

на
Основна идейно-поли

тическа насока в Заклю
ченията е становището, 
че всестранното развитие 
на социалистическото са
моуправление представля 
ва онова основно съдър
жание, което трябва да 
се намери във всяка на
ша конкретна акция, за- 
гцото то е основно опре
деление и съществен 
терес на работническата 
класа и трудовите хора 
навсякъде у нас.

кции
на

обезпечава то да 
да и решава — в рамките 

своите с Конституция- 
Закона утвърдени

на
та и
права и отговорности 
по всички въпроси от ин 

за Републиката 
то цяло. Председателство- 

СР Сърбия трябва 
обсъжда въ- 

общо значение 
като ця-

ка-терес
самоупра-ин- Комисията предлага 

мандатът на председате
лите на общинските, меж 
дуобщинските и на град
ската конференция на СК 
в Белград да бъде две го-

то на 
навреме да 
проси от 
за Републиката 
ло, да предлага тяхното 
обсъждане и разрешава
не в Скупщината на сг 
Сърбия и в други 
тентни органи в Републи
ката 
чения и

промени,
САЛИХ КУРТЕШИ:или

ЗА ПОКРАЙНИНТЕ — 
ПО-ЯСНОЗадачите, определени в 

произтеко 
потребата докрай 

да се осуети всеки нацио
нализъм и да се направи 
всичко

В работата на органите 
Социалистическия съ

юз, Съюза на синдикати
те. Съюза на младежта, 
Съюза на бойците трябва 
да идва до изява активно 
стта на най-широките ма-

Заключенията
на ха и от Салих Куртеши напра

ви забележка, че в текс
та на Заключенията по
крайнините не се трети
рат последователно. На 
места се говори, че те са 
„съставна част",
— „интегрални 
или пък „в състава на 
Сърбия". „Като правилно 
може да се приеме един
ствено „в състава на СР 
Сърбия", защото с това 
определение се изразява 
същината — начин на уч
редяване и на Сърбия, и 
на покрайнините".

компе- дини, а мандатът на пред 
на ЦК на СКСседателя 

да бъде една година. Пре-
и със своите заклю- 

становища още 
допринася към 

на полити-

за премахването 
бюрократично-техно- 

кратичните монополи, ета 
гизмите на всички равни
ща и да бъде по-успешна 
борбата против всички ви

на времетраенедложеното
на мандата, според думи- 

части''5 те На Вукашинсшнч, най- 
СР добре съответствува на 

нашите настоящи

повече да 
изграждането 
ката, приемането и прове 
ждането на закона и дру

обществени Рер^д! републиканските и 
крайнинските 
обществено - политически 
те организации ще придо 

и ка

си. Върху тази основа и 
сътрудничеството между

потите
от общ интерес за дове затваряне. ВЪЗМО-

обста-органи на жности и реална 
новка. Комисията предви-

ЖИВАН ВАСИЛЕВИЧ: 
ДОГОВОРИ ДО КОНГРЕ-

ликата.
периодВ предстоящия

е .-««да бива в широчината
органи чеството си. Задружност

та ще се изгражда върху 
конкретни въпроси в жиз 
цената практика. Така ак 
тивността на обществено-

жда и възможността ман 
датите на тези функцииСАта на
да се повторят един път. 
Комисията не е разглеж
дала въпроса дали тряб
ва да се предлагат пове- 

числото

покрайнинските 
по сигурността адекватно 
и правовременно да 
тълкува и прилага 
ституцията на 1 
С Конституцията утвърде- 

специфичцости

Първият участник в ра
зискванията Живан Васи
левич предложи в онази 

текста, в която

се РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ а ЗА 
МАНДАТАКон-

част на 
се говори за приемане до-СР Сърбия. че кандидати от

органнза- 
към

политическите
на ции ще допринася

Уводно изложение във 
връзка с отчета на Коми
сията на ЦК на СКС за 
организационни и устав
ни въпроси изнесе предсе 
дателят й Будимир Вука
ши нович.

членовете, които се из 
бират, както ни въпроса 

политическо-изпъл-

наговори във връзка с раз
витието на дейностите от 
общ интерес 
по-напред да се внесат из 
менения, с които 
да се определи срокът за

ните
СР Сърбия и социалисти- 

автономии

инте- 
нашата Репуб-

самоуправителната дали
нителни органи трябва Да 
се избират с

ВЪЗМОЖНОнапо- грация 
лика
незаменим фактор на съ
гласуване на интересите.

ческите 
крайнини трябва в пълна 
степен да се зачитат в съ

и ще се превръща в тайно или
точно

явно гласоподаване.
юзната регулятива.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА ССТН В ЛЕСКОВАЦ

"■"■дете;
на отчетния период ССТН

ГнаНеПРеобщес™ено-поли-
дейност в разо- 

на вражески 
и нацио- 

в те-

ТИТО КАЗА ■ ■■

нашетоЗа ролята на общаствено — 

политическите организации
ПрезВ работата на Конференцията взе участие и 

Жика Радойлович, председател на РК на
избран Благое Илич, а за се В

За нов председател и 
кретар Драгодраг Митройич. в

зацгаБГособ^но Социа™™и^ес^Есъюзимат
Конституцията твърде отговорна роля в самоу 

система.. С въвеж-

и интенвъпроси, с които ежедне
вно се срещат тРУДОД“ 
те се и гражданите, изн хическа 
мирайки възможности за бличаването 
разрешаване на същи • те> иредентистки 
и Осъществени са значи- налИстически прояви 
телни резултати в акцио- зИ среди. Още п°‘Р
нно-политическото деи телн0 се налага да се во
ствуване на ССТН, в раз- борба срещу всички
питието на делегатската вражески действия. На 
система, демократизация м^огобройните събрания, 
та на кадровата полити- труДещтие се и граждани 

таченето на револю- те 0СТр0 са осъдили к - 
ционните традииции, брат трареволюЦИОННИте съо 
ството и единството и за- V на Косово. Настрое- 
дружността на народите нието на трудещите се и 
н народностите. Изтекла- гражданите отразява ДУ*а 
та година беше изпълне- ^ задружност, вярност 
на с непрекъсната деи- м придобивките от ре- 

всички организи- волюЦИЯта и Титово де- 
ло и потвърждава

нашето братство 
— изтъкна Си

В ОТЧЕТА за едногоди- 
МОКв шната дейност на 

на ССТН в Южноморав- 
ски регион, Председател
ството и др. органи на 
действуване, са посочени 
главните въпроси и актив 
ности върху които се е 
ангажирал ССТН като 
фронт на организирани 
социалистически сили на
чело със Съюза на кому- 

Цялостно ССТН 
постоянно ук-

правително-политическата
делегатския принцип и учредяване-дането на

то и работата на скупщините, те отсега, как- 
споменато ще участвуват в скуп-то вече е

щинското решаване на всички равнища.
Социалистическият съюз и синдикатът не 

са само отговорни за демократичното изтък
ване на кандидатите в изборния процес, но 

правото, и длъжност да учествуват 
в изграждането на становища на самоупра- 
вителните делегации и делегати. Затова те тря- 
бва да обезпечат постоянно демокраитчно ко- 
мунициране на делегациите и делегатите с тя- 

самбуправителна база.

имат и
пистите, 
в региона 
репва и 
фронт, беше

заседанието на Конфе 
ренцията- която се прове- 
де на 15 януари тази

Лесковац. В и,1Н

ка,
действува като 

изтъкнатохната
на

(Из доклада пред Десетия конгрес на Съ- 
комунисти, 27 май» го-юза на югославските 

1974 година, Белград) ност надина в
се конципират основните осно

вите на 
и единство

Йованович в уводно-КАКВО СЛЕД ПРЕМАХВАНЕТО НА КОМПЕНСАЦИИТЕ? ма
то си изложение.

В доклада и разисква- 
беше подчертана не 

обемис- 
спазване

Правилното възнаграждаваме — 

трайно решение
нията 
обходимостта от
ти подготовки,

сроковете и фазите в 
предстоящата дейност на 
избиране на делегации и 
делегати и учредяването 
на скупщините на обще
ствено-политическите об
щности и общностите на 
интересите, при което да 
се спазват правилата, кри 
териите за избиране и 
др. документи.

Участвувайки в разис
кванията Жика Радойло
вич, председателят на Ре
публиканската конферен 
ция на ССТН подчерта, че 
през последните години 
на нашето обествено раз
витие са постигнати забе-

н а
докатозаплатите, и все 

носят зъзнаграждаването
ред резултатите на труда 
не получи пълна

ходите на живота на тру
дещите се, които, 
бремето на производство
то, влияе дестимулативно. 
Съществува обаче боязън, 

повишаването на це
ните може да дойде до 
натиск за повишаване

СЛЕД премахването на 
компенсациите и повиша- 

мляко-
спо-

ването цените на 
то, хляба, олиото и пиле
шкото месо се очаква раз 
ходите на живота да се Че с 

3--4 на стО.За

изява,
всички други мероприя
тия ще обезценяват труда 
и все по-често ще ни за- 
грижва жизненото равни- 

досегашният ще, и ще се създават дру
ги отрицателни явления.

увеличат с 
трудещите с най-низки ли 
чии доходи тези разходи, 
както се очаква, ще се 

6—7 на сто.

*на
Имайкиличните доходи.

предвид 
опит, че в такива случаи 
личните доходи се увели
чават линейно, съществу
ва опасност такова пови
шаване да предизвика по
вече нежелани последици, 
отколкото правилно да за 
пази жизненото равнище.

Благое Илич
увеличат с 
О това още в началото на 
годината, увеличените раз 
ходи ще угрозят 
то равнище на трудещите 
се и гражданите.

Ако искаме трайни ре
шения, а сигурно е че са 
ни необходими, нужни са 
ни нови усилия и акции. 
Преди всичко в организа
циите на сдружения труд 
е необходимо анализира
не на целокупните дохо
ди и разпределението на 
личните доходи. Вече кра 
йно време е да се уточни 
да ли низките лични дохо 
ди .са резултат на мързе- 
ливост и лошо отношение

жизнено рани социалистически си
ли за постигане на по-до
бри резултати в областта 

икономическата стаби
лизация- Повишено е про 
мишленото и 
ланското производство на 
малени са загубите в сто
панството в региона, уве 
личен е износат а нама
лен вноса и тн. .

Това нещо подкрепят и 
физическият 

промишленото

необхо-Следствие това 
дими са нови подходи и 
решения за запазване 
жизнения стандарт, особе 
но на трудещите се 
най-низките лични*- дохо
ди. Затова и пред общест
вено-политическите 
особено пред Съюза на 
синдикатите 
твърде важна и 
на задача.

В първичните синдикал 
организации и общин

ските синдикални съвети 
в Босилеград, Бабушница, 
Димитровград и Сурдули- 
ца вече започват първите 
подготовки за

на
лежителни резултати, но 
все още има обективни и 
субективни слабости, изи 
екващи коренна промяна 
на поведение на всички 
равнища. Говорейки за 
предстоящите 
той изтъкна, че те са удо
бен момент още веднаж 
да се провери силата на 
нашето 
общество и да се изберат 
иай-отданите и най-спосо- 
бни хора, ясно опоеделе
ни за курса на СК. Ра
дойлович подчерта, че не 
би трябвало да се 
шим от истината, дори и 
когато тя е много непри- 

говорим 
за слабостите в работата, 
винаги трябва да 
напредвид и

на селскосто-Без смънение е, че ком-
предизвика- 

трудности. Само 
селскосто-

с пенсациите
ха и
един пример: 
ланското население в те
зи общини в прехрана на 
добитъка ползува браш
но, а имотите остават не
обработени. Поставя се въ 
прос как местните общно 
сти особено тези в селата

сили,
избори

предстои
отговор- данните: 

обем на
производство е увеличен 
с 8,3 процента, доходът с 
52%, средствата за акуму 
лация със 110%, а заетос
тта с 5,3%. Всичко това 
е допринесло към по-бър
зото материално развитие 
на региона като цяло.

самоуправително
към труда или са резул
тат на неправилно орга
низиране на работата и 
лошото

ни се борят за осъществява
не политиката на иконо
мическата стабилизация- 
Свързано със запазването 
на жизненото равнище 
на селското население е 
и необходимият прелом в 
по-нататъшното развитие 
на селскостопанското про 
изводство.

разпределение.
изнамира- В. Б. пла-

тези решения- 
обстоя-

ието на 
Имайки предвид 
телствата, по всичко лич- 

че • са необходими ме-

- * * ни 

Шйтт _'
- ; ШШ ятна, но когато

-у#8
ни,
роприятия на социалната 
политика. Увеличените пе 
неин, социални, детски и 
други добавъчни до изве
стна степен ще облекчат 
положението на тези, ко
ито ги получават. В орга
низациите на сдружения 
труд на трудещите се с 
най-низки лични доходи 
също така се подпомага 
чрез социални форми. Оба 
че тези мероприятия не 
могат изцяло да гаранти
рат по-сигурни и трайни 
решения.

Факт е, че забавянето 
на увеличението на лич
ните доходи по отноше
ние увеличаването на раз

имаме 
огромнитеАко и сега Съюзът на 

синдикатите запазва жиз
неното равнище само 
през призмата на социал
ната политика и ако енер 
гично не се застъпи за 
усъвършенствуване на въ 
знаграждаването според 
резултатите на труда, ефе 
ктите ще имат временен 
характер. ^В организации
те на сдружения труд все 
още не са малки случаи
те да се получават сигур 
ни заплати. Все докато не 
се премахне начинът на Гости и делегати на заседанието

,т л резултати, които_ осъще
ствихме. В разобличаване 

К онферениията 
план за работа 
стоящата година. Накрая 
з* гшедседател на МОК на 
ССТН с едногодишен ман 
лат беше избран Благое 
Илич, съдия в Окръжния 
съд във Враня, 
обществено -

прие 
през на-М

гм М - щч
активен

политичес-■ ■

ки деец. За секретар на
Председателството 
МОК на ССТН беше __ 
бран Драгодраг Митро- 
вич от Лесковац.

Борис Костадинов

на
с ИЗ-ЩШ-
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МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОН- 
СЪЮЗ И МЕЖДУОБЩИН- СУРДУЛИЦА: В КРАЯ НА ИЗБОРНАТА ДЕЙ

НОСТ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАВ НИШ СК

Да избиране най-дейннте Отговорно и откровено 

по всички въпроси* В изобрите за делегатски 
собни за интересите

— НАМИРАМЕ се пред 
прага на сериозна и отго
ворна политическа задача 
— избирането, на делега
ции и делегати. Затуй тр
ябва активно 
включим за обезпечаване 
то на класово-социална 
структура на новите деле 
гатски скупщини при най- 
широко участие на граж
даните и трудещи се — 
изтъкна между другото 
з уводното си изложение 
Станимир
председател на Междуоб 
щинската
на Социалистическия съ
юз в Нишки регион на 
съвместното заседание на 
МОК на ССТН и МОК на 
Съюза на синдикатите, 
проведно^на 18 януари 
т.г.

скупщини да изберем кандидати 
и потребите на традущите

спо-
се и гражданите

На _ лредкандидационни- 
те събрания би трябвало 
да се излъчват повече 
дидати.

При това разбира се, 
ще се предлагат най-спо- 
собните и най-дейни хо
ра, които с работата 
досега, са се проявили ка
то оорци за внедряване 
делегатската система, за 
утвърждаване и развитие 
на социалистическото 
моуправление у нас.

кратизация на нашата си
стема, но и задача пове
че в изборната дейност.
Налага се да се извърши 
добра политическа подго
товка, по-добра организи 
раност във всички среди.

Борисав Трифунович —
Сърба, председател на 
МОК на Съюза на бойци
те изтъкна, че по време 
на изборната дейност не 
смеем да допуснем тя да 
бъде кампанийна, но сис- • Изборната дейност в 68 
темна и последователна.
С избирането на делегати

кан
Осъществяване политиката на икономичес

ката стабилизация, по-нататъшното укрепване 
на делегатската система, идейно-политическо
то издигане, развитието на селскостопанското 
производство и самоуправителното преобразо
вание на селото са едни от най-значителните 
акции на комунистите в общината в предстоя
щия период

да се

си

са-
говор за работа, в извест
но число организации са 
отчетени и пропуски, а 
с това, разбира се, и сла
би резултати. Все пак и 
слабостите в тях са пре
дупреждение за по-голяма 
действеност. Обнадеждва 
и фактът, че във всички 
организации се е чувству
вал оптимизъм за по-голя 
ма ефикасност и мобил
ност на всички членове в 
осъществяването на на
чертаните си задачи.

Инак в ръководствата 
на 68-те първични органи 
зации на СК са избрани 
над 330 членове. От цело
купното това число 62 са 
жени, 93 младежи до 27- 
годишна възраст, 188 ра
ботници, 24 селскостопан
ски производители и 10 
бойни. Значително е да 
се изтъкне, че в ръковод
ствата 256 души са избра 
ни за пръв път, а само за 
секретари 56 нови лица.

Стамен кович
първични партийни орга
низации в Сурдулишкаоб 
щина приключиха навре
ме и успешно. В предиз
борната и изборна дей
ност комунистите откро
вено, отговорно, критичес 
ки и самокритически са 
обсъдили
си работа. В почти всич
ки организации е изтък
нато, че активността им е 
била на 
равнище.
се и съществени промени 
в начина на действуване- 

Матея Андонов то им Именно, материа
лите за събрания все 
по-малко готвят секрета
риатите и секретарите, а 
все повече комисии. При 
това и становищата и за
ключенията все по-успеш
но . се осъществяват.

ВАЖНА ПОЛИТИЧЕСКА 
ЗАДАЧАконференция и делегации не е края, а 

начало на обемна и ши
рока дейност..

Драгомир 
вич, директор на в. ,,На- 
родне новине” изнесе обо 
снование на

Взимайки участие в ра
зискванията Павле Джу- 
рич, член на Председател 
ството на Републиканска
та конференция на ССТН 
изтъкна, че в 
мата постъпка са внесени 
някои, новини. За

Джордже-

програмата 
на политическо-информа 
тивната дейност на „На- 

Радио 
вест-

двегодишната
избирател-

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
И ОЦЕНКА родне новине”,

Ниш и младежкия 
ник „Збиваня” в подготов

пръв
път право на гласоподава 
не имат младежи и девой 
ки с напълнени 15 
ни. Това

задоволително 
Чувствували саПодготовката на трети

те по ред делегатски из
бори е увдобен момент 
за критически анализ и 
оценка на извървяния път 
досега. Председателят на 
МОК на ССТН Стаменко;- 
влч подчерта по-нататък 
в уводното си изложение, 
че през изтеклия период 
са осъществени хубави ре 
зултати, които по 
на подготовката за нови
те избори също трябва да 
се имат на предвид. Те 
трябва също да се посо
чват, както и допуснати
те слабости и пропуски, 
за да може да се направи 
нова крачка напред 
излъчването и 
то на нови делегати и де
легации.

Постигнати са добри ре 
в подобрението 

база и

ката и провеждането • на 
изборите.

годи-
е голям принос 

към по-нататъшната демо

ДИМИТРОВГРАД

Изменения в статутите на 
училищата

На състоялата се в-началото на седмица
та сесия на трите съвета на Общинската скуп
щина в Димитровград делегатите обсъдиха и 
приеха измененията и допълненията на стату
тите на Детската градинка, основното и сред
но насочено усилище.

Една от характеристи
ките на всички партийни 
организации е, че всички 
те са се занимавали с въ 
проси от средите си. 
първичните партийни ор 
ганизации в сдружения 
труд главно внимание е 
посветено на политиката 
на икономическата стаби

време

В
През февруари ще се 

проведе и Общинската из 
борна конференция, за 
която са избрани 68 
нсве. На същата ще бъде 
избран Общински коми
тет от 43 и Председател
ство от 13 членове, както 
и делегати за Деветия 
конгрес на СКС и Двана
десетия конгрес на СЮК. 
За различни постове и длъ 
жности на общинско и

I
БАБУШНИЦА

чле-при 
избиране- ПО-РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗУВАНЕ 

НА СРЕДСТВАТА
гтизация и тук се чувству
ват добри резултати. Ор
ганизациите 
общности главно са се за 
нима вали с

в местните
зултати
на материалната 
повишението на жизнено
то равнище на трудещи
те се, че в развитието и 
изграждането на нови про 
изводствени

укрепването 
селскостопанскотоВ 1982 година е предви

дено личните доходи да 
се увеличат с 16 процен
та. Б1алице е изоставане 
па личните доходи в об-. 
ществено 
организации и общности 
зад тези на заетите в сто 
ланската дейност.

НЕОТДАВНА делегати
те на Общинската скуп- 
щина в Бабушница на 
отделни сесии приеха бю 
джета на общината за 
1982 година. Бюджетното 
потребление в тази ^сто
пански изостанала общи
на в Нишки регион е пла 

изисквани

на
производство комунално 
то изграждане и самоуп
равителното преобразова 
ние на селото.

регионално равнище и за 
висши органи на СК са 
предложени 163 души.

отношения, 
се и граж- 

имат
политическите

а трудещите 
даните все повече 
решаваща роля. Но не би
ва да се отминават и сла
бостите, допуснати досе
га в действуването на де
легатската система. Така ска 

даде възможност 
положител

на изборните събрания, 
крито ведно са били и до- В. Б.

нирано според 
ята на мерките по стопан 

стабилизация. Нито в
В областта на съв.мест-.

мото и общото потребле- в СУРДУЛИЦА КЪМ КР АЯ НА МЕСЕЦА
ние в настояща година се 
предвижда увеличение от 
16%, като към него са 
зачислени и средствата за 
топли закуски и регреси 
за годишни почивки. В по 
стоянен бюджетен резерв 
са планирани 701600 дина 
ра. В настоящата година, 
по предложение на Из- 

сред- пълиителния съвет
тази щинската скупщина не

49 464 500 ще се увеличава броят на
заетие в администрация
та, като за целта се на
прави необходимо прераз 
пределение на трудовите 
задачи по съществуващи
те работни места. По ,та 
къв начин на дело се осъ 
ществява препоръката за
по-пълно използване на

една област не се наруша 
ват предвидените с резо- 

за настоящата 
пропорции. Общи-

ще се
да се ползва

опит от действуване- 
систе- Насрочена сесия на 

Общинската скупщина
лючията

ПИЯТ
то на делегатската

във всяка организация 
на сдружения труд, 

местна общност.

година
те бюджетни приходи ще 

■ 22 225 500 ди- 
26,5% в ло

ма възлезат на 
нара, или с 
вече в сравнение с изте- 

1981 година. Заедно

във
всяка

ЗА ПЪЛНО АНГАЖИРА 
НЕ НА ОБЩЕСТВЕНО 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОР 
ГАНИЗАЦИИ

клата 
с останалите източници

на Обпостъпване на 
ства в бюджета — 
сума възлиза на 
динара.

за работа на Изпълнител
ния съвет за миналата го 
дина.

на За 29 т.д. в Сурдулица 
с насрочена сесия на три
те съвета на Общинската 
скупщина. Очаква се на 
същата да бъдат обсъде- 
ни въпроси из дейността 
на Скупщината. Преди 
всичко ще се обсъдят и 
приемат изменения и до
пълнения на Статута, пра
вилник за вътрешния ред 
и работа и програма за 
работа за през настояща
та година, както и отчета

наВ провеждането 
преде; оещите избори, ка
кто беше единодушно

заседанието.

Също така на 
се очаква да бъде прието 
решение за утвърждаване 
мерилата при определяне 
обещетения за експропри 
апия на строителни и сел 
скостопански площи на 
територията на общината 
за настоящата година.

сесията
От данъци върху лични 

доходи, на заетите в сто 
панството ще бъдат реа- 

2 691 000 дина- 
17%, в повече

1

гъкнато на 
ше бъде необходимо пъл- 

ангажиране лизирани 
ра, или с 
от лани. От данъка върху 
селскостопанска дейност 
— 13 416 000 динара, или 
с 20% в повече от преди- 
шната година.

по и широко
на общ^ствено-политиче 

' ските организации, в кои 
то Социалистическия

обединяващ
съществуващата работна 
ръка в непроизводствени
те дейности в общината.

М. А.

съ-
като

фронт трябва да дойде до 
пьлна изява.

103
В. Б.
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СПЕЦИАЛНО ОБ ОРУДВАНЕ НА

»еШ
ГОРСЪСТОЯНИЕТО НАДИМИТРОВГРАД: 

СКОТО СТОПАНСТВОИЗРАБОТКА НАИЗ ЦЕХА ЗА 
„ЗАВАРИВАЧ” ОТ ВРАНЯ Без договорбагери и за износМини пе-На горското стопанство в предстоящ™ 

риод в Димитровградска община _Ще тр 
па се обърне по-голямо внимание ое Д
от заключенията на съвместното заседание^ к 
ето се проведе в Димитровград през

—»
ство от Пирот’ ”С™^е;т»ет^„„ДДТлТиче^ките
представители на ооществемм 
организации в общината. _

специално обору- 
принос в борбата 

Голям ин-

„Заваривач" за изработка 
мини-багер, който ще даде голям #
* Всички части се произвеждат у нас

чуждестранните пазари ** през 
Судан тръгват 50 багера,

наж- Вранският цех на 
дване произвежда 
срещу наводнения^ 
терес както 
първото тримесечие 
производени от

на домашния, така и на
на настоящата година за

„Заваривач” тели от
количество е договоре 

домашния пазар; до
ноСпециалистите на спе- Запланувана мощност въз 

.итиаипаната трудова лиза 30 до 100 куоически 
"циТ „Заваривач” метра за един трудочас. 

във Враня ВЪ3 основа на Настроен е за работа в 
" изисквания две и три смени.

но за
като само за първото три
месечие на текущата го
дина за Судан тръгват 50 
мини-багери на „Завари
вач"

въпрос 
днев

на споменатото

Макар, че този 
не. фигурираше на 
ния ред 
заседание, все пак въз ос 
нова на набрекналите въ
проси той бе всестранно 
обсъден, а бяха приети и 

заключения.

чеВеднага да кажем 
състоянието на този отра 
съл в общината не задово 
лява. Достатъчно е ако 
се знае, че’ само 2% от 
съвкупните гори се смя- 

качествеии, до като 
щубраци и 

храсталаци т.е. — не ка
чествени гори. Експлоата 
цията на същите, през по

наггьл-

съвременните 
на водното 
идват до идеята как да 
се задоволят нарасналите 
потребности от необходи
мата механизация за* тези 
цели. Именно, малките ре 

пълни с це-

Основната идея за про- 
ството на този „пла 
обект, е че в него

стопанство, накраяизтъкна 
Д. Ригер.извод 

ващ"
няма пито един вграден 

Затова ед

инженер

Миливое Стаменковичвносен елемент.
атт за 
останалите са определени

ки у нас са
строителен материал 

Този
Понеже така организи- 

стопан-
нен

чакъл и пясък.
главно се

.. горскоторано,
ство от Пирот не е пока
зало очакваните резулта
ти, бе предложено да се 
обсъди 'Възможността и оп

чер
на багери Ф0?материал 

пае с помощта 
от бреговете, 
чин се разширяват

и когато настъп- 
често пъ

следните години еЧ■. Горкото сто- 
от Пирот, чиято 

собственост са отделните 
гори и чиито лесовъди са равдаността' за учредява-
задължени да се грижат не на ООСТ по горско сто

Димитров- панетво в Димитровград, 
а в състава на горското 
стопанство от Пирот.

но спряна, 
панетво 1По този на-

брег :
говете
ват наводнения,

катастрофални,
водата залява плодо 

край те-

поти са за горите и в . 
градска община, с години 

почти бездейству-
неже
родните площи 
зи рекички.

За какъв багер става ду 
ма, разговаряхме с ДРа' 

РИГЕР, инженер 
враиския „Завари-

••
на ред 
ват. Няма конкретни ак- 

върху възобновяване
?Г'!

Второто поред предло- 
жение бе да се създаде 

ООСТ по

Щ
ции
то на горите, не се зале
сяват нови площи, 
ва и сътрудничество 
дървопреработвателната 
индустрия и търговската 

. организация в града.

гутин
във
вач":

четвърта по ред 
горско стопанство, във съ 

с става на „Сточар” от Ди
митровград, и третото 
предложение бе да се уч
реди съвсем нова самосто 
ятелна трудова организа
ция по горско стопанство 
в община Димитровград.

; липс-

Л - ■ %Шят*ь
Из Цеха за специално

Заваривач”.. ...

иници-— Раздвижихме 
атива за изработката 
един подходящ •_ 
ри-рефулери ■ с такива ди- 
мензии, че с по-голям ка

на оборудване на вранскиятип баге-

могат да се до-мион да
карат до реките, 
се произвежда в Цеха .за 
изработка на специално 
оборудване при „Завари
вач". Нареченият още 
МИНИ-БАГЕР се поставя 

среда на рекичката и
Жег?апл%Сметоа е нова и неизвестна тема, 

мира корито Д° Р въпреки че в момента, не
дълбочина. С подходящ ^ да о6щинско, но и
тръбопровод, т Р по-широко, .получава цен-
фулиран мат р трално място. Колкото е
хвърля на брI а Д възможно повече да се пе
метра оща • Сти и икономисват суро-
вр1нскатаД Я Вадностопан вини, енергия и материа- 
ска организация и след ли, а да се повишава про 
съгласието на работничес изводителността на труда, 
кио съвет иа Заваривач” е една от съществените
и одобрените средства, са предпоставки за успешно благоприятно въздеиству 
пристъпи към поерктира- то й осъществяване. Нане 
не на прототип МВ-30. тина всички органи, орга- 
Проекгьт бе доверен на низации. на сдружения то на икономическата ста 
Института на Сръбската труд и самоуправителни оилизация. 
академия на науките в общности в Босилеград- 
Белград и същият е оце- ска община имат сабили- 

1 успе- зационни програми, в кои
във то са набелязани главни-

Същият КОМЕНТАР

Инак на заседанието бя 
ха обсъдени и приети за
ключения във връзка със 
залесяването на 500 хек
тара, от конто 300 в Пи- 
ротска, и 200 в Димитров
градска община, върху ко 
ито площи ще работят 
бригадирите от Съюзната 
младежка акция „Пирот 
82". Именно определен 
брой бригадири през то
ва лято ще работят и в 
Димитровградска 
на във Висок. Необходи
мите средства ще бъдат 

Вместо комунистите от осигурени от страна на 
организации Републиканската и Регио 

на сдружения труд, отво- . Републиканската и регио- 
рено и критически да съ палната СОИ по горско 
гледават състоянието в стопанство, Регионална- 
своите организации и сво Та СОИ по водостопан- 
евременс приетите стаби- ство, горското стопанство 
лизационии програми от от Пирот и. ОСТ „Ниша

ва" от Димитровград.

еобходими са конкретни акции
низации 4 до 5 часа ефек шение, много сеповече

очакваше от комунистите 
материалното произ

водства, защото тук вра- 
стабилизацията

СТАБИЛИЗАЦИЯТА нев
с него по тивна дейност, несъответ

но разпределение на дохо 
да, чистия доход и възна- 
граждаване според резул
татите на труда,

от •

тите на 
са и най-широко отворе
ни. Обаче, тяхната актив
ност и сега изостана. Те, 
както и досега останаха

некон- 
потреблениетролирано 

на енергия, горива и мате 
риали, небрежно отнася
не към вторичните суро
вини и пр. Всичко 
увеличава разходите, а не

общи-само пасивни слушатели 
това на останалите дискутан-

ти.

основнитева върху повишаването на 
дохода и осъществяване-

Въпреки, че партийни
те и други организации в 
общината приеха станови
щата на 21-то заседание конкретни акции които 
на ЦК на СЮК във връз- произлизат непосредстве- 

по ка с провеждането на ме- но при осъществяването 
роприягията по икономи- им, да ги допълват с нови 

стабилизация. Но ческата стабилизация — 
ако се съди По информа- във всяка среда да се из 
цията и разискванията из върши анализ — кой кол
несени на последното за- ко и дали тези станови- в практиката против

на Общинската ща се провеждат на прак преки, че лентяйството, 
тика, както и това да се бездейетвуването и безде- 
потърси колективна и ли лието, които действител-

нен като твърде 
тен. Лабораторията 
Винча изпита и атестира 
работата на рефуларната 
помпа преди вграждането

те насоки за осъществява 
не на мероприятията 
обществената и икономи
ческа

Т. П.

задачи, да разоткриват и 
именуват лица които спъ
ват, или на думи са за, а 

. Въ-

в коритото.
Сега в периода на изра

ботката на прототипна на 
багера има доста заинте
ресовани, както на дома- 
шния,- така и на чужде
странните пазари, понеже 
предназначението на та
къв бс гер е многостран
но, и то: регулация на 
коритата на по-малки ре
ки, експлоатация на ча
къл и пясък II дючиства- 
не на акумулация от на
носи.

Обслужващите 
са само двама души, и то 
багерист и манипулант.

седание
конференция на СКС в 
Босилеград, където беше
в центъра на вниманието, чна отговорност за всеки
може да се заключи, че го, където са нарушени те
досегашната акция не е зи становища. Последно-
дала задоволителни резул то заседание на ОК на

-тати. В повечето органи- СКС в Босилеград, пока-
зации се отчитат само за, че няма промени в до
частничнн резултати, а в сегашния начин на разре
някои тя е още „мъртво шаването им.
слово на хартия”. Има 
още прахосване на работ- трябваше да бъде прело-
ното време, в някои орга мен момент в това отно-

но има много в организа
циите на сдружения труд, 
досег а няма пример Ня
кой Да е отговарял за не- 
активността си в провеж
дането на стабилизацион
ните програми. Те като че 
ли чакат вместо тях, това 
да направи друг.На заседанието, коетобагера

М. Я.
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Комунист
^2“2™^И^*^ЬЮЗА^НЛ ^<ОМ^ИСТИТЕ^НА СЪРБИЯ ^ я

БОРБА ЗА ПО-ДОБЪР СВЯТ

Брой 1299 
Година XXXVIII 
22 януари 1962 

Белград

зевип^за^войнятя Т?гят?.Я на ^ла^‘ Брандт, само половин процент от 
те на пмтжата \УАМЖеНа годишните разходи за въоръжавани? съжале- пс, би било доста до края на то-
жлавГ Сегашна?? потвър ва десетилетие да се набавят сел-
система в ?5ждунаР°дна скостопански машини, необходи
ма войната От ГчД 6 система ми за Развитие на селското ьа войната. (Дт 1У43 година арми- паяство на най-бедните

екГ^ТгаСГИ на 00Н' в които сега владе™крайна оскъ 
от които някои са и авторитетни дина и глад —
основоположници на тази орга- оспособят сами 
низация, са участвували във вое- Само това 
нни стълкновения! Съвременният 
свят е дълбоко разделен, но 
все повече взаимозависим. В 
к-ъв свят, препълнен с конфликти 
и стълкновения, запазването 
мира и сигурността 
трудна задача.

обстановка на педесетте 
Днешният потенциал с 
ните не могат да се сравняват. 
Въпреки че 50 хиляди термоядре
ни боеви глави, колкото прите
жават двете суперсили, са повече

години, процес на постепенно намалява- 
някогаш- не на въоръжените сили и въоръ

жаването.
Какво трябва да направят не

обвързаните страни в такава об
становка? Още от самото начало 

от достатъчно за унищожение на необвързаността се изяви като по- 
света, само САЩ, според плано- литика, която не е само критика 
вете на Пентагон, възнамеряват на нещо, което вече съществува, 
да произведат 17 хиляди нови ви- но преди всичко като положител- 
дове термоядрено оръжие в пред на алтернатива на онова, което 
стоящите десет години. съществува. Известно е, че по ини

. Водеща роля в тази безумна циативата на необвързаните стра- 
надпревара играят двете суперси- ни, е свикано Първото специал- 
ли. Но те не са осамотени. Тях но заседание на Генералното съб- 
следят не само страните-членки рание на ООН по разоръжаване- 
на блоковете, но все повече и то, на което бе Постигнато съгла- 
"много развиващи се страни. Ре- сие по значителни решения. Но 
дица от тези страни, вместо ико- след това не е направена ни кра- 
номическа помощ, получават ог- чка напред. Сега необвързаните 
ромно въоръжение от великите страни вършат подготовка за Вто 
сили. Съвсем е известно, че де- ро специално заседание по разо- 
тактът не може да се възобнови, ръжаването, което 
ако не се спре надпреварата във през юни в Ню 
въоръжаването и не се открие страна същевременно се застъпва

и за оживяване на виенските пре
говори по класическото въоръже
ние, както и за 
стратегическото и 
термоядрено оръжие, 
така се застъпваме и за постига
не на споразумение на срещата 
на Европейското съвещание за си 
гурност и сътрудничество в Мад- 

свикване на конференция

сто-
страни—

и дори те да. се 
да се прехранват, 

сведение показва, че 
оръжието на прави човечеството 

и по сигурно, но само — по-бедно. 
та- 1ака връзката

ването и развитието става едно 
на от съществените звена на между- 

е особено народната политика.
Доколкото политика на детан- 

Орвеловата и Хъкслиевата пе- та не преживее осемдесетте годи 
симистични визии за бъдещето на ни — а това мнозина предвиждат 
човечеството', сякаш са наивна — катастрофа неминуемо ще се 
приказка за деца в сравнение с наднесе над човечеството. Поне- 
визията, която ни „открива" над- же, повторно западане в студена

война, ще означава 
отколкото връщане

между разоръжа-

пте се състои 
Йорк. Нашатапреварата във въоръжаването 

лудешката термоядрена 
вара, която гълта повече от мили
ард долара дневно (!)’ и 
действителна цел трудно може да

много повече
надпре- тежката

чиято
преговори по 

оперативното 
Ние също .се схване.

Какво .ттте ни донесат остана
лите две десетилетия на този век? 
Дали в историята на човечество
то тези години ще бъдат записа
ни като най-критични и най-вз- 
ривни? Заплахата от всеунищо- 
жаваша война, с глада и задълбо
чаване пропастта между промиш- 
леноразвитите и -неразвитите стра 
ни, е исторически проблем па се
гашния свят. Затова борбата за. 
по-добъР свят неразривно трябва 
да е съпътствувана и от борба за 
разоръжаване.

Надпреварата във въоръжъва- 
на абсурд-

рид за 
за разоръжаване в вропа.

Подготовките за седмия самит 
необвързаните страни дават 

възможност .за засилена дейност 
на необвързаните страни 
област. Движението на необвър
заните вече даде основният про
ект за новата система на между
народните политически и иконо
мически отношения и откри про
цес на политическа борба за- тях
ното осъществяване. Като светов
на концепция, него приемат не 
само държавните и политически- 

на необвързаните 
техните народи. Тя 

жизнена

■ на
в тази

нето досяга степента 
ност в безкрайното търсене на 
нови оръжия, които няма

употребят. Да се оси- 
значи да се

да мо
гат да се
гури мирът днес — 
разбие системата на войната и 
да се спре надпреварата във въо
ръжаването. Да се осуети сумата 
от онези 500 милиарда долара — . 
колкото светът изразходва днес 
годишно за въоръжаване (а за 
мощ на неразвитите По”л"~л 
пет на сто от това!) 
нато от

те структури
страни но и 
с това ' получава нова 
сила и укрепва своята дейност. 
Именно поради това е необходи- 

разработка 
на необвързванетома още по-цялостна 

на политиката 
и нейната роля, като сила, която 
раздвижа страни и народи в ак
ция за мир, независимост и раз
витие. А разоръжаването е съще
ствена съставка на тази акция.

по-
по-малко от 

непрекъс- 
година на година се уве- 
Енгелсовото предвижда- 

със себе си 
собственото унищожение, 

на пророческа

личава.
не, че милитаризмъ 
носи И '
™бИЗа съжаление, осъществя
ването на това пророчество води 
световната цивилизация в хаос, в 
пакъл. Най-голяма ™мира представлява възможността 
въоръжаването да се изплъзне от 
контрол. А той още как е
Т'^Единствената алтернатива на 
такова развитие на. 
започване на процес на истинско 
разоръжаване, укрепване наси 
гчпността и универсалния детант
в гаета За нашата страна проце- в света, оа на напреже-

Перо Ракочевич

В този брой:
ак-

Отвъд етатизма 

На точни адреси стр. 2
сът на намаляване

дународния климат, Укрепване на 
международното Д°верие и ^дни. правно международно сътрудн 
чесгво, намаляване опасносттот
нова война, осуетяване избухва
нето на нови “еждУ“аР°дчаване литически кризи, °рРа™ „ но 
възможността за изб^аа”?.а а да
ви локални военни ог™ 'елна 
ще обезпечи и една з;1аниттеелленка 
част ‘на материалните И ин 
туалниге сили да се по.
изнамиране на по-ускорени 
ефикасни развойни пъ™ сд_
ред сведенията, к°ит°даСе Вили - на година в Мадрид изнесе

Проверка на собствените
стр. 3възможности

по-

Истината, и само истината
стр. 4



2 Комунист
Все повече се посочва с пръст 

на бюрократиза- 
обшество, който 

повръхността много 
Насърчава- 
“■ на Ми- 

загубило от

силният процес 
ция на нашетоПОДГОТОВКИТЕ ЗА КОНГРЕСИТЕ НА СК
издигна на 
отрицателни прояви.

е предупреждението 
лентие Поповия, не 
актуалността си, че иационализ- 

„преоблечен бю-ОТВЪД ЕТАТИЗМА шо

мът всъщност е 
рократизъм”. По-натаъшно праве- 

бюротсратичното—[ сляши се към авангарда на наше- де одсгьпки На
то общество и какво трябва да разсъЖдаване и бюрократичното 
се направи през следващите ня- „оведение ,„е води обществото 
колко месеца, та същите да бъ- към по-високи напрежения- Е™ и 

трябва дабъдат/ рационално обяснение на таз , 
изобщо не

БОРИМ ПРОТИВ ЕТАТИЗМИТЕ,НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА СЕ 
БЕЗ РАЗЛИКА КОЛКО СА НА БРОЙ — ТРИ, ОСАМ ИЛИ ДЕВЕТ.

|
дат онова, което тенденция:

може, а да не
споредна 

бюрократията не 
превземе ролята на посредник 
обществото, ако работническата 
класа е — „разединена .

водещи се в Съюза на кому- 
говорят за това. Сле

В бурната си история югослав- 
комунисти спечелиха, меж- 

други, и следния 
не беше

МИРКО АРСИЧ ти,
внистите ясно

Разискванията във връзка с дователно, съмнителна е мистифи 
това дали конгресите на Съюза кат0рската и дремлива теза, сло
на комунистите ще бъдат конгре- ред която самият живот подготвя 
си на континуитета или конгреси конгресите. Не може да бъде та
па завой минават, ако вече не са 
депласирани, на заден план. Вече 
сега е ясно, че политическата те
жест и тематичната 
на най-авторитетните

ските 
ду множеството на-опит: онова, което ~ 
правено добре в един период ое- 

поставяно за крупна задача в 
ка. защото животът „подготвя" следвашМя период, често и в по- 
всичко — и хубави и лоши неща. остра и По-драматична форма. С

други думи, премълчаването
и процесите, които вле 

по-опас-

; тенденции, ко- 
до контрареволю- 

Косово, изключително се 
Въпреки

Сепаратичнитеше
ито доведоха
цията в 

на свръзват
че се признава техното „деиству- 
ване" и другаде, 
им тежест се

чаването води към отлагане на кларативно — 
решенията, а когато се стигне до лезадълбочено.

— най-често това са полуре-

с тази среда.
Много по-важно от тази — донасоченост

събрания грляма степен метафизично иито- 
на югославските комунисти пре- ни рана 
ди всичко ше зависят от демо- сът: дали, конгресите на 
кратичността и

явелиията 
• чат 
но от

политическата 
съблюдава само де 

некритически и

обществото назад е 
всичко. По правило, премълвъпро- 

Съюза
задълбочеността на комунистите ше изпълнят на- 

на подготовките им. Някои деба- деждите на над два милиона чи-

изхитреиост е

тях
тения, компромиси, които не до
насят съществени промени тъкмо нтето, че

най-пожелател- те и държавните центрове е
прекадена. Оттам и въпрос, кой- 

готови ли

Близо е до истината стаиови- 
силата на политически-

ДУМИ И ДЕЛА тогава, когато са
ни. то често се поставя: 

сме за новиНа точни 

адреси
Ако поне малко улучва целта антибюрократични 

становището, че югославското об- крачки? Сякаш се предвижда, че 
шества пак се среша с феномена нашата революция е велика тол- -

насочена срещуна таканаречения кръстопът в ра
звитието си (между другото, тря
бва да се преразгледа ролята на

кова, колкото е 
силата на отчуждените центрове.

На посоченото заседание на 
ално да се оцени силата на отчу- ЦК на СК в Сърбия бе изтъкна- 
ждените политически и икономи- то> че за затвореността не може 
чески центрове), тогава е ясно, че да се? говори на затворени събра- 
от конференциите и конгресите Ния- И това би трябвало да бъде 
на СК се очаква много. Дилеми
те не може да се премахнат, а 
днес те не са малко, нито пер
спективата може да се разкрие 
без демократични разисквания и 
без истински политически дебати.
Не смее нищо да се премълчава.
Пленумът на ЦК на СК- в Сърбия,4 
състоял се към края на миналата 
година по много неща е показа- колко са на брой — три, осем 
телен.

държавата, мястото на пазара, ре-

Изборите в първичните ор- бяха заварени в овощните си 
ганизации на СК в Прибойска градини или край казаниците. 
община бяха удобен случай да Затова някои от тях ще оправ- 
се направи анализ на осъще- дават отсъствията си по болест 
ствяваието на стабилизацион- пред дисциплинната комисия- 
ниите мероприятия и на пове- Заради това някои комунисти 
дението на всеки член. Мно- бяха наказани с идейночюли- 
зинство от комунистите, особе тически мерки, 
но онези от непосредственото 
производство, говореха откро
вено, повече от когато и да е, 
за слабостите в реализацията 
ма производствените задачи.
На немалък брой събрания 
критиката беше отправена на 
точен адрес, лентяите бяхаспо 
менавани по име и презиме, и 
критикувани.

Последиците на безделието али и суровини с домашни, в 
бяха особено очевидни ^ през конфекционната промишленост 
есента. Въпреки че в най-голе- „Инкоп” за разширяването на 
мия колектив в общината, Фа- производствените мощности. И 
бриката на автомобили ФАП, 
липсваха суровини, същевре
менно се увеличи броят на от
пуските по болест и нарушени
ята на дисциплината, което по- 
действува да се намали броят 
на произведените автомобили.
Срещу това остро реагираха 
партийните и синдикалните ор
ганизации. Миналата година 
дисциплинната комисия във 
ФАП предприе към 350 наказа 
телни мепки. Двадесетина ра
ботници бяха условно изключе 
ни от колектива а на трима 
беше наложено да напуснат 
фабриката поради нарушения 
на трудовата дисциплина. Във 
ФАП е налице увеличаването 
на загубените трудодни поради 
отпуски по болест, които в 
сравнение със същид период 
на по-миналата година са в по
вече с 40 на сто. Комисията по 
контрол на отпуските по бо
лест неотдавна посети отсъству 
ващите работници. Утвърдено 
беше, че числото на болните е 
твърде малко, защото мнозина

ориентир в по-нататъшните подго 
товки на конференциите и кон
гресите на Съюза на комунисти
те. Важно е разискванията да се 
водят отвъд статистическото раз
съждаваме. Трябва да бъдем -от
въд всички етатизми, без разлика

Наред с изборната дейност, 
в повече трудови колективи в 
Прибой, по инициатива на ко
мунистите, се проведоха тема
тични конференции. Във ФАП 
бяха организирани разисква
ния във връзка с внедряването 
на ново производство, в проми, 
шлеността „Полиестер" за под
менянето на вносните матери-

или девет.

на тези задачи, които не мо
гат да се отлагат, беше оценя
вано поведението на 
член. Нерядко бяха по име и 
презиме посочвани онези, кои
то не изпълниха добре поста
вените им задачи. В борбата за 
доход, беше изтъкнато тук, е 
необходимо повече да се ра
боти.

всеки

Критиката и самокритика
та, беше посочено неотдавна, 
се пренебрегават. Все докато 
се движим в рамките на обоб
щаването всичко върви без от
пори и противопоставяне. — 
Но в конкретизацията 
тическите, обществените йли за 
конните мерки се изявяват раз 
лични подходи; съществуват 
стремежи договорите да се от
минат и изигоаят, да се изнами- 
рат „дупки" с цел да се защи
тят лични, групови и бюрокра
тични интереси или пък всич
ко да се представи като атак 
на отделен член или орган.

на поли

Без думиМ. Бйелополяц



Комунист 3
СК И ПОДТИКВАНЕТО НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

В осъществяването на стабилизационните програми, се из
тъкна по време на изборите в Съюза на комунистите в Подрин- 
ско-колубарски регион, първичните организации на Съюза на ко
мунистите се потвърждават като идейно-политически сила в ко
лективите си.

сът е увеличен дори с 174, а вно
сът само с 12 на сто. Обаче не
благоприятно е това, че

Подринско-колубарски

си, а понякога дори се и орга
низират в групи за натиск срещу 
добрите работници, които се бо
рят за производителност и иконо
мичност на труда в колективите 
си. Към това. трябва да се при
общи, че и занапред иеоправда- 
телно се разпилява на всяка стра 
на: от суровините, възпроизвод- 
ствените материали до енергията 
и горивата. Пак се увеличават 
неоправдателните пътните и пред 
ставителните разходи. „Снаходчи 
вите” ги прехвърлят на други, по- 
малко „очебиещи” раздели. От
делни организации на сдружения 
труд изразходват големи средства 
за своите тържествени юбилеи. 
Лесно се намери повод за напра
зно израходваие на трудно зара
ботения работнически динар.

Очевидно, отговорността може 
да се поощри на всички сектори, 
предимно в първичните организа
ции на Съюза на комунистите. 
Оттам, по време на партийните 
избори често можеше да се чуе, 

осъществяването на 
стабилизация 

първичните организации на Съю
за на комунистите се доказват 
като водеща идейно-политическа 
сила в колективите.

стопан
ството в
регион през деветте месеци на 
миналата година е увеличило из
носът на конвертибилния пазар 
само с едно на сто, а при това 
от същия пазар е внесло стоки 
с 78 на сто в повече. Такова по
ложение е недопускаемо с оглед 
възможностите на „Крушик", 
„Зорка”, „Вискоза” и големите 

комбинати в 
Лозница. До 

коя степен не се ползуват тези 
фактът,

ъзможностит
ОБРАД КОВИЧ

ускорено от очакванията, т.е. с 
1,о на сто по-бързо от увеличе
нието на общия доход, а това се 
е отразило и върху дохода.

ИЗБОРИТЕ в първичните_ -- ор
ганизации на Съюза на комунис
тите в Подринско-колубарски 
гион, които приключиха през 
следните дни на декември, 
удобен момент

ре- агропромишлени
Комунистите в Подрииско-ко- Шабац, Валево и

С^Р^дТасе3аоННТ™ Н=ЖНеН€Ь?Гс! възможност, по.азва и 
гтпиотиотт меро- забележени в малко число основ- че някои организации изнасят, а
бипизХа д,^комическата ста ни организации на сдружения 

се Съди според ТРУД, числено изказани, те отбе- 
първите преценки на изтеклите лязват увеличение по отношение 
избори, стабилизацията тъкмо е на- деветмесечния период на по
била в центъра на вниманието на миналата година. Загуба от поч- 
комунистите от този край. В мно- ти 600 милиона динара е отчете
но голямо число първични органи на в 55 основни организации на нистите в първичните организа- 
зации на Съюза на комунистите сдружения труд. в които оаботят ции изтъкват, че стабилизацията 
е съблюдавано как се осъществя- над 8000 работници. Най-харак- 
ват програмите по икономическа- терна е загубата върху изкустве- 
та стабилизация и пестенето в ор- нйте торове в ХИ „Зорка”, кое

то е резултат на голямото увели
чение на цените на необходимите 
вносни суровини и неразрешения

по-
бяха

не знаят къде са им валутите, 
но стоките от износниците си на
плашат в динари.

Изхождайки от себе си, кому-

не може да се осъществи докол- 
кото трудовите хора, просто ка
зано, не работят — повече, и по- 
качествено, и по-отговорно. Работ 

винаги

ганизациите на сдружения труд и 
общностите, колко тези програми 
са в хармония с най-новите ико
номически движения, и най-сетне, въпрос на цените на торовете. Та- 
как се реализират по-раио поста- зи загуба солидарно покриват

работниците от останалите ООСТ вини и възпроизводствени 
на „Зорка” и частично потреби- риали, поради което отделни мо- 

Насърчения за разговорите за телите на торовете. Ако за загу- 
стабилизацията по време на пре- бата в „Зорка” не може да 
дизборната и изборна дейност в 
първичните организации -на Съю- 

дадоха, тези
общинските ва е. тъкмо „особеност на мно

жеството останали загуби. Това е 
Междуобщинската ДОста изразено в мионишкия „Ми 

конференция на Съюза на кому
нистите, който бе посветена ::~ 
тази тема. Изтъкнато бе, че сто 
панството в Подринско-колубар 
ски регион към края на минала 
та година е отчело значителни ре 
зултати. По отношение на по-ми 
налата година, физическият обем 
на производството е увеличен 1 
5,5 на сто; общият доход съще
временно е по-голям с 56,7 на. сто, 
а значително се 
средствата за развитие и 
ви на сдружения труд. Неблаго
приятно е обаче, че изразходвани
те средства са се увлеичавали по-

че тъкмо в 
икономическата

ниците негодуват, че не 
на време им се обезпечават суро

мате-вените задачи.

нтности не работят, а осъществя-се ването на плановете на производ
ството отчитат забавяне. Все по- 
често могат да се чуят загрижа- 
ващи факти за отсъствието 
работа, закъсняването или време
нно напускане на работата. Кол
ко отпуските по болест са взели 
замах, показва и • примерът 
„Грац” във Валево, от чиито 914 
заети всекидневно от работа от- 
съствуват 120 работника. За съ
жаление този колектив не е из- 

и ключение. Сред онези, които на
време дохаждат на работа, едно 
число от тях недостатъчно се за
стъпват на работното си място. 
Мързеливите обикновено са н.щ- 
гласни в търсенето на „правата”

каже, че е последица на такана- 
речените субективни слабости, то-за на комунистите 

дни, заседанията на 
конференции и неотдавнашното 
заседание на

от

кролив”, ЕТВ Заяча, а особено в 
шабашкия „Производжач”, къде- 
то е трябвало да се въведат и

в

временни мерки.
В осъществяването на една от 

^ основните стабилизационни зада
чи — повишаването на износа 
намаляването на вноса — органи 

и зациите на сдружения труд двой 
но са увеличили износа, но глав 
но са го насочили към клирин 
говист пазар. В тези страни изно

увеличават
резер-

реалността да бъде присъщо в 
процедурата на измеенията, про
мените да не се отсрочават до 
необятност. Без всяко 
трябва да се намалят инвестици
ите с цел да укрепне материал
ното положение на сдружения 
труд; стеснената развойна про
грама гарантира далеч по-голяма 
ефикасност в постигането на це
лите.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАНсъ-СЪЮЗНИЯТ изпълнителен 
вет на 11 януари направи значи
телна крачка когато утвърди Про 
екторешението за изменения и 
допълнения на Обществения план 
на Югославия ДО 85 година и оп
редели срокове за даване Проек
топредложения на изменения и 
допълнения в Скупщината на 
СФРЮ. Процедурата иа._пр°“

съмнениеуждата меня 

законате на петгодишния план 
да бъде- завършена до началото 
д ь на първите есенни

СФРЮ.

Струва се обаче, че наред с 
предложението. за селескция 
инвестиционните предимства (из- 

на Плана готвено в Съюзния завод за об
ществено планиране) би трябва
ло да се обърне внимание и вър
ху самото производство — по се
лективно да се отнасяме към оне
зи които тласкат напред и към 
онези, които обществото, практи 

плещите си. По 
точно-последните трябва повече 
да бъдат изложени на селектив- 

мероприятия. диференцира- 
пазара. Да не се случи

нана лятото или 
заседания на

Измененията и
на средносрочните плановенаоб 
шествено-лолитическите„ °®™ви. 
сти и плановете на сам У"ра"
телниет организации и общност
както се казва в Проекто, ^ 
нието, всъщност са съгла у пазви_ 
реалните възможности на Р 
тието, селекция и стесня а
са от общ интерес и конкр тиз о
димствата на дейностите, к 
ция на взаимни задължения и 
дачи в осъществяването на та 
утвърдените, малкочислени пр 
димства.

Проекторешението за изменения и допълнения 
на Югославия от 81—85 година е израз на нови реалности и пре- 
цепки на

чужбина. Трудностите от този вид 
обуславят стопанството да се на
сочи към повишаване на износа 
и по-голямо включаване в между
народното разделение на труда, 
което, между другото, е по-слабо 
отколкото това беше преди десе
тина години (около 70 на сто от 
стойността на износа осъществя- 

стотина организации на сдру- 
труд!) Съвсем е известно, 

че „прехвърлянето” 
услугите
само тазгодишна цел

възможностите в развитието
дълго време- изтъкваните (но 
практика занемаряваните) преди
мства, преди всико на енергията, 
обоснована върху домашни суро- 

източници. Рамо до рамо

в

чески носи на
вини и
с енергетиката е производството 

постепенна „преква- иитехрана и
лификация” на тази област в — 
постоянен износчик.

ма пето на
онова, което с години е една от 
най-тежките болки на нашето сто 

създадената_ г- панство — трудно
С цел да постигнем това тряб- енерги (вносната или домашна- 

ва да се примирим с факта, че та все едн0), и скъпите, дефици- 
не можем да развиваме всичко тн’и суровини до изразходват на 
онова което поискаме, без оглед равни части онези, конто повече-

кратно превръщат , в пари това ко 
ето са употребили и цеховете, ко
ито работят под всяко равнище 
па рационалност.

ват
жениа на износа на 

на преденЗа осъществяване на по-раи 
утвърдените цели на петгодиш
ния план няма достатъчно ни До- 
машна акумулация, а особено ш- 
може да се разчита на Д^^лш "
телна, от внос. Платежно-балаис- 
ните възможности па страната сл 
доста намалени, преди вСИ^ко 
ради увеличената задълженост

стоките и 
план не е 
но дългосрочна, безсъмиеиие дъл- 

мотивирана ориентация.
особено охрабрява 

се отнася, всякак, до

на това, че отделното ни се стру
ва за все по-значителио. Би тряб
вало съзнанието за необходимост
та на прпспособяванет о гшаиа на

боко
Това което 

в промените
Сл. Куюнджич
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ИСТИНАТА,И САМО ИСТИНАТА
ЕДНО ОТ ПРЕДУСЛОВИЯТА. ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ Е работа-

ВЯРНА НАВРЕМЕННА, ПЪЛНА И РАЗБИРАЕМА ИНФОРМАЦИЯ, та Ндоколкото съшествуват такя- 
ПОЛУЧАВАМЕ ЛИ Я ВИНАГИ? зГт" не

могат да ги намерят.

Говорите за 
е досегът на 
на система на

КОНСТИТУЦИЯТА на СФРЮ ше се приеме републикански и 
УТВЪРДИ обществено-икономиче- покрайнинските закони „?^а.

система на информиране, стаената система по информира 
като му посвещава три свои чле- не, а сетне закони за е1^ *
нове( 75, 76 и 77). През май на и, допълнения на Закона за ин 

Скупщината на формационните служои. ьдва 
след това ше може да се стигне 

истинска промяна на положе- 
обще-

слабостите. Какък 
нашата общсстве- 

информиране.

1979
СФРЮ прие Резолюция за осно
вите на обществената система на до 
информиране, с което по-опреде-
лено б еше утвърдена и разграни- ствена система „яти,п„Ист „а си- 

тази сфера. През последния до-голяма демократизация на си
стемата.

година — Нашите трудещи се и граж- 
пани са по-добре информирани, 
отколкото които и да било ДРУГИ 
на света. Това нещо е внедрено, щц 
в същината на самоуправлението.
Но тъкмо зарад това, винагимо- 
же да бъде и по-добре. Едвард 
Кардел говореше, че ние сме иде
ално общество за създаване на 
демократична обществена сис ге 

на информиране.
От опит зная, че в трудовите 

организации, в които работата 
върви, и информирането е добро, 
защото тук няма какво да се 
скрива

ШШМШШ
Б. Йованович

нието в съществуващата
по информиране,

чена
месец на 1981 година получихме 
„Закон за основите на обществе
ната система по информиране и • 
за информационната система във 
федерацията”.

Въпреки че обществената- сис- Ня„пгт
тема по информиране съшеству- — В последно време на няк 
ва, за да даде възможност на ко важни събрания беше издиг 
трудещите се и гражданите дан- нат въпроса за информирането на 
ни и информации, необходими за трудещите се и гражданите и от- 
живота, работата и самоуправи- варянетО на изворите на ИН<Р°Р' 
телното решаване на всички рав- мация- Това доведе до цодооре- 
нища на обществено организира- ние на състоянието в тази сфе- 
не, изминаха осем години, за да ра, но и нашите изисквания са 
стане на собствени крака. Значи по-големи.

това, че тук таме се препъвах
ме? Колко обществената система 
по информиране е в служба на 
самоуправителното 
Имаме ли истинско знание за 
степента на информираност на 
нашите трудещи се и граждани?
Какво ни донася новият Закон? ва по инерция, по стария начин.
- На тази тема с Батрич Йова- Срещнат се представители на ре- ският 

нович, председател на Комисията публиките и покрайнините меж- въз основа на изследванията, ко- 
■ на Скупщината на СФРЮ за ин- ду четири стени и тогава се „па- ито дават приблизителна карти- 

формиране (която беше и пред- зарят”. Ако това се правеше пред На на положението. Тези данни 
ложител на новия Закон) води лицето на обществеността, всеки могат да загрижват, защото ин- 
разговор нашият журналист Дра- би излизал с истински аргументи, формационната сфера е все още 
ган Кабадаич.

настоящето 
обществената 

информиране?

сме в синдиката, 
информира- 

защо 
орми-

Как вие виждате 
положение на 
система по

Почти всички 
но членовете не са 
ни; къде тук е синдикатът 
не се бори за по-добра инф 
раност на членовете си..ма

Информациите се затварят „и 
смущава обще-за да не се 

ствеността”?от работниците.
истинска — Ония, които настъпват с то

зи тезис би трябвало да бъдат 
подведени под отговорност. В но- 

републикански и покраинин- 
ще бъде санк

ционирано като углавно дело или 
като нарушение. Когато от хора
та нещо се скрива, това е атака 

личността.

именно,
информираност- 

трудещи се и
Имаме ли 
представа за 
та на нашите 
граждани?В някои области има още очу- 

дващо затваряне. Да вземем само 
договарянето на републиките и — По-добра представа от ана- 
покрайнините за разните аспекти лиза за провеждането на резолю- 
на икономическата политика. Вси цията за основите на обществена- 
чки се изясняват договарянето да та система на информиране ня- 
става публично. Обаче това ста- маме. Нея я правеше, по поръч-

нашата Комисия, Югослав- 
институт за журналистика

ли вите
ски закони това

решаване?

срешУ свободата на 
Краде им се от едно право, кое-

ка на
то отдавна са си завоювали.

Пълната истина никога, не ще 
смущава обществеността, но сри
ването и „шушукането”. Защото 
обществеността узнава по 
или друг начин. По-добре да уз
нае пълната/ истина, 
нещо да се разнася от подземие
то, или от. страна разни смуто- 
левци. Освен най-суптилните дан
ни, от значение за сигурността на 
страната, друго нищо не бива да 
се слага под воала на тайната.

един
Защо на обществеността да не се отчуждена от трудещия се човек 
съобщят всички тези аргументи? и гражданина. Наистина, нямаме 

Защо по-рано Не се уреди със По такъв начин тя би се запо- 
закон обществената 
по информиране?

отколкото
данни от по-раншните години, с 
които бихме могли да ги-сравня
ваме. Сигурен съм, че е направе
на голяма грачка напред от прие-

Резолю-

знала с проблемите на всички, а 
договарянето би вървяло много 
по-бързо. Договарянето в затвот 

— Четейки стенографическите рен кръг беше причината за мно- 
бележки от заседанията на Съюз- жество неудачи в икономическо- 
ния съвет по въпрос от обществе- то развитие, защото тогава без за 
ното устройство, видях, че Ед- труднения и отговорност се изхо- 
вард Кардел се е застъпвал За- жда от парциалните „аргументи”, 
конът да бъде приет още през ^ ,
1977 година. Мога да кажа. че в „.„^ХбЛсДК “с^атис"; 
този период е имало много по- ни\х сл"жои статистиката
вече противоположни становища и Народната банка) се развива- 
и неизвестни и неразбиране, от- ха повече според потребите на 
колкото днес. Но уверен съм, че изпълнителните органи в ооще- 
и тогава е могло да се приеме ствено-политическите общности и 
Закон въз основа на ясните ста- Ръководните структури в органи- 
новища на Кардел. зациите на сдружения труд, но

Три и половина години по-къ- сп°РеД потребите на
се и гражданите. Зарад несъще- 
ствуване на разделение на труда 

и в обществената система по ин- 
“ Формиране е създадено положе

ние, при което събираме данни
за едни и същи явления и проце- . вестно за провеждането на Резо- 
си на различни места; събираме люцията за основите на обще- 
данни, които са ненужни, а ня- ствената система на информира- 
маме онова, което ни е необходи- не не е разисквано ни в Съюз

ната конференция на ССТНЮ, ни- 
т.о републиканските и покрайнин
ските конференции на ССТН. То
ва говори нещо само по себе си.

система

мането на споменатата 
ция.

Практиката потвърди, че ви
наги когато нещо скривахме от 
обществеността, това беше кон- 
трапродуктивно. Най-хубав при
мер за това- нещо е Косово. В 
хиляда дупки се криеше факти
чески бягането на сърби и черно
горци от Косово под натиска на 
албанските шовинисти. За съжа
ление, този натиск продължава 
и по-нататък. Мълчанието върве
ше в полза на великоалбанския 
национализъм.

В Скупщината на СФРЮ (26. 
XI. 1981) изнесохте и друг при
мер: 1980 година всяка трета 
страница от подготвените ма
териали за разискване в Скуп
щината имаше някакво 
чение на поверителност?

Кой би бил възловият проб
лем за промяна на такова със
тояние?

— Възлово би било обществе
но-политическите организации по- 
добре да изпълняват своите зада
чи. В този момент една от тех
ните главни задачи би трябвало 
да бъде по-енергично да се борят 
за колкото се може по-последова- 
телно зачитане правата на труде
щите се и гражданите за вярна, 
навременна, пълна и разбираема 
информация.

До колкото на мен ми е из-

трудещите
сно се е работило върху Закона.
В течение на, този период са во
дени множество разисквания 
това е отнемало много време, но 
Законът е гласуван единодушно, 
което нещо е много важно. Това го 
вори, че е направено мно^.о в пре 
одоляването на контраверзните 
становища и отпори, които са съ 
ществували.

Този Закон е само онова, към на системата. Въз основа 
5 на сто

озна-
мо. Например, нямаме достатъч

на него
от правните проекции но делови данни, научно-изследо- Това е , абсурд. Най-миого 

материали имаше 
договарянето на ре- 

покрайнините. За

„поверителни 
във връзка с 
публиките и
това вече говорих. Налага се да 
има поверителни 
не толкова. МожеКомунист материали, но 

_ би няколко 
процента, но не и 30, както беше 
тогава. Считам, че в 1981 по-ма
лък с известно намаление на про
цента на „поверителността”, но 
нямам сигурни данни колко.

Чрндсадатаа на Излагалия, онт на НМРО „Кв- 
мунист": Днбрасдаа Чупафич.

На Иадатеясяяя съват |рядакциочаа атбор] на 
всички издавя, на васпмк .Комунист': д-р Антон 
Врвтуша.

Дирактар и гяаааи а отгоаораа редактор на асич- 
нн кздания на „Кемунмст": Волно Мнладниович.

Еедакци, на нзданното на .Комунист" за Сърбия: 
Сава Корида, ц (таван и аггааоран редактор], д-р 
^вмм Дигерджавкч |х*масгин« главен н отговорен 
МРВМФ!. Ваяна Антуновнч, Ваннмнр Фнлнпоанч, Рас- 
*» Ошнигч. Слабодни Кляннч, Михайло Ковач, Об- 

о Марковчч, Зорида Стамнмировнч н 
амемч.
л на Мадагавсиня съант на Изданията 
' “ СР Сърби, Марая Тодорови*.

Адрас на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Марас н 
Енгелс 11, телефони: централа 33!-М1, сакратарнат 

НО>И Вуннаар Ланина «, Телефон027-7У1.

Издава: Издателска

Какво ни донася Законът?

„ Най-важните разпоредби в 
Закона са ония, които 
че обществената система на ин
формиране в служба на трудещи 
те се и гражданите, защото 
ред него трудещите се и гражда
ните изграждат система и да уп
равляват с нея. Законът би тряб
вало да подтиква 
на настоящето 
като задължава 
ни за информиране да обезпеча
ват и оказват верни, навременни, 
пълни и разбираеми информации.

трудава организация „Комунист". говорят,
Пачата са на сърбохърватски, относно хърватско- 

сръбски (кирилица н латиница], на словенски, 
донски н албански н ■ съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, рум*иск« . руеннекн .,1

Излиза в аатъ*.

маке- СПО-

Р«*

към промени 
положение, тъй

докам- 
• ®т***,»ом е Орден нам

е указ ОТ 22 дооонвр<| 1974 всички задълже-
< •рдоо бротагоо и одмм със мвтем
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ДЯДО РАНГЕЛ НИ РАЗКАЗВА ДИМИТРОВГРАД

Подготвят се 
акционни програми™ТеЧлоИизв0р0^^почн^де?етСотоЯНдесе^^етиеНГЕЛ здравков

ВЪЗ ОСНОВА приетата 
Акционна програма, от 
страна на Педседателство 
то на Общинския синди
кален съвет, всички пър
вични организации в ОСТ 
са дължни най-късно до 
31 януари т.г. да направят 
свои програми и планове 
по осъществяване задачи
те по икономическо и со
циално развитие през 
1982 година.

Както бяхме осведоме
ни, тези дни в ОСС в Ди
митровград, споменатите 
програми, относно техно- 
го осъществяване, ще тря 
бва да даде подтик и иг/л- 
циатива за по-бързо сдру 
жаване на труда и сред
ствата и да ускори само- 
управителното споразум
яване и общественно до

говаряне, което е условие 
за по-бързо реализиране 
на общите интереси на 
работническата

Освен това Председател 
ството на синдикалния съ 
вет е доставило заключе
нията, във връзка със за
дачите на организациите, 
органите на Съюза на син 
диката. и самоуправител- 
ните органи и тела, спо
ред които трябва да по
стъпят в подготовките за 
изработката и приемане
то на заключителните ба
ланси за 1981 година.

На публично обсъжда
не е пуснато и проекто
предложението на Закона

Дълголетието в б0-
сйлеградско не е рядкост. 
Има още хора 
почнаха десетото

ния и д^остове и извест
ния каменнен мост на ре 
ката при Извор.

Знае дядо Рангел какъв 
е бил поминъка на хора
та,. как са приготовявали 
хляб, как се борили със 
стихията, как са работи
ли десетината воденици 
под селото, как си приго 
товяваха ракия, как хора
та отивали в печалба до- 
Р1$..в Света гора в Гърция- 
Той помни как в селото 
започнало да се прави ра
зделение на харота на бе 
дни и богати. През него
вото детство започна
ли да изпъкват богати хо
ра и чирбаджии като Ста 
мен от Любата, Тодор от 
Бресница, Тоша от Ивор, 
Ризо от Груинци. Те 
ли бакалници и кръчми и 
занимавали се с лихвар- 
ство.

които за- 
десети- 

летие, но ние случайно 
се отбихме при дядо Раи 
гел Здравков от Извор, за 
щото помни много нещо 
от миналото

класа.

на нашите 
краища и мнюго обича 

, компании. Приятно е с 
него да се беседва, защо
то сърдечно приказва, по 
мни неща от 
Типичен

детството, 
босилеградски 

приветлив 
крайно търпе-

селянин, 
скромен, 
лив и иекрен.

И този път дядо Рангел

и
Рангел Здравков

културно-просветното ми 
нало не само на нашето 
село, ио и на цялата окол 
ност. И сега откровено 
казано сърцето ме боли 
когато виждам, че млади
те допуснаха да се раз
падне зградата на това 
първо училище ...

Дядо Рангел когато си 
спомня за разказите на 
баща- си, и дядо си, а 
той ги помни, ни връ
ща и 200 години назад в 
историческото 
Баща му Пейчо орал с 
дървено рало, което сам 
сй правил. Тук ’ работили 
прочути майстори за из
работка на кола, самари, 
известни шивачи на наро
дни обекла. А най-извест
ен е бил строителят Ан
гел от Сушичка махала, 
който направил много сда

за загарантирани лични 
доходи в ООСТ, които ра 
ботят със загуба.

ни разказа за това как е 
бил овчар в Студена ре
ка с дълга кълчишна ри
за, с дълга антерия. Така 
облачен отивал и на учи
лище.

— Учехме в кулата — 
казва той — а даскал ни 
беше Васил Драев от Из
вор. Заре поп Тодоров 
учеше III и IV клас. Има 
ше и няколко момичета в 
нашия клас.

Дядо Рангел говори за 
селото си с широко отво
рени очи. Гордее се с ми 
налото на Извор.

Знаете ли, че в наше
то село е започнало да 
работи училище още пре 
ди 150 години. През 1932/ 
33 година в училището е 
работил поп Новко. Това 
е един важен детайл от

Т. П.
има-

ДИМИТРОВГРАД

Старческият дом 
почтиготовДядо Рангел за себе си 

каза:
— Седем години съм 

бил войник. През живота 
съм имал много труднос-. 
ти, но с човек не еьм се 
скарал, на съд не съм бил, 
нито съм викан за свиде
тел. Сега моето 
е ако може хората да жи
веят в мир да не. се карат 
и. да не се съдят защото 
тоВа е голямо зло.

Стояан ЕВТИМОВ

Тези дни посетихме 
строителната площадка в 
квартал „Сателит" в Ди
митровград, където стро
ителите от „Г-радия" вече 
няколко години строят 
— старчески дом, в кой
то ще квартируват около 
90 стари хора и пенсиони 
рани лица от Димитров
градска, Пиротска и Ба- 
бушнишка общини.

Нашият „рапорт" е сле
дният: — Въпреки лошо
то време строителите не 
спират с работата и ако 
така продължат да рабо
тят първите обитатели 
ше влезнат в топлите и

минало.

желание

уютни стаи още в нача
лото на тази пролет.

Построяването 
над 20 милиона

струва 
динара. 

Т. П.

то. Но животновъдният фонд от година' на година 
намалява, особено овцевъдството — каза Янко 
Дончев, председател на Съвета на местната об
щност.

РЕПОРТАЖ: МИЛЕВЦИ

и тежък януарскиБЕШЕ топъл, но задушен 
ден. Слънцето упорито пробиваше лъчите си, през 
оголелите дървета, които сега бяха отрупани със 
сняг който два-три дни преди непрекъснато ва- 

Унесени в разговор неусетно пристигнахме 
Добри дол най-голямата махала, която при

надлежи към Босилеград. След като изминахме и 
последните къщи, около които има пространни и 
xVбави овощни и зеленчукови градини , пътят по- 
коит съНняг ни поведе нагоре. Артлинки, падаш- 

висока борова гора, ниви и ливади, под еня 
останаха следРнас. Най-после, след два часа и пет- 
надесетина минути приспахме вдигаш“X 
жихме и -Рта;ааз™е°™Тматае на джибрата.

^стопанинът чакаше първите капки

” п“=р=. тем
заради провеждане на заседа- 

. на Съюза на ко-

Сетне Янко Дончев ни осведоми, че местната 
общност съвместно с първичната партийна орга
низация и останалите организирани сили в селото 
успешно разрешават един след друг комунално- 
битовите проблеми. Преди няколко години с мал
ка помощ на общината електрифицираха селото, 
прокараха път от Босилеград до селото, почти във 
всяка къща има добра питейна вода, съвременни 
мебели, електрически уреди: телевизори, радио, 
хладилници...

леше.
в

I
ки,

— В настоящата година построяването на сгра-' 
дата за селския магазин, съвместно с ООСТ „Сло
га" от Босилеград е първостепенна задача която 
се намира пред местната общност. Също така в 
програмата сме запланували ограждане на гроби
щата и довеждане на същата в селските гробища, 
както и прокарване и разширяване на махленски
те пътища — изтъкна председателят на 
обност.

из въздуха се 
а в мнението

колко години,
ХнаСЪяъРрвичнаета организация
мунистите в селото. се тук хора, за ед-

РзаЗГдругоМеаСте За всичко се интересуват В 
но, за ДРУго’ ат че Милевци се намира на 1150 
разговора У31»™®' ВИСОЧина и заема площ ог 
м. средна н^Р^елото има около 80 домакин- 
1638 хектара Сега в с с 275 жители, пове-
ства пръснати в шест ла възраст. И тук

които са в на р вува особено при
на младите ^?скат селото. Над

“""I кйГ«кТ »»."«";• „ 
“ тгпГ п»,.

сива мъгла, 
милевчани е

местната

-и!* — Имайки предвид, че селото ни се намира 
па граница, тук всеки от нас е, не само селско- 

^ стопански производител, а и граничар-пазач на на- 
У* щата и довеждане на вода в селските гробища, 
Ц Затова усъвършенствуването концепцията по все

народна отбрана и обществена самозащита 
наги актуален въпрос за всички нас — 
меон Пейчев, дългогодишен комунист и делегат в 
Съвета на местните общности при ОС в Босилл 
град.

жш
е ви- 

заяви Си-
ми-

йето от 
грацията 
учащата се 
селото

— Има още много какво да кажем: действу- 
ването на делегатската система, доброволните тру-. 
дови акции, залесяването ... добави накрая Кирил 
Костов.

се протяга
. км., с най-висок връх 

долу в селото грееше 
нината се протягаше

Главният поминък на
въдството и земеделието- пасища

— Пространните “ ннска вода, а ” 
ствуващи с бистра п”а' веня ливади, дават 
време и все пойече изкувитие на животновъдство 
ми възможности за Ра

слънце
лъста Накрая тръгнахме си с убеждението, че няма 

проблем, комунално-битов или обществен, които 
милевчани не се в състояние да- разрешат, защото 
за всичко те решават, със сговор и разбирателство.

М. Я.

животно-

4изобил- 
в последно 

голе- Янко Дончев, председател 
на местната общност
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СЛОБОДАН СОТИРОВ В БЕЛГРАДИЗЛОЖБА НАХУДОЖЕСТВЕНА

Висш изява иа портретиста
ти на студенти, които с ус 

преподават изобрази
телно изкуство и възпита 

Най-та-

психологически ана 
този модел, а за

ко еЧЕСТТА пръв да от
крие художествена 
жба в Белград през наето 
ящата година се падна на 
Слободан Сотиров. В Кул 

Бел-

пехлиз на 
това трябва и знание, и 

и шарм!
изло

мие в училищата, 
лантливите между тях неумение, и сила 

За изминалия четвърт понеже счита, че 
толкова „стар"

посочва,„шар-художникът е
приблизително още не е

Всеки за наследник.
вектурния център на 

град, преди снеговалежи
те, когато янУаРската ве' 
чер по температурите на
помняше на пролет.

Ако се съди по посеще
нието — добре започна. 
На откриването картини
те едва се забелязват от 
посетителите. Между тях 
има от Ниш, родния Пи
рот и Димитровград 
йто израства художника 
и където днес живее май 
ка му, която също е пор 
третирана.

Доколкото пък се касае 
за моделите, артистът

Петрович Чкаля

мирал 
петстотин 
портрет е работен в три- 

сеанса по два ча-

Но не мо-хора. изтъпри за дубли-же да 
раната си любов:

— Както ме радва вся-четири 
са. А четиридесет наи-ус- 
пешни показа на тази из
ложба. Доколкото пък за 
неговото ателие се касае, 

което водиме разговор, 
подобно е на художестве
на работилница в Париж, 
или София: стените отру
пани с картини, легло, ко 
сто е някакъв преход ме
жду креват и кресло, оби 
кновено кюмбе. Постамен 
тът, който помни родосло 
вието на всички картини, 

пре-

съ-ка моя нова картина,
що така ме въодушевлява 

моите бив художника Сотироввсеки успех на 
ши ученици!

Твърде хубаво и похвал 
за един професор.

Джордже ПОПОВИЧ

Разговор в ателието с
и

но, в ко

Портретист Слободан СотировМи
одраг
със съпругата, поради лю 
безнателните, трябва да 
се отегли в. ъгъла. Поетът 
Никола Дреновац не за
става край своя, но за
това внимателно разглеж 
да другите портрети. Кар- 
мен Алвеледо, съпруга на 

на Венецуела,

настанали в негова 
гръдка, поради тази сре- 

отдръпнат встрани. 
— Да почине и той мал 

— усмихва се худож- 
— А заедно с не-

мират успешно приложе- 
рисуването на пор-никът Сотиров пресъзда

ва и вярно, и с богати то
нове. .

С други думи, портрети- 
личности,

ИЗКУ-ПОТРЕТНОТО 
СТВО, свободно може да 

каже, търси и налага 
специфичен подход на ху
дожника към „обекта", от 
носно „мотива ",

ща ние в 
третите.ко сепикът.

го боите и четките. Вре- обстоятелство,Самото 
че портретира над 500 ду
ши и че неговите портре-

то на онези 
чийто интимен свят е по- 
близък на художника,

са силни индивидуа-

ме е за тържество.
* ИЗЛОЖБАТА, за коя

то говорим на Сотиров е 
21-ва йо ред. Разбира се, 

Доколко- 
колектив-

. Със своя
ко-над 500 потрета,посланика 

действува по-младо откол 
кото на портрета, рабо
тен преди 18 години.

* ПРИЯТЕЛИТЕ, след 
отбиват

актив от 
Слободан Сотиров потвър 
ди способността и талан
та си да установи 
контакт с личностите, ко-

вти еднакво се приемат 
много страни и на различ 
ни континенти, е красно
речиво потвърждение, че 
това не са само рисунки 
с богата палитра, а кар
тини с многослойна въ-

ито
лни личности, със силата 
на обобщението художни 

с по-голя- 
вдъхнове-

самосгоятелна. 
то се касае за 
ии, участвувал е безброй 
пъти. Портрети е 
вил, да повторим, 500! Са 
мо с един модел идва до

жив
кът пресъздава 
мо творческо 
ние. Ползувайки едновре
менно елементите на реа
лното и въображаемото, 
на дейсвителното и има- 
гннарното, на очебиещо- 
то и съкровеното, той се 
домогва до по-сложни пси

откриването, се 
в Художественото ателие 
на седмия етаж на близ
ката палата „Руниони". 
Събрани са професори,ле 
кари, учени и 
„герои" на 1 
портрети. В пауза между 
две гълтки варена ракия, 
художникът демантира въ 
проса на репортера, че 
„рисуването на потрета 
съвсем не е леко":

— Това наистина не е

иТо през този дълъг пери
од портретира.

Безспорно не всички по 
трети носят еднакъв емо 
ционален заряд и невина- 
ги дават размах на твор
ческото му вдъхновение. 
Силата на пластиката е 
по-ярка при онези потре- 
ти, при които освен богат 
ство на образните черти, 
„хваща" вътрешното пре
живяване на личността. 
Между тях: Портрета на 
майката на художника, 
на Миодраг Петрович — 
Чкаля, Драгана и др., са 
истински емоционални от 
ражения на една богата 
душевност, която худож-

напра-

трешна динамика.
недоразумение:

— Една вечер, понакуц- 
вайки идва един стар ди
пломат. Придружава го 
шофьор със съндъче, 
които извади всички от
личия и започва да укра
сява гръдите на диплома
та. Ето на този стар кон
сул бе по-важно как ор
дените ще „изпаднат" на 
картината, отколкото са
мият том!

Слободан Сотиров, да 
кажем, е професор напор 
трета и акта във полувис 
шето педагогическа учи 
лище в Белград. До неот 
давна и шеф на катедра 
та. Под неговата талант 
лива ръка израстват сто

В портретната техника, 
както впрочем и в оста- 

видове художе-

останали
Сотировите

налите
ствено творчество, Слобо
дан Сотиров се прояви ка 
то художник с многостра
нни възможности, разпо
лагащ с изтънчен усет да 
„разчита" вътрешните със 
тояния и външните влия
ния на даден образ. От 
картините лъха една спо
койна самоувереност в си 
лата на потрета, като спе 
цифично пресъздаване на 
действителния образ, не
рядко съчетаващ противо 
речиви чувства.

от „ хически състояния на ли
чността.

В този смисъл може да 
се каже, че Слободан Со
тиров ,в портрестиката 
си, достига висш степен 
на творческа изява — 
твърде умело съчетава бо 
гатия опит от предишните 
периоди, през които ми
нава и които в по-малка 
или по-голяма степен на-

по-трудно, отколкото да 
се рисуват други карти
ни. Само е необходимо 
да се има смисъл за ри
суване и за контакт с мо
дела, който може, но не 
е наложително да ви ра 
збере. Понеже това сътру 
дничество е условие за до 
бра картина. Портретът, 
както знаете, преди всич- Биографични данни Слободан Сотиров по 

принцип не ползува сила
та на фона, за да подчер
тае образа на преден 
план, в него фонът играе 
ролята на допълващ ця
лата атмосфера елемент. 
При отделни 
обаче, когато художникът 
счита това за необходимо, 
фонът и атмосферата, са 
подсилени, но никога не 
се натрапват, а действу
ват като естествен амби- 
ент.

:Ч. '
Слободан Сотиров е роден пред януари 

1926 година в Пирот, но живее и израства в 
Димитровград. Следва на Софийската и Бел
градската художествени академии, като през 
1949 година дипломира в Белград.

Участвува с произведенията си на 70 ко
лективни изложби в страната, както и на I, 

х II и III триенале на изобразителните худож
ници в Югославия, на десетина Октомврийски 
салони, повечето изложби на НОБ и пр.

Самостоятелни изложби устройва във вси
чки по-големи градове на Републиката, а 
чужбина: Италия, Швеция, Япония, Америка 
и прочие.

Награден е през 1964 година със Златна
та палитра на УЛУС. Носител е на Септем
врийска награда на Димитровград, 
на редица други признания.

През последните 20 години е професор на 
Полувисшето педагогическо училище в Бел
град, където понастоящем и работи.

портрети

и в Оттук може да напра
вим заключение, че Сло
бодан Сотиров и като пор 
третист внесе в 
ствената

художе- 
съкровищница, 

югославското изобра-накакто и
зително изкуство ценен 
принос и че наред със 
старите майстори на пор 
трета зае достойно място 
в тази част на изобрази
телното ,изкуство. Ст. Н.Слободан Сотиров: Драга на II, 1981, масло (52x56)
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Младежка трибуна
я - -лЛ'..,-' *Ч;- '

БАБУШНИЦА

Изборно събрание 

КХД „Младост" ВАКАНЦИЯТА 
ЗАПОЧНА...то КиЖ™ НА ДРУЖЕСТВО- 

ш Е ИЗБИРАН ДРАГОЛЮБ
културно- 

художествено дружество 
„Младост" от Бабушница 
своята дейност през изте
клия четиригодишен 
риод изпълни на пълна са 
модейна основа. Оценено 
е, че условията за работа 
са били доста

ЧИРИЧ
Самодейното дейците от други общи

ни, подготовка на нови хо 
реографии, по-здрава връ
зка с работническата и 
селската младеж • и под. 
Паралелно с обогатяване 
на репертоара с нови съ 
държания предстои и ра
бота

пе-

БОСИЛЕГРАД: ЗАВЪРШИ 
ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ

трудни, че 
финансови- върху омасовяване 

на дружеството с нови 
членове.

материално 
те затруднения почти ви
наги е имало, но че - с 
ентусиазмът, с който се 
работи в КХД, 
гнати добри резултати.

В уводното си изложе
ние досегашният предсе- 

дружеството

„Културата няма 
ци, изтъкна
ят на ОК на ССТН в Ба
бушница Душан Ристич, 
и дотолкова нейното зна
чение е по-голямо. „Мла
дост" особено допринесе бучение с децата, присъ

ствуваха лица и от оста- ка, познаване на приро- 
налите служби в основни- дата и обществото и по 
те и средни училища. На другите предмети от все- 
семинара бяха разработе- кидневната дейност на 
ни 10 теми из . областта на учителя, 
марксизма, между които
и:, марксическо схващане Враня ще се проведат се
на идеологията, марксиче минари за учителите от 
ското образование във 
функция на изграждане
на ученическата личност тоя начин целесъобразно 
в съвременото общество, ще използуват зимната ва
идейност в науката и обу- канция, учениците от Бо- ч- че не се -мени старият на- 

силеградска община пак' чин на работа, 
останаха без организира
на зимна почивка. Наис-

грани- 
председател- Ца 16 и 17 януарв 

проведе семинар по марк 
сическо образование,

На 20 и 21 януари съ
що в Сурдулица, се про- 

на веде семинар за учители- 
който освен преподавате-* те от основното обучение, 
лите,- които провеждат където бяха изнесени 10 

теми из областта на ези-

тина повечето ученици от 
средношколския 
ще- заминат на село, къде 
то ще включат в работа
та на младежките органи 
зации. Естествено е, 
те тук ще дадат значите
лен принос, но поставя се 
въпроса, докога в Босиле
град ще 
така? Нима СОИ по. пря
ка детска защита не е об 
съдила по-обстойно

са пости- център,

надател
Иван Митрович изтъкна, 
че особено признание за 
успешна работа е подпи- 

. саното

че
за междуобщинското сът
рудничество, съвместност, 
братство и единство". Сво 
ите програми „Младост” 
изпълни навред из страна 
та и участвувайки на мно 
гобройни прегледи значи
телно допринесе за изли
зането на Бабушница от 
анонимност, а културно
то богатство на Луж.ница 
представи пред почитате

се продължавасамоуправително
споразумение със сдруже
ния труд за финансиране 
на КХД. С това дружес
твото придоби характер 
на работническо дружест

На 23 до 27 януари във

тоя важен за здравослов
ното състояние на децата 

Най-вероятно е, 
че средствата не са проб
лем, проблемът е в това

обучение.предметното 
И докато учителите, по въпрос.во.

Като по-нататъшна по
стоянна задача на само
дейното дружество „Мла
дост" се определя необхо 
димостта от по-голямо . съ 
трудничество със

ли на културното творче- 
. ство в много места.

Д. Глигориевич

чението и пр. Лектори бя
ха' изтъкнати дейци от ре
публиката и -региона.

М. Я.
само-

БЕЛЕЖКА

Договори за културно сътрудничество 

между общините ет Понишазието
Няма — и когато има

КЪМ 30 МЛАДЕЖИ и девойки, членове на 
първичната организация на Съюза на социа
листическата младеж в Дудина махала (село 
Дуакт) проявяват голям стремеж към по-ре
зултатна дейност. Действително, дейността на 
този младежи колектив и досега беше на за
видно равнище (за нея получи признание — 
телевизор и шахматно табло — от Общинска
та конференция на ССМ. в Босилеград), но 
младите преценяват, че имат възможности за

музикалното изкуство ще 
• имат възможността поето 

янно да следят в - своята 
среда редица 
програми от всички съсе-

гровград раздвижи иници 
атива за постигане надо- 

останалите общи- 
кул- 

своите

НА КУЛТУРНОТО поле 
през последните няколко 
години в общините от 
Горно Понишавие: Дими
тровград, Бабушница, Пи
рот и Бела паланка, се 
постигат добри резултати. 
Доста развита е художе
ствената самодейност, а 

Пирот работят още и • 
професионален^ театър и 
Народен музей:

говор с
ни, така че всички 
турни институции
програми да изпълняват дни общини, 
на сцените в други градо 
ве. Изхожда се от целта,- 
че културните блага тряб 
ва да станат достояние на 
всички трудови хора и 

и че непризна- 
иепознават затворе-

културни

по-високи постижения.
— С намерение сме да посветим много по- 

голямо внимание на идейно-политическото об
разование, казва Симеон Манолов, секретар 

чната младежка организация в Ду-

С договора ще се уре
дят въпросите, свързани 
с афирмацията на култур 
ните постижения. Също 
така ще се организират 

художествени
на първи
дина махала. Настояваме да обогатим култур
но-забавния живот, да го направим по-органи-

. Обаче тези

в
граждани 
ват и съвместни 

изложби, ще се откриват 
изложби

зиран, да ползуваме телевизора .. 
намерения не може да претворим в акция, за- 
щото ни липсва помещение. В училищната 
сграда, освен учебната стая, същеетву831, °Ще 
три помещения, но учителят не ни позволява 
да ползуваме нйто едно от тях.

Примерът от Дудина махала не
проблемът във връзка с помещенията 

не е нов в дейността на младежките органи- 
Босилеградска община. Актуален е 

през цялата година, а най-много през зимния 
период, когато в селата пребивават голям брои 
младежи и девойки.

Въпреки че години наред, а най-много в 
навечерието на зимната ваканция, влиза в 
дневните редове на различни събрания, проб
лемът във връзка с помещения за дейност на 
младежките организации по селата все си ос
тава неразрешен. Необяснимо е защо това с 
случва и там, където има възможности за раз
решаване, както в Дудина махала ...

мост.танцови
значи-В Бабушница 

ят състав постига 
телни резултати и във въ 
трешността на Република 
та Бела паланка има вид 

на музикал-

еамбетоятелии
С дпуги думи, всички ВЪВ всички градове, раз- 

ПРИПИ И Съдържателни менят професионални 
културни програми, кои- грами, естрадни певци и 
то подготвят културно-ху други творци и създатели 
дожествените дружества „а културно-художестве- 

общините . ще получат ни програми.
„виза" бт културните 
ституции да 
ват в

е един-

„Предраг Бошкович Па 
вле” и „Първи май °т 
Пирот същоР бележат до
бри резултати, а култур
но-художественото ДРУ*“;; 
с-гво „Георги Димитров 
и самодейният театър 
„Христо Ботев” от Дими 
тровград неведнаж 
гвърдиха на различни сце 
ни в града и във вътреш-

ствен, а
жествените ин-. Осъществяването на та

зи инициатива е в ход и 
от нейното успешно реа- 

зависи до 
наистина сме

зации все изпълня- 
билокойто и да

град, или по-голямо село, лизиране' ще 
трудова организация, или КОя степен 
училище в четирите об- в съСтояние да претворя- 

По този начин по- ваме в дела становищата
центрове на обществено-политичес

ките организации 
Трудничество върху

щиии.
не общинските

постоянна откри 
ва мла

за съ- 
по-имат 

та сцена 
дите 
лите на 
ственото, театралното и

ще за изява
таланти, а почитате- шир0Ки основи.

културно-художе- |
М. Яневността.

Тези дни 
център „25 май Д Дими

К. ТрайковКултурният
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ДИВЕРСАНШ МЛАДЕН (12)
•— попита Драган.

Трябваше 
1Л ... 'Дядо 
Младен, син 

избягал

ни- тъР нощемДО СУТРИНТА нито заспа, 
то смеела да излезне навън. -Зо-

м^ГоГ^о
ка и и с група селяни но той му обърнал гъро и
'“ЦЬвала суматохата ТИ- Иван посрешна с наведена пу«*

чезнала, излезнала от поятата и °™ва “ се^амираше оше някой- глава и по израза на лицето му ™е му е било достатъчно
си отишла в село. . тротата се намираш — про- Драган схвана, че се^е случило ма 10' че димитър го няма

Хората, които убили дядо и ДМира Исках да защитя иешо. Иван редовно бегне усмих Д< ™ ю Сега си спомни и за то-
. се намирала ^йо ако допринесе- да „ат, с някаква малко комика »Д”0™- е тря6ваЛо да провери

може би и нея ^да „е « съжалявам. Нека поза, отдаваше вид на ювек ко дрлр димитър има колело. Всич-
я сполети заслуженото. Моля. те йто не рзима нещата мн дра. ко ТОВа не е направил, 
само това нещо да остане тайна, риозно В действителност ^ Иван като чели -
да не узнае майка, че тази нощ ган дооре го познаватле. зад р стана от масата,
съм била на колибата. „ видна маска на тР°мавост се като че там далече,

— Знае ли още някои за ид криеше твърде проницателен, д нещо. и така, объР-

ВЯАИГГ ■ - ВПГ5&®лк - « - “ д”“ “
— За идването му сигурно и повече за себе си, каза. 

знае нашата учителка — каза с _ Приключихме 
тих глас Мира. До бягството му ствието... Т.
тя беше любима и той и оеше — Какво ти е днес Иване, 

беше тук. Ко- как.во следствие говориш!
— За стареца 

Следствието е приключено.
— Как приключено, сега имам 

данни, че Димитър трябва да аре
стуваме ...

Иван добави:
— Имам ги и аз. Димитър е 

бъде

Каза ми и това.
съобшя

Милан Милентиевичси.

та.

не знаели, че и тя 
на поятата. инак - 
се шели да а убият — завърши 
разказа Мира. След кратко 
чание, Драган попита:

— Позна ли гласа на човека, 
ти?

МЪЛ- чешете мис- 
мина

който извика Дядо
— Не съм сигурна, но мисля, 

че това беше Димитър- 
— Дали дядо ти някога 

рано ти е разказвал, и дали си 
а да посещава Дими-

по- — Димитър избягал миналата 
помолилнош- При бягството си 

един свой съсед сутринта да нахра 
добитъка му, като му казал, 

налага по спешност да оти-

със след-забелязал
тър? „

— Каза ми само, че Димитър 
е опасен човек, че идват при не
го някои хора и че го 
че Димитър и Живана ше 
объркат конците ...

Наистина, докато погледът й 
блуждаеше някъде по стаята, - тя 
добави:

за ниче се
де в града. Съседът направил то- 

Ио тъй като Димитър през
привързан, докато 
гато се чу, че е избягал, се чу
дехме защо не е отишла с него.

е страх, на поятата ...
му ва.

не се върнал, а не дошъл 
следващата нощ, дошъл

деня 
ни през
в града да го потърси. Идва и

ДИМИТЪР ИЗБЯГА
канцела-Като се връщаше в 

рията си Драган се отби при ин
спектора Иван. Имаше намерение съдействувал старецът да 
да го осведоми за наученото, от убит. Дали за това мислиш.
Мира, а да не му разкаже завей- _ 
чко чуто от нея. Имаше много ред? 
основания да се възбуди углавно
дело против Димитър и да се из- да Има следствие, нямаме против 
ясни смъртта на стареца. Това би кого да го възбудим. Димитър из
дало възможност да се изясни ид бягал през границата! 
ването на диверсанти при Дими- Смутен, Драган едва сега сед- 
тъР и неговото сътрудничество с на и се загледа в прозореца над избягал. 

Обвинен за убийството на главата на Иван и си спомни за
вчерашното си пребиваване в Ра- 
динци. Поятата на Димитър беше

при мене да се разпита дали мо
же би не е арестуван. Съпругата 
му вече търси хора, на които да 
продаде добитъка. Очевидно, тя 

че той е избягал?

— Като видя, че аз се упла
ших, дядо ми ми каза, че той не 
се бои, защото никому нищо ло
шо не е направил, така че иска
ше от мене това колкото се може 
по-бързо да забравя-

Ами какво тогава не е в

— Не е в ред това, че няма знае.
— Може би е отишъл по ра

бота някъде, или се скрил, още 
не знаем положително дали е.

ЕДИН ОТ ДИВЕРСАНТИТЕ 
БЕШЕ МЛАДЕН

тях.
дядо Слави, може би ще разкаже

— Все пак, вероятно ти е ка- 
кои са

посещават Дими- и за всичко друго ...
(В следващия брой: КОЛЕЛО
ТО Е НАМЕРЕНО)зал нещо по-определено, 

тия хора, които

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА новните училища в Горна и Долна Ладбата 
и в Горна Лисина обучението по физическо 
възпитание провеждат лица без съответна 
професионална подготовка, а (за пръв път 
в историята на общината) един преподава
тел по този предмет се намира на списъка 
на безработните — и чака работа. Не гово
ри ли това, изтъкваха делегатите, че препо- 
ръчането на Лазарова е било подготвено. 
Подозрението им в тази насока се засили 
още повече, когато на сесията на скупщи
ната някои членове на Координационното 
тяло навсяка цена настояваха Лазарова да 
бъде избрана.

Така пропадна първият конкурс. Наско
ро беше обнародван и втори конкурс. Кан- 
дидатствуваха 5 лица, между тях и Борка 
Лазарова. Но делегатите

В БОРБАТА за по-натаъшно развитие на 
социалистическото самоурпавление, като не
заменим път за преодоляване на -съществу
ващите трудности, демократизацията на ка-

най-важните ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ 

Н НЕМСКОТО „НЕ“
дровата политика е едно от 
звена. Все по-устойчиво е настоянието на 
трудещите се и гражданите на ръководните 

да се избират способни и отговорни 
кадри. Обаче в практиката не винаги се 
изхожда от обществените интереси. Още 
съществуват стремежи ръководните места 
да се наблюдават и целят през призмата на 
личните интереси. Показателен пример за 

самоуправителната общ- 
заемане на работа

места

това се случи в 
ност на интересите по 
в Босилеград. За избиране на секретар

самоуправителна общност не беше до- 
цяла една година, два конкурса,

секретар да бъде избрана Борка Лазарова, 
преподавател по физическо възпитание. От 
този момент събитията се пренасят на офи
циалната сцена. Препоръката се оказа не
достатъчно авторитетна: делегатите не из
браха Лазарова за секретар. Възникна въ
прос: кой не беше на висота на задачата? 
Координационното тяло или делегатите на 
скупщината?

Делегатите отправяха остри забележки 
по отношение на обективността на препоръ
ката. Нарушенията на законопредписанията 
в областта на заемането на работа и тук, 
са съставна част на практиката, забвяща 
развитието на самоуправлението. Може 
при такива обстоятелства, питаха делегати
те, длъжността секретар по-успешно да из
пълнява един преподавател по физическо 
възпитание от един юрист? Освен това, тру
дно може да се твърди, че авторитетът на 
Лазарова като обществено-политически деец 
превъзхожда авторитета на някои други кан 
дидати.

на
тази
статъчна
най-напред 12, а сетне и 5 кандидата, доста 
събрания ... Без обективна „причина тук се 
създаде „общински случай”.

А началото изобщо не обещаваше „слу-

- _ на получиха шанс
да избират. В законния срок от 60 дни, в 
който трябваше да се решава по конкурса, 
на скупщината не беше доставено мнението 
на Координационното тяло. Тъй 
ближаваше както на-

чай”. краят на финансовата година, 
в „цаитнота , беше взето соломонско реше
ние: за временен секретар-волонтер беше
н ия ^ отбор* *на скупщштта! ** ИЗПълнител*

фскг^Гбиции нРаа|оркаР“рова. "Меж-

бешееМт Ю' бе3 Да е обнаР°Дван конкурс, 
„ ..препоръчано” на делегатите на скуп
щината на самоуправителната общност ,на
кретаоСИОбЯн° КуЛтура да * изберат за секретар. Ооаче скупщината не реализира

препоръка, защото при главня нетп 
мнозинство от делегатите бяРха „против^ 

Очевидно, на Лазарова (и на няко лт/ 
ГИ хора) не е достатъчо, че е председател 
на скупщината на СОИ по физ^еска кш

ВДЕЖ ЖГ*” »•

На обнародвания в началото на мина
лата година конкурс кандидатствуваха 12 
лица — трима просветни работници и 9 
юристи. Следователно, списъкът на канди
датите беше достатъчно широк за да се 
извърши най-обективно и най-сполучливо 
избиране. Но тъкмо това стана „камък на 
препъването”. Настана надпревара зад кули
сите, търсеше се подкрепа на различни ме
ста и от различни хора... Решаването във 
връзка с конкурса 
още повече подхранваше „предвидливостта” 
на чаршията.

ли

се протакаше и това
таза

В такава обстановка, сложна беше за
дачата на Координационото тяло за кадро
ви върпоси. Очакваше се неговата обектив
на дума. Координационното тяло се опреде
ли за петима кандидати, но препоръча за

Решително беше отхвърлен и опитът 
препоръката да се обоснове между другото 
и с факта, че Лазарова е без работа. В ос-

Кирил Георгиев
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ПРИРОДНИТЕ 
КРАСОТИ НА 
НАШИЯ КРАЙ ГРАЖДАНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ НОРМИ

»КАИВ0?
ШВЕЙЦАРИЯ ЛН?!«

Някои остават ненаказани.
Ц$ ■ »;

Гоше Митов: „В Босилеград ска община са 
създадени всички обществено-политически ус
ловия за резултатна борба срещу нарушения
та. Все пак някои виновници остават ненака
зани.

НА ПОЛОВИНА_ пъ-г ме
жду Димитровград й Пи
рот, южно от 
на река Нишава

долината 
се прос

тира долината на рекаЕр 
ма.

Ако се изхожда от броя 
които

гобройни престъпления са 
кавгите и побоите. Тези 
дела не са тежки, но е 
налице потребата от по- 
ефикасно изкореняване 
на това обществено зло.

Пазарните нарушения 
Също така са сериозен об 
ществен проблем. Има ги 
доста, но проблемът е 
там, че не са лесни за 
откриване.

— При нас пристигат 
все по-малко заявки и то
ва е факт, който радва 
— тсазва съдията за нару
шения в Босилеград Гоше 
Митов. Но при това не 
смее да се изпусне от 
предвид, че известен брой 
виновници остават нена
казани. Между тях има и 
лица, чиито престъпления 
са известни на обществе
ността. Този факт предиз 
виква револт и при нака
заните лица, и при оста
налите граждани. Обаче 
да се разбереме: тези ли
ца щяха да бъдат наказа
ни, ако срещу тях беше 

И-през 1981 година най- повдигнато дело по.Зако- 
многобройни са наруше- на за нарушенията, 
нията на законопредписа- 
нията по сигурността в 
движението. Въпреки из-

на заявленията, 
през последните няколко 
години пристигаха при съ 
дията за нарушения в Бо
силеград, може да се из-

Тук природата 
на ред е ваяла 
погледът ненаситно 
зхищава на

векове
щедро и 

севъ- 
много (все 

още недостъпни за всеки- 
го) пещери, понори, 
натини, побити

Ц вади заключение, че все 
Щ повече се извисява отно- 
щ шението на гражданите в 
Ц общината към обществе- 
щ ния ред, законопредписа- 
щ нията и останалите обще 
Щ ствени норми. Само през 
Щ последните три години 
щ броят на възбудените де- 
Щ ла по Закона за наруше- 
Щ нията е двойно по-малък:

от 1349 през 1978 на 647 
■ през 1981. година. При то- 
Щ ва трябва да се посочи, че 
Щ намалява броят на всички

цеп-
камъни, 

скалисти ниши и други 
скалскти форми. И не 
случайно известният бъл- 

. гарски пътеписец Алеко 
Константинов, който 
1895

през
година е минавал 

през- Този край, е възклик 
нал: 
ли?!

„Какво? Швейцария Щ 
Наистина тези В 

скали, от които са се въз- - 1 
хищавали Острайх, Цви1 1 
ич, Петкович, 'Зафиров, II 
Буреш, йованович и реди 5 
ца други 
все още не са обявени, 
официално, за природни 
забележителности, но те 
без съмнение представля-

У'

.У' видове нарушения- 
Обаче броят на наруше 

нията. все още е голям. 
През миналата година са 
наказани, главно с парич 

ба, 720 лица. На 
било наложено да

Ш
естественици, Асеново кале

недостъпна за туристите 
— Ветрената дупка.

Не по-малко красиви са 
стените във Влашкото и 
Одоровското ждрело, ко 
ито например нашият из
вестен ТВ пътеписец Ми
лан Ковачевич сравнява с 
Колорадо в Америка.

Излизайки от района 
на село. Трънско Одоров- 
ци с особено красива па
норама се открива, като

че ли е от небето спусна
та, стената наречена 
ново кале”.

на гло 
тях е
зцаплатят общо 266 200 ди 
нара, което не е малка су

„Асе

ват един вид природен 
феномен. Този изключително кра 

сив обект привлича вни
манието както на турис
тите, така и на геолози, 
спелеолози,' палеонтолози, 
пътеписци...

ма.
Най-красиви форми са 

се образували над село 
Власи. Тук фантазията на 
природата наистина е би
ла най-щедра, а „освен ви
димите -стени тук в непо- 
средственна близост 
намира и известната, но

Борбата срещу наруше
нията на обществените 
норми и законопредписа- 

вестните подобрения, не-. НИята е важна обществе- 
диецищшната в тази об-

Т. Петров ласт е на загрижаващо пешно изпълняване се съз
равнище. Разпростране- дават все по-добри усло-
но е явлението да се ка- Вия. Обаче за целта е не-
рат моторни возила без обходима, освен съответ-
книжка за правоуправле- ната. наказателна полити-
ние или под действието ка; ефикасна акция и рав
на алкохола. Водачите не ноправен третман на ви-
водят достатъчно сметка новниците от страна на
за обстоятелствата в гра- следствените органи и ин-
да, така че много често^ спекционните служби. И
се виждат кола, минава-^ съществена образовател-
щи по улиците с преви- но-възпитателна дейност
шена скорост. _ на Социалистическия съ-

Не е малък броят на юз и останалите общест-
нарушенията на обществе вени субекти, 
ния ред и мир. Най-мно-

задача. За нейното уснасе

Стоп — за представителните разходиСИГНАЛ

и пропаганда — 
32 000 динара, за ра
зни гошевки 173 000, 

командировчни 
— 777 000 и за упо
треба1 на служебни 
автомобили —
474 000 динара. За да 
бъде парадокса още 

, по-голям най-много 
средства за предста
вителни разходи са 
изразходв 
тънките” 
ганизации в 
Когато казваме това, 
преди всичко имаме 
на предвид мебелна
та фабрика „Васил 
Иванов — Циле”, в 
която личните дохо- 

работниците 
достигат едвам 4000 
динара, но 
ръководители хич не 
са жалили мито бен
зина, нито пък пари 
тс за разни гощав- 

• ки и прочие. Подоб
но може да се 
и за „Услуга” 
нейната ООСТ „Хле 
бопекариица” й ня
кои други 
организации в града.

И на края да кон- 
' Жалко,

ните задачи в перио 
да юли — септември 
1981 година в общи
на Димитровград.

констата-

През
седмица (14 януари) 
в Димитровград се 
проведе

изтеклата

зазаседание 
Изпълнителния 
на Общинска

та скупщина. По вре 
на заседанието 

Изпъл-

Обща 
ция на членовете на 
Изпълнителния , 
вет бе, че почти вси 
чки задачи успешно 
са изпълнени, но за 

някои 
организа- 

представителии 
те разходи, 
да намал 
личават!?

Бе казано, че са 
изразходвани сред
ства, в споменатия 
период, за реклама

на
съвет СЪ-

ме
членовете на 
нителния Оз,вет раз 
гледаха общО 16 точ
ки от 
дневен ред. Без съм
нение най-много вни 
мание V присъству- 
вашите привлече тре 
та точка, която раз- 

информа-

К. Георгиевсъжаление в 
трудовипредложения али- „най- 

трудови ор 
града.

ции вместо
1п тетопатяват, се уве

глеждаше 
цията за осъществя- 

определе-ването на
ди на

чиитоЗВОНСКА БАНЯ

Отнрити нови нолвчввтва вода
вода 

за от. 
басейни

Ба- личеството на тази 
бъде достатъчноЗвонска каже

тоестТези дни в 
ня отново се чува

необикновенна

ственаМебли°зост на банята да добавим, че финан- 
паботниците и специално- 'соВите средства за изслед 
тите ма „Геобиро от ване и изнамиране на 
Ншм след като прекъсна количества терминал-

започнатата работа на вода, е обезпечилата 
есента, отново дуп- стилничарската

ПъТроСреНсИцелВ изнамиране др^от Бабушницк. а ос 
количества терми веню* Ф“на™Иална“

ГГШ по геологически
и фондът за на 

не достатъч 
общини. До

тази 3Ц000 000
т. п.

звук ще 
маши- криване на нови 

и т.п.на
на. трудови

статираме: 
че,, някои ръководи
тели в Димитровград 
ските пгрудови орга- 

изглежда 
са разбрали

ТЖЖЕН ПОМЕН

КРУМ ГОГОВ ВИДЕНОВха
дпрез низации,

криво
стабилизацията, 
птото както се виж- 
да те все 
карат по старому — 
стопанисват със загу 
ба, но и по-нататък 

работни

от Димитровград 
1. И. 1981 — 1. II. 1982 

Без съпруг, без баща, свекър и дядо из
мина една тъжна година с голяма болка в 
сърцето и сълзи в очите.

за
ла нови 
нална вода. оше сииз-

осведоме-

к“”,0?1Е”?5 зг§я--
температура до “д зпечени над45оС. В момент « Д*.

Опечалени: 
Гогови и Тасеви

ни
тати са 
тъй като 
да, чиято 
стига 
търси отговор

разпиляват 
ческите пари.

Тодор Петров
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Моля, без докачени!Ху/Ц®р
УСЛОВИЕМНОШотландец спечелва

конни надбяг- сдружаването на 
в Бабушнишка

го пари на 
вания- Когато касиерът 

печалбата, 
прибира 

монетните
по една

Оптимистите вярват, че 
земеделските кооперации 
щина ще се осъществи.

Разбира се, ако 
жат” директорите, на 
бас’' Лазар Костич и

КЪДЕ Е ЦИГУЛКАТА НА ГАЙДАРОВ?

Трудно може да сеъпаденшГ^зикален ин- 
еСЖЕНн7вечно мъл.

чание.

об-
изплаща 

книжните пари 
в джоба си, а 
проверява 
със зъбите си да не ои да 
са фалшиви. Касиерът го 
пита обидно:

му

се „СДРУ- 
„Талам-предваригелно с

. Будучност и 
Любомир Станкович.

една

__ Да не би да мисли-
дал фал-Обещан>в на лудога 

радуван>е
т те, че съм ви 

шнви пари?

__ о, не, само искам да
не би в куп 

попад1 цигулката
на нечияСВЕТЛИТЕ тонове на

за угризението
проверя да 
мината м)онети да е Или пък 

не са достатъчни 
МРАЧНА съвест?

!!|Ц| нала и моята...ш *
__ Ема — вика г-жа от

банята къде е стари
ят парцал?Й поводпочиньйе да ви

и незгодийе. Еве са она ме накара да ви пи 
шем овова.

Червения кръст про- 
на хигиената .

на тази
Съюзният комитет на

1982 година за „година
поводите за раздвижване 

в Босилеград.
възгласи

Един от 
акция е и —

из-— Вашият съпруг
малко, милос-лезе преди 

тива госпожо.-.
хигиената

петак на пазар у 
йила компири да про- 
малко шийерчек, ама

9 . Однела бабата у ония 
2 Димитровград неколко 
Р даде та да си купи
^ навечер си компирите върну дома, а чаят пи- 

без шийер. Бре бабо, реко вой я, не уме- 
а камо ли некво 

поче
ьо МО ЛЕГЕНДА И ИСТИНАйеш ни компир да продадеш, 
х друго да работиш. Е, Манчо, Манчо —
*: Стания да се оплакуйе. Ни ти не би продал, 

ка нашите трговци оди „Търгокооп нас ни не М 
сливу. дойдоше с камионче, придо- 

Лесковац, Воденият
бик

зарезую за
при йеднога накупца од куде 

напунише камиончето и отидоше си.
ше

Тети наша работа. Ка требе да 
компири ония ИЗ „Сточар" обейаваю бърда.и ® 
долине, а са ка требе да купе некоие Ьилце Н 
они синдраци купую оди накупци. Бре и 
сам остарел па неразбирам политикуту, или * 
они мисле дека смо ни селяците ептен из- 
въртоглавели.

се саде

.започнала борба. Чрез шиповете сел 
ските бикове отнели победата. Вод^- 

бик се хвърлил в езерото, во-
ПРЕДИ ДВЕ и повече

Босилеградско съществува- 
околността

стотина
години в
ли планински езера 
на Беска кобила. Последни планин- 

били на Рудина при Из-

трошеМоре нека си нашите търговци
нийе с бабу Станию не-

НИЯТ
дата станала червена от кръвта и 

изчезнала. След това
— че се показал го-

в
главу, помисли си я,
ма да жел,уйемо. Надиго дисадзите та на ав
тобус па у Ниш. Кво да работим роб црни 

Димитровград нема кому да Би продадем.
ква вай-

след време 
легендата казва 
лемият извор в центъра на селото, 
а ковачите, който правили шипове-

ски езера 
вор, езеро при Горно, средно ц дол
но поле в Голеш и ЗКеравно. Същс- 

блато
ка у
Чим стиго продадо компирите, ама 
да ка путат од Димитровград до Ниш кошта 
повише него што узе пара, за компирите.

ие Власинскотоствувало
„Слатина" при Божица. За 
тези места съществува легенда, че 
е излизал воден бик.

всички те умрдли.
Затова казват и днес не може да 

се кали желязо от изворската вода.Епа са кой йе луд нек сади компири и 
туя годину.

Айде уздравйе и памет у главу.

За езерото при Извор легендата 
казва, че при Рудина имало езеро 

бик. Веднаж

Трябва да кажем, че легендата 
съществува, но воден бик не е съ
ществувал нито в едно езеро от спо
менатите. Обаче съществува птицата 
буковац, която със силния си глас 
напомня на ревеното на бик. С това 
ревене птицата предизвиквала бор
ба между селските бикове и те 
борили край водата 
потъвали в кървавата вода.

Легендата записал 
Стоян Евтимов

т и тук излизал воден 
селяните говедари и прикарали го-
ведата да пият вода на езерото и в 
този момент излезнал воденият бик 
и започнала борба срещу 
селските бикове, 
лил воденият бик.

него и 
Победата спече- се

и често пъти
След това селските 

правили железни шипове на рогата 
на своите бикове. Откарали ги там 
край езерото, бика пък излезнал и

ковачи на-
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