
е указ на празидамм 
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 информ! 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между иа- 

ваите народи и наро
дности.
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цконните събранияИЗНОСИ УВЕЛИЧЕН - 1ЕФИЦИШ1МШЕ1
* НАЙ-МНОГО ИЗНАСЯМЕ 

година
В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

ни. Само пет 
преработватели 
са застъпени с 34 процен- 

а важна ставка пред 
ставляват и химическите 
изделия.

Този ход на стокообме
на способствува 
стигне до
намаление на платежния

Политическата и орга
низационна подготовка в 
обществено - политически 
те организации за прове
ждане на изборите за 
делегати и делегации при
ключи. В първите разис
квания се потвърдиха и 
по-раншните оценки, че 
делегатската система за
живя и се потвърждава 
като съществен облик на 
демократично решаване 
на най-широк кръг на 
трудещите се и гражда
ни, като най-демократи- 
чен вид изява на същест-

но-полиитческите и само- 
управителните общности 
и се уточняват предстоя
щите задачи. Въз основа 
на критериите по демо
кратичен начин трудещи 
те се и гражданите уточ
няват
листа за членове на деле 
гации и предлагат канди
дати за делегати, и за 
най-отговорни постове в 
обществено - политически 
те и самоуправителните 
общности. Предлагането 
трябва да бъде обоснова
но. Кандидатите следва 
на практика да са се за- 
свидетелствували с рабо
тата си и определенията, 

Те трябва да бъдат оп
ределени за изграждане 
на нашето самоуправи- 
телно социалистическо об 
щество, за братство и 
единство, задружност и 
пълно равноправие меж- 
народи и народности, за 
тачене и развитие на при 
добивките от социалисти
ческата революция, за не
зависима външна полити-

Износът в 1981
е увеличен реално с 11, 
а номинално с 22 процен
та, или с четири пъти 
повече, отколкото е ръс
та на търговията в света 
— заяви на пресконферен 
цията на 1 февруари в 
Белград Анте Змияревич, 
заместник генерален ди
ректор на Съюзния завод 
за обществено планиране.

Участвуваха и предста
вители на Съюзния завод 
за статистика, Народна 
та банка на Югославия и 
Съюзния секретариат за 
външна търговия.

Износът е увеличен в 
почти всички региони на 
света, а най-много в раз 
виващите се страни (с 36 
процента), което е една 
от главните задачи. В стра 
ните на Източна Европа, 
с които по-рано имахме 
дефицит, износът номина 
лно е увеличен с 34 про
цента, а в промишлено 
развитите страни на За
пада 4,5 процента, дока- 

САЩ и Канада изно

групации — 
на метали

ществени от туризма, а ос 
таналата сума от транзит 
ния превоз и от инвести 
ционни работи.

С политиката на курса 
на динара са 
диспаритетите между до
машните и чуждестранни 
те цени и дори е постиг 
нато превъзходство „в на

в та,

изравнени кандидационната
да се

чувствително

вената роля и интерес на 
всички трудещи се в на
шата общност.

През настоящата седми 
ца започнаха предканди- 

събрания вдационни 
ООСТ, в местните и тру
довите общности. С тази 
предкандидационна фа
за, която ще продължи 
до 1 март и официално 

изборите за.започнахаИ „Тигър—Димитровград” изнася на чуждестранни 
те пазари I

членове на делегации и 
делегати. Посочените пред 
кандидационни събрания 

Социалисти- 
и синдика

та полза". При това в 
„кошницата" (на най-важ 
ните валути) динарът през 
изтеклата година е нама 
лял с 29,2 процента, а 
спрямо някои валути до 
ри и повече (спрямо дола 
ра 42,8, спрямо швейцар
ския франк 37,6 на сто).

Външната платежоспосо 
бност, изтъкна накрая 
зам—гувернерът на Наро 
дната банка, общо взето, 
е задоволяваща, а валут
ните резерви са на пред 
виденото равнище.

дефицит у нас, който как 
то вече е съобщено в де 
кларацията на Съюзншв 
изпълнителен съвет, въз
лиза
750 милиона долара. По
точно, на конвертибилни 
пазар дефицитът е 1,4 ми 
лиарда долара, докато на 
клирингския пазар е осъ 
ществен суфицит от 650 
милиона.

ка, за осъществяване наорганизира 
ческият съюз 
тите в основните оргаии- 

сдъружения

системата по всенародна 
отбрана и обществена са 

Кандидатите
то в
сът е по-малък, отколко
то в предишната година. щозащита. 

трябва да притежават ка 
чества, присъщи на соци 
алистическия

зации на 
труд, в местните и трудо 
вите общности. На пред
изборните събрания тру 
дещите се и гражданите 
се запознават с критери 
ите за избиране на члено
ве за делегации и делега 
ти, с кандидационната из 
борна процедура и сроко 
вете. Покрай това дава се 
оценка на четиригодиш
ната работа на делегаци
ите и делегатите. Едновре 
менно се обсъжда и от
четът за работата на 
скупщините на обществе-

в 1981 година на
Същевременно, 

беше по-гол ям с 4,6 про
цента, а реално (когато 
се вземат в предвид по- 
големите цени) е по-малък 
дори с 5 процента.

По-точно, от промишле 
западни

вносът
самоуггра-

вителен морал, като из
раз на ценностите на на
шата социалистическа ре 
волюция. Листата на 

кандидати се утвържда
ва от председател

ството на местната орга
низация на 
първичната организация 
на синдикатите и един

И покрай проблемите, 
по-малкия

но развитите
е по-малък, откол 

годи които поради 
внос, възникнаха в проце 
сите на възпроизводство
то, производството в 1981 
година е увеличено с 4,2 

което сега, по

страни, 
кото в предишната ССТН или
на.

съотношение 
на износа и вноса резул
тира чувствителното 
маление на дефицита ^ на 
търговския баланс който 
през изтеклата година въ 
злизаше на 4,8 милиарда 
долара, срещу 6 милиар
да и 86 милиона, колкото 
беше през 1980 година. В 
сравнение с 1979 година 
търговският дефицит 
намален с 2,4 милиарда

От това екземпляр се доставя на 
ОК на ССТН, относно

Б. К.на- процента, 
време 
отнася към

ОСС.(Д- В.)на рецесията, сс 
най-гол емия

ръст в света.
Във връзка с изразход 

ването на валутни сред
ства, относно спестяване
то, стопанството работеше 
рационално, когато става 
дума за стоковите разно 
ски. Това не може да се 
каже за нестоковите раз 

в стопанството и

ната промишленост в об
щината до 1985 год.

Нови възможности 
перспективно 
ще се създадат с реализи 
ране програмата на раз
ширение на „Вътрешните 
автогуми”, а реализация- 
ат на повторното открива 
не на мина „Ерма”, в Ра 
кита би 
силен подтик върху раз- , 
войната програма на об 
щината.

БАБУШНИЦА
заНови обекти развитие

е
на от 162 километра. ЗаПрез настоящата го

дина Бабушнишка общи 
на ще получи няколко но 

го ви обекти. Всред тях си
гурно е обектът на ООСТ Пренасянето и модерни 

без „Балкан" във Велико Бо- 
нинце, а фабриката 
пробното си производс
тво ще започне тези дни.
С капиталовложения 
42 884 000 динара тази ор 
ганизация ще комплекти- 
ра съоръженията в нова
та фабрика, като при то
ва извърши и реконструк 
ция и модернизиране

тази цел тази организация 
ще отдели 54 217 000 ди
нара.

долара.
Петно върху 

лежителни резултати хвъР 
внос 

който 
година 

2 мили

тези забе ходи, а
извън него, за което 
вори сведението, че само 
за пътни разноски,

част, която гражда

представлявала
ля предвишеният 
на съоръжения, 

изтеклата
зацията на мощностите в 

с ТО „Текстилколор" ще 
бъде от значение за по
нататъшната работа на 

от тази организация и за та
зи цел ще бъдат вложени 
75 милиона динара.

Модернизацията, разши
рението и изграждането 
на нови производствени 

на мощности са ориента- 
мощно- ция и на ООСТ „Шивал- 

на”. За реализирането им 
са необходими 69 820 хил 
яди динара. Всъщност, те 
зи капиталовложения ще 

разширение бъдат основа на развойна 
та ориентация на текстил

оная
ните частно' изразходват, 

133 мили
през
достигна сума от 
арда и 878 милиона Д°
лара. Високото участие
общия внос (18 на сто), 
при ускорен растеж 
цепите, все още много об 
ременява нашия пР 
ски баланс. „Със заслуга 

по-скъпите съоръ- 
отношението на 

износните це- 
наша вреда.

са изразходвани 
она долара.

От изложението на зам.
_ гувернера на Народна-

Югославия

През 1982 година ще бъ 
де завършена и

действие новата фабри 
ка за производство на 
глинени изделия, в която 

157 милиона 
В етап на 

обекта за

пусната
вна

та банка на 
Малик Имери, узнаваме, 
че през изтеклата година 

нестоковият валутен
са вложени 
динара, 

изграждане е 
нуждите на средното на 

образование в Ба
мето
доход е достигнал сума 
от 4,1 милиарда 
или със 7 процента в

отколкото в предиш

на все 
жения и 
вносните и 
ни излезе на

Нашият износ, инак по 
- повече ли 

какъвто имат 
стра

съществуващите 
сти на леярната.

Електроразпределител
ната организация ще из
върши изграждане, рекон 
струкция и 
на токова мрежа в дължи

долара, сочено
бушница, както и здравна 

в Звонци.
по

вече
ната година.

От тази сума
450 милиона са осъ

станция
1 мили-структура, все 

чи иа износ, 
средно развитите

д. Г.
ард и
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ОБСТАНОВКАТА В ПОЛША! Улични вълнения в Гдаиеи^БИТИЕ НА СЕДМИЦАТА
205* За втори път от въ- Всред арестувайиите 

на военното по л^наи-мн^ю

школци.

има мла 
и среднЪСЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООНСПЕЦИАЛНА веждането 

ложение в Гданск в края 
седмица ста 

вълнения,

"Ч. •

Единодушна осъда на израелската акция на миналата
наха улични 
в които са повредени 
лица. Според официално 

Минис-

* Полският премиер 
Ярузелски „поддържа ва 
жни политически контак
ти” с шефовете на запад
ноевропейските стр.^д?т'
съобщила агенция пап- 
Членът на Политбюро 
Юзеф Чирек оглавява де 
легацията на ПОШ на ^ 
конгрес на Френската ко 
мунистическа партия.
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тъкна югославският пос
ланик в ООН Милян Ко 
матина.

В унисон с необвърза- 
пата си външна политика, 
Югославия оказва подкре 
па на всяко консртуктив 
но усилие за създаване 
предпоставка 
ване на конструктивна ро 

органи 
в изнамирането на 

справедливо и 
кое

то съобщение на 
терството на 
те работи, вълненията 

насърчени от ~ 
пагандата на американс
ката администрация • Ня 
кои вестници обаче свър 
зват вълненията с оповес 
тяването на новите цени.

вътрешните Югославия решително се застъпва на 
Сирия Да се обезпечи суверено право на Го- 
ланските възвишения — изтъкна нашият пос
ланик в

би
„про-ли

ООН Милян Коматина.

Общото сърбание да пот 
върди, че израелската ане 
ксия на Голанските въз
вишения е „невалидна".

Мнозинство от страни
те обаче считат, че трябва 
да се изхожда от принци 
пните становища за да се 
формулира възможно най 
-добро решение.

„Югославия винаги про 
явяваше солидарност с 
жертвите на агресии и 
продължително действува 
по посока на изнамиране

В седалището на Орга 
низацията на обединени
те нации в Ню Йорк про
дължава да работи Специ 
алната сесия на Общото 
събрание на ООН, посве 
тена на проблема на Го
ланските възвишения, ко 
ито Израел окупира, а не 
отдавна се опита да ги 
официално присъедини 
(анексира) към израелска 
та държава.

В кръговете на арабс 
ките страни се подготвя 
проекта на резолюцията, 
която трябва да се прие 
ме на Специалната се
сия-

за изпълня
БЪЛГАРО-ЮГОСЛАВСКИТЕ от

ТОДОР ЖИВКОВ ЗА 
НОШЕНИЯ

ля на световната 
зация 
трайно,
всестранно решение, 
то подразбира анулиране 
на всички актове създаде

Повтаряне на известните 

становищани със сила.
Година и половина след 

анексирането на 
лим, Израел анексира и 
Голанските 
Няма съмнение, каза Ко 
матина че става дума за 
провеждане на обмислен 
план на експанзия и доми 
нация.
елско решение още пове
че увеличи опасността от 
сериозно застрашаване на 
мира и сигурността в Бли 
зкия Изток.

Еруса-
науката".

Тодор Живков говорил 
и за
ка в югославския 
и подчертал, че „в българ 
ските средства 
информация не са публи
кувани материали за спор 

проблеми", така че, 
по негово мнение, „поле
мика всъщност не същес 
твува”. в случая Живков 
не напомнил за редицата 
статии, публикувани в 
българския печат, в които 
се отрича македонският 
народ, а известните твор
ци на историята и култу 
рата на македонския на
род се присвояват като 
видни български револю 
ционери и просветители.

На Тодор Живков бил 
поставен въпрос дали 
полемиката във връзка с 
македонския въпрос ще 
престане „ако България 
няма териториални пре 
тенции към Югославия, 
както се твърди често, и 
ако е доволна от решени 
ята след Втората светов 
на война". Като изтък
нал, че „признаването на 
създадените политически 
реалности и държавни 
граници след Втората све 
товна война е обусловено 
от обективните закономер 
ности на съвременните ме 
ждународни отношения, 
намерили израз в Харта- 
на ООН и заключителния 
документ от Хелзинки", 
Тодор Живков отгово
рил, че не става въпрос 
„дали България е или не 
е доволна от решенията 
след Втората световна во 
йна", но за „доброволно и 
истинско изпълняване на 
поетите задължения като 
страна участничка в Кон
ференцията в Хелзинки".

Очевидно, шефът на 
българската партия и дър 
жава Тодор Живков и
този път само ----
известните български 
новища във 
сътрудничеството между 
България и Югославия.

(Според Танюг)

секретарГенералният 
на ЦК на БКП и предсе 
дател на Държавния съ 

НР България То 
Живков в

на англо-американското
издателство „Пергамън 
рен" говорил за 
твено- икономическото по
ложение в България и за 

межде

възвишения.
зачестилата полеми- 

печатрешения наполитически 
всички спорове въз осно
ва на зачитане правото на 
всяка страна и народ са 
ми да решават за съдба 
та си. Затова Югославия

вет на 
дор интервю за масова

Последното изра по
общес-Няколкодневните разис 

квания в Общото събра
ние на световната орга
низация преминаха 
знака на обща осъда на 
израелската акция за 
анексиране на сирийски
те Голански възвишения- 
Обаче съществуват извее 
тни разлики в становища
та във връзка с начина, 
на който да реагира Об
щото събрание. Някои ечи 
тат ,че срещу израелска 
та акция трябва да се 
предприемат най-строги 
санкции, включително и 
суспендиране на Израел, 
като членка на ООН. Има 
и мнения, че е най-добре

нитеи сега решително въстава 
в защита на сувереното 
право на Сирия на Голан
ските възвишения," — из

под сътрудничеството 
балканските страни.

Отговарайки 
роси,
трудничеството 

България и Югославия, То 
Живков оценил, че 

НРБ

на въп-
ЗАПОЧНА 24 КОНГРЕС НА ФРЕНСКАТА КОМПАР 

ТИЯ
отнасящи се до съ 

междул

Кръстопът и пътепоказатели ДОр
отношенията между 
и СФРЮ, отделно в обла 
стта на икономиката, се 
развиват добре и добавил, 
че постигнатото досега

В работническото пред
градие на Париж завчера 
започна Двадесет и четвър 
тият конгрес на Френската 
комунистическа партия. То 
ва е пръв конгрес след 
1974 година, който се про

„специални ус-вежда в 
ловия", само една непъл
на година след парламен- 
тарите и президентските 
избори, на които левица
та превзе властта.

нито„не съответствува 
на обективните потребно 
сти, нито на реалните въз 
можности на двете стра
ни".Всичко това доведе 

френските комунисти 
(ФКП има 710 424 члена, 
90 хиляди от които се за 
члениха миналата годи
на) на кръстопът, .на кой 
то трябва да се определи 
по коя посока трябва да 
насочи вниманието и акци 

към оценките на 
пропуските и постижени
ята в миналото, съществу 
ващите противоречия или 
към пътепоказателите за 
бъдещето.

Спирайки се върху спор 
ните въпроси в българо- 
югославското сътрудниче 
ство, Живков заявил, че 
тези въпроси, в това чис
ло и таканареченият ма 
кедонски въпрос, трябва 
да „станат предмет на 
съвместни научни проуч
вания и тълкуване". При 
това Живков «е посочва 
същината на спорните въ 
проси, а само счита, че 
те трябва да се решават 
„само със средства на

ИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА НАШАТА 
СТРАНА '

Турне на Върх<щ по Африка
В рамките на турнето 

си по Африка, съюзният 
секретар на външните ра 
боти йосип Върховец пре 
бивава на офицални прия 
телски посещения в Мо 
замбик и Мадагаскар и 
неофициално се срещна с 
шефа на дипломацията 
на Танзания Салим.

Предмет на диалога 
Върховец — Кристиян Ри 
шар в Антананарива бе
ше състоянието на между 
народните отношения, ка 
кто и потребата от по-тяс 
но сътрудничество между 
необвързаните страни в 
настоянията да се възоб
нови детантът в света.

От столицата на Мада
гаскар, Върховец замина 
на официално приятел
ско посещение в Кения.

Пред журналистите Вър 
ховец заяви, че неговото 
посещение в някои афри 
кански страни има за цел 
размяна на мнения във 
връзка със състоянието в 
необвързаното движение 
в светлината на влошени

те международни полити 
чески и икономически от 
ношения, както и във връ 
зка с потребата от укреп 
ване единството на необ
вързаните страни в под
готовката заСедмата сре 
ща в Багдад.

ята

Накратко
ХЕЛЗИНКИ: 
дът на Корея тряб
ва отново да се обе

Наро АНКАРА: Бившият
председател на т;ур 
ското правителство 
и водач на сега за
бранената Републи
канска народна пар
тия Булент Едже- 
вит, след два месе 
ца прекарани в зат 
вор, в началото на 
седмицата е пуснат 
на свобода.
РИМ: Римската поли 
ция е открила още 
три скровища на 
терористичната ор
ганизация „Червени 
бригади". В полити 
ческите кръгове се 
узнава, че в скрива

лищата е намерено 
оръжие, както и твъ 
рде интересни доку 
менти.
АТИНА: Министър— 
председателят на Гър 
ция Андреас Папан- 
дреу заявил, че по
бедата на Всегърцко 
то социалистическо 
движение (ПАШК) 
„не е значително са
мо за Гърция, но и 
за Цяла Европа”. 
„Това е победа, ко 
ято за пръв път отбе 
лежи
на действително пъ 
лен
независимост на стра
ната.

дини и сам да взе
ме решение за съд
бата си, без каквато 
и да е 
вън. Това е едно от 
заключенията на све 
товната

намеса от-

конферен-
ция на журналисти 
те за повторното 
обединение на Ко
рея, която преди ня 
колко дни завърши 
двудневната си ра
бота. Участвували са 
145 журналисти от 
68 страни и от всич 
ки континенти.

повторил 
стаустановяване

връзка със
суверентитет и
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НА ПРЕДКОНГРЕСНИ ТЕМИ
ю™ “ПА,’ПВАИСКИ «<™ »

СЪБУДЕНА СИЛА НА СК Местните части - първи 

облици на народна защита
Напоследък Съюзът на 

комунистите все по-често 
и все по-решително дей 
ствува за премахването 
на отрицателните прояви 
в своята среда — общи 

ната, трудовата организа 
ция. Под удара на енер
гичната акция се намери 
ха различни злоупотреби 
със самоуправлението, 

приватизацията на реша 
ването и кадровата поли
тика, плячкосването на 
обществени средства, гру 
бото нарушаване на об 
ществените и моралните 
норми на самоуправител- 
ния социализъм и на авто 
ритета на Съюза на юго 
славските комунисти.

пряко участвували в афе 
рите.

Заключението от пред
конгресните разисквания 
е единствено: в уреждане 
то на тези кризи се съ
буди силата на Съюза на 
комунистите. Няма нищо 
спорно, че там, където се 
беше стигнало до 
неминовните
бяха предприемани по 
инициатива на СК. Кому
нистите и първичните пар 
тийни организации изпъл 
идваха тъкмо задачите и 
задълженията си.

От тези акции трябва 
да се извлече и една твър 
де важна поука. Ролята на 
СК в новите условия тряб 
ва да се осъществява по 
посока на ангажиране 
за демократизация на от 
ношенията и реашването 
там, където се оформя по 
литиката където се води 
борба за оживотворяване 
на приетите решения- За 
щото до кризи се стигна 
там, където демократични 
те и самоуправителни ин 
ституции бяха превърна
ти в паравани, зад които 
се криеше самоволието 
на силни групи и отделни 
лица.

На 30 и 31 януари т.г. в Ниш се състоя 
двудневна научна среща „Местните партизан
ски части в Южна Сърбия през 1941—1942 
година", която на 30 януари в Дома на ЮНА 
в Ниш откри председателят на Общинската 
скупщина Милибор Йованович. Тази среща, 
след подготовка от една година и повече, ор
ганизираха Междуобщинските отбори на Съю
за на бойците на Народоосвободителната вой
на от Нишки и Южноморавски региони. След 
уводните думи за значението на тази среща, 
които произнесе Братислав Гудурич, предсе
дател на организационния комитет, уводно из
ложение изнесе Милия Радованович, който го
вори за някои особености в развитието на 
Народоосвободителната борба и значението на 
местните партизански части през 1941 година 
в южната част на Сърбия.

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИкриза, 
„операции"

Накрая на срещата уча 
стниците приеха общи 
констатации за местните 
партизански части: както 
във всички останали кра
ища на нашата страна, в 
южната част на Сърбия 
избухва всенародно въста 
ние през 1941, а партизан 
ските сили от ооем пар
тизански отряди освобож 
дават широко простран
ство в Топлица, Нишки и 
Лесковашки окръг, което 
успешно отбраняват части 
те на въоръжения народ.

В предконгресните ра
зисквания на тази тема 
се оценява, че уреждане 
то на положението не е 
доказателство за криза, 
но за начален етап на
изхода от кризата в тези 
среди. То свидетел ствува 
за нарастване на демокра 
тичните сили и укрепва
не на демократичните от 
ношения, за укрепнала
та позиция на първични 
те организации на СК, ко 
*гго са все по-непримири- 
ми към опортюнизма и 
непоследователността, от 
делно на ръководствата.

Анализите на такива

ЗНАЧЕНИЕТО НА 
ЧАСТИТЕ

участвуваха и научни ра
ботници, тя успя да по
сочи върху общото исто 
риографско сечение на 
условията, в които сафор 
мирани частите. Посочи 
специфичностите на воде 
не на война в тази сре
дната част на Балкан
ския полуостров и доку-

Тези части се явяват 
като един от облиците на 
освободителната борба,

От тридесетината до
кладчици, които предва
рително поднесоха докла
ди, повечето от тях участ 
вуваха в работата на сре
щата като изнасеха рено
мета. Въпроси че невина- 
1И е имад;> съгласие за 
аъ" ентичнооттл па сведе
нията, всички участници 
на срещата се съгласиха 
в най-значителните оцен-

освен други въоръжени 
и невъоръжени части и 

Създаваниорганизации, 
са на освободените и нео

Всичко това налага за 
уреждането на положени 
ето да се активира цели свободените територии.случаи показват, че отри 

цателните прояви са се на 
труп вал и с години. Орга 
низациите на СК са проя 

към
обективно во

ят самоуправителен меха
низъм в конкретната сре 

Обаче не рядко се 
решенията и зак

да.
с организирането 

многобройни партизан
ски части в Южна Сър
бия, а в Някои части в 
почти всички села, въста

наслучва
люченията да приемат са 

след
ки:

вявали толеранция
мо комунистите, а 
това да ги поднасят 
верификация пред самоуп 
равителите и делегатите. 
Съюзът 
трябва да се бори за афир 
мация на демократичните 

самоуправи- 
отношения и за

тях, а това 
ди от една в друга греш 
ка. А когато

на
грешките 

чашата”, сти край къмпрепълнят 
га се до криза, а понякъ 
де и до афера. Ако някъ
де и бяха давани сигнали, 
същите бяха отхвърляни 
най-често под девиз „не 
може да позволим да ни 
командуват различни 
тикари и недоволници .

Второ, във всички тези 
случаи се показа, че греш 
ките са се случвали и на

пието в този 
края на 1941 година полу 
чи всенароден характер.

на комунистите

Местните партизански 
части представляват твър 
де важна въоръжена си
ла, относно част от наро
доосвободителната 
ска. Със съдействие в бор 
бите и акциите на парти
занските отряди или с 
многобройни 
телни акции, 
части дадоха голям при
нос в борбата срещу оку 
патора и неговите сътруд 
ници. Отбраната и сигур 
ността на свободната те
ритория, защитата на на 
селението, 
на реда и нормалното ра

принципи в 
телните 
социалистическо съдър
жание на приетите ре
шения- Това е истинска
та предпоставка за дей- 
ствуване на Съюза на ко 
мунистите като голяма 
вътрешна демократична 
сила на самоуправителна 
та система. Така щс се 
избегне опасността СК 
да стане пазач—пожарни

кои
вой-

УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТАсамостоя- 
и местнитеелатрупвали вследствие 

бостите на делегатските Местните партизански ча 
сти са доброволни терито 
риални сили на народа, 
които са създавани, насо 
чвани и организирани под 
ръководството на Юго ела 
вската
партия. Понеже са били 
един от първите облици 
на народна защита, имат 
многостранни задачи.

ментирано показа прино
са на партизанските час 
ти в първите дни на въс
танието и войната.

скупщини и самоуправите 
лните органи на отдел- 

служби. Отделни хо 
ведомства (оби 

отговорните) са

кар, който раздава дирекни
тиви.ра от тези 

кновено 1 , (С. В.) Освен това, резултати
те на срещата дадоха въз 
можност с по-нататъшни 
изследвания да се напра
вят заключения за опити
те от действуването на 
местните партизански ча
сти и вградят в система
та на всенародната отбра 
на, обществената самозащ 
ита и сигурност. Именно, 
повече участници посочи
ха, че местните партизан 
ски части са предтечи, от 
носно клетки на днешни
те части на териториал
ната отбрана. Тяхна осо
беност се е състояла в 
обстоятелството, че прина 
длежащите към тези час 
ти през деня са. били сел 
скостопански производи
тели и занаятчии, а 
щем борци.

комунистическаподдържане

„ЯНУАРСКИ ДНИ НА ПРОСВЕ звитие на живота и тру-
неда в такива условия, 

е могло да се осъществи 
без Местните партизански 
части.

Обоъждаие м шумни теми Поради това участници
те на срещата считат, че 
е необходимо по-нататъш 
но изследване на действу 
ването на местните пар
тизански, а материалите 
от тази среща могат да 
послужат като приложе
ние за по-нататъшна на
учна обработка на тези 
облици на въоръжените 

народоосвободи- 
Зато-

По въпроси за диалек- 
единство на об 

възпита-
Днес и утре (5 и 6 фев

руари) в Димитровград се 
провежда семинар на ”Р° 
светните работници. Пр 
светните работници от об 
щината ще имат пъ3“° 
ност да чуят изложение 

Светислав Попович

тическото
ПРИНОС НА СРЕЩАТАразователните, 

телните и идейните цели 
и тяхното осъществяване 

практиката ще говори 
Ранчич, педа- 

Регио- 
Ниш.

Въпреки че приложе
нията на тази среща не 
са окончателни, понеже 
отразяват само част на 
досегашните изследвания 
на местните части, отно
сно спомените на едночи-

в
Христофор 
гог-съветник 
налния институт в

За обществено-иконо
мическото развитие на 
Димитровградска община 
сказка ще изнесе Борис 
Борисов, председател 
Общинската скупщина.

След това ще бъде ус
троена „Кръгла маса , на 
която ще се расиква вър 
ху изнесените на семина
ра теми.

към
— Тиле, председател на 
Комисията по мвждуиар® 
дни въпроси при ДК на 
СКС за международните 

положението 
Югославия в 

необвърза-

сили на 
телното движение.наотношения, 

и ролята 
света и всред 
ните страни.

Втората темана с военнополитическо
то положение в света и 
у нас и 
всенародната

ва ше се формира отде- 
редакционен отбор,

сло непосредствени участ 
ници в създаването и ра
звитието на този вид въо- 

борба, имайки

на
лен
който ще подготви мате
риалите за публикуване.е свърза-

ръжена
предвид че в работата на 

Т. П. срещата освен бойпиге,
но

Ч. Н.значението иа 
отбрана.
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КОСТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССТН В ДИМИТРАЗГОВОР С ЦАНКО 
РОВГРАД

С оптимизъм » бъдещото
Постигнати са забележителни 

резултати
• • •

НАШАТА работническа класа и всички 
трудови хора, единството на нашите народи и 
народности, тяхното съзнание, че всичко ко- 

създават служи на тях и решимостта на 
отстоят в борбата за 

това е

ри до днес, са постигна
ти хубави резултати в ук 
репването на обществени 
те позиции на работничес 
ката класа в развитието 
на делегатската 
материалните и произво- 

общес-

ТОВ, Председател на ОК 
на ССТН в Димитровград.

Намираме се в разгара 
на подготовката за прове
ждане на избори за деле
гации и делегати на скуп- 
щините на обществено-по 
литическите и самоупра- 
вителни общности на ин
тересите. Прави се ана
лиз върху осъществяване 
то на делегатските прин
ципи, в работата на деле
гациите и делегатите и 
действуването на всички 
делегатски скупщини. С 
цел да узнаем нещо пове 
че за ролята на делегаци 
ите и делегатите, за слабо 
стите и успехите прояве
ни през изтеклия период 
бъдещите задачи и т.п. Г_ 
седвахме с ЦАНКО КОС-

ето
милионите наши хора да 
по-нататъшен всестранен напредък —

най-голяма сила, в това е залогът и Първото, което попитах 
Костов бе — каква е 

на делегациите и
нашата
на нашите бъдещи успехи, на по-нататъшното 
развитие на социализма в Югославия. Поради 
всичко това ние с оптимизъм

ме система,
ролята
делегатите през изтеклия 
период од 4 години, и как, 

него, действува де

можем да гле- дителни сили надаме в бъдещето.
Разбира се, материалното и обществено 

то развитие, което желаем, не тече само по се 
бе си. Тъкмо в това е незаменима ролята и от 
говорността на съзнателните социалистически 
сили, преди всичко на Съюза на комунистите, 
че развитието на обществото във всеки етап 
насочват в правилна, социалистическа насока, 
да обезпечават най-ускорения и най-успешния 
ход на социализма.

здравеопозването.твото,
образованието, културата, 
социалната защита, укре 
пването на братството и 
единството, развитието 

всенародната отбрана 
и обществената самозащи 
та и прочие.

според 
легатската система в 
щина Димитровград.

об-

момент— В настоящия 
пред нас стои твърде 
жна задача.

ва на

Това не е само техниче 
ска и организационна, но 
и твърде 
ска
ангажиране на всички тру 
дещи се и граждани в об 
щина та.

Действуването пък на 
отношенияделегатските 

обуслови и успешно сто
панисване на

важна политиче(Из доклада пред Десетия конгрес на 
СЮК, 27 май 1974 година, Белград) бе акция, която изисква трудовите

годинатаорганизации в 
на затруднените 
мически условия, 
но, това обуслови и успе 
шно провеждане на поли
тиката по икономическа 
стабилизация- Реализира 
ни са набелязаните прог-

иконо
Имен-ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В СУРДУЛИЦА

Отчетена богата дейност
рами по развитие във 
всички отрасли: увеличе
ние на производството, 
производителността на 

труда, рационалното из
ползуване на съществува
щите мощности и т.н. Съ
що така значително бе 
увеличен броят на зае
тите и жизнения стан-

дуобщинската конферен
ция на СК са предложе
ни Костадин Момчилович, 
сегашният председател на 
ОК на СКС, Раца Мара 
вич, висококвалифициран 
работник във Власински 
те водоцентрали, Бора Ми 
ленкович, пенсионер от 
Сурдулица, Славко Пет- 
кович, работник в ООСТ 
„5 септембар”, и Зорица 
Костич, работник в ООСТ 
„Звезда”. За . делегати на 
Деветия конгрес на СКС 
са предложени Драгана 
Найденович, работничка 
във „Власина—продукт”
и Костадин Момчилович, 
а за делегати на 12-ия кон 
грес на СЮК—МилорадТа 
сич, секретар на СОИ

* Изборите в първичните организации 
на СК успешно проведени * За председател на 
Общинския комитет предложен Славолюб 
Маринкович, директор в ООСТ „Оборот и сер- 
вис”, а за секретар Аца Миладинович, висо
коквалифициран алатник в ООСТ „5 септем
бар” * За предложените кандидати, отчета и 
програмата за работа на Общинската органи 
зация на СК разискването ще трае до 15 фев 
руари дарт на трудещите се.

Всичко това ни задъл
жава в предстоящите 
бори да положим 
мални
дането им и избиране 
най-дейните и най-способ- 
ните, а това е гаранция, 
за успешно 
на бъдещите задачи.

Изборите за секретари 
и секретариати в първич
ните партийни организа
ции, проведени от среда 
та на октомври до края 
на декември миналата го 
дина, представляваха зна
чителна идейно-политиче 
ска акция на комунисти 
те в сурдулишката об
щинска организация на 
СКС и твърде успешно 
приключиха. Те представ 
ляват крупно политическо 
събитие и акция, в която 
комунистите критически, 
самокритически и всее- , 
транно са анализирали 
целокупните резултати, 
като при това си постави 
ли задачи за предстоящия 
период.

Това всъщност е пре
ценка на Общинския ко
митет на СК, чието засе 
дание се проведе на 27 
т.м. На заседанието бе 
констатирано и това, че 
е дошла до пълна изява 
отговорността, критично
стта и сериозността в об 
съждането на собствената 
активност. Почти във 
всички отчети, доклади,

щинската организация на 
СК от янУаРи 1978 до де
кември 1981 година, кой
то съвместно с програмна 
та насока на активности 
те по време на предстоя
щите четири години ще 
бъде пуснат на публично 
обсъждане.

На заседанието бе ут
върдена и листа за но
вия състав на Общинския 
комитет, който ще наброя 
ва 43 члена и за Предсе 
дателството на Общин
ския комитет на СК е пре 
дложен Славолюб Марин
кович, директор в „Обо
рот и сервис”, а за секре 
тар Аца Миладинович, ви 
сококвалифициран алат
ник в ООСТ „5 септем
бар”. За членове на Меж

из
макси

усилия за провеж
на

Ц. Костов
изпълняване

През изтеклия период 
делегациите и делегатите 
изиграха голяма роля в 
делегатската система от 
значение за последовател 
но осъществяване на по
литическата система, в ко 
ято работническата кла
са и гражданите са носи 
тели на властта и самоуп 
равлението в обществени 
те работи.

Попитахме Костов да ни 
каже —по електростопанство в 

Южноморавски регион.
Публичните разисква

ния върху тези матери 
али и предложения в 
първичните партийни ор
ганизации ще се водят 
до 15 февруари, а към 
края на месеца ще се 
проведе и заседание на 
Общинската изборна кон 
ференция.

кои са според не 
го предстоящите основни 
задачи за по-успешно дей 
ствуване на делегатската 
система.

— Наша оценка е, че и 
покрай постигнатите 
пехи, са допуснати и из 
вестни слабости. Преди 
всичко, това се отнася Д° 
по-активнотото и 
ното отношение 
вете на делегациите 
легатите към работата и 
задълженията, които 
лага делегатската

ус-

В нашата община, в пе 
риода от изетклите избо- отговор 

на члено 
и де

С. Ми кич

ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В „ТИГЪР’

Работниците купуват обществената шпица на-
систе

ма. Също така, обществе- 
е взел решение за прода н°-политическите

зации трябва 
да се включат в 
твяването на 
дейност на

органи 
по-активноС цел да се увеличават 

фонда за жилищно 
ският съвет е взел решение за продаване на
вече съществуващите обществени -------
преди всичко на работниците си, които живеят 
в тях.

средствата във 
строителство, работниче ване на жилищата си в 

обществено имущество. 
Преди всичко жилищата 
ще бъдат продавани на 
работниците, които вече 
живеят в тях.

Според решението на 
съвета условията за ку 
пуване са следните: ку
пувачът участвува с 25 
на сто от целокупната де 
йност на жилището) ко
мисия ще определи цена
та на всяко жилище), ко 
ито трябва да заплати в 
срок от шест месеца след 
сключаването на догово-

осъщес 
основнатажилища, делегатската 

система и непосредствено 
Да се включат в разисква 
нето и решаването 
делни

разисквания и програми 
за работа е посочена не 
обходимостта от по-уско
рено преодоляване на съ 
ществуващите 
в заемането на

на от
въпроси, които са 

от съществено п жизнено 
значение.

Основните организа
ции на сдружения труд в 
„Тигър” с години наред 
жилищните проблеми на 
работниците си решаваха 
на повече начини, главно 
чрез изграждане на об 
ществени жилища и от
пускане на кредити за ин 
дивидуално жилищно 

строителство. Понастоя
щем „Тигър” разполага 
със 117 жилища в Пирот, 
43 в Димитровград и с 
две в Белград. Почти вси

чки от 167-те работници, 
които имат обществено 
жилище в „Тигър” работ 
ят повечето от десет го
дини.

Тези дни е интензивира 
на активността за отпуска 
не на кредити за купува 
не, доизграждане 
адаптиране на жилища, а 
с цел да се 
средствата
жилищно строителство, 
работническият съвет 
края на миналата година

слабости 
работа, 

действуването на делегат 
ската система, лошите де 
лови резултати в 
организации на

Бих искал да кажа, че 
критическият анализ за 
работата

някои
сдруже на делегациите 

и делегатите по време на 
изборите, ще бъде

ния труд и т.н.
Информацията за избо- 

рите в първичните орга
низации,
ОК на СК

или основа
за преодоляване

не'мо^ЪпТ, к? °Тгашщане пуснатите слабости в не може да бъде по дълъг миналия период 
от 20 години, а лихвата 
възлиза на 5 на сто.

;та до-увеличават 
във фонда зачленовете 

приеха едноду 
шно, също така както и 
отчета за работата на Об

на из

към
3. Милева Т. Петров
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Някога парите 

сега „бабите"
РАЗГОВОР С ТИМОТИЕ МИЛОШЕВИЧ, ЧЛЕН НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА МЕСТ 
НАТА ОБЩНОСТ В С. ВЕЛИКО БОНИНЦИ I

Необходима е още по-тясна 

връзка с базата
Ако акцията по електрификация на нее- 

лектрифицираната част на Босилеградска об
щина продължи с темп от миналата година, 
тогава с основание може да се твърди, че по
ставената цел — общината да бъде електрифи
цирана до 1985 година — няма да се осъщес
тви. До края на срока остават още непълни 
четири години, а само 9, от 37 села в община 
та са разрешили този проблем. Наистина, в 
1 / села електрификацията е мръднала от 
мрътвата точка, но 11
надяват, че до края на този средносрочен пе
риод ще изпъдят мрака от домовете 

Кои са

Тимотие Милошевич, 
член на делегацията на 
местната общност в с. 
Велико Еонинци срещнах 
ме неотдавна на заседа
ние на общинската орга 
низацид на Съюза на бой 
ците. Помолихме го да ни

— Как се пренасят пре 
дложенията, идващи от 
базата и какъв е изходът 
им?

— Наша оценка е, че 
действуването на делега
циите в нашето село и
покрай това ,че имаме по 
ложителми резултати, осо 
бено в комунално-битовото 
изграждане, не задоволя
ваше изцяло. Проблем е 
събирането на делегация
та, за да може делегатът 
да я консултира. От дру 
га страна, делегатите по 
някога се стесняват в 
Скупщината да изнесат 
мненията на гражданите 
по някои въпроси. Липсва 
ше обратна информация-

— Получаваха ли деле 
гатите материалите навре
ме? I

— Всички материали за 
сесиите на скупщините 
делегатите се получаваха 
главно навреме, но в само 
управителните общности 
на интересите материали 
те се пращаха със закъс
нение или пред самото за 
седание. Материалите че
сто бяха обемисти и не 
винаги написани на раз
бран език.

изнесе *якои данни във 
връзка с дейността на тях 
ната делегация; опит, спо 
луки и несполуки. Заслу 
жава да се отбележи, че 
благодарение 
чесгвото на 
на местната общност и 
останалите обществено- 
политически субекти във 
В. Бонинци са извърше
ни с успех редица кому
нални акции. Построен е 
асфалтов път в дължина 
от 3 км, а задружно с 
ООСТ „Балкан" — 1 км 
път до фабриката. Обез
печена е вода за нужди
те на „Балкан" и др. Стой 
ността на комунално би
товите 
клата 
лиза

села малко могат да се

си.
причините за забавяне на акцията? сътрудни- 

д е легациятаЗа разлика от преди, сега средствата по 
изобщо не са проблем. Изхожда ли се 

от факта, че това
чти

константираме в условията 
на остри рестрикции на капиталовложенията, 
ясно е какви грижи за тази акция полага об
ществото. Всички трудещи се и граждани 
общината, а особено жителите на селата док
рай осъзнаха голямото значение 
Оттам и ---------

в
РЯДКО СЕ УСТРОЙВАТ 
СЪБРАНИЯ : Т. Милоше 
вич

на акцията, 
висока готовност с всички 
осъществяването на тази 

крупна задача. От друга страна, навреме и ор 
ганизирано беше извършена подготовка от 
страна на субектите на обществено-политиче 
ския живот. Навреме беше намерен изпълни
тел на работите и сключен договор със съ
щия. Разбира се, и дотук не вървеше всичко 
лесно и безпрепятствено, но усилията донесо
ха и резултати.

Безспорно, реализацията е много по-тру 
дна част на всяка акция от подготовката. Оба 
че ако е налице фактът, че все още не са за
вършени работи, запланувани за 1980 година, 
а при това се знае, че парите не са били пре

тяхната 
сили да помогнат

поради липса на помеще 
ния, отсъствие на някои 
делегати и лр.

— Издигаха ли се вина
ги най-актуалпите въпро 
си на събранията на граж 
даните?

— Рядко се устройваха 
събрания- Намалява ин
тересът за тях. На после 
дните събрания се обсъж 
даха комунално-битови въ 
проси, водоснабдяване и 
пр.

— Какъв е приносът на 
Съюза на бойците в рабо 
тата на местната общ
ност?

— Бойците във Велико 
Бонинци активно се 

включваха във всички 
акции, които се подемаха 
в местната общност. Те 
особено ре ангажираха в 
развитието и внедряване 
то на всендародната отбра 
на и обществената само 
защита. Значително учас
тие дадоха и в миналото 
дишната акция „Нищо не 
бива да ни изненада".

акции през изте 
година само въз- 

на 460 000 динара. 
В делегацията на местна 
та общност, неактивни
те членове веднага са за 
мествани с нови, по-дей
пи.

— Как делегатите осъ
ществяваха ролята си?

— По наша оценка, де 
легатите трябва да 
ществяват ролята си та-

— Изясняваха ли се 
предварително във връз 
ка с материалите делега 
тите и делегациите в база

чка, тотава е и налице отговорът на въпроса, 
кой е виновник за закъснението? Анализите 
водят в една точка: изпълнителят на работите 
относно Електроразпределителното от Леско- 
вац.

осъ-
та?

?ка, както е запланирано 
— добре да познават ба
зата, настроението и про тът да не е в състояние 
блемите на избирателите.
Сетне трябва да ги изна 
сят в съответните тела и 
органи в Скупщината, а 
после да информират об 
ратно делегатската база, 
за да се предприемат съ
ответни акции.

Инертността на Електрсюазпред епител но 
то беше навреме забелязана. На много събра
ния беше оценено, че изпълнителят на рабо
тите не спазва договорените срокове. Това 
отнася значителни обществени средства, от
рицателно влияее върху общественото на
строение на хората. Представителите на

бяха повиквани на договори, бя- 
със заютюче

— Случваше се делега

да извърши допитване с 
делегацията, защото как
то изнесох, материалите 
понякога стигат със закъс 
нение. В такива случаи 
делегатът повече изнася 
свое мнение... В такива 
случаи често делегатът 
прибягва към допитване 
с обществено-политичес
ките организации и в мес 
тната общност, делегаци 
ята не може да се събере

тази
организация
ха и критикувани, задължавани 
ния- От своя страна, тези представители пък 
даваха обещания, изразяваха готовност да скъ
сат със старата практика...

Времето и данните показаха колко низка 
е била тази готовност, колко празни са били 
обещанията. Електрическата мрежа в Му- 
сул Барйе, Плоча, Горна и Долна Рьжана и 
Гложие трябваше да бъде готова до края на 
1980 година. Тази работа все още е за' 
вършена и хората казват „добре ще бъде ако 
тов™стане та.?и пролет”. Тогава* „е= бяха пос
троени ни далекопроводи за Рибарци, Ресен, 
Млекоминци, Добри дол и Буцелева Не ре 
ализиран докрай ни планът за 1981 година, ио 
пали липсата на проекти, закъсня изграждането 
на^ електрическата мрежа в Рибарци, Млеко- 

Ресен Буцелево, Брестница, мах. Липа 
. Колища (Г. Лисина). В ре- 

закъснения останаха не

— Връзката делегат — 
делелация?

— Тази връзка не беше 
най-редовна. М. А.

ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС

Промени решениев уставното
тел на Общинския коми 
тет, който същевременно 
е и член на Председател 
ството и който председа 
телствува на събранията 
на председателството.

В края та година.
Както изтъкна Васил 

Ранчев, председател на 
Общинската конференция 
на Съюза на комунистите 
в Димитрвоград, значе
нието на тези изменения 
в организираността на 
СК в общината, е голямо.

Покрай другото' той 
че Общински- 

като най-

на изминалия 
месец в Димитровград се 
проведе заседание на об
щинската конференция на 
Съюза на комунистите. 
Между другото на същото 
бе прието и решението за 
изменение, и допълнение 
ча статутарното реше
ние на организацията на 
Съюза на комунистите в 
община Димитровград.

Именно според 
това решение бе установе 
на Общинска изборна 
Конференция, като най- 
висш форум в общинска 
та организация на СК, ко 
ято ще наброява общо 
125 делегати, избрани от 
страна на първичните пар 
тийни организации и ще 
се провежда всяка четвър

минци,
(Босилеград) и

на вс^™илиона динара. Неизползувани
мах

зултат 
използувани
и оставени на инфлацията.

Може ли всичко това да се
бъде голям оптимист за да да

ДС ——. 

лекопроводи за Рикачево^ Р . в Босиле

КГв г-
^изъм:ндан^~"т^

По този начин по-силно
ще изпъкне влиянието на 
първичните партийни ор 
ганизации и в областта 
на кадровата политика. С 
това ще бъде премахнато 
— каза накрая Васил Ран 

сегашното състоя- 
в което Общинска-

навакса? Ча
век изтъкна, 

ят комитет 
висш орган на СК в об
щината се избира от ре
довете на всички членове чев

ние,
та конференция същевре 
менно е и форум и орган 
на Съюза на комунистите, 

обстоятелство 
на себе си да да

ва отчет и оценява своята 
работа.

на СК в общината и на 
броява 50 членове. Общин 
ският комитет от свои 
те редове избира и 

Председателство, от 11 
членове като 
вен политическо-изпълни 
те лен орган, Председа

села
а с това и
то сама

баби. колекти-те мрежи
Т. П.
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КОМЕНТАРОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНИТЕ 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД Примери за подражание
Комунистите в „Тигър - Димитровград“ 

са сплотени и единни
снабдяване

потна затруднено
стоки от широко 

се трудовата задача на 
намира на се-

В условията 
на населението с някои 
ребление, усложнява 
продавачите, а техната съвест се 
риозна проверка.

Защото малко
повредят правдолюбието на 

както даването на дефицитни ~~ втзки
телство, роднински и други под 
А мнозина от продавачите в
щина често пъти разочаровават Р ^
Те с фамозното изречение ,двдмамекафе 
хар, прах за пране и пр ”, но за приятелите и 
роднините им все пак се намери 
личество Затова и оплакванията на личество. поведение на продава-

са постъпките, които^^могат 
СТОКИ по ПрИЯ"така да

СК, които обикно- 
подкрепата

ве на
веио срещат 
на цялата трудова органи 
зация, па трудещите се. 
Това е така наречения 

центра-

* Конференцията на СК в „Тигър—Дими 
тровград" в бъдеще върху делегатски прин- 

председателят на председа 
теЛството на конференцията на СК в трудова 
та организация Станко Пешич.

изтъкнаципи

„демократически 
лизъм".

На въпроса пък как се 
съгласуват становищата 
между отделните основни 
организации на сдруже
ния труд в сложната ор
ганизация „Тигър" — Пи 
рот, С. Пешич посочи:

известно ко
потреби-ООСТ.В каучуковата промиш

леност „Тигър—Димит
ровград", в чийто състав 
работят четири цеха и 
със службата по 
работи, представляват пет 
основни трудови едини
ци. Именно оттук кому 
пистите, наброяващи над 
250 души, са организира
ни в пет първични органи 
зации на СК.

леми на цялата 
Мога да кажа, че най-че 
сто се разисква по въпро 
сите на икономическата 

общи стабилизация,
ването, качеството на на- 

работ-

такователите срещу 
чите са многобройни.

Обаче ако продавачите 
доверената им задача, оплакванията 
ват «с задоволство на потребителите и похвшг
ни думи за работата на продавача. Тъкмо та

пример дават Райна Глигорова работе
ща в магазина в Извор и Цветанка Иванова, 
продавачка в магазина в с. Назърица

Подредеността и чистотата са първия!
белег на тези магазини. На вся*

наса на висота
се заместстопанис-

шата продукция, 
ническия стандарт, а на
последък не по-малко 
върху въпросите за износ 
на чуждестранния пазар.

КЪВ— Конференцията на 
СК в „Тигър — Димитров 
град" е пряко свързана с 
Конференцията на СК в 
сложната организация на 
— Пирот. Конференцията 
на СК в „Тигър” — Пи
рот има свое Председа
телство, в чийто състав 
влизат всички секрета
ри на първичните орга
низации на СК в сложна 
та организация на сдру
жения труд. Вьиросите. по 
които се разисква на та
зи Конференция, имат 
общ интерес за цялата 
организация — Пирот. Ди 
митровград и Бабушница. 
Взетите решения предста 
вляват задължение за всн 
чки организации, относ
но за всички комунисти 
в „Тигър"

Накрая на нашия раз
говор Пешич изтъкна:

— През изтеклия пери
од не се явиха разногла
сия, когато става дума 
за провеждане на взетите 
решения- Това пък от 
своя страна говори, че ко
мунистите в „Тигър" са 
сплотени, единни и дей
ни и със. своята идейно- 
политическа сила успеш
но се справят с всички 
трудности и проблеми. 
Същевременно това е и 
гаранция, че и занапред 
неотклонна на дело ще 
провеждат мерките на 
икономическата стабили
зация.

и

отличителен
ка стока е изтъкната цената, 
купувач може да направи проверка на смет
ката. Но този факт показва, че тези продавач 
ки нямат намерение да менят (покачват) цени- 

Потребителите от тези 
доволни от любез- 

в посоче-

така че всеки
За организираността на 

първичните партийни ор 
ганизации, за задачите ма 
комунистите и по други 
въпроси разговаряхме със 
Станко Пешич, председа
тел на Председателството 
на Конференцията на Съ 
юза на -комунистите в ка
учуковата промишленост.

На въпроса за органи
зационното устройство на 
комунистите в ООСТ „Ти 
гър — Димитровград” С. 
Пешич каза:

— В края на 1979 годи 
на" в ООСТ „Тигър—Дими 
тровград" формирахме 

пет първични партийни ор 
ганизации. Секретарите 
на първичните организа
ции (по функцията си) са 
и членове на Председател 
ството на Конференцията 
на СК. Сега обаче в хода 
на предизборната дейност 
се изкристализира мнени
ето, ‘ че Конференцията 
трябва да се формира 
върху делегатски принци
пи. Счита се, че по този 
начин членовете на Кон
ференцията, относно ней 
ните делегати, ще поемат 
още по-големи задълже
ния и ще проявяват чув 
ство на по-голяма отго
ворност към поетите 
дачи.

те по собствена воля*
и околните села са твърде 
ното посрещане и бързото услужване 
ните магазини. На хората много харесва, ко- 

равноправни в разпределение 
А това именно е

гато всички са 
то на дефицитните стоки, 
практиката на Глигорова и Иванова. Назъри- 

изворчани казват: „в нашите магази- 
за всички".

чани и
ни, докато има, има

Снабдеността на магазините в Назърица 
и Извор с необходими за хората стоки е на 
завидно равнище. Магазинът в Назърица е 
недостъпен за камионите на 
стоките се прекарват от Бистър с трактор, и 
то докато е хубаво времето. Но благодарение 
навременната грижа на продавачката, жители 
те от Назърица, Ярешник и Доганица се 
снабдиха с нужните за зимата количества 
брашно, захар, олио, ориз и други продукти.

— До преди година—две ние, белутча- 
ни, се снабдявахаме от магазините в Босиле
град, казва поедседателят на местната общност 
в с. Белут Димитър Зарев. Малцина отиваха 
в Извор, защото там имаше малко стоки. Но 
след като в магазина постъпи Григорова, почти 
всички се снабдяваме от магазина в Извор.

Вместо заключение ще приведем думите 
на Васил Такев, директор на ООСТ „Слога", в 
чийто състав работят и магазините в Назъри
ца и Извор:

— Григорова и Иванова са 
добрите работници в нашата

ООСТ „Слога", а
Станко Пешич

На въпроса за сгласува 
нето на различните мне
ния, изнесени на събрани
ята на първичните орга
низации, а които имат об 
що значение за цялата 
трудова организация С. 
Пешич изтъкна:

— Досега не е имало 
случаи да - имаме в същ- 

. ността си съвсем различ
ни мнения по даден въ
прос. Без оглед дали то
зи въпрос е характерен 
за една или друга трудо
ва единица, първичната 
организация в тази трудо
ва единица раздвижва 
инициативата, докато ос
таналите първични орга- 

за низации също разискват 
по даден въпрос.

В случай ако не се по-' 
стигне съгласие в отдел
ни първични организации 
в разрешаването на опре
делени въпроси, каква е 
постъпката на съгласуване 
то им?

между най- 
организация- 

Внимателно следят интереса на потребителите 
и навреме търсят нужните стоки от централ
ния магазин. И двата магазина преизпълниха 
плана за миналата година.

М. Я.Въпросите, върху които 
разисквахме по време 
събранията в първичните 
партийни организации, гла 
вно засягаха общите проб.

Т. Петровна

Новини от ООСТ „Тигър-Димитровград"
ООСТ Димитров

град, приключиха всички 
необходими подготовки 
за реконструкция на це 
ховете в организацията. 
За тази цел са обезпечени 
и необходимите средства 
на стойност от около 70 
милиона динара.

Безсъмнение от най-гол 
ямо значение е монтиране 
то на новия „кръг" за 
производство на гумени 
обувки, както и монтира 
не на „коберц" — въртя
щата се преса, които ма
шини непосредствено са

В— Понеже имаме фор
мирана Конференция на 
СК за цялата ООСТ, ка
то най-висш партиен фо
рум, несъ гласуваните въ
проси между отделни пър 
вични организации, Кон
ференцията разисква по 
тях и след това приема 
съответни решения- Ра
збира се, приетите реше
ния представляват задъл
жение за всички първич
ни партийни организации, 
относно за всички члено-

свързани с по-успешното 
стопанисване т.е. с износа готовата продукция ще 

бъде спестено и време и 
труд, и пари.

Не по-малки
на чуждестранния пазар.

Както бяхме осведоме
ни в най-скоро време ще 
започне и построяването 
на склад на повърхнина 
от 1700 квадратни метра. 
Също така ще бъде пост 
роена и т.н. козирка, ко
ято също така ще предпа 
зва готовата

финансо
ви средства ще бъдат 
разходвани и в металния 
цех, където ще бъдат на
бавени нови
изработка на резервни ча 
сти и резервни прибори, 
готовата 

По този

из

машини за

продукция, ще 
начин „метали

ците" от „Тигър—Димит
ровград" ще 
чителни средства, понеже 
повечето

продукция, 
чиято повърхнина ще на 
дминава 200 квадратни ме 
тра. По този начин най- 
сетне ще бъде спряно по 
стоянното преселване на

спестят зна

части до сега 
са внасяни от чужбина.
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ПКМШТАИШ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СВЕДИНЯВАЯТК СШКомунист
АН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСШ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИ*

***

Брой 1301 
Година XXXVIII 

5 февруари 1962 
Белград>

. 1

л
Самоуправлението н администрирането

и републиките и покрайнините на Скупщина 
та на СФРЮ, в неотдавнашното си интер
вю пред „Танюг”. Той каза: „Случва се ед
на република или покрайнина да остане при 
своето становище и когато всички други 

от имат противоположно, съвместно мнение. 
ч Става въпрос, сега, дали това е плурализъм 

на интересите който трябва да се зачита?"

шния пазар, износа и икономическата ста 
онеже републиките и покрайнините билизация цялостно. Не трябва да се за- 
не успяха да се съгласят по някои два-/ч брави, че- с отлагането на договора (пора- 
жни въпроси в енергетиката, Съюз

ният изпълнителен съвет прие временни мер 
ки в тази област. Малко преди това Съюз
ният изпълнителен съвет, също

ди несъгласието за финансирането и цени
те) се занемерява стратегията *по развитие
то на агропромишлеността, като една 
най-важните области в развитието.използува

своето конституционно пълномощие и въ
веде временни мерки и в сферата на „раз
пределението" на задълженията 
износа

Ако не се намираме вече във втора
та година на средносрочния план, още би- Фактът, че различните условия на
ха могли да се разберат несъгласията и . стопанисване в републиките и покрайнини- 
протакането с приемането на ключовите до те влияят върху договарянето подтикна Но 
кументи, обаче сега всеки недостатък в ин лич да даде сюгжестия отново да се разми

сля „за някой вид арбитраж за което се за 
стъпваше и Кардел. Арбитража в Скупщи
ната на СФРЮ могли би да съчиняват пред 
ставители на всички републики и покрай
нини, представители на ръководните тела 
на обществено-политическите организации 
и специалисти вън от съветите. Учените и 
специалистите би трябвало по всеки начин 
да имат място в едно такова тяло..."

и правата в
И вноса. Благовременните предупре 

— доколкото 
ворите и споразуменията — ще посегне към 
административни решения, следователно, 
не бяха изпреварени. Напротив, още в те
чение на съгласуването на становищата на 
републиките и покрайнините 
вече сигурност да се предпостави, че при 
всички не ще да има достатъчно разбира
телство за потребите на другите, което поп- 
раво, не е «ито лесно в нашите условия, но 
е — необходимо.

ждения, че изостанат дого-
струментария на икономическата полити
ка е многократно вреден. Икономически — 
затова, че икономическата стабилизация 
предпоставя средства за нейното осъществя 
ване, а за политическите последици от 
„твърдите становища" не трябва отделно 
да се говори. Според 'мнозина, достатъчно 
е, че в преломната година на стабилизаци
ята общите, югославските- интереси се изтлъ 
екват в друг план за сметка на регионалните

можеше с по

След временните мерки на Съюзния 
изпълнителен съвет, приведените сюгжестии 
на един от най-изтъкнатите хора в Скупщи
ната на СФРЮ получават по-голяма сила. 
И онези, които се касаят за арбитража 
случаите когато се „прекара" в отлагане
то на. решенията поради непропускането на 
една република или покрайнина поради не- 
достъпчивостта на една република или пок
райнина. Полич припомя, че Кардел е съ
ветвал, че „там където отлагането не е въз 
можно и където трябва да се намери ре
шение — да се иде на надгласуване пък 
мнозинството да поема отговорността, за- 
щото това е по-добре отколкото да няма 
решение."

Съществуват повече икономически и 
политически причини, поради които не е 
добре държавата да интервенира там къ
дето нещата не може да се решат по на
чин, който повече отговаря на нашата об
ществена система — било да се касае за из 
носа или. вноса, валутния пазар или валут 
ните кампенсации, за потребите на страна
та от електрическа енергия, въглища, нефт 
и нефтните деривати. За съжаление, тази 
логика по силата на обстоятелствата тряб 
ваше да замени онова, което е предвидено 
в Конституцията като изход от неудобното 
положение

и другите.
Ако се съди по критиките,. които се

съветотправят към Съюзния изпълнителен 
за това, което прави (или ще прави), личи 
че той, е в най-удобно положение тъкмо по

Неотдав

и в

отношение на временните мерки, 
на Звоне Драган — подпредседател на Съ 

изпълнителен съвет, на заседаниеюзния
то на Съюзната конференция на Социалис 
тическия съюз, — заяви че бавното съгласу 
ване не е причина често да се приемат вре 
менни мерки и че поради тези мерки Съюз 
ният изпълнителен съвет постоянно се на 
мира в „сандвич". Ако до временните мер
ки се стига бързо, критикуват го, че уп 
ражнява натисък върху участниците в до
говарянето, а ако не предложи временни 
мерки, Съюзният изпълнителен съвет 
говорен за настъпилите последици. _ 
причините за бавното договаряне в между 
републиканските комитети и в Скупщината 

СФРЮ, според думите на Драган, за-

временните мерки.
Не трябва да ое иде далече за да се 

разбере цялата сериозност на положението, 
особено там където не са въведени времен
ни мерки, защото протакането с приема
нето на обществените договори за така 
нар. трети „зелен план" тъкмо угрозява по
нататъшното развитие на селското стопан
ство и в частния и в обществения сектор. 
Добрите познавачи на обстоятелствата в та 
зи област казват, че с това се поставя под 
въпросителен знак и осъществяването на 
тазгодишния размер на увеличение на 
селскостопанското производстто, което ще 
се отрази на" снабдяването на дома-

В противен случай, следователно, не 
остава нищо друго, но съюзното правител 
ство да стъпи на сцената. А ясно е, че ад
министративните мерки и самоуправлени 
ето трябва да бъдат съгласувани. Ако се 
определихме администрирането да сведем 
на най-малка, необходима мярка, всяка пое 
тъпка която, противоречи на това опреде
ление, обективно, предизвиква застой в 
самоуправлението. Винаги за това никак не 
поема работническата класа, защото тя 

На симптоматичните явления в бавно- без съмнение, е за самоуправително Живе-
посо^и еие и действуване. 

на Съвета на

е от 
Затова

на
служават сериозна политическа диагноза от 
обществено-политическите 
не само от органите на скупщината и 
пълнителните органи.

организации, а
из-

то съгласуване и техните причини 
и Зоран Полич, председател Слободан Куюнджич

така че и на производителите жда, че е осъществен съвкупен ието от данъка и даванията за
на трактори и мотори тпе тръг- приход от 3794 милиона динара миналата и настоящата година
не работата само когато леярйте (60 на сто повече отколкото ми- биха възлиазли на 3.63 милиона
бъдат имали значително по-добри палата година), по-голям доход динара,
заплати и когато трудовите им (80 на сто) и значително по-мал-
условия станат по-добри. ки загуби^:5™.^с^Г^ предГоУно™^ле^иТ-1 Съ-

мощ и не трябва. Разбира се, ако ветът па сдружения труд на Скуп 
не се вземат предвид и следни- ' шината на СР Сърбия и градски-

НЕПОСРЕДСТВЕН ПОВОД

на

Повод за тези редове са сега
шните, усилия в трудовите орга
низации, които произвеждащи те факти, от които 
леяни, ковани и пресовани стоки най-важен е този, че плауът 
дк се помогне с цел да подобрят износа и по-добрата продукцияход безспорно те органи му дадоха подкрепа — 

за сочи че със сегашната помоцт на 
леярите от същите по-късно мо-

своето незавидно икономическо може да се надхвърлят преди вси Предложенията'и мерките, Ткоито.-«>■■»■»« ■» «»»”"' Ягс” ж-д»
дат освободени от данъка и.об- Цехове. Според плановете на тру- всичк^ да оне^? с което
лаганията за миналата л евенту- довите организации от метали- ™в“ъв “производствени цялос- 
ално настоящата година, но не ческид комплекс на Белград до ти( трактори, мотори) — надпре- 
и за периода от до голяма' степен може да се над- варата им с чуждестранните кон
^ГоГ=рЛХТае^ хвърлят предвижданията .от резе- -Р^^се^в^пътя
ГРСпоред посоченото в информа- ЛЮЩ1я,а за настоящага годин ' гур™ може да се очакват^доб- 
цията за положението им трудно Обаче, същият този сдружен труд ^ аРосвобОДените средства бъ- 

всички с предложенията за възможните 
действително се и работи по износа е доставил

На леярите трябва да се по
могне да се измъкнат от сегаш
ното неблагоприятно г'ол°*а"“о Дали лишаването на обществено 
политическите общности от една 
част от данъка и облаганията 
решение, което открива и по-ина 
кви перспективи

Необходимостта да се обсъДО 
тплотът за съдзаване на по-доо 
ри у^овня за леярите не е нова
Петте леярни "р1'а‘'“а^ Леярно риторията на Белград ^ттпявг-Гй-;

Белград. Знае се, съшо

дат насочени еднострачиво и не 
и долбижат до перспективните це

ли, най-ударното искане на лея
рите би могъл, за някой момент 
по-късно, да остане само добър 
ход. Това, надяваме се, няма да 
се случи.

може да се заключи, че
организации 
намират в такова положение, ако 
се вземат предвид 
цифри, с които илюстрират това. 
От анализа на деветмесечния пе-

мпожество сюгжестии за тяхното 
осъществяваме. Като сс има това 
предвид, ясни са сегашните оцен
ки на леярите според които съв
купните' ефекти от освобождава-

приложените

Й. Марковичриод от миналата година се ви-— имат 
износ на
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Определение за реалност
“ ' ' —— €ппес са почти безсилни да осуе

тят приемането на решения, кои- 
представляват нови ма 

•—, оглед
на това дали тези се
приемат о.общинските «шоупра- 
вителни . общности на интереси 
те или в телата на ФеДервц“”а- Членовете на комисията за изго
твяне на онази част на резолюцията за обшествено-икономичес-
ките отношения посочиха, че и

то твъРДе често се променят, със . сегашната„ввр™а статично ох- 
тавителите на проекторезолюция- менг ие с^ърж?. ^таящите го
та предложиха самоуправителни- раоренне, че в Р Я някоя по-се- 
те споразумения да бъдат откри- дини ите се напрам н^оя^ ^ 
ти за нужните промени. риозна промяна- това чеДруга тема, за която се мно- обичаени констатации за т□ а, че 
го говори, е укрепване на матери- на сдружения труд тИ™а ла “ алиата ^ основа на сдружения тане п°вече, обаче шгпсват ясно 
труд. бьшествува съгласие, че съ- очертани пътиша, които 

случай, е нуж- дили към тази цел.

КОНГРЕСНИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА 
ОТКРИТО И ЯСЦО ТРЯБВА ДА

РАСТКО ЙОВЕТИЧ
Според много мнения главна

та част на резолюцията на пред
стоящия Девети конгрес на СК 

Сърбия ще бъде онази за оо- отно-

НЕ БИ ТРЯБВАЛО ОТ

^Г„ДП=ЖН„“я д"ЖитН%=в*С„Е||Зс.
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЕНЕРГЕТИКАТА, ЗАЕТОС
ТТА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА.

то за тях ~териални задължения,^без ^

нашествено-икономическите 
шения и материалното развитие 
на републиката. И тъкмо поради 

че не може да се прене-това, _
брегне фактът че на обществено- 
иконмическите отношения и ма- - пппписни
териалното развитие са потребни с“”ат с ™Р ™У«е-

нието. Оше -ярко изпъкват в
Това преди всичко, се отнася1 спомена примерите на едностран юва. преди иеичгчл;, нарушаване на самоуправи-

особено

нови импулси.

до сдружаването на труда и сред чиво
ствата и самоуправителното спо- телните споразумения, 
пазумявйне и договаряне — бе когато се касаеше за 
оценено на заседанието (от 26 средства и Увеличението^ 
януари) на Комисията за изготвя- те. Затова е и ясно желаниет 
не на проекторезолюцията на Де да се осуетят ненадейни ‘
ветия конгрес на СК на Сърбия, вания, изнудвания и подобни не
Затова бе предложено в бъдеще самоуправителни отношения. Раз 
самоуправйтелните споразумения бира се, съзнателни за я
да имат пълна правна сигурност ството, че живеем във време ко- 
и в същите да се предвидят и гато условията на стопанисване зациите на

валутните

шата. във всеки 
на но и покрай това не се • осъ
ществява. Макар че има безброй 
възможности, които предлага на
шата делегатска система, органи- 

сдружения труд

В тясна връзка с тази проб- инвестиционнотолематика е ипотребление, защото това е едно 
и от съществените предусловия за 

на > материалната осно- 
организациите на сдруже- 

досегашната
укрепване 
ва на

труд. Обаче, внияверсия на резолюцията ясно 
казва, че в предстоящия период 
инвестициите трябва да бъдат зна 
чително по-скромни . отколксхго 
бе случай в миналите години. На 
това се чу забележката7 че кон
гресните документи не би трябва 
ло да предявяват „черни дни” за 
този вид потребление, но и да не 
насърчават нереалните развойни 
амбиции. Единствено

В нашата обществена наука Ф9рмуляция би била^ он^301!’,ТПтт', функционалистичес- то последователно ои зачитала 
А действителните възможности на 

стопанството на СР Сърбия.

сеДа се открие,перспективата
ПРОЦЕСИТЕ НА СТАГНАЦИЯ НЕ МОЖЕ ПО-ДЪЛГО ДА проблемите ще останат”. В Съю-1рДТ™стГоТО ДЛ «ГЬгГЛ “* "

ПРЕЖЕНИЕ. ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ОТКРИЕ ПЕРСПЕКТИВА мерят работа.
ТОВА НЕ Е МАЛКА ЗАДАЧА, ПРЕД КОЯТО СЕ НАМИРАТ НАШИ
ТЕ МАРКСИСТИ

приемлива 
коя-

няма малко
__ . ка и позитивистическа мисъл.Нашата марксистка мисъл има тази Мисъл' Не може апологетски 

какво да каже за все по-видими- да не зашИшава съществуващото.
В Съюза на комунистите все те дезинетграционни процеси в Силата на Съюза на комунисти- Списъкът на темите, за които

по-често се чува мнението, спо- югославското общество. ^ д това — въз основа на ее разискваше на заседанието на
ред което в периода след послед- марксистките теоретически и по- комисията, не завършава с това.
ните конгреси се е стигнало до Тази част на проекторезо ю- , литически гледища — да открива Много думи бяха посветени и на
тенденции" (стихийно развои™ ^критически^Гасърчи^елеТма перспективата на общественото “^“^етГнГрГбота^единстдо: 
автаркизация на републикански- териал. Между другото, тук сре- развитие. Затова е индикативна то на югославския пазар и т.н.. 
те и покрайнинските икономики, щаме изречението: „Има стагна- оценката че Съюзът на комунис- На края. но не и последно по 
национализъм). Говори се за га- ция в развитието на самоуправи- тите в последно вреМе е в идео- значение, трябва да споменем и 
ка наречения икономически на- телните отношения, повече или ттеЛянчиня- Ит и разискванията за езика на този
ционализъм, като основа на всич- по-малко във всички области на д Ф— ' ^ и документ. Казано бе, че в сегаш
ни отрицателни ходове, застои, обществения живот. Ето я тема- ни колебания^ в обществото. Оче- текст ими много обобщеност
стагнация. Съюзът на комунисти- та. която нашата теоретическа видно е: идейната работа не. мо- и други слабости, които са поч- 
те. следователно, трябва да даде мисъл не може да занемарява же да се свеЖда на марксистко ти редовни спътници на такива 
прецизна оценка на събитията ме нито да мълчи за нея. Процесите 0я_аагтани йпейнятя ЯппПя Р материали. Тези и подобните за-жду двата конгреса, защото са- на стагнация, това е добре изве- °СТа®°®ание- Идейната борба е 6ележки трябва да бъдат уваже

ше може да предложи чстно, не може по-дълго да траят, незамислима без демократичен защото конгресният документ
сегашното положение, а обществото да не отведат в диалог й без полемика в нашата трябва да бъде: ясен за всички

още по-големи напрежения. Неоо- марксистка мисъл. Върху това членове на Съюза на комунисти-
„ и™™“.“..»“?”. ; й.“™та. а»»,».
— откровено и критически — по- на комунистите е твърде заинте- 
сочват на собствените слабости ресован за теоретическо проник- 
и грешките, които са правили, ване в същността на процесите,
Главният въпрос- е: какво трябва които всекидневно подлага на 
да се направи щото В бъдеще да критика, 
не се правят такива грешки. Та
ка бе и на заседанието на коми
сията за подготовка на проекто
резолюцията на Деветия конгрес 
на СК на Сърбия (20 януари), на 
което бе разисквано за проект
ната част на резолюцията, отнас
яща се до задачите на Съюза на 
комунистите в собственото му 
оспособяване и развитието на те
оретическата работа.

МИРКО АРСИЧ

мо така 
изход от

I

В същите матриали, нататък 
пише: „Трябва по-всестранно и 
дълбоко да се прониква в,причи
ните, които способствуват,1 че от
делни членове на СК и членове 
на органите на СК да остават в 
Съюза на комунистите или в ор
гана на СК, макар че с морални-. 
те сИ качества и отношение на
рушават авторитета и престижа 
на Съюза на комунистите.”

Трябва да се каже, че теоре
тическата работа на Съюза 
комунистите през изтеклия пери
од бе често предмет, на критика. 
Редица факти говорят за 
че нашата обществена мисъл до 
известна степен се

Съюзът на комунистите отго
варя пред работническата класа 
за по-нататъшното социалистиче
ско и самоуправително, развитие 
на нашето общество. Затова е 
изтъквано, и несъотношението ме 
жду броя на членовете и способ
ността за пробив на акцията на 
Съюза на комунистите. Върху та
зи’.тема имаше остри обзори. Про 
блемът не е в омасовяването на 
СК, бе подчертано, но в това как

на

това,
е догматизи- 

рала, а догматизирала се е — из
тъква се затова, че се отде
лила от живота. Добавя се, че 
Съюзът на комунистите може да
прави крупни крачки тъкмо по 
времето на полетно. развитие на 
марксистката мисъл- И сега мо
же да се чуят мнения, че извест
ни застои в развитието на наше
то общество би трябвало да се 
„използуват” като повод за едно по-голяма трудова организация, в 
по-силно развитие на теорията. която има способни хора), но

да се засили влиянието на работ
ниците в Съюза на комунистите. 
„И правителство може да съста
вите от работници (вземете една
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Комунист 3
РАЗВИТИЕТО НА АГРОКОМПЛЕКСА В НИШКИ РЕГИОН

Практиката в сянката на определенията и плановете
ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЕКТОР В СРП •11ШШМ11ШЩШШ ШШШШШ.—
ЦИЯД ДИШНАТА СТАГНА обезпечи повече храна .рт домат- цялото бреме на развитието на

ните ниви. Например, около 16 селското стопанство, 
хиляди хектара земи в региона
са недостатъчно или изобщо не- От друга страна, и многоброй- 
обработени в есенната сеитба. За ните форуми, обществени органи- 

ковппгтпятс тло ааседания на ръ плануваното изкупуване на пше- зации, комисии и щабове и дру-
тическите пг.гяаиМоо^еСТВенО ПОЛИ" Ви,ца В НяКОИ 00Щини е осъщест- ги асоциации, които имат задача- Преди всичко, промени са
коая ня ми?япат?ЧИИ’ които в вено едвам с над 20 процента, та да водят грижа за развитието нужни в селскостопанските об-
настосгт1тятяИНг^п?гт5о И началото на След това- вместо през 1981 в на агрокомплекса, като се почне ществени организации, които
к Ниттт ип- ттЛИНа се провеждат развитието на селското стопан- от Кооперативния съюз, основни трябва- да укрепнат, та да ста
ни г\р гт ^ш-честа точка в днев- ство да се вложат два 'милиарда те кооперативни организации, ко- наг онова за което са и форми
те гтРазвитието на агро- динара, колкото бе запланувано, мисиите за село към всички ръ рани, действително да бъдат цен-

1Аричината* че селско вложени са само 300 милиона, ководства на обществено-полити- тър, около който би се обединя-
1;ство т°чно в настоящия Износът на селскостопанските ческите организации в общините, вали частните селскостопански

‘ п,, получи наи-видно място произведения от година в годи- пък до щабовете в местните общ- производители, 
в разискванията не е тази, че на намалява, така че .миналата ности за провеждане на сеитба- 
сме в периода на свеждане на година, в сравнение с 1980 бе 
сметките за резултатите в йзку- по-малък с 4 процента, 

с пуването; беритбата, сеитбата и 
подготовката на пролетната сеит 
ба, но затова че тук никой не 
е доволен с досегашното разви-

ни интереси.
И накрая, ако трябва да

ства и достатъчно професионал- извлече общото, от 
ни кадри, той не можа на слаби- разисквания, водени в 
те си плещи да поеме и понесе миналата и началото на

се
всички тези 

края на 
настоя

щата година за развитието на сел 
гион, тогава няма да се погреши 
ако се каже, че всички разис
квания характеризираше искане
то да се промени положението.

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

На множество

Не може да се приеме,, също 
са изпълнили надеждите. Вместо така, че общинските, партийните 
да оказват конкретна Помощ на и останалите обществени ръко- 
селото' и селското стопанство те водства, винаги когато разискват 

може най-често се „потвърждаваха" на и решават за развитието на агро- 
малко заседанията в принципни разис- комплекса на своя територия най- 

квания тъкмо по времето когато често това правят така, че по
трябваше да се изорат нивите, дробно анализират положението 

- да се наторят младите иасажде- в своя малък селскостопански
предишни заолюжде- НИя> селскостопанската механиза- промишлен комбинат- или коопе- 

ния. Касае се за обществения сек ция да се снабди с горива или рация, а изоставят проблематика 
тор, който според плановете ’от Да се организира изкупуване, на та на частните стопани, които

пазарните излишъци. По това тъкмо в сегашните условия, пред 
време селскостопанските произ- ставляват най-голяА* потенциал в 
водители предоставени сами на битката за развитие на селското 

ското стопанство. Но, какъвто е се себе си, работеха както знаеха стопанство.

та или изкупуването, далече не

Охрабрява това, че във всички 
тези разисквания се чуха, 
би за пръв път, и някои 
по-инакви тонове и по-инакви оп
ределения и така бяха премахна
ти много

- тие на агрокомлекса.

С години вече селското сто
панство стагнира, дори навсякъ
де не се постигат и средни ре
зултати. И не се 
средните добиви; изостава се' 
в изкупуването на пазарните из-

касае само за миналите години трябваше да бъ-
и де носител на развитието на сел-

ПО ПЪТИЩАТА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Преобразованието на една мина
ЗОРАН БОЙОВИЧ гия- Предвижда се вече в края на 

идущата година от тук на пазара 
да отиват годишно вместо сегаш
ните 60 дори 180 хиляди тона 
млети и 500 хиляди тона сурови 
доломити. Третото голямо- начи
нание вече< се готви. Още през 
1977 година е запланувано до

Мините за неметали и стъкло от с останалите участници в сдру- 1935 ГОДина да се построи фаб- 
< Липик, „Салонит от Анхово, ,,Ге- жаването тази сума вложила Ци- пика за хшюавлични сгооителни

До преди една година това бе рой Пинки” от Нови Сад, „Джу- ментовата ф-ка от Беочин и заед матерИали — която годишно би 
единствената производствена кле ро джаКович" от Славонски брод но с Япра още 15 на сто от по- произвеждала 150 хиляди тона 
тка от Босна и Херцеговина сдру и „Хидроелектра" и Конструкци-’ требните средства. Останалото беомал Поради стабилизационни 
жена с някоя организация от Бои 0ното бюро от Загреб. Средства > съчинявали кредити от банките . те мерки в момента програмата 
водина. Междувременно към „Яп- на доставчиците на съоръжения- се анализира Не за това да бъ-
ра" се приоощила още една ор- Законът за Фонда на недоста- та. Първата сума от средствата отхвърлена, но да се. види ка- 
ганизация на сдружения труд. тъчно развитие-в развойната си за неразвитите постъпила едва Кво в сегашното положение е

1980 година предла- в последната година на средно- най-необходимо да се строи. — 
20 на сто от срочния план, 1980. . заяви Влада Радосавац, генерален

директор на Беочинската цимен
това Ф-ка.

___ ЗАПИС ЗА ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ КЛЕТКИ 
ОТ^БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪРЗА
НИ С ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ВОЙВОДЙНА

На една ниска къщичка, в 
улицата от гарата през моста на 
Сава вцентъра на Босански Но
ви стой надпис: „Трудова органи 
зация „Беочинска циментова фаб 
-------" _ ООСТ „Япра" .... рика

програма до 
га възможността 
средствата да се вложат с дого- 

организациите на

През 1977 година страната бе 
голяма строителна площадка. Ци 
мент се внася, една е от двете- вор между
три най-търсени стоки. Цименто- СДРуЖения труд от развитите. и се завърши реконструкцията
вата фабрика в Беочин набира неразвитите краища. мината за производство на гипс. Откъде толкова средства? Съ-
скорост в развитието си, осъвре- Тя - ще дава годишно 41ДО хиля- брахме ги чрез сдружаване — от
менява производствения процес. — По това време никой не- ди тона суровини за цимент, говориха ни в Беочин и Босански 
Целта е — увеличение на произ- разбираше: какво значи тази въз двойно повече от досегашното Нови. Разбира се, тук са неиз- 
водството. С какво да се „нахра- можност. Минаха две години до- производство. Сега вече задовол- бежните кредити от банките и 
ни" новата технология когато за- кахо разберем, че това не се от- яваме половината от югославски- доставчиците на съоръженията, 
почне да работи — питат се в нася само за 20 на Сто от сред те потреби за тази суровина, а Цо. ледът тръгнал. Важността на 
Беочин. Качеството на гипса в ствата заплатени от Войводина, когато ^ Открием новия цех Ию старото споразумение за. сдружа- 

,,Япра' най-вече отговаря, относно от някоя република. Оба хиляди тона руда ще изнасяме и ване на средствата за недостатъч 
има ли достатъчно гипс. че,' без оглед на възможността от „събираме от чуждия пазар око но разВцтите изтече през 1980 го- 

Закоиа за фонда, факт е че не- ло два милиона валутни динара дина. Неотдавна бе подписано но 
А Япра е беден богаташ. Най- развитите републики и Косово ,в * — изтъква Джуро Момишевич, во споразумение. Ново. не само 

голямата югославска мина на своите развойни фондове разчи- директор на ООСТ „Япра”. по дата, но и по съдържание,
гипс и доломити по това време таха и на хези средства — заяв- Този път средствата за неразви-
живурка. Заключителните балан- яват Милия Беадер, помощник ге- От изработването на иивести- тите ... Седем организации сдру
си донасяха на миньорите повече нерален‘ директор за обществено- ционния проект до започването жили средства от Хърватско, Сло
-грижи откодкото орМ°с™^о2у-. икономически отношения и. Гой- на строежите минало повече вРе Во^одинГняма ^^“Хлат 
дежди’ V’оазпределение най- ко Бйелица, директор на интср- ме, а междувременно възникнали ВъВ фонда според словото на за- 
тото първично ц от несъответ- наха банка на Беочинската цемеп и нови, допълнителни, работи. Об кона му, но към сдружилите сред 
ЧЕСТ административни цени, от- това ф.ка. щата сума на досега изразходва- ствата според споразумението за
давнаГИ4мъг^илО е Развойната * „„те средства е по-голяма със «“""ког^'оЖ°„тГ бЙ
перспектива ■ ™и, на ' Н ’ всижо ,^сат сто на ст0 рт онази в иивести- завършени. Свъместни средства,
гия, тежки трудови ^ а ог_ подмазано . Изминала повече от цИОниия елаборат. но и съвместен риск за тяхното
миньорите, малк” ^ Гдт' ника- една година докато законно не харчене. За това както и досега
ромни резерви руда _ , д гипс ^ила оформена спомената възмо- Преобразованието'на най-голя- ще решават Деловият отбор на
и6 доломити 3(чеди — доход) има, ЖНОст. Освен това, според развой мата мина за гипс и доломити те - ^ ?а^ав начин° °а
но пой земята. ните критерии на Босна и Херце- първа започва. Миналатач година обединяване на средства не е цел

170 те души говииа (определени от вида на започнали работите по осъвреме за себе си. Той е средство за
Циментова проектите и разбитостта на об- нявне па производството на до- да се дойде до същинската цел

ч ересова- шините) в съвкупните инвестиции домити, суровина без които не — сигурното
с5аинт р ^ реконструкция на мината сред- може да работят индустриите за суровини за финалистите, но и ‘

На- ствата за неразвитите могли да стъкло, гума, хим. промишленост, по-ясна развойна перспектива
участвуват с 30 на сто. Заедно строителството и цялата металур-

— До края на март т.г. ще
на

мината 
но ттте

ните

на

/ Първа крачка на 
— интеграция с обезпечаване назаети 

та Ф-ка в Беочин. 
се отзовават: циментовите

Умаг, Търбовле,
стъклариа,

наните 
фабрики от 
щице,

мината.
Панчевачката



4 Комунист
ВЪТРЕШНИ ВЪЛНЕНИЯ В ИТАЛИАНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ -

ТЪРСЕНЕ НА „ТРЕТ ПЪТ"
Целокупното следвоенно раз- имаше за Цел, из:прТктечески на КПСС и която представлява- на п^ттчееката система, Бер- 

- Италианската комунис- критиката на един ^_итиетона ше практическа резултанта на на п ВИЖда във факта, че те 
партия всъшност предста- отРнаНтелец опит р развит! Толятиевата визия на социалисти лин] ^ст приеха единствен —

влява непрекъснато търсене и совдалмтическо Полша, чсския свят, изразена в максима- Модел. При всичко това,
формулиране на наи-съответшоб етатистиче предп ВСИчко, та „единство чрез различност не е толкова важно, дори че и
лици на стратегия и тактика на да птичесКо и социалисти- вече застаряла. Вторият » самите италиански комунисти
тази най-голяма комунистическа за^ собствената пар който преокупира голямо число сам е изтъкваха тъкмо
парти» в европейския Запад в ческо развитие “ се иа_ аналитици на наи-новите събития оезорои ь югославския мо
борба за нови, по-демОкратични ™я и страйа - изведнаж анал^ е т03И дали партията нав- шернативност на

ЖьГВж = Екж 552аж
5ГиИанНеСо^Г^л^а:^оАкНоя - ~ ^ иСГ един "т —- съшествени фак

?р1Ген°с—з\м”асаТни“- н^о задание -- тбз,, надвиеш Демократически сили^в странна И& коятс

8Ж1 = 5УЖ.*?
-айквк» ь&аГаа&Лк

вропейски социалистически нито оня който е осъществен в на » е че е твърде рано трябва да разработи в много по
стлани Екзактният отговор на страните на „реалния с Ц ^ мнсистиоа иа краен отго- голяма степен и стратегията
тези въпроси трябва да открие лизъм". Същината на двете Бер- да онова което вече сега е „демокрацията в базата , непо-

. нови ^перспективи и за самата лингуерови енергични и обшир- вор. мюва^ класовите проти- средственото участвуване на ра-
Италианска комунистическа пар ни интервенции, които п°нУ™*а яснр . ежду революПИ- ботниците в управляването с оо-
кГдато въпреки своите дълго- най-широка подкрепа на пленума ™>к^ос™ф™“Гче2кия- път, птеството и в разпределението на 
годишни „възобновителни насо- е обаче в това, че Я°циал ъ десетилетия разделяха обществения доход, което днес е
ки още е вързана и спъвана от може да сег °°?яН Зя итатаатюки- работническото движение на две един от основните проблеми и ис- 

традиции на класичното ху демокрацията, За ни непримирими части, са значител- кове на социалистическите сили,
™ин°ц"ТИпринц™ "който има но намалеГ Да ли най-новите за което впрочем говори и пол- 
таивепсално "значение”. И по-на- определения на ИКП ще водят и ският опит. 
татък,Р че „Европа и западното -към техното преодоляване ще 
пяботническо движение са епи- покаже бъдещето. И второ, 
цен?ъР на новия етап на борба- сега вече класичната „еврокому-

-слети» а* гВШЯяв
ване™ капитализма! но и за то- туално се открива път и. за но- падноевропеиското 

културното равнище е ви съюзничества. 
най-висш степен в

МАРКО КОЗМАН

витие на 
тичека

то в
сетилетия разтръсват 
точноев

повече
комунистическо движение.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВИ 
, ПЪТИЩА

КАКВО ЩЕ КАЖЕ БАЗАТА

С разкриване на нови пер
спективи иа италианското и за- 

работничес- 
ко и социалистическо движение, 
Берлингуер преди всичко укрепи 
собовтената си позиция в ръко
водството на партията. Именно, 
през последните месеци най-вид- 
ните ръководители на Италиан
ската КП застъпваха много про- 
итворечни .мнения във връзка с 
политиката и бъдещата насоче-

цията
ален документ, в който не само 
че подложи на остра критика це
локупния досегашен опит в изгра ва че тук 
ждането на социализма на авто- постигнало 
ритарна основа в източноевропей света, 
ските страни, но и посочи на не
обходимостта от изнамиране на гттдкрн
нови Пътища на борба за демо- ЕВРОПА ГЛАВЕН д
крация и социализъм на европеи- ПЪТ НА ОБЩЕСТВЕНИ 1Е С1ьл 
ския Запад. Още повече, италиан- КНОВЕНИЯ 
ските комунисти считат, че е до
шло времето чрез нови съюзниче 
ства с други социалистически, со- 
циалдмеократически сили. при относно къде в 
пълно зачитане на политическата * л я
и икономическа демокрация, на техните мнения ще бъде 
развития Запад да осъществят та кръстопът иа обществените стъл- 
къв вид социалистически обще- кновения, на борбите и обществе тика на социализма като свето- 
ствени отношения, който би мо- 
жал да има положително възврат 
но действие и върху таканарече 
ните* режими на „реалния соци
ализъм". на които инак отричат 
повечето атрибути на истински,

НЕРАЗРАБОТЕНА СТРАТЕГИЯ 
НА „ДЕМОКРАЦИЯТА 

КРЪСТО- В БАЗАТА"

Югославският опит на самоуп- 
равителния социализъм и практи

С. други думи, италианските ко- ката и философията на необвър- ност на партията, което очевид-
мунисти ясно посочиха къде * е, зването на Югославия в между- в°яд етапД°на“борбата6“!“ социа-

бъдеще според народните отношения безсъмне- лизъм’, формулиран в известна-
главният ние представляват важна особе- та резолюция и разяснен по-ши-

иост в не много богатата прак- Р°ко в доклада на Берлингуер
на пленума, получи подкрепа от 
всички членове на Централния 
комитет, освен от трима. Против 
„нови* етап" се изясни членът 

за на Дирекцията Косута, а двама 
членове на ЦК се въздържаха от 
гласоподаване. Без съмнение, ста 
ва дума за догматичен отпор сре 
ШУ „възобновителните" сили, ко
ето явно проличава_ше от разис
кванията на Косута на пленуми и 

неговите статии, публикувани 
в партийния печат в навечерието 
на пленума. Обаче познавачите 

източ- на обстоятелствата в ИКП счи
тат, че отношението между „въз- 

х обновителните" и консервативни 
------- те сили, което се изяви на плену

ма, не съответствува на
------- нието в базата, в която
------- по-голяма степен живеят
____ Ци на старите митове ~
____ | жи за търсене образец в сили и

решения извън собствената пар
тия и работническо движение. Не 
се изключва възможността тези 
сили още повече да се активират 
особено

ния напредък в света. Също, та- вей процес. Следователю), беше 
ка казаха какъв не трябва да бъ- нормално да се очаква в търсе-
де социализма на Запад, докато нето на съответни отговори 
бяха много по-малко ясни когато съвремените проблеми в развитие 
разискваха какъв трябва да бъде. то на социализма в света да бъ- 
Струва се, че пред ИКП тепър- де посочен на съответен начин 
ва предстои период, в който тряб и югославският опит. Но това не 
ва по:ясно да съгледат визията на се случи* Берлингуер в доклада 

С това чСа докоснат* много социализма в страната си тъкмо си наистина призна спецификата 
„табута”, които още съществуват иа формулираните основи. Защо- на Югославия, но всъщност 
в мненията на едно число члено- то, очевидно е, че в новата „идей реди нашата страна сред 
ве, а и в значителна част на меж на констелация" е и таканарече- ноевропейските страни.

»

демократически конципиран со
циализъм.

в

на-

състоя- 
в още
остатъ-Комунист и стреме-

Председагел ма Издателски^ съвет иа НИРО „Ко
мунист": Доброеше Чулафич.

На Издателски^ съвет (редакционни отбор] на 
всички издания ма вестник комунист": д-р Аитои 
■ретуша.

Директор м г па вей м отговорен редактор иа всич
ки яздения на „Комунист": Велко Миладииович.

Редакция иа изданието ма „Комунист" за Сърбия: 
Саво Кържавац (главен и отговорен редактор), д-р 
Жмеорад Джорджевич (здместнмк главен м отговорен 
редактор). Бодна Антуиович, Велимир Филипович, Рас- 
тко Йеветнч, Сяободам Кляккч, Михайло Ковач, Об
ред Кович, Ново Маркович, Зорица Станимирович и 
Мияеитме Зуксемович.

Председател не Издателския съвет на Изданията 
ка „Комунист" за СР Сърбиж Мария Тедероаич.

Адрес иа редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
Еигалс 11, телефони: централа 335-061, секретариат 
320-184, НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, Телефон 
627-793.

Ч

ако получат 
ние от чужбина. Обаче

насърче-
острите

осъди и дисквалификации на но- 
линия на Италианската КП, 

които бяха изнесени 
за масова информация на 
ни източноевропейски компартии 
ясно говопят, че тази конфрон- 
тация има по-широки 
На Италианската

Издава: Издателска трудова организация „Кому
нист". вата

Печата се на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), иа словенски, маке
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски м русимскн език.

Излиза в петък.

в средствата 
отдел-

димензии.
компартия из

глежда предстои силна борба за 
афирмация

С указ иа президента на Републиката от 22 декем
ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Орден иа 
родко освобождение, а с указ от 22 декември 1974 и защита на собстве

ното стновище, както в своите ре
дове, такзв* и в 
комунистическо движение.

с ордея братство и единство със златен веие^
международното



.СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА” В СУРДУЛИШКА ПКШИ 
НА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ПРЕЗ СРЕДА^а“ ФШРУА звонци

Големи
задачиЗАСЕГА - ОСЕМ СЕЛА

Традиционната акция 
„Срещи на селата" в Сур 
дулишка община 
чие през средата на фев 
руари. Това бе изтъкнато 
на заседание на Комисия 
та за село на Общинска- 
та конференция 
алистическата

обществено-иконо-лните
мически отношения и ко 
муналното строителство. 
На заключителния прег
лед на най-добрите 
връчват награди и приз
нания.

предще зало

коопера
цията

се

на соци 
младеж.

Във финалната част на 
манифестацията 
общината ще се съревно 
вават

Досега в Общинската 
конференция на ССМ в 
Сурдулица заявки за учас 
тие в акцията са по
дали селата БОЖИЦА, 
КЛИСУРА, ТОПЛИ ДОЛ, 
ДИКАВА, БИНОВЦЕ, АЛА 
КИНЦЕ, СУВОЙНО и 
ЙЕЛАШНИЦА.

селата в

с културно-забав
ни програми. Освен това, 
участниците ще се състе
зават и по история 
СЮК, гражданска

* В Звонци и околност 
та му съществуват всич 
ки условия за производ 
ство на фураж

Представители на Ин
ститута по икономика от 
Белград и председателят 
на Републиканския Задру 
жен съюз посетиха Зе
меделската кооперация 
„Йерма” в Звонци и са

ганизации в общината и 
Общинската скупщина, 
раздвижена е и инициати 
ва за изготвяне на елабо 
рат и площите да започ 
нат да се обединяват.

„Йерма" е подала иск 
до Общинската скупщина 
за арондиране на площи 
те, а опитът в Звонци си 
гурно благополучно ще 
повлияе и на останалите 
земеделски кооперации 
в общината.

Производството на ка
чествени треви ще бъ
де една от възможности
те, които предлага планин 
ския край на Лужница.

Скъпоценният фураж, 
който- все повече се тър
си на пазара ще бъде не 
само добър източник на 
доход, но и необходимо 
условие за по-ускорено 
развитие на говедовъдство 
то.

на. мнение, че в околност 
та на селото съществуват 
идеални условия за произ 
водство на качествени тре 
ви. Всъщност за това има 
и благоприятни климатич 
ни условия.

Въз основа на тези впе 
чатления е изготвена Про 
ектопрограма за изкупува 
не на площи от селскосто 
папските производители 
и за обединяването им в 
гю-големи комплекси за 
интензивно производство 
на фураж.

Счита се, че от така 
произведения фураж ще 
могат да се 
около 1000 говеда, 
овце и 500 кози.

Имайки предвид разго

на
защи-

селскостопанския 
проект „Морава II".

Както е известно, тази 
акция се води през тече 
ние на цялата година. Се 
лата се

Организатори на акци
ята са общинските кон
ференции на ССТН и ССМ 
и Самоуправителната об
щност на интересите в 
културата.

та и

състезават в об-
С. Микичластта на самоуправите

СРЕЩА И РАЗГОВОР С ЙОРДАН СПАСОВ-СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ВОДИТЕЛ ОТ СЕЛО РЕСЕН

ПРОИЗ

ЗЕМЯТА ТРЯБВА ДА СЕ 

ОБРАБОТВА
доугояват

1000

ворите между представи 
телите на Института по 
икономика, „Агробацка", 
кооперативният съюз и 
представители на общес 
твено-политическите

Бай Йордан Спасов по- 
нататък в разговора ни 
изтъкна, че не само в Ре 
сен> но почти във всич
ки села в Босилеградска 
община има възможност 
за по-интензивно разви
тие на селското стопан
ство, особено на живот
новъдството. Но за целта 
трябва съвместно да дей 
ствуват селскостопански 
те производители и труде 
щите от организацията 
на сдружения труд, зани
маваща се със селскосто-

— Наистина нямам мно 
го имот. Притежавам 
около 5—6 ха земя. От 
това малко ливади и го
ри, а повечето ниви. От 
глеждам 28 овце, 9 го
веда, един кон, няколко 
свине, кокошки... Печал 
бата не е лоша. От агне 
та, от телци, които про
давам на „Напредък" от 
Босилеград, гъби и боро
ви шишарки, годишно по 
луча към 8-9 милиона ста
ри динара. Но и работата 
не е лесна. Земята дава, но

Бай Йордан Спасов от 
село Ресен непритежава 

имот, но все пак
Д. Божиловичор-

много
е един от по-добрите жи 
вотновъди в селото. От- 

говеда..

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В 
С. ГРУИНЦИ

глежда: овце,
и с другиа се занимава 

селскостопански работи. 
Тези дни, при завръща 

Босилеград, 
сел

Помирение на общо 

задоволство
нето му от 
побеседвахме с този

производи-скостопански
тел: разговора 
за живота и поминъка на 
село, за проблемите с ко 
ито се срещат селскосто
панските производители.

живо

Започнахме

ве (11 от тях са настана 
обижда- 

не), и 16 от тях решихме 
успешно, а само 4 изпрати 
хме на разрешаване 
Общинския съд в Босиле 
град.

Една от основните тру
дности в работата на то
зи помирителен съвет е 
липсата на помещение.

Помирителните съвети 
в местните общности в 
Босилеградска община 

все повече оправдават^ съ 
ществуването си. Дейно
стта им получи нови ка 
чества особено след при 
емането на Закона за по 
мирителните съвети.

Тази оценка се отнася 
и до дейността 
рителния 
Груинци. 
миналата година този съ
вет е разрешил успешно 
80 на сто от настаналите

ли вследствие

— Времето кара 
та. Днес животът на село 
е много по-евтин отколко 
то в града. Един чувал 
брашно от 100 кг. струва 
над 100 хиляди стари ди 
нара, а млякото, картофи 
те, месото, яйцата и с>стя~ 
налите продукти, 
са’ На село, всичко това 
има. Затова сега когато 
/га пазара все повече се 
търси храна от село, не е 
лошо човек да бъде сел 
скостопански производи
тел Ето, аз имам от вси 

нали е дом, 
и да продам. И 

във

в

на поми- 
съвет в село 

В течение на
къде М. Я.

БОСИЛЕГРАДспорове.
Съществуването на съ

вета се оказа за необходи Още две
телефонни линии

председателят 
съвет

мо, заяви 
на помирителния

Груинци ЛЮБЕН КОС
Й. Спасов: „Животът на село е по-евтин"чко понещо,

а нещо в с.
ТАДИНОВ, защото разре 
шаването на споровете 
на мястото, където са въ 
зникнали, е многократ
но ефикасно. Подобряват 
се отношенията между ак 
тьорите на спора, до гол
яма степен се намалява 
загубеното време, на гра 
жданите остават значите 
лни средства, тъй като 
няма нужда от съдебни 
дела. Ето, миналата го
дина решавахме 20 споро

тези които живеят 

повече се прехранват от се
шега, нещо 

бай Йор-

панска дейност. Засега 
техното ангажиране е са 
мо в изкупването на до
битъка, а трябва да се 
създават трайни доходни 
отношения, чрез сдружа
ване и коопериране.

Накрая разделихме се 
с този крепък и скромен, 
но разговорлив селянин с 
убеждение, че селският 
живот въпреки че е тру
ден обещава добра пер
спектива. М. Я.

търси и работа, от сут
рин до вечер. Ние със 
съпругата и децата обра 
ботваме почти целия имот. 
Нивите орем не толкова 
заради житото колкото 
за сламата, понеже няма 
ме достатъчно сено. А те 
са за обработване, а не 

да растат бурени 
каза

През настоящата годи
ни уведоми 

председателят на Изпъл
нителния съвет на Общин 
ската скупщина в Боси
леград Боян Миланов, ще 
бъдат прокарани още две 
телефонни линии: Босиле 
град — Паралово и 
стър — Караманица —Го 
леш. Втората телефонна 
линия вече е прокарана 
до Караманица.

на, както

до — нещо на 
наистина каза
дан.

1 По-нататък нашият раз-

добитък 
печалба 

и как-

говор продължи 
колко и какъв
отглежда, каква е 
та, къде продава

възможностите за 
развитие 

стопанство?

Би
ло тях
или да трънясват 
този петдесетгодишен 
скостопански производи-

сел
ви са

'по-интензивно 
на селското

тел.

СТРАНИЦА 7
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СУРДУЛИЦА

Семинар за просветни
работници

жания в обучението,В рамките на акцията
извращенията които„Януарски дни на прос

ветните работници 1982”, 
на 20 и 21 т.м. в Сурду-

явяват при децата от учи
пищна възраст и за тех вгя ,ит -«риното премахване, залица се проведе семинар 

за просветните работни
ци от Сурдулица, Босиле
град и Владичин Хан. 
Главна пък тема на се 
минара бе обществено- 
политическото и марксис 
тко издигане.

,НЪТ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО 
' И МИРА ,

кои причини на неуспеха щ 
в областта на математика |Г 
та и т.н. ....—.шзтщшш«15;

ЯЛТДА5 »»<•'» шгутгдас

1Лектори на семинара 
по предметното обучение 
бяха преподаватели на » 
философския факултет 
Белград: проф. д-р
дрия Стойкович, проф., 
д-р Радомир Джордже- 
вич, проф. д-р Братислав 
Петрович и Бора Станими 
рович, директор на Пе
дагогическата академия 
във Враня. На семинара 
за преподавателите в дол 
ните класове лектори бя
ха представители на Меж 
дуобщинския завод за 
усъвършенствуване обра
зованието и възпитанието 
от Враня, който бе и ор
ганизатор на акцията.

Инак, просветните ра
ботници отговорно се по 
ставиха към задачата на 
акцията и с внимание из 
слушаха сказките и нови 
ните в обучението. Акци
ята пък сигурно ще даде 
принос в по-нататъшната 
образователно- възпитател: 
на работа.

н д'*«.шг,г4,7 Наор '
>4 - :<» 0>Г --
К»Й1*. « Кай

Ог
V».*

|в
Ан ка №явм*>»1 грзя " ™

звддъсточн а гНа семинара за препо
давателите в предметно 
то обучение стана ду
ма за марксисткото тъл
куване на идеологията, 
масовата култура и об
разованието, идейността 
в обучението и науката, 
марксисткото образова
ние във функцията на из 
граждането на личност
та на ученика в самоуп 
равителното общество и

Другарче“ на 20 години

ДРУГАР И ПРИЯТЕЛ НА ДЕЦАТА
99

прегръдките на вестник 
вестник за децата от българ-

НА 10 ФЕВРУАРИ 1962 година в 
„Братство” се роди „Другарче’ 
ската народност в Югославия. По този начин и те наред с децата 
от другите народи и народности в страната получиха свой вестник. 
В срок от 20 години — „Другарче" расна с копнежите и вълне

на децата, с техните успехи и радости.
В 381-те броя „Другарче” на своите странични разказва за 

социалистическо изграждане, предава матерна

Оопр.

мСъщевременно в основ 
но училище „Йован Йова 
нович Змай" се проведе 
и семинар за учителите 
от трите общини. На съ
щия преди всичко, се ра
зисква за изречението в 
образователния 
графоскопа и възможнос 
тите за прилагането му 
в обучението, за др. Тито 
и делото му в реализира 
не на програмните съдър-

пия

. успехите в нашето 
ли за събитията от славната Народоосвободителна борба, водена 
от най-великия вожд и учител на нашите народи и народностиа

процес, другаря Тито.
Мнозина от сътрудници
те му, публикували свои 
творби в „Първи стъпки", 
продължиха с още по 
твърди и по-самоуверени 
стъпки, и днес са сътруд
ници на „Братство" или 
списание „Мост".

Първата редакция на 
вестник „Другарче" беше 
съставена предимно от 
журналисти на „Брат
ство", които уреждаха от 
делни рубрики във вест
ника. Сетне си беше съз
дадена отделна редакция 
на вестника начело с гла
вен и отговорен редактор 
Миле Николов — Присой 
ски. От основаването си 
до днес „Другарче" поч
ти редовно излиза в ти
раж от около 3000 броя, 
колкото фактически са и 
децата от 11-те училища 
от българска народност у 
нас.

ло на преподавателите и 
учениците преди всичко 
по български език и ли
тература. В 20 броя на 
вестника всяка година се 
публикуват творби от над 
300 автори 
югославски, български и 
автори от редовете на 
българската народност в 
Югославия.
„Букет" е същински бу
кет от най-хубави творби 
за най-малките читатели 
на вестника.

Чрез вестника децата 
от Клисура в Сурдулиш- 
ка община се запознаха 
със своите другарчета от 
Трънски Одоровци, тези 
от Бистър с децата от 
Звонци, от Димитровград 
с босилеградските... и 
така нататък, а всички 
заедно — с децата от сръ 
бския народ и словашка
та, унгарската, русинска- 
та, албанската, турската 
и другите народности. По 
такъв начин на дело осъ
ществяват и развиват ед
на от най-светлите придо 
бивки от Народоосвободи 
телната борба — братст
вото и единството между 
нашите народи и народ
ности у нас.

През изтеклите

На страниците на вест
ника, в който досега съ
трудничеха над 1500 деца-С. Микич

НА КУЛТУРНИ ТЕМИ световни,

Възход на гонндолската самодейност Притурката

аплодисменти от публика 
та. Тук са и останалите 
млади, начинающи 
пълнители, танцьори, му 
зиканти,. а с тях е вина
ги и техният водач — 
Михаил Иванов, един от 
главните 
на самодейността в Гоин 
дол.

Членовете на самодей
ното КХД „Борис 
нов" от село Гоиндол из 
несоха още един успешен 
концерт. Този път пред 

публи- 
януарската

дявал, че ще има възмож 
ност да види така добре 
издържано представление, 
още повече ако знае сили 
те на това крайградско 
селище. Обаче, група ен 
тузиасти, с упорита и се 
риозна работа, са създа 
ли истински ансамбъл, 
който може успешно да 
се представи навсякъде.

Кои са основните каче 
ства на този ансамбъл?

Преди всичко много до 
брият оркестър, в чий- 
то състав са известните ин 
струменталисти: Краси
мир Глигоров, Асен Ко- 
цев, Аца Новков и Вла
димир Донков — неотда 
вна членове на КХД „Ге 
орги Димитров" в Дими 
тровград.

Една от ценностите на 
това КХД без съмнение 
е и фолклорният ансам
бъл начело със солисти
те Саша Колев и Славко 
Миланов и кореографът 
Илия Миланов — опитен 
труженик на фолклорно
то изкуство, бивеш член 
на отделни КХД в Бел
град и Димитровград.

Тук е и вокалната со
листка Славица Гогова, ко 
ято със своите изпълне
ния измамва и най-много

Ива-
из-

димитровградска 
ка. С това 
празнина в културния жи 
вот в Димитровград, кой
то тези дни остана без 
културни събития попъл
ниха самодейците от Го

организатори,

Всичко това не трябва 
да създаде самозадовол- 
ство, понеже край пости 
женидта в областта на 
културните дейности не 
съществува. Още повече 
ако се знае, че те са тък 
мо започнали да създа
ват един истински ансам 
бъл, и че имат покрай из 
вънредния успех и извее 
тни малки пропуски, ко 
ито все пак не намаляват 
стойността на постигнато 
то, а това са: включване 
на народни битови и ду
хови инструменти в орке 
стър, подобрение и до
пълване на репертоара на 
танцовия състав с танци 
от нашия край- Това се 
отнася и за вокалните из-

индол — твърде успешно.
Това КХД, което е съз 

дадено само преди една 
година израстна в истин
ски носител на културни 
те ценности, не само в се 
лото, но и в цялата об
щина. За това говорят 
и последните няколко из 
яви. Изявата в Голямо Ма- 
лово (НРБ) в рамките на 
пограничното сътрудниче 
ство, концертът за числя 
щите се към ЮНА, в но
вопостроения дом на 

ЮНА в Пирот, концертът 
в село Гнилан, край Пи 
рот, както и последният 
(през изминалата седми
ца) проведен в голямата 
зала в Центъра за култу 
ра в Димитровград.

Всеки посетител, който 
имаше желание да посе 
ти концерта в Димитров- 
трад сигурно не се е на

Освен литературни тво
рби — сътрудниците на 
„Другарче" чрез рубрика 
та „Малките журналисти 
съобщават" се заучваха 
към журналистическата 
работа. В повече ог учи
лищата се създадоха уче
нически подредакции на 
„Другарче", в някои от 
които израстнаха добри 
журналисти.

Но през изтеклите 20 го 
дини на възмъжаване 
„Другарче" не беше само 
вестник-информатор. То 
служеше и като помага-

две де
сетилетия на възмъжава
не — „Другарче" 
оживено

разви 
сътрудничество 

и с други вестници и спи 
сания У нас: „Дечйе но- 
вине" в Горни Милано- 
вац, „Йо Пайташ" в Но
ви Сад

пълнители, които в пове- 
чето случаи пеят 
компонирани мелодии, от 
колкото народни, особено 
от Димитровград.

ново- и други.
(В следващия брой: ОТ
викторина :
СЪВМЕСТНИ КОНКУР

до
С. И. — Т. П. СИ)
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ДЕСЕТ ГОДИНИ НА ТИТОВИЯ ФОНД

'■У
ДИМИТРОВГРАД „ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ’ 82"

ЧЛЕНУВАТ ВСНЧКН УЧЕНИЦИ Н 

ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЪРЗАЛКА
Замръзнах стрелките на часовника 
и върнах времето назад — 
сравних два януари.
Размръзнаха се спомените. 
Направих си екскурзия 
из босото ми детство; 
спрях на снежния боаз.
Дървените шейни 
и подвитите прошки 
(що ГОРДО ги наричахме ски) 
на нас, селските дечурлия, 
превръщаха дните в екстаз.

ства на тази институция. 
За тази година е заплану 
вано да бъдат внесени 
390 000 динара.

Както и досега, й зана
пред ще се води постоян
на акция за омасовяване 
на Титовия фонд. Защото 
в Димитровград има още 
много талантливи

от Титови63 ,и„зтеклот° десетилетие стипендии 
са полтота ФН.Д, На ДимитРОвградска община 
са получавали 46 млади работници и деца от

за омасовяване на Фонда.
млади

работници и деца от ра- 
През миналата година са ботнически семейства, чи

се, гра- събрани 515 000 динара; ето школуване ще бъде
организирани- 345 000 динара са внесли много по-лесно и по-успе

оциалистически сили членовете на Фонда, а шно със стипендия от
у Димитровградска общи 170 000 динара са ползува Титовия фонд.
на единодушно подкрепи- ни от солидарните сред-
ха инициативата на ми- ___________
ньорите от Майданпек за „„„-яз — -
основаване на Титов фонд прЕДСТАВЯМЕ ВИ МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗА

ЦИя НА IV-2

ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИ
НИ и трудещите 
жданите и Пързалката — стъкло, 

извор на детските възбуди, 
още е росно цвете

Христина Панайотова в моята душа.
а глъчката —
най-хубава мелодия на ушите.
Из паметта ми пързалката не отива; 
тя продължава!

за стипендиране на мла
ди работици и деца от ра
ботнически семейства. Ди 
митровградската млада и 
все по-числена ГРИЖИ ЗА УСПЕХА Радко Стоянчов

работни
ческа класа тогава почув
ствува значението на ед- Между 19-те първични школа, тоя въпрос ще бъ

де разрешен по-добре. Не 
сме

на такава институция, а младежки органиазции в 
обществено - политически Образователни# център в 
те организации в трудо- Босилеград, 
вите колективи и местни
те общности веднага раз
движиха широка акция и 
извършиха подготовки за 
формиране на Титов 
фонд в общината.

Брезите пъдят нощта 
лампата сънливо гледа

по-малка активност
младежката показали в културно-за- 

организация от IV-2 клас бавния и спортен живот, 
е една от по-активните. Няколко младежа от на- 
Тази младежка организа- шата организация са ак
ция в която членуват 32 тивни членове на ФК 
члена, между които и два „Младост". Участвуваме в 
ма членове на Съюза на различните секции пр цен 
комунистите, свъместно с търа където с дейността 
младежите от останалите си допринасяме за афирми 
организации в училище- ране на извъиучилишна- 
то своята дейност насоч- та дейност.

през прозореца
калта сънува на пътя.

Февруари ми угажда 
V със своите снегове.
У Поисках нещо

на себе си да призная,
*■' * но вятъра храбростта ми взе.

Светлината минава през стъклото 
дави се в косите на нощта 
и плува в ледената вода...

През изтеклото десети
летие хуманната роля на 
Титовия фонд напълно се 
изяви. Няколко десетици 

безсъмнен
ват към по-успешно овла 
дяване на образователно- 
възпитателния процес, 
развитие на културно-за- С ^ 

живот

млади хора с 
талант за определени на
учни области успяха да
осъществят жизнената си бавния и спортен 
мечта благодарение на ма 
териалната помощ, която 
във вид на стипендия по-

Титовия училището, 
относител- За досегашната дей

ност, както и за работата 
в предстоящия период на 
организацията беседвах
ме с Любен Глигоров, 

млади председател на тази мла
дежка организация.

— Успехът и дисципли- 
тях ната са въпроси, които не 

успешно завършиха шко- слизат от дневния ред на 
луването си. . Мнозинство нашата младежка органи 
от завършилите Титови зация. На събранията от- 
стипендианти работят в кровеио критикуваме оне 
Димитровградска общи- зи другари 
на а всички са били от- които показват слаб ус- 
лични студенти. Поиасто пех, а същевременно като 
яшем се школуват 10 сти пример посочваме младе- 
пендианти, а 14 студенти ЖИТе с добър успех. Мо- 
са загубили правото на га да кажа, че благодаре 
стипендия от Титовия ние на всестранно анга- 
(Ьонд защото не са се за- жиране на всички, наши- 
писали в следващи курс. ят клас по успех е меж

ду по-добрите в училище-

... Стефан Манасиев

и по-нататъшното усьвър- » 
Шенствуване на самоупра щ 
вителните отношения в ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕД 

■ - , СЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМотлучаваха 
фонд. В този 
но кратък, но за разви- 

институцията

.

Да се действува 

по-бързо
тието на 
твърде важен период, сти 

на Титовияпендианти 
фонд станаха 46 
работници и деца от ра- 

семейства.ботнически 
Двадесет и двама от ;и

Л. Глигоров
Тъй като през февруа

ри предстои акцията „Сре 
щи на селата" в Димит
ровградска община, ко
ято и тази година ще бъ
де проведена чийто ор 
ганизатор е ССМ, най- 
много разисквания бяха 
посветени именно на та 
зи тема от дневния ред.

Бе казано, че акцията 
вече закъснява, което са
мо по себе си говори, че 
трябва да се действува 
по-бързо.

Не по-малко внимание 
беше обърнато и на ня
кои въпроси, свързани с 
доброволния 
труд през тази година.

Т. П.

През изтеклата седми
ца в Димитровград се про 
веде заседание на Предсе 
дателството на ОК на 
ССМ, на което покрай 
членовете на Председател 
ството присъствуваха и 
председателите на първич 
ните организации на 

ССМ и председателите на 
отделните комисии към 

В разговора Глигоров Общинската Конферен- 
ни осведоми, че младежи ция на ССМ в Димитров- 
те проявяват интерес към град. 
развитието на самоупра- 
вителната и делегатска 
система. Няколко члено
ве на тази организация 
активно участвуват в раз 
лични самоуправителни 
органи в училището.

Всенародната 
и обществената 
щита, таченето на рево
люционните традиции и 
доброволният 
труд бяха и ще бъдат в 
центъра на нашата актив 
пост — изтъкна председа
телят на тази младежка 
организация.

отбрана
самаза-и другарки

младежки

Титовия фонд в Ди- то 
община 

всич- 
всички тру 

От 4035 
3000 са

В Идейно-политическото 
издигане на младите съ
що така е въпрос, който 
повече
нашата младежка органи 

Но в това отноше- 
сме направили 

С откриване на 
политическа

митровгр адска 
днес са запленени 
ки ученици и 
дови колективи 
работещи, 
индивидуални
Ф0НЛа- ЖвГфоидпо- 

увеличават.

Покрай другото присъ 
ствуващите приеха пла
на за работа, а също та
ка и плана на заседания 
та на Общинската Кон
ференция на ССМ в Дими 
тровград.

пъти е обсъждала
над младежкизация- 

ние не 
много, 
младежката

членове на 
сред-

м. я.ства на 
стоянно се
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твърдешеНито едно име 
хой __ це се споменава в докла
дите. Всички имена бяха с псев 
донимите „Вардар и „Ерма . Ед 

раздяла, слсд като пред 
донесе от къши пли- 

с восък, си спомни 
е спо(14) ва пред 

варително
за ои"шо. В едно ,писмо

«™

и Шандор бяха Радостни. Нащсе
тне, за "^^„.цнкретно. Пликът с ха нещо по-конкрехт/. личе
печатания восък, на които-^ите 
ха инициалите И. 1. и- 
бяха технически докарани, V Р 
сени с редица допълнителни шар 
ки Можеше да се предположи, 
че водят потекло от щемпела въР 
XV червения восък. 111Аипр.- Къде да намеримшщемпе

има

Вардар« и »Ерма« в действие»

„ имо-гя След това имаше сведе- 
ДРАГАН и не беше нужно да Даскалът след това според го ция!а„. които са арестувани

ягяяжяъяг&дз;. вжа^ос^То^Гк^соъдсре ^ “
^°тнеЧетр“бдаГ»аеНк0а^ "“ТУЛави изписани ше „ —ления^в^ня" ме“ 
е станало с Димитър. печатани букви, се посочваха дан е”н!, тогпслтвия Едва след дълго

— Как го намерихте? — инте ни за политическата обстановка та в -Югославия- Д
ресуваше се даскалът. — Сега ще __ 
се уверите, че съм говорил исти

на? — беше неспокоен 
Хора с подобни инициали 
много. осведомим в поща- 

колети и други— Ще се
работи°1т г^нето за приемане на 
пратки, които се запечатват — ох 
рабри се Станко. Собственикът 
на този щемпел вероятно 
ползвал и друг път при изпраща 
не на колети по пощата.

Пощенският служещ, 
работи на гишето за "Риеманена 

без много да се мисли,

Сталин почина, но нормализирането на 
отношенията беше далече

ната-.
— Ние и досега ти вярвах 

ме — му каза. Шандор. — Нима 
иначе би бил свободен. Дадохме 
ти дума и ще си устоим на ду.- 
мата След смъртта на Сталин през март 1953 година се стип« ДО 

незначителни промени в политиката на СССР и другите ТР _ 
спрямо Югославия. Към края на лятото на 1953 година по 
циатива на Москва се стигна до размяна на посланици. След т 
същото поискаха Унгария и България.

койтоДоволен, даскалът се разпри
казва:

— Много ми се иска да зная 
псевдонимите колети

ка3а_ Този щемпел използва ху
дожникът Петров. Ежедневно при 
емам негови пратки... Всяко пис
мо в което изпраща увеличени 
фотографии подпечатва върху чер 
вения восък с този щемпел.

Помолиха пощенския служещ 
първата пратка, която Петров из
прати да задържи зарад сравне 
ние с щемпела и ръкописа. Може 
би даскалът ще го познае?

Художникът Иван Петров, от 
баща Тодор. Ето ги инициалите 
И. Т. П.

Дали тук се крие ключът за 
разкриването на случая? Дали 
зад наглед незаинтересования, до 
бродушен и весел художник на- 
туршчик. преподавател по рису
ване в тукашното училище, се 
крие лицето което изпраща твър 
де важни данни на чуждестран
ната разузнавателна служба. Да

.дай“"®
или се касае за повече лица, 
свързани с шпионска верига?

Възникваха много, на които 
отговори. 
ВРЪЗКИ

кой се крие зад 
„Вардар" и „Ерма"...

Изведнаж той замълча и сму 
тено погледа в Шандор, докато 
той разменяше поглед с Драган. 
Даскалът сетне продължи:

— Не ви казах, нямах кога, 
защото веднага бях арестуван, а 
по-късно ми беше неприятно. Ще 
си помислите, че ви лъжа... Един 
плик, който този селянин ми до
несе, аз го отворих. От любопит- 

Имаше няколко докла-

Обаче развилата се машинерия на целокупната система в ин 
борбата против Югославия, трудно мо-формбюровските страни

жеше бързо да спре. -
След смъртта на Сталин на югославската граница броят

чари и по-нататък се стреляше. Дълбоко на югославска тери ор 
24 ЮНИ 1953 година, трима албански диверзанти убиват нашия 

Божко Жилович. В същи» ден български гранични орга-
на наша територия

в

на

ството...
да. Два бяха подписани с „Вар
дар" и „Ерма"...

— Но пликовете са били зат
ворени, запечатани с восък, така 
ми каза — малко сърдито добави 
Шандор — как след това ги зат
вори.

граничар
при Ново село в Струмишка околия минават 

и убиват граничаря Антон Хлебец.
Ни по-късно, когато започнаха да пристигат 

шчов, диверсантската и субверзивна дейност 
диверсант от България в района на Пирот бива заловен и в сеп
тември на 1954 година!

Все пак, някои вести, пристигащи от 
През април 1953 година в Москва беше арестуван шефът на след
ствената служба към Министерството на държавна сигурност Рю-

всемогъщия ш^Ф 113

ни

-----писмата на Хру-
не прекъсваше. Един

— Огштах восъка да сваля с 
нож, но при това пликът се скъ
са. Когато прочетох съдържание
то, а сложих хартиите в друг та
къв, син плик. След това го залях 
с ВОСЪК-

СССР охрабряваха.

мин. Това беше само увод в арестуването на 
полицията Лаврентий Бери, който през декември 1953 година беще 
осъден на смърт и разстрелян. Заедно с него бяха разстреляни още

лиV,

— Имаше ли върх\&восъка ня 
какъв шемпел, отпечатък...?

След като поразмисли мал
ко даскалът отговори:

— Да, имаше нещо... Впро 
чем, този плик се намира у до
ма, ше го донеса..

6 негови сътрудници.
«яколко размишле„ие0мдаск^ътиси спом- да се т

места в Маке- те ^ следпащия ^рои.
в града и околността, 
имена на хора, които се намират ни. че се 

постове. техните пие и още някои 
във връзка с Резолю дония.

на ръководни 
становища

АКЦИЯТА ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В ООСТ „ДИМИТРОВГРАД”ТАЧЕНЕТО НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ 
В СУРДУЛИЦА

ХУМАННОСТРАБОТНИЦИТЕ ПЪРВИ I ПОЗа аамапнци -15 милиона динара
Общинската организация 
на Съюзя на бойците в 
Сурдулишка община пола 
га големи грижи за та
ченето на революцион
ните традиции от Наро 
доосвободителната бор
ба. Бойците редовно ор 
ганизират срещи с уче
ниците от основните и 
средните училища, при 
които им разказват за 
важни събития от 
за героичната борба на 
югославските партизани, 
водени от ЮКП и Тито.

Изграждането на памет

ници и други възпоменате 
лни обекти е важно зве
но в пазенето на спомени 
за борбата на жителите 
от Сурдулишки край сре 
щу фашистките окупато 
ри. До 1985 година за 
изграждането на паметни 
ците ще бъдат изразход 
вани 15 милиона динара. 
Между другото, в Сурду- 
лица ще бъде построен 
Възпоменателен дом, а в 
повече села ще се постро 
ят възпоменателни чешми, 
плочи и пр.

Арсов, който досега 31 
път е дал кръв, Георги 
Николов — 27 пъти, Пе
тър Ставрев — 18 пъти, 
Сватия Иванов — 23, Ран 
гел Филипов — 26, Нико
ла Петров — 26 пъти, и 
т.н. Списъкът е дълъг. 
Все пак остава фактът, че 
благодарение на тези и 
такива хора са спасени 
много животи.

Здравния дом да 
стерилни бутилки понеже 
просто неочакваше толко
ва голям брой кръводари 
тели.

вземеАкцията по кръводаря
ване само е една от гол
емия брой хуманни ак
ции, но сигурно че няма 
сгрешим ако кажем, че 
е и най-хуманната сред 
хуманните акции. В Ди
митровградска община, а 
особено в ООСТ „Димит
ровград” в акцията по 
кръводаряването се 
тигат твърде 
резултати. Тази организи 
рана акция е в ход от 
1963 година и от година 
в година се отчитат нови 
рекорди. Само няколко 
примера: през 1979 годи
на кръв са дали 86, през 
1980 година 126 и през ми 
налата година 165 работни

В списъка на Светозар 
йованович, дългогодишен 
организатор на акцията 
по кръводаряване в та
зи ООСТ в момента има 
610 работници—кърводари 
тели. Мнозина от тях са 
носители на обществени 
признания. Петнадесети
на души са получили зла 
тни часовници, тъй като 
дорбоволно са дали кръв 
15 пъти, осем души са 
получили Златна грамота 
на Червения кръст, давай 
ки двадесет и повече пъ
ти кръв, над 70 работни 
ци са носители на Злат
на значка за десет кърво 
дарите лни акции и пр.

Всред рекордьорите 
трябва да изтъкнем Иван

пое 
значителниНОБ,

Значителна роля в акци 
ята имат и няколко ли
ца, които с години се 
грижат за организиране 
на същата. Много пъти 
списъкът с имената на 
кръводарителите и с кръ 
вните групи бяха послед 
на надежда за спасяване 
на нечий живот. В голям 
брой случаи ценната те
чност пристигаше в прав 
момент, на право място, 
с което солидарността се 
потвърждаваше на дело.

С. Ми кич

Възобновете 

абонамента си 

за в. „Братство"

ци.

Колко това е над пла
на показва и фактът, че 
общинският план с послед 
ната акция (проведена на 
29 декември миналата го 
дина) в тази ООСТ е уве
личен с 2/3, т.е. че екипа 
жът за транефузия на 
кръв от Ниш трябваше от 3. Милев
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СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИ НА

НЕ ЛИПСВА ГРШ 31 ЗАСТРАШЕНИТЕ СЪВЕТЪТ НА ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА 
НИРО „БРАТСТВО”

на заседание от 30 януари 1982 година взе 
решение да публикува

зени лйГКуШИТе °Редства за лични 
зени лица по отношение «а миналогодишните

Самоуправителната 
щност на интересите по 
социална защита и Цен
търът по социална рабо 
та в Сурдулица през на 
стоящата година са си 
поставили твърде отгово 
рна обществена задача: 
да се стараят за деца 
без родителска грижа, де 
ца и младежи с наруше 
но психофизическо раз
витие и за защита 
стари и изнемощяли, 
без средства за живот ли 
ца. Всъщност провеждай 
ки социалната

видове защита на социално
са увеличени с 18,8 на сто

угро Конкурсоб- за тях ще осигуря- 
застраховка, която 

съгласие с на 
обществени изис-

рантирания личен доход 
в общината. В случая та 
зи основна помощ през 
изминалата година в об 
щина е възлизала на 1250 
динара.

Имайки предвид, че со
циално угрозените лица в 
общината от ден на ден 
се увеличават, то пред 
СОИ, Центъра и местни 
те общности изпъква въ 
просът: как всички нуж- 
дащи се лица да получа
ват социална помощ, ко 
гато средствата, с които 
разполага СОИ не могат 
да задоволят всички ну
жди. Обаче имайки пре 
двид запазването на жи 
зненото равнище на граж 
даните, ползуващи соци 
ална защита и създаване
то на условия за укрепва 
не на тази защита през 
настоящата година, СОИ е 
запланувала да отдели 
6 060 828 динара. Тези 
средства по отношение на 
миналогодишните са уве 
личени с 18,8 на сто, а 
само за постоянна и мо
ментална помощ, както и 
за настаняване на угрозе 
ни лица в определени до 
?лове ще бъдат изразход
вани 3 248 .348 динара.

В. Б.

ват
Да бъде в 
шите ЗА ЖУРНАЛИСТ-ДОПИСНИК в Димитровград.

Кандидатите трябва да изпълняват след
ните условия:
1. Да имат виеше или полувисше образование,
2. Да знаят солидно български език,
3. Да са югославски поданници.

Документите се представят в Издателство 
„Братство" — в срок от 15 дни от публикува
нето на конкурса.

Кандидатите подлежат на проверка. 
Молбите с необходимите документи се

хвани# и да 
запазване на

осигуряват
жизненото

им равнище.
Въпреки и съществува

щите трудности на Цен
търа по социална работа
(чувствува 
на педагог и 
през
той е полагал усилия 
оправдае 
то си.

Различни видове социал 
на защита (постоянна и 
временна парична помощ, 
помощ в натура, общест 
вена прехрана, школува
не и пр.) са ползували 
около 1350 лица. За всич 
ки пък видове помощ са 
заплатени 3,5 милиона ди 
нара. От целокупното чие 
ло ползуващи социална 
защита, 250 лица (включ 
вайки носителите на соци 
алната помощ и членове
те на семейството им) са 
получавали постоянна па 
рична помощ и за същата 
Центърът е заплатил 2,7 
милиона динара. Да изтъ 
кнем и това, че постоян
ната парична помощ въ 
злиза на 50 на сто от га

се и липсата 
психолог) 

изтеклата годинана
а да

изпращат на следния адрес:
Издателство „Братство", Ниш, Кей 29 де
кември 8.

съществуване-

политика

ЗА БЕЗРЕДИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРАТ ДИ 
МИТРОВГРАДСКИТЕ ГРОБИЩАДИМИТРОВГРАД:

ПО СЛЕДИТЕ НА 
НЕРЕДНОТО Изход трябва 

да се намериСватбени
хора
или няма да бъде в унисон 

със социалистическото 
строителство.

От множество факти,

Една поговорка казва:
„Ако искаш да разбереш 
културата на хората — 
първо, което трябва да 
направиш е да надникнеш 
в гробищата им. Прило
жим ли тази поговорка 
за димитровградските гро 
бища, едва ли ще може 
нещо положително да се 
каже. Гробищата са в 
такова положение, че се 
поставя въпроса: дали 
изобщо имаме нужното 
уважение към хилядната то се ползува без да се 
маса наши съграждани, 
близки и далечни родни
ни, които там са на вечен 
покой.

Нашият град от освобо 
ждението насам е напра
вил истинска революция 
във възобновяването или 
изграждането на редица 
обекти, с които Димитров 
градчани основателно се 
гордеят. За съжаление, 
почти никой — самоупра 
вителня организации и 
органи, местни общности, 
трудови организации 
под. — нищо не е пред
приел по отношение на 
гробищата. Всички са се 
отнасяли и се отнасят 
определен резерв, сякаш 
се страхуват, че ако не
що се предприеме

движение?
ще споменем някои: гро
бищата не са парцелира
ни, не съществува ника
къв план за - естетичност, 
няма нито една пътека, 
починалите се' погребват 
в безредие и без план... 
Единствено — гробовете 
са по посока изток—за
пад. Всяко свободно мяс-

Никой не е про
тив сватбите и сват
бените хора. Но ед
вам ли съществува 
друг град в нашата 
страна, където сват 
бените хора толкоз 
много да пречат на 
движението, както 
в Димитровград. В 
Димитровград весе
лите сватбари твър 
де често са причи
на, че в най-спешни- 
те случаи, когато в 
автомобилите се на 
мира болен човек, 
тук пред хотел „Бал 
кан" трябва да се 
чака по половин час, 
докато хорото не 
се изиграе!?

Ръка на сърцето, 
работата не е опря-

ТЕЗИ ДНИ В гоиндол

Курс за домакини
държи сметка, за съседни 
те гробове. Из гробища 
та може да се движи са
мо с прескачане през 
гробовете, а високата тре 
ва, търнаците, дивите ово 
шки и изобщо .джунгла
та" затруднява и това 
движение. Има още змии, 
гущери, таралежи, куче
та и котки—скитници... С 
една дума — пълно безре-

Тези дни в село Гоин 
дол, край Димитровград, 
в организация на Съюза 
на социалистическата мла 
деж в Димитровград, се 
провежда курс за домаки

педагогическо училище за 
икономика на домакин
ството в Земун. Помощ 
на студентката оказват и 
патронажии сестри от Ди 
митровград.

Както можахме сами да 
се уверим, курсът е пре
дизвика:! голям интерес 
у гоипдолските домакини, 
които след свършването 
му ще бъдат по-обо- 
гатени със знания от об 
ластта на домакинството

ни.
Споменатият курс се ор 

ганизира в рамките 
осъществяване 
та за домакинско образо 
вание и здравно възпита
ние на село.

Програмата е изготвена 
от страна на Кооператив- 

съюз на СР Сърбия, 
конфе-

на
програма

дие.ла до там, че няма 
сватбарите От 

„Балкан" да играят. 
Изглежда, че причи 
ната е тази. че ако 
хорото се играе вън 
от главната 
(„Маршал 
„чаршията" 

да види как „хуба
во" се играе 
облечена 1

Възпоменателната кост-къде
ница, намираща се в на- 

и чалото на гробищата е 
построена към края на 
миналия век от някои ца 
рибродски свещеници.

^ Сега е разкопана, въпре
ки доста интересната ар 
хитектура. Стените са ве- 

то че руинирани.
— Пътят към гробищата 

също е в окаяно положе
ние. Някои казват, че уж 
Георги Гайдаров —Жорж, 
преди да умре с теста- 
мент завещал на общи
ната 23 милиона стари ди 
нара за да бъде поправен 
пътят. Може би е истина, 
но пътят си остава същи 
ят. Ограда няма, няма 
гробари, пазачи... Единст 
вено, с което може да се 
похвалим е, че общността 
по комунални въпроси и 
комуналното предприятие 
през есента (миналата го 
дина) построиха съвремен 
на капела.

и здравеопазването.
Да припомним, че през 

подо-ния
Републиканската 
ренция на Съюза на соци 
алистическата младеж на 
Сърбия. Същата се осътце 
ствява с помощта на сту 

в Полувисшето

изминалата година 
бен курс бе организиран 
и за домакините от села 
та Белеш и Лукавица.

улица
Тито")

няма

как е 
булката,

или пък как кума
та може хубаво да 

Нима

Т. П.денти

се провикне... 
съществува друго об 
яснеиие че * тъкмо 
там, където ежеми 
нутно минават де- 

автомобили с 
регис- 

номера,

ЛЮБОПИТНО

Имвната на моретата по цвета на водата ...
сетки
най-различни 
трационни 
димитровградчани са 
избрали да 
хоро, което често пъ 

тол

ГУЩЕР, КОЙТО ЛЕТИ(453 000 кв. километра) е 
наречено 
цвят, който се получава 
поради изобилието на дре 
бни водорасли с червен 
цвят и частици прах, кои
то вятърът донася от Си- 
иайската пустиня»

Жълто море (417 000 кв. 
километра) 
цвят поради хумуса, кой
то най-напред оцветява ре 
ката Хоаихо, а след това 
и самото море чрез води
те, които тази огромна 
река внася в това море.

От 56 морета на земна
та повърхнина само чети
ри морета 
името си по цвета на во
дата, които се различават 
от обикновения син и зе
лен цвят на морската во-

червенияпо
На Малезийския архи

пелаг живее огромен гу
щер, който туземното на 
селение нарича „летящи
ят змей”. Гущерът скача 
от дърво на дърво и ле
ти във въздуха, ловейки 
при това пеперуди, с ко
ито се храни. При лете
жа му помагат два стра
нични „парашута”, подоб 
ни на крилата на прилеп. 
Летящият змей ие е само 
с необикновен облик, но 
и цвят: грбината му е 
ярко червена, коремът зе 
лен, а „крилете” жълти.

са получили
играят

ти продължава 
коз дълго, че е дое

на болния, 
който чака в автомо 
била да се случи и 
най-лошото.

Ползата 
капето на 
те е . 
заш.ото
винаги по-силно 
чува от 
на болно

татъчно
да.

Тези четири морета са: 
Бяло море (90 000 кв. ки
лометра) с пенлива вода 
с бял цвят, Черно море 

километра),

от натис 
клаксони 

равна на нула, 
акордеонът

жълтима
Очевидно, налага се в 

най-къс срок да се на ме 
ри изход и гробищата 
да се уредят така, както 
подобава на едно такова 
място.

се
(411 000 
получило името си пора
ди тъмния Цвят на свои
те води, а Червено море

кв.и-ьшкането
чакащия

пътник. Т. П. Кирил Трайков
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МОЛЯ. БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

1Е „ПОВТАРЯТ"
Общинската
обсъжда съ- 

и поч- 
изпит

съвет наИзпълнителният

■ 55Л»поправителен
гледат добре ра-

скупщина 
стоянието на 
ти винаги изпраща на 
някои продавачи, които не си 
ботата.

Майка пита дъщеря си.
каза твоятЕ, и какво 

поклонник? не мислят
„повтарят'.изглежда 

А все пак не
Тези продавачи 

държат този изпит.— Днес каза, че мечтае 
семеентихза спокоен, ПО-ЛЕШЖИВОТ.

— Ох, дъще бъди внима 
него! Струва мителна с

един хотел.

се, че той е женен.

ПОМИЕ — Представяш ли си,
ме лиши отдиректорът

За кве ли бруЬе и незгодийе несъм ви и 
я казувал, ама за овъкве що чу са да ви 

сечам се да сам ви оратил некигъш. 
Слушете са за първуту бруку, що се деси 
тия дни у Димитровград — у онуя вабрику

СПОРЕЦ ЧЕСТИТКАТАпремии, защото през ра
ботно време съм отишъл

кажем не на мач.
„Ниш-експрес",

автотранспортна
Ниш беше печатана 

„ЧЕСТИТА

— А той откъде знае то В новогодишния брой на 
на едноименнатава?кудето шийу дрейе. вестник 

трудова организация от 
следната новогодишна 
ТЕЖКА 1982".

— Седеше до мен.
Нели знайете дека они у туя вабрику ода- честитка:

мен-вечим си имаю свою мензу, е там у
изпитат това има- 

За пътуване до Ниш с
Възможността първи да 

ха димитровградчани. 
автобуса на „Ниш-експрес" им е нужно кюм- 
бе и нарамък дърва, а от „Експрес" съобща
ват, че цехът в Димитровград може да бъде 
закрит.

— Струва ми се, че же-
деси на мойега доброга прийателя. Била га 
жена у мензуту та га разтурила оди бой. Ино 

длайе на йезик, нели знайете

да се разве-на ми иска
дем.

— Защо мислиш така.'я немам млого
дека си све казуйем, ама са дека ми тия 
бийеният приятел, а жената па роднина на 
йедного другара на мойетога сина, затова и 

споменуйем. Важно ие
знайе дека йе жена била мужа. Он

она

— Вчера доведе на гос
ти у дома приятелката си
Жени.

— Е, и какво?нойното име нема да ХУМОРЕСКА
да се
вой измъкнул столицуту у мензуту и 
друснула саглам, ама ка се дигла све га уте- 
пала, роба църнога. Ама и он що се закача 
куде му нейе место. Е за туя бруку доста, а 
са да ви кажем и за другуту па да идем у 
дрва догорше, а йа се замлачуйем, кои замън 
стану, Стания, че ме утепа.

— Как какво? Ти не мо 
жеш да 
колко е красива Няма да доживееси представиш 

Жени.

най-бедният сезастанал 
лянин в селото:

— Дядо господи, кога 
ще асфалтираме нашия 
път до града?

Вместо да му отговори, 
бог се разплакал.

— Защо плачеш, дядо 
господи ? 
питал беднякът.

— Асфалтирането на ва 
шия път и аз няма да 
доживея!

В една неделя в сел- 
молили 

средно бо- 
най-бедният селя-

*
ската черква се 
най-богатият, 1 _ 
гат иСъдията пита свидетелка

та на колко години е.
— Неотдавна наближих 

тридесетте — кокетно ка
за тя.

— И какво ви задържа 
насред пътя? — сухо пи
та съдията.

Йедън мой приятел, нечу да му споминям 
името и он ми приятел, (поче и я ко сви). 
По професию йе шовер у димитровградско 

йе млого интересан. Он па 
нанадоле

нин в селото.
— Дядо господи, кога 

ще си купя комбайн? — 
попитал най-богатият.

— Никога! — отвърнал
предузече, тия дни 
синдрак отишъл с камионат негде 
за робу. Ка стигне там и отвори камиончето 
има кво да види — робата щу Ьу бил дока- 

нестоварена, а он

учудено по-
бог.

— Ще ли доживея да 
си изора нивите с трак
тор? — попитал средно 
богатият селянин.

— Няма да доживееш! 
— късо отговорил бог.

Най-сетне пред олтара

рал преди три дъна
да товари другу. Айде са доста па у 

друЬият петак че ви разправлям йоще. ___
отишъл

* (Народна) 
Разказал: Н. Кърнулович 

Мало БаванищеВисокоговорител на град
ския плаж съобщава:

— Дамата с червеночер 
вения бански, заповядай
те в съблекалнята. Забра
вили сте си бикините.

АФОРИЗМИ
* Светът остава на младите. Ако пристанат да 

остареят.
* Обещаваше ни планини и долини. За себеш

си оставяше кули и градове.
Съществуват хора, които лесно губят — чуж
ди глави.

* Принуден на борба отблизо, врагът си слу
жи и с целувки.

— В какво се изразява 
при вас загубата на па
мет?

— Все забравям, 
имам жена...

*

че
Зоран Ранкич
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