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С ушл* т преждата 
м С«ПО Й«сн Шрт»
Тите от 14 фепру- 
цм 1975 г. Издател
ство „Братство" • удо- 
стоом с Орден Братст
во и единство със сра- 
Бъреи венец м особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на Братството и 
единството между на-

♦гароаност а са>в .югаслжяиа..?»
ГОДИНА XXII - БРОЙ 1046 * ■кради и наро-5 МАРТ 1982 Г. * ЦЕНА 3 ДИН.

Тази година„ се навършват 40
години от основаването на Анти
фашистки я Фронт на жените и
кон^ерВенодяНев "знакГ нГ“ 
юбилеи чествуваме — Осми март, 
празника на жената.

Смиля МАРЧЕТИЧ ческите възможности и на жена 
та—майката*

Осмомартовските събрания са 
удобен момент и за укрепване на 
задружността, братството и един
ството. изява на готовност за про 
дължаване на борбата за мир и 
равноправни икономически и по
литически отношения между на
родите и държавите.

Това е и момент за тачене и 
развитие на революционните тра 
диции от НОБ. Тези дни ще тряб 
ва да си припомним за славните 
героини от Народоосвободителна 
та борба и революцията и да из 
кажем пълна подкрепа на движе 
нията, борещи се за свобода и не 
зависимост, против расовата дис 
криминация и колониализма и не 
околониализма, а за необвързва- 
не, за което се бори Югославия 
и което е залог за траен и спра
ведлив мир и прогрес в света.

С чествуването на Осми март вър 
ху тези основи ще се изрази кла
совата същина на празника като 
голям, празник на революционно
то работническо движение и съ- 

на нашите самоуправител- 
социалистически определения-

Празникът на женатаАнтифашисткото___ движение нажената възникна и се разви под 
ръководството на ЮКП. То беше 
израз на идеята за еманципация 
на жената. Наравно с мъжете и 
жените се бориха в революцията. 
Със силата на своята принцип- 
ност. идейна яснота и револю
ционни средства за бъдещето и 
с топло човешко чувство 
Тито даде изключително 
принос към Създаване на пълно 
равноправие между мъжа и жена 
та в нашето самоуправително об
щество. И днес субективните об
ществено-политически сили дей- 
стуват по посока на създаване на 
още по-добри условия за пълно 
равноправие между двата пола.

В днешна самоуправителна 
социалистическа Югославия е въ 
ведено задължително обучение, 
здравна защита на целокупното 
население, а специално на майка 
та и детето, изградени са много

учреждения, в които се полагат 
грижи за децата. И с нашата Кон 
ституция е установено пълно рав 
ноправие между мъжа и жената 
във всяко отношение: в труда и 
възнаграждаването, в семейство
то и извън него.

Намираме се пред делегатс
ки избори в Скупщините на об
ществено-политическите общнос
ти и самоуправителните общнос
ти на интересите. Пред нас са съ 
що и подготовките за Дванадесе
тия конгрес на СЮК и Деветия 
конгрес на СКС, в които и жени
те. наравно с мъжете, трябва да 
дадат своя принос в осъществява 
нето на набелязаните задачи.

Приносът на жената в повише 
нието на производителността на 
труда и по-широкото й включване 
във всички видове на обществено 
договаряне и решаване, ще съДей- 
ствува оше по-бързо да се раз
решават някои жизнени въпроси 
и неразрешени проблеми, като 
още по-пълно се използват твор-

ДР-
ГОЛЯМ Основата за чествуване на Ос 

ми март 
ник на жената — специално в та 
зи юбилейна година, е чествува 
нето
във всяка среда трябва да се да

международния праз

да има трудов характер:

ва принос към укрепване на соци 
самоуправлениеалистическото

във всички области на живота и 
труда и в борбата за осъществява 

икономическа шинане на задачите от 
стабилизация. ни

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СКС

НГЯШДШИА РЕАЛНА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА
са постигнати очакваните 
резултати. Не заради

е добра като 
система, но зарад това, че 
непоследователно я прове
ждаме. А непоследовател
ни, преди всичко, сме ние, 
членовете на Съюза на ко 
мунистите.

защото, както подчерта 
Галович • — сътресенията в 
икономическия живот на 
ложиха нови грижи. За
трудненията в икономика 
та и в делегатската систе
ма се решаваха на отдел
ни коловози.

* ДУШАН ЧКРЕБИЧ — КАНДИДАТ ЗА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА СКС

то
ва, че не

Целокупната работа на Съюза на комунис- 
Сърбия между двата конгреса носи пе- 
подчертана грижа за икономическа ста-

тите в
чат на
билизация на обществото — беше изтъкнато 
между другото на състоялото се на 26 февруа- 

Централния комитет на Съю- 
колко

комитетЦентралният— След нас са осем го- 
в развитието 

система:

ри заседание на
за на комунистите в Сърбия- Какво и 
е постигнато в тази област, окончателна оцен
ка ще даде партийният конгрес, но тази оцен- 
ка трябва да бъде реална. Защото, както не е 
вярно, че всички затруднения, през които ми
наваше обществото в икономическия живот са 
били неизбежни, също така не е вярно, че 

бъде по-инак и по-добре.

прие проектоотчета и взе 
решение този 

' да се разпрати по първич 
на Съю

дини опит 
на делегатската 
това не е нито дълъг, ни-

документ

ните организации
комунистите на об-

време 
на изводи

то къс период от 
за извличане 
— изтъкна Сима йовано- 
вич — но факт е, че не

за на 
съждане, което да 
дължи до 15 април.

про-

всичко е могло да

са, обществото все пак за
пази стабилността си.

ИЗБОРИТЕ

Централният комитет обсъди и информа
ция за досегашната изборна дейност в първич- 

организации на СК и общинските органи
зации на СК в Сърбия- Както по този повод 

Будимир Вукашинович, по демократи
чески път в кандидатирането и утвърждаването 
на предложения за кандидати са изпълнени ос
новните изисквания във връзка с участието на 
непосредствените производители, 
ските производители и жените. В 
състав на общинските комитети на СК, напри
мер, три четвърти са нови членове, 38 Па сто 
работници, а 15 на сто селяни Жени има общо 
19,3 на сто.

От 98 кандидати за секретари на председа
телствата, 75 досега не са изпълнявали профе
сионално нито една партийна длъжност,

В Съюза на комунистите — 
на заседанието — днес има 
което е с 27 на сто в попечс, отколкото в края 
на 1977 година. За непълни четири години ~ъ”' 
зът на комунистите нарастна с над 191мдш ду 
ши.

В областта на икономи- 
стабилизация, фа-ческата 

ктически, се изразяваха 
изтеклите четири го 

противоречията на 
обществено разви- 

Множество труднос- 
неочаквано,

— Обща оценка е, че 
през изтеклия период се 
стигна до засилване роля
та на държавата в уреж
дането па икономическия 
и стопанския живот — ка 
за Галович. 
да отговорим на въпроса 
какво спира 
мото развитие на самоуп
равлението, не можем да 
оставим пострани практи

ка подчертаната дър- 
намеса в иканоми-

нитепрез 
дини в 
нашето изтъкна

Кандидат за председател 
на ЦК на СКС: Душан 
Чкребич

тие- 
ти изникваха селскостопан-неща наис-за множество

бяхме неподготвени, 
отговори на от- 

давахме

Ако искаме предложения
тина 
така че и ва е причината, че тежи- 

общественатапо-нататъш- нащето
мощ не е поместено в пол 
за на работническата кла-

въпроси
или с по-годя-

делни 
с по-малко 
МО закъснение. Но въпре
ки това, както в уводно- 

заседа-
са.

ката
то изложение на

на ЦК на СКС под-
Галович,
на про-

И по отношение по-на- 
татъшното развитие на по 

система не 
нап-

жавна
ческите отношения, и във

с това със свърза- литическата
поли- се е отишло много

нието беше изнесено 
904 390 членове,Шпирочерта

при обсъждането
политическия До

на Цен

връзка
пата доминация па 
тиката над икономиката. ред. Остана, именно. 
Тенденции от този вид се

поекта на 
клад 
тралния 
ните
СКС между двата коигре-

инерция, оня стар тип на 
бъ- отношения, който имахме

от дейността
и основ-комитет вместо даповтарят —

изтласквани —
нахарактеристики преди миналите конгреси,и то-дат



НАС I3 И У[~Тто СВЕТА

НакраткоЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СЮК

ШИШАНЕ НА СТОПА
НСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Гърличнав в Твкво, 

Даланц в
МОСКВА: В отговора на 
писмото на японските пи
сатели, който ТАСС пуб
ликувал на 1-ви т.м., Лео
нид Брежнев разкритику
вал САЩ поради надпре
варата във въоръжаване
то, като изтъкнал, че 
СССР никога не е бил не- 
ен инициатор. Той опове
стил, че СССР е готов да 
ликвидира своето ядрено 
оръжие при условие 
всички други 
които го 
това.

БЕЙРУТ: Членовете на по 
средническия комитет 
Ислямската конференция 
днес ще се срещнат в сав # 
дитския град Джеда, опо
вестява агенцията КНА.

Деветте членове на коми
тета, който е формиран 
преди 14 месеци, подроб
но ще разработят предло
женото споразумение за 
окончаването на 17-месеч- 
ния иракско-ирански кон 
фликт. Според предложе
нието на споразумението, 
което е произнел генерал 
ният секретар на Ислям
ската конференция Хабиб 
Шати, би било обяв6~> 
примирие и иракските си 
ли би напуснали иранска
та територия-

споменато движението на 
необвързаните страни. И 
двете страни оцениха, че 
прекратяването на надпре 
варата във въоръжаване
то и възобновяването на 
детанта са основните пред 
поставки за разрешаване
то на противоречията в 
международната общност.

В началото на седмица
та членът на Председател 
ството на ЦК на СЮК д-р 
Александър Гърличковпре 
бивава в Япония- В столи 
цата на тази страна Гьр- 
личков се срещна и води 
разговори с ръководите
лите на Японската кому
нистическа партия.

Представителите на две
те партии взаимно се ин
формираха за вътрешната 
обстановка в своите стра
ни и размениха мнения 
във връзка с външните 
политики на своите пар
тии. В разговорите е из
разена загриженост пора
ди влошената междуна
родна обстановка и засил
ването на надпреварата 
във въоръжаването.

Гърличков и неговите 
домакини подчертаха, че 
демократическите и прог
ресивни сили в света тряб 
ва още по-активно да се 
противопоставят на по-на
татъшното изостряне на 
международните отноше
ния. Между тези сили е

* ДОГОВОРЪТ ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА 
ПРЕДВИЖДА СТОКООБМЕН И УСЛУГИ НА 
СТОЙНОСТ ОТ 400 МИЛИОНА ДОЛАРА

автомобилната 
Предстои 

заводи 
застава" от

ако 
държави, 

имат направят
На 27 и 28 т.г. в Ниш то , и на

стопански промишленост, 
и българска автомобилните 

„Дървена
Крагуевац да доставят за 
пръв път на НР България 
около 1000 леки коли, 
след което ще се задъл- 

НР България Христо Хри бочат икономическите от- 
стов. Двете делегации во- ношения в този отрасъл.

Базата на по-нататъшно 
то стопанско сътрудничес 
тво между двете страни 
трябва да бъде кооперира 
нето,

се срещнаха 
югославска 
делегации, оглавявани от 
съюзния секретар за вън
шна търговия на СФРЮ 
Метод Ротар и министъра 
на външната търговия на

Членът на Председател- 
СЮКството на ЦК на 

Стане Доланц пребивава в 
Рим по покана на Центъ*

на

ра за изучаване на между 
народната политика, един 
от по-известните научни 
институти на Италианска 
та комунистическа пар
тия- Доланц изнесе лек
ция във връзка с актуал- 
ното политическо и иконо 
мическо развитие на Юго 
славия и за подготовките 
за Дванедесетия конгрес 
на СЮК.

Доланц се срещна и с 
генералния секретар 
ИКП Енрико Берлинугер 
и останалите ръководите
ли на ИКП.

диха разговори по задъл
бочаване на югославско- 
българското 'стопанско съ
трудничество-

Според договора тазго
дишният стокоомбен тряб взаимно представяне на 

трети пазари. Двете деле
гации изразиха готовност 
да се задълбочава сътруд- 

в машинната;

специализацията и

ва да достигне сума от 
над 400 милиона долара в 
двете посоки, а досега са 
сключени договори за око 
ло 160 милиона долара. 
Оттук произтича необхо
димостта от ускоряване 
на стопанското сътрудни
чество, което както оцени 
ха двете страни и изрази
ха задоволство, се разви
ва в прогесивна насока. 
Посочиха се редица неиз
ползувани 
за разширяване на Това 
сътрудничество.

Сравнително висока сте 
пен на сътрудничество е 
постигната в областта на 
машиностроенето и елек
тронната 
но както подчерта съюз
ният секретар Метод Ро
тар, благоприятни 
жности има и в областта 
на корабостроенето,

ничеството 
електронната, 
та промишленост, корабо
строенето и в останалите 
стопански отрасли, за ко 
ето предстои да се подпи
шат в най-скоро време 
конкретни договори меж 
ду заинтересованите сто
пански организации, 

възможности зи договори в бъдеще тря
бва да придобият харак
тер на дългосрочно сътру
дничество.

химическа
на

□ БИТИЕ НА СЕДМИЦАТА
Те-

Ярузелски посети СССР
На официално едноднев 

но посещение в Съвет
ския съюз в Москва пре
бивава партийно-прави
телствена делегация на По 
леката народна републи
ка, оглавена от Войчех 
Ярузелски. Първият секре 
тар на ЦК на ПОРП на 
Внуковската аерогара и 
министър-председателя на 
Министерския съвет ичле 
новете на делегациите по 
срещнали Леонид Бреж
нев, Николай Тихонов, 
Юрий Андропов, Андрей 
Громико и други високи 
партийно - правителстве
ни дейци.

В добре осведомените 
кръгове се узнава, че пол 
ската страна е изложила 
анализ на икономически
те и стопанските пробле
ми, защото е очевидно, че 
помощта, която оказват 
„страните от социалисти
ческата общност", а и дру 
гите страни, не е в състоя 
ние да съживи производ
ството и по-чувствително 
да подобри финансовото 
и материалното положе
ние в страната.

Но и откритите и шум
ни международни блоко
ви обвинения представял 
ват едната страна на про
блемите. Същината е там, 
как да се .намери реше
ние за преодоляване на 
кризата в Полша-

Пред тези проблеми се 
изправиха и двете партий 
ни-правителствени деле
гации в Москва.

Съветската помощ на 
Полша, макар и значител 
на, все пак не е достатъч
на, защото полската тех
нология на производство
то не се обляга изключи
телно върху съветската и 
другите страни на Вар
шавския договор.

На въпроса дали с въ
веждането на военно по
ложение е постигната цел 
та, министърът на вътре
шните работи на Полша 
Часлав Кишчак се е про
изнесъл, че са парализи
рани ръцете на водещата 
структура на опозицията 
и контрареволюпията и 
че е премахната опасност 
та , от конфронтация и 
братоубийствена 
спряно е организирането 
на стачки и организиране 
то на други деструктивни 
действия и че са надделя 
ни анархията и хаоса.

Но както е изнел Яру
зелски, съществуват още 
редица неразрешени проб 
леми. Той е казал; че 
още съществуват тенден
ции към предизвикване 
на обществени вълнения, 
нарушаване на порядъка 
и оказване на отпор на 
предписанията за военно 
положение; има още слу
чаи на обществени места 
да се издигат вражески ло 
зунги, опити за организи 
ране на демонстрации, на 
падки срещу войската и 
милицията и редица дру
ги диверсивни действия и 
терористични актове.

ПЕКИН: По повод 10-го- 
дишнината от шангайско- 
то комюнике, председате
лят на китайското прави
телство Джао Цианг е из-

В края на разговорите 
съюзният секретар Метод 
Ротар и министърът на 
външната търговия Хрис
то Христов в изявленията 
си високо оцениха прове
дените разговори и постиг 
натите резултати в тях.

Ст. Н.

промишленост,

пратил поръчение до аме
риканския президент Рей-възмо-
гън, в което изразил най- 
хубави пожелания и при
вети до

как-
американското 

правителство и народа на 
САЩ. В поръчението е из 
тъкнато, че добрите отно

НР БЪЛГАРИЯ

Чистка в партията шение между НР Китай и 
САЩЦК на БКП на 2 т.м. са от интерес на ми 
ра и стабилността в све-

извърши крупни
кадрови промени в най-висшите органи на бъл 
гарската партия- В краткото съобщение на бъл 
гарската национална агенция се изтъква, 
проведеният във вторник пленум е приел мол
бата на Пеко Таков да бъде освободен от фун
кцията член на Политбюро на ЦК на БКП по
ради „здравословни причини". Таков 
местник—председател на Държавния 
България.

та.
че

ШТОКХОЛМ: В Швеция на 
1-ви т.м. са започнали 
енни

война,
во-

маневри, най-големи 
Втората

е и за- 
съвет на след 

война. Същите 
дат в

световна
се провеж 

северната част на■ Българският посланик в Прага Живко 
Попов, който вече е оттеглен от поста и който 
преди заминаването си на тази длъжност бе за 
местник на шефа на българската дипломация 
е изключен от партията. В съобщението също 
така се изтъква, че членът на ЦК на БКП Ми- 
рчо Спасов е отстранен от ЦК, но не се 
поради кои причини.

За нов секретар на ЦК на БКП 
избрал Кирил Зарев, 

дател на Министерския съвет 
Държавния комитет

страната и в тях, както се
оповестява 
ло 23 участвуват око 

хиляди войници. Ма
неврите ще траят до 10
март.казва

РИМ: Неотдавна 
ската полиция 
момент е успеяла

плену- 
заместник—предсе 

и председател на
италиан-мът е

в последен
за планиране.

Тази „чистка” в българската партия 
поставя във връзка е големите злоупотреби 
станали миналата година, когато тази страна 
е изразходвала големи средства за твърде пом 
пезното ознаменуване на „1300_годи™ата 
на българската държава”.

да осуе
ти намерението на „Че
рвените бригади” да 
паднат

се
на-

затвора Сан Вито- 
оповестява 

число терори 
лица са

ре в Милано, 
АП. Голямо
сти и 
арестувани.

съмнителни
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ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕТО
НА НАСЕЛЕНИЕТО В СФРЮ

Югославия има 22 418 331
- : " ' .. -т?.тътпщ.№№&

жители
379 057, в Босна и Херце
говина 326 280, а останали 
те живеят в Словения, „Ма 
кедония и Черна гора' 

Напомняме тук, че в 
САП Косово има неразпо- 

. редени жители 48 941 жи
тели. И този недостатък 
наскоро ще бъде премах
нат, се казва в официал
ното съобщение от преб
рояването на населението 
в Югославия- 

С настоящите данни по
лучихме, макар и още не
пълни, сведения за числе
ността на отделни наро
ди, народности или етни
чески групи. Такава кла
сификация е извършена, 
както пояснява Съюзният 
статистически институт, 
поради големия интерес 
на обществеността спря
мо принадлежността на 
народа, народностите или 
етническите групи и броя 
на неопределените.

* Най-числена
жители, на второ _ __
4 428 315, а на трето мюсюлманите 

след тях: словенците, албанците, 
те, черногорците и унгарците

нация са сърбите — 8 136 578 
място са хърватите — 

— 2 000 034, 
македонци-а

;'' ж I I
Вече положително се 

знае: в Югославия
ци, 43 223 роми и другиднес

живеят, според преброява 
нето на

националности. 
Почти незначително по- 

малко население има СР 
Словения — 1 891 864 от 
които 1 712 445

населението от 
1981 година 22 418 331 
тели. Според национално- 
то определяне във всички 
републики и покрайнини, 
най-много има сърби — 
8 136 578. На второ 
по численост са

леи
са словен

ци.
СР Черна гора, според 

окончателните данни, на
броява 582 899 жители от 
които 399 127

4 ■ .

ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВА
НЕТО НА ВТОРА ПРОЛЕТАРСКА УДАРНА 
БРИГАДА

8й*МЯСТО
хървати

те — 4 428 135, а на трето • 
мюсюлманите — 2 000 034, 
словенци 1 753 605, албан
ци има 1 731 252, македон
ци 1 341 420, черногорци 
577 298 и унгарци 426 865 
души.

Всред по-числените на
ционалности се намират 
ромите — 148 604 души, а 
следват: турци — 101 326,

- словаци — 80 300, румън
ци — 54 721 и българи — 
36 642 души. 
ред преброяването, в Юго 
славил днес живеят 24 на-

са Черногор
ци.

ЮГОСЛАВЯНИ 
И НЕРАЗПОРЕДЕНИ Славен път на 

геройско поколение
От 1 216 463 жители,

СР Сърбия като югославя 
ни са се изяснили 439 461 
жители,

в

Хърватсков

ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ В НИШКИ РЕГИОН

За решително влияние 

на работниците
Инак, спо- & Председателството на СФРЮ отличи по

делението, което продължава традициите на 
Втора пролетарска ударна бригада с Орден 
Народна армия с лавров венецроди и народности, като 

не взимаме в предвид не
определените, които са 
се изяснили като югосла
вя ни.

Като югославяни са се 
изяснили 1 216 463 жители 
в нашата страна, а наци
онално не са се определи
ли 46 716 жители, неизве
стни са 150 924, а по ре
гионална принадлежност 
25 711 жители-

Като сърби в цялата 
страна са се изяснили в 
проценти 36,3 на сто от 
населението,
19,7, словенци 7,8, мюсюл
мани 8,9, албанци 7,7 на 
сто, македонци 6 и черно 
горци 2,6 на сто от насе
лението.

Като югославяни са се 
изяснили 5,4 на 
населението 
страна.

— Боевият път на герой 
окото поколение на Вто- 

пролетарска ударна 
бригада е над 24 000 кило 
метра. Нейните бойци из
вършиха над 120 по-голе- 
ми и 180 по-малки напа-

На 28 февруари тази го 
дина в Ниш в поделение
то, продължаващо тради
циите на Втора пролетар
ска ударна бригада, беше 
тържествено 
на 40-годишнината от съ
здаването й.

Борбата за съответна класово-социална 
структура на делегатските скупщини в самоуп 
равителните общности на интересите и скуп- 
щините на обществено-политическите общно 
сти е борба за владствуващо работническо вли
яние в делегатското решаване. Затова деле
гатските избори преди всичко са класов въп
рос.

Ра

ознаменува-

дения против окупатора и 
неговите крепости. В своя 
богат баланс те същевре
менно са забележили и 
няколко стотин отбрани-

В присъствието на тру
дещи се, граждани, мла
дежи и девойки й пионе
ри от Ниш, и делегации: телни боеве. При създава- 
от Чайниче, мястото къде нето си бригадата набро- 
то на 1 март 1942 година яваше 900 бойци, а в те- 
беше създадена бригада, чение на НОБ в нейните 
на бойците от Втора про- редици се бориха около 
летарска ударна бригада, 15 000 синове и дъщери 
начело с ген.-подполков- от всички краища на Юго 

народен герой йев- славия. Те от неприятел- 
строй изхвърлиха 

над 62 000 войници и офи 
цери, от които 24 000 за
гинаха, 15 000 бяха ране-

В настоящия етап 
делегатските избори най- 
важна задача на Социалис 
тическия съюз и Съюза 
на синдикатите е обезпе 
чаването на най-съответна 
класово-социална 
тура на делегатските скуп 
щини относно на най-съ 
ответна численост на ра
ботниците, жените и мла 
дежта в делегатските ор 
гани и тела. Проекто-стру 
ктурата на скупщините 
на самоуправителните об
щности на интересите и 
на скупщините на общ е 
ствено-политическите об
щности в Нишки регион 
главно е задоволителна и 
при последователно спаз 
ване може да бъде доб
ра предпоставка за реши 
телно влияние на работ
ническата класа в деле
гатското решаване.

на рите представители на ра 
ботническата класа, жени 
те и младежта във всяка 
конкретна среда, 
задача е осъществима, за 
щото всред работниците, 

струк- жените, младежите и де
войките има достатъчно 
добри дейци, които могат

хърватите

Тази

ник и
рем Попович — Йеша, на 
Първа пролетарска удар
на бригада и на общини
те от Нишки регион, пра
теникът на Съюзния сек
ретар за народна отбрана ни, а 23 000 попаднаха 
ген.-полковникът Алексан

сто от 
в нашата ския

Членовете на председа 
телствата на МОК 
ССТН, МОСС и МОК на 
ССМ в Ниш единодушно 

предложени 
председател 

Председателството на СР 
Сърбия да се избере Ни
кола Любичич, а за пред 
гедател на скупщината на 
СР Сърбия — Бранко Пе 
шич.

.
НАСЕЛЕНИЕТО ПО РЕ
ПУБЛИКИ И ПОРАЙНИ-

на
в

НИ Бригадата 
заплени н 200 топа, 400 к* 
миона, 60 танка, 170 мо
тоциклета, 180 радиостан-4 

на цни, 350 минохвъргачки, 
1300

пленничество.поддържаха 
ето за

дър Янич, придружен от 
ген .-подпол ковник 
Лебарич, и ген.-майор Ил
ия Борич, от името на 
Председателството 
СФРЮ връчи високо отли 
чие — Орден Народна ар 
ми# с лавров венец на 
поделението, което про
дължава традициите на
славната Втора пролетар- че се намериха в строя 
ска народоосвободител- ПрИ създаването на брига 
на бригада. дата, свободата дочакаха

само 280 души. Бригадата 
даде и 48 народни герои, 
всред които и първия на
роден герой на Югосла
вия, Петър Лекович.

Наша най-голяма репуб
лика СР
9 305 836 жител}*, от които 

Социалистическа репуб 
живеят

9 305 836 жители, а от тях 
САП Войводина 2 034 772 

и в САП Косово — 
1 584 558 жители. СР Сър
бия без покрайнините има 
5 686 506 жители, а в цяла 
Сърбия живеят 6 178 378 
сърби, 1 303 668 албанци 
390 468 унгарци и 215 4/6 

• мюсюлмани.
В СР Хърватско,

окончателни данни, 
4 601 469 жители.

Еугенна
Сърбия има

в
Сърбиялика 1000картечници, 

шмайсерн, 1 400 пистоле
та, 20 000 пушки. От всич 
ки бойци, които в Чайни

в

с успех да се борят за 
интересите на трудещите 
се и гражданите.

За осъществяването на 
тази най-важна задача е 
необходима и последова
телна борба стремежите 
на отделни лица, да замъ 
глят класовата същина на 
изборите, и да ги представ 
ят като технически и ор
ганизационен процес. Ра
збира се, тези хора наето 
яват да натрапят форма
лизъм в подхода към из
борите, за да 
простор за осъществява
ме на лидерски, кариерис 
тични и други антисамо 
управителни позиции и 
цели.

Това бе изтъкнато на 
състоялото се към края 
на миналата седмица съв 
местно заседание на пред 
селателствата на МОК иа 
ССТН, МОСС и МОК на 
ССМ в Ниш, на 
се утвърдиха 
ните задачи на Социалнс 
тическия съюз, Съюза на 
синдикатите и Съюза на 
младежта в региона в

Връчвайки 
ген-полковник Янич, меж 
ду другото, каза:

отличието
спо

ред
живеят
След хърватите, в тази ре 
публика най-числени са 
сърбите — 531 502.

Наша трета република, 
според броя нв население 
то е Босна и Херцегови- по-нататъшиото провежда 

4 124 008 жители. В Ие на делегатските избо- 
живеят най-много мю 

това сърби

което 
най-важ- — Ваш дълг е с крепко 

стта на идейно-политичес
кото единство, със силата 
на боеготовността и с ши
ротата на връзките с на
рода, да потвърждавате 
себе си и своята привър
заност към Титовото и 
нашето дело.

Накрая на тържеството, 
непосредствено пред де
филето на поделението, бя
ха изпратени приветстве
ни телеграми до Предсе- 

СФРЮ и
на с създадатри.нея дателствата на 

на ЦК на СЮК.
сюлмани, след 
и хървати.

В четвъртата по големи 
наша република —

Македония им? вателното 
1 921 257 жители: 1 281 195 класово-социалната стру- 

377 726 албан- ктура се изберат иай-доб

Делегатските избори 
ще бъдат още по-уопеш- 

в ни ако наред с последо- 
спазваие иа

Приемайки отличието, 
от името на поделението, 
топло благодари неговият 
комендант, който, между 
другото, подчерта:

Iна
СР М, Величков

К. Г.
македонци,

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО * 5 МАРТ 1982



ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК ВЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
ДИМИТРОВГРАД

Не смеем да станем ма 
пеловни път

ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТНИ
ЗАЛОГ И НАСЪРЧЕНИЕопити на всич-

останали 
Това

в стопанисването 
ки стопански и

колективи-
постижение, в 

и последо

* Делегатите на Общинската изборна
положителна оценка за едно-

кон-
трудови 
е крупно 
което е вградена 
вателната дейност на пъР 
вичните организации 
СК. Всичко това е гаран- 

заналред още по-

В борбата за стабилизация на стопанство
то не смеем да станем на половин път, защо- 
то в такъв случай и досегашните ефекти на 
стабилизацията бързо биха изчезнали. След 
приетите мероприятия, някои колективи исти- 

. на дойдоха в още по-трудно положение- На 
такива, ако се касае за обективни трудности, 
трябва да се помогне, а субективните слабос
ти енергично да се отстраняват. Ние не мо
жем вече да гледаме през пръсти на органи
зациите, зарад които търпи целокупното сто
панство и обществото.

Желая Да изтъкна, че стабилизацията счи
там за наша първостепенна задача, за, чието 
изпълнение трябва всички да се застъпим. При 
това трябва да имаме предвид, че към това 
пристъпихме от становището на дългосрочните 
цели и развитие, ония, които приехме на Де
ветия конгрес на Съюза на югославските ко
мунисти.

(Из речта пред Общия събор на Федера
цията, 23 април 1973 година, Белград)

ференция дадоха 
годишната дейност и набелязаха иепосредстве-

в об-задачи на Съюза на комуниститените
щината в предстоящия период.

* За председател на Председателството на 
Обнщнския комитет на СКС бе избран Райко 

— Иван Денчев.

на

ция, че задълбочено ще се раз-
самоурпавителните

общината.
Зарков, а за секретар

виват
отношения в 
Това ще бъде и главното 
поле на партийната дей
ност в предстоящи я

всички организации на 
сдружения труд, местни 
и трудови общности дей
ствуват първични органи- риод. 
зации на СК, които са во- в разискванията 
деща сила на акциите. В седаняето участвуваха 

период общин- Адам Георгиев Крум ье- 
личков, Данка Георгиева, 
Иван Денчев, Лиляна Ни-

Съоозът на комунистите 
Димитровградска общи

на в изминалия едногоди
шен период е проявил ин 
тензивна активност във 
всички области на обще
ствения И 
живот в комуната и при 
това е завоювал 
резултати. Укрепнало е 
акционното и политичес
кото единство. Почти във

в пе-

на за-

политическия отчетния 
ската организация ек
раздвижи мнотобройни ак

на
видими

БАБУШНИЦА

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА 
АКЦИОННАТА ПРОГРАМА

Дейността на.СК в раз
витието на самоуправител 
ните обществено-икономи 
чески отношения в сто
панството бе съсредоточе 
на върху реализиране на 
икономическата стабили
зация- Комунистите всдру 
жения труд водеха постоя 
нна борба за по-голям до
ход и повишена произ
водителността на труда

Въпреки трудностите, придружаващи об
ществено-икономическото развитие, в Бабуш- 
нишка община политическо-сигурностното по 
олжение е много добро, а в редовете на СК 
съществува пълно единство, което особена из- 
ява намери в успешно проведената изборна 
дейност.

Ив. Денчев
кодова, Димитър Петров, 
Йован Владимиров, Цан
ко Костов, Георги Алек- 
сов и Зоран Андонов. При 
ветствувайки делегатите 
на Конференцията от име 
то на МОК на СКС в 
Ниш, Живота Маркович 
се застъпи за укрепване 
ролята на първичната пар 
тийна организация, подо
брение на класовата стру
ктура на СК, съдей
ствие на организацията на 
СК със сдружения труд и 
селското стопанство и за 
още по-високо ангажира
не на комунистите в осъ
ществяването на икономи
ческата стабилизация.

Р. Зарков
ции за осъществяване на 
икономическата стабили
зация и преобразование 
на общината в развита 
среда. Чрез планова и не
прекъсната активност е 
повишена идейната под
готвеност на комунистите 
и ангажирането им за по
нататъшно укрепване на 
братството и единството в 
общината и по-широко.

Тези оценки за активно 
стта на организацията на 
Съюза ан комунистите в 
Димитровградска общи
на бфса изнесени на засе 
дание*: на Общинската из
борна конференция на 
СК, състояло се в края 
на миналата седмица в 
Димитровград.

Говорейки за активно
стта на партийната орга
низация в общината и за 
работата на Конференци
ята и органите и телата 
на СК, досегашният пред
седател на ОК на СКС 
Васил Ранчев подчерта, 
че тази активност и рабо
та се е отвивала в слож
ни обществено-икономи
чески условия, имайки 
предвид преди всичко кон 
трареволючията в Косово, 
изострената междунаро
дна обстановка и по-заси- 
леното присъствие на въ
трешния и външния враг 
в страната. В. тези усло
вия трудовите хора и гра
жданите в Димитровград
ска община изявиха пълна 
готовност и решимост да 
вървят още по-отвержено 
по Титовия път, по пътя 
на задълбочено развитие 
на социалистическото са
моуправление.

Целокупното стопанско 
положение в общината е 
добро, а икономическата 
стабилизация е залегнала

В периода от ноември изводство и селскостопан- 
1980 до януари тази годи- ски производители, което 
на, общинската организа- е 60 на сто от общия 
ция на СК в Бабушница брой на комунистите. Кон 
най-голямо внимание по
свети «а развитието наса- 
моупр авителните 
ствено-икономически от
ношения,
на мероприятията по ико
номическата стабилиза
ции ^укрепването на все
народната отбрана и об
ществена самозащита, ак- 
ционната и кадрова под
готвеност на Съюза на ко
мунистите, осъществява
нето инициативата «адру 
гаря. Тихо за колективна 
работа и отговорност.

обще-

реализирането

За делегат на Два 
надесетияТова бе основната оцен

ка за дейността на
щинската партийна орга статирано бе, 
низация през отчетния пе- има среди, които малко 
риод, изнесена на заседа- внимание отделят на тази 
нието на изборната кон
ференция-

В доклада за „Актуални обучаване и марксическо- 
те задачи на общинската то образование на члено- 

в следващия вете на СК което предим 
на досегашния но се провеждаше посред 

ством постоянните форми 
на този вид дейност — по 
литическите школи и се-

Т. СтаноевичС- Велкович конгрес 
на СЮК бе избрана 
Данка Георгиева, ин
женер-технолог оост

об-
обаче, че Процесът на по-добро въз- 

награждаване според тру 
да и резултатите му про
дължи и занапред.

Делегатите на Изборна
та конференция на СК в 
Бабушница приеха акцио- 

•Ьна програма за действие 
до 1985 година. Избран бе 
нов Общински комитет от 
55 членове с председател 
Станко Велькович и Пред 
седателство на Общинска 
та партийна конференция 
от 11 членове със секре
тар Томислав Станоевич. 
Избрани бяха и трима де 
легати за Междуобщин- 
ската конференция на СК 
в Ниш. За делегати на IX 
конгрес на СКС бяха из 
брани
Божидар Петрович и ра 
ботничката Славица Цо- 
лич. На XII конгрес на 
СЮК делегат на Бабушни 
шка община ще бъде йор 
дан Миленкович.

в
„Димитров

град", а за делегати 
на Деветия конгрес 
на СКС 
Ранчев и Милия Ста 
нчев, работник в ме
белната

важна задача.
Идейно-политическото

Васил
организация 
период”
председател на Общинска 
та конференция на СК, 
другаря Йордан Миленко
вич. както и в разисква- минарите за просветни ра 
нията по отчета за досе- ботници бе оценено като 
гашната работа, бе изтък задоволително. Миналата 
нато, че на територията година работеше вторият 
на общината действуват випуск на политическата 
79 първични организации школа на Общинския ко- 
с 1740 членове на СК. От митет на СК с 33 курси- 
последните конгреси на- схи. Обработени бяха 80 
сам са образувани девет теми и направени седем 
нови първични организа
ции. Броят
постоянно се увеличава, 
за което говори и фак
тът, че само миналата го
дина са приети 91, нови 
членове. И класово-соци-

фабрика
„Циле”.

На заседанието на Об
щинската изборна конфе
ренция на СК в Димитров 
град бе избран Общински 
комитет от 50 членове, ка 
кто и уставна и Контрол
на комисия. За председа
тел на Председателството 
на НК на СКС е избран 
Райко Зарков, политико- 
лог, а за секретар — Иван 
Денчев, юрист. На първо 
то заседание на Общин
ския комитет беше избра- 
и° председателство от 
11 членове.

групи семинарски трудо
ве. Младежката политиче
ска школа в образовател
ния център „Вук Кара- 
джич” наброяваше 35 чле 
нове, а в младежките по
литически школи на села- 

алната структура задово- та Срелъч и Любераджа 
лява. Днес има 1042 чле
нове от материалното про

селскостопанинътна членовете

се обучваха 17, тоест 22 
курсисти. Теодора Николова Кирил Трайков
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Прад 8 март — Международния ден на
СУРДУЛИЦА

:ената
ОБЗОР

За достойно честеуване на празнинаИзпъчени повече кандидати
На проведените 

кандидационни събрания 
избирателите 
критически 
доха оценка на 
ното действуване на деле
гатската

което ще бъде изнесен до
клад и организирана кул
турно-художествена про
грама. След заседанието 
ще бъде организирана и 
другарска вечер.

Празникът — казва дру 
гарката Петрович — ще 
бъде удобен момент да 
направим равносметка на 
целокупните успехи и тру
дности в развитието и вра 
ботата ни и да 
новите задачи занапред. 
Но той ще бъде и момент 
с уважение да си припом
ним за 1 700 000-те жерт
ви, паднали за свобода и 
равноправие, за жените, 
които рамо до рамо с мъ
жете се бореха против 
фашистките злодеи, за же 
ните, които останаха на 
бойните полета, за жени
те, които с децата си из
горяха в опожарените къ
щи.

пред- те не взимат участие 
разискванията.

в ® Сурдулишка община 
ните подготовки за чествуването на Осми март 

Международния ден на жената. Обществе
но-политическите сили, организациите на сдру
жения труд и местните общности полагат 
всички усилия за достойно посрещане на пра
зника. Секцията за обществена дейност на же
ната към ОК на ССТН вече е организирала 
две заседания във връзка с чествуването на 
йразника и са предприети всички необходими 
начинания за възможно по-достойното му оз- 
наменуване.

се вършат послед-а матери
алите се приемат такива, 
каквито се предлагат. 

Когато

направиха 
анализ и да- 

досегаш- се касае за еви-
дентирането на 
ни кандидати за членове 
на делегации и делегати 
на скупщините в ОПО и 
СОИ и най висшите пос- 
таве в тях, почти на 
всички събрания са еви- 
дентирани по няколко 
кандидати. Така например 
в местната общност в се
ло Райчиловци за възмож 
ните 24

възмож-система. Обща 
оценка от тези събрания 
е, че делегатската 
ма, като 
вид изява на

систе-
демократичен 

трудещите 
се и гражданите е прие
та и на практика се по
твърждава. Ведно, на съб
ранията изнасяха и дава
ха оценка по материалите 
на отделните скупщини в 
общината ^ региона, посо-, 
чваха положителните

уточним

Както подчертава Ву- 
косава Петрович, предсе
дател на Секцията за об
ществена дейност на же
ната, празникът ще мине 
в делова и тържествена 
атмосфера. Изхождайки 
от приноса към стабили
зацията няма екскурзии, 
няма материални разнос
ки, парични .награди. То
ва обаче не значи, че 
празникът няма да полу
чи онова място, което му 
принадлежи в 'самоупра- 
вителното ни социалисти
ческо общество.

делегата в двете 
делегации са предложени 
дори 40 души, а за пред
седател на Общинската 
скупщина тази местна об
щност е предложила че
тири кандидата. Подобен 
е случая и в Милевци, 
Карам аница, Рикачово и

В трудовите организа
ции ще бъдат организира
ни изложби на домашно 
ръкоделие, както и засе
дания, на които по по
вод празника ще бъдат 
изтъкнати най-добрите ра 
ботнички, другарки . ■. 
На 8 март група жени на 
Секцията ще посетят май 
ки на загинали бойци и 
болни жени. Централното 
тържество ще бъде прове
дено в Сурдулица. На са
мия празник в Културния 
дом ще бъде проведено 
тържествено събрание, на

ре
зултати И ОПИТИ.:

Едновременно предкан 
дидационните 
бяха удобен 
посочване и на проявени
те слабости в работата на 
делегациите и делегатите 
във всяка среда. Между 
основните слабости, пре
ди всичко е недостатъч
ното информиране и до
питване на делегатската 
база, обемистите и често 
пъти неразбираемите ма
териали, както и на бър
за ръка разглеждане на 
същите на самите заседа
ния на скупщините. На 
много заседания, делегати

събрания, 
момент за

пр.
Накрая да посочим и

това, че всички предкан- 
дидационни събрания бя
ха добре посетени, което 
е гаранция, че кандида- 
ционните събрания кои
то вече са в ход и тряб
ва да приключат до 10 
март, а съвместно с това 
и изборите успешно ще 
се проведат.

В. Б.

ОСМОМАРТОВСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

М Я.

По-голямо внимание на 

незаетите жени
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА СЛЕД ПРЕДКАНДИ 
ДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ

Предимство—на 

производителите Тези дни, по случай 8- избори трябва да бъдат жената . своята дейност 
ми март — Международ- наш шанс. Това всъщност трябва да насочи към по
пия ден на жената, задей е и определение на наша- голямо активизиране на 
ността на жената в Боси- та самоуправителна общ- жената на всички полета, 
леградска община, за ней ност. Занапред и ОК за Само с активна дейност 
ното място в обществено- обществена дейност на можем да оправдаем до

верието което ни дава на
шето общество.

В предстоящите делегатски избори в 
щината ще бъдат избрани 170 делегации с

1700 членове- Особено внимание се посве
щава на младите от
които за пръв път излизат на изборите

06-
око-

политическия живот, как
то и за проблемите и тру- С- 
диостите, с които се тя 
среща като домакиня, май 
ка и работничка поговори 
хме с две от тях.

Вера Илиева, учителка 
в основното училище , .Ге
орги Димитров” в Босиле 
град, член па СЮК, пред
седател на скупщината на 
СОИ по физическа култу
ра и делегат на Регионал
ната СОИ по електросто- 
панство в Сурдулица.

— Наистина в

ло
15—18-годишна възраст,

Зора Николова, домаки
ня от Босилеград, задочен 
студент на Педагогическа 
та академия във Враня:

членове на делегации и 
делегати. При това в орга 

сдружения 
70 на

В Сурдулишка община 
успешно и навреме прик
лючиха предкандидацион- 
ните събрания- Обща е 
оценката, че съдържател- 
ната дейност представля
ва кратка основа за по-на
татъшната предизборна 
дейност и за провеждане
то на делегатските избо
ри. Както подчертават То- 
мислав Маркович, предсе
дател на ОК на ССТН и 
Десимир Антич, председа 
тел на Общинския синди
кален съвет, предкандида- 
ционните събрания са ми- 

зиак на прояве- 
голям интерес на тру 

се и гражданите до
по-успешни

ски отношения

— Въпреки че положе
нието на жената, майка 
домакиня или работничка 
в социалистическото ни 
общество постоянно се по 
добрява и че жената ОТ 
ден на ден е все по-дей- 
на, считам, че тя все още 
не е намерила своето мя- 

в нашата 
имам

низациите на 
труд е настоявано 
сто от членовете на нови
те делегации да бъдат от 
непосредственото произ
водство. В местните общ
ности и в организациите 
на сдружения труд са еви 
дентирани кандидати, кои 
то преди всичко са се оп
ределили за социалистичс 
ското самоуправително ра 
звитие и афирмирали

А

нашето сто, поне тук 
община. При това 
предвид големият брой не 
заети жени- Малък е бро
ят ни в Съюза на кому
нистите, в делегациите и 
другите обществено-поли 
тическн органи и 
Считам, че занапред тря
бва да се подобри поло
жението на жената, без 
оглед дали тя е заета или 
не. Преди всичко да се 
подобри снабдяването, об
ществената грижа за де
цата, развитието на услу- 
жната дейност и пр. С 
една дума, да се преодо- 

всичкн трудности, 
обременяват 

семейството, и в ор- 
сдруже-

общестсамоуправително 
во, жената като субект за 
ема важно място във все
общото обществеио-полн 
тнческо и стопанско раз
витие. Обаче, лично

В Илиевасе
в средите си.

смя- 
в Босиле-Имайки предвид, че на 

изборите излизат и млади 
15-годищна възраст

там, че жената 
градска община, все още 
не е намерила своето мя
сто и роля, което и дава 
нашето социалистическо и 
самочправително общест
во. Малък е броят ма зае
тите жени. Малко са и в 
обществено - политически 
те общности и организа
ции и в скупщинските де

тела.нали под 
Вия с над

ССМ, ССТН и Съюзът на 
синдикатите са раздвижи 

активност

дещите делегат-
занапредза

широка 
младите в средните 

Тази

липо от-В разискването 
четите за работа на Деле 
тапиите, делегатите и де- 

скупщини, Тру

сред 
училища 
задача е още по-значител- 

има предвид,

ц на село.

легатските
дешите се и гражданите 
ста откровено и отговор- 

се поставили

до на ако се
че само от редовете 
средношколската 
на изборите ще излезнат 
около 
войки.

легации.на ляват 
конто 
та в 
ганизациите на 
шгя труд.

все още 
се прави разлика между 

мъжете. Някак

жена-Изглежда че,младежкъмно са
постигнатите

5ЕГГ»н“»™ор„«,
е проявена при евиденти 
райето на кандидати з

успехи и 
слабости 800 младежки и де- жените и 

си винаги мъжете са в 
преден план. Смятам, че 
предстоящите делегатски М. Я-3. НиколоваВ. Б.
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оост „галеника" в сурдулица

С бодър поглед нъм 

бъдещето
вгражда нови съоържения 
(домашни). За тази цел са 
необходими 283 милиона 
динара- Средствата обезпе 
чава Фондът за по уско
рено развитие на 
мически изостаналите кра 
ища (50 на сто), организа 
цвдта (25 на сто), а оста
налите ще се 
чрез банкови кредити.

ж Търсенето на минералната вълна на па- 
план и засвидетелству-зара, реалният развоен

ваната последователност на трудещите се в 
колектива показват, че широкият кръг потре- 

ООСТ .Галеника” имат сигурен парт- 
' в стабил-

иконо-
бители в
ньор, а Сурдулишка община опора
ното обществено-икономическо развитие обезпечат

обществен стол всички ра 
топлаОсновната организация 

на сдружения труд „Гале
ника" в Сурдулица, коя
то работи в рамките на 
белгардска „Галеника" за 
непълни осем години ста- 

най-известни-

ботници получават С реконструкцията и с 
новите съоръжения се оча 
ква през идващата година 
да се произведе 15 хшгя- 

вълна. Имайки

закуска.
В ХОД Е РЕКОНСТРУК
ЦИЯТА НА ФАБРИКАТАЗА СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДИМИТРО 

ВГРАДСКА ОБЩИНА ди тона 
обаче предвид нуждите на 
пазара и реалните възмо
жности за развитие, тру
дещите се са взели реше
ние през идващата 
на да се извърши рекон- 

втората 
линия.

на един от 
те производители на 
перална вълна в страна
та. Че наистина се касае

През настоящата годи
на трудещите се и обще
ствено-политическите и са 
моуправителни сили са за 
планували да осъществят 
общ доход от 247 456 486 
динара. От това цехът за

ми-

Със стабилни и 

устойчиви темпове
за примерен трудов колек 
тив, който има сигурно 
бъдеще, ще припомним 
само на две неща: през 
1975 година 95 работници 
са произвели 2241 тона ми 
нерална вълна, а 
1980 с двойно по-голямо 
число работници пет пъти 
повече вълна.

Минералната вълна ка
то сигурен изолатор на 
топлина, звук и запали
телни материали има ши
роко приложение в проми 
шлеността, строителство
то, домакинството-.. Има 
йки предвид перспектива
та си в рамките на ор
ганизацията работи и тру
довата единица ,,Услуга и 
монтажа", която самостоя 
телно и комплетно вграж
да изолационната вълна.

годи-

струкция и на 
производствена 
Основните ефекти на ре
конструираните две ли
нии ще бъдат: разшире
ние на асортимента на из

производство на минерал
на вълна ще осъществи 

от 155 245 146през продукция 
динара. На 
нця пазар ще бъде изне
сена вълна на стойност 
от 30 692 динара. За осъ- 

целта ще 
нови

От общо 15 123 жители, според най-ново
то преброяване на населението от 1981 година, 
в Димитровградска община броят на заетите 
възлиза на 4600 души, от които 3300 в произ
водството. Този факт свидетелствува за срав
нително висока заетост на населението. Още 
повече, че 8079 жители живеят на село (глав
но в напреднала възраст) и изкарват препита- 
ването си от селското стопанство.

чуждестран-
делията от минералната 
вълна и увеличение про
изводството на същата от 
сегашните 12 хиляди тона 
на 30 хиляди тона през 
1984 година.

ществяване на 
бъдат приети и 50 
работника.

Понастоящем тази орга 
низация върши реконстру 
кция на фабриката си и В. Б.

Стопанството на общи
ната има предимно прера 
ботвателен характер. Про 
минщеността, в която гла
вно мдсто заемат гумар- 
ската, текстилната и дър 
вообработващата 
леност, 
сто от националния доход 
в общината, а селското 
стопанство само 9 на сто: 
Останалите 21 процента 
създават останалите дей
ности-

Намирайки се в кръга 
на неразвитите общини, 
Димитровградска община 
през последните четири 
години използува значи
телна помощ на общност
та, относно Фонда за ра
звитие на недостатъчно 
развитите общини. Имен
но през този период ди
митровградските 
шлени организации раз
шириха мощностите си, 
така че заетостта на на
селението през 1981 годи
на се увеличи средно с 
6,2 на сто.

Стопански новини
промиш 

създава 70 на Трудовата единица на вранската обувна 
фабрика „Кощана" в Бело поле през януари 
стопанисва добре. Планът е преизпълнен с 
3,17 на сто и вместо заплануваните 12 600 са 
произведени 13 чифта дамски обуща за дома
шния пазар. Този млад колектив е преизпъл
нил плана в трудочасове за цели 17 на сто. 
Качеството на изделията се оценява отлично. 
Трудещите се в този колектив през настояща
та година трябва да произведат 220 000 чифта 
обувки, което е за 80 000 повече от лани.

ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС 
КЪМ СТАБИЛИЗАЦИЯТА

проми-
През миналата делова 

година 253-те трудещи са 
осъществили общ доход 
от 162 112 069 динара исъ 
щият по отношение на то
зи от по-миналата година 
е увеличен с 45 на сто. 
Същевременно са изразхо 
двани 89 529 334 дин. и от
читат увеличение от 33 на 
сто, а доходът, който е 
увеличен с 64,30 на сто 
възлиза на 72 582 735 дина
ра. Чистият доход възли
за на 49 864 391 дин., асре 
дният личен доход по тру 
дещ се на 9196 динара и е 
увеличен с 13,57 на сто.

Изхождайки от необхо
димостта за стабилно раз
витие и постоянно укреп
ване на организацията си, 
трудещите се за разшире 
ние на материалната ос
нова на труда и за резер
ви са отделили 10 103 358 
динара, а във фонда по 
жилищно строителство и 
за останалите потреби на 
общото потребление
2 639 924 динара.

Ведно с осъществява
нето на стабилизационни
те мерки в организацията 
се застъпват да запазват 
и жизненото равнище на 
работниците си. Покрай 
другото в собствения си

през 1981 година е осъще
ствен общ доход в раз
мер от над 1,6 милиарда 
динара, което по отноше
ние на предишната (1980) 
година ,е увеличение за 
34 на сто. Миналата годи-

•«ягг;"
Счита се, че стопанство 

то на общината може да 
се развива още по-ускоре 
но преди всичко ако се- 
активират селскостопан
ските ресурси. Мероприя
тията на икономическата 
стабилизация в стопански 
те организации пък тряб
ва да съдействуват за по- 
рационално ползуване на 
материалите, суровините, 
енергията, горивата, как- 
то и работното време и 
наличните промишлени 
мощности.

Сегашните устойчиви и 
стабилни темпове гаран
тират и занапред ускоре
но развитие, въпреки че 
условията на стопанисва
не доста са влошени, по
ради редица дестабилизи
ращи фактори: инфлация, 
липса на вносни сурови
ни и материали, значител 
но поскъпване на възпро- 
изводствените материали 
и енергията и прочие.

I1 •

* * > *
Сурдулишкият цех на мебелната фабрика 

от Враня „Симпо" започна производството на 
масиви за стилни мебели. Този цех от неотдав
на работи, като трудова единица на този ре
номиран производител на мебели,, чиито про
изведения все повече се 
странните пазари.

Засега производството е 
две смени, но има реални възможности да се 
въведе и трета смяна. Това ще даде възмож
ност за увеличение броя на заетите.

на стопанството е осъще
ствило чист приход 
стойност от около 433 ми
лиона динара, което пред 
ставлява увеличение за 28 
на. сто.

на

търсят и на чужде-
За разширяване и ра 

звитие на материалните 
основи на труда и резер
вите са отделени 90,5 ми
лиона динара, което е със 
74 на сто повече по отно
шение на 1980 година. 
Разпределението в полза 
на личното и общото по
требление се корени вър
ху относително . ниските 
лични доходи в общината 
(за 1981 година средният 
личен доход възлиза око
ло. 6200 динара), за да 
се повиши материалната 
заинтересованост на тру
дещите се. Счита се, че 
сега са създадени реални 
предпоставки за по-каче
ствена и по-голяма продук 
ция.

организирано в

* *
ООСТ „Галеника” в Сурдулица разширява 

кръга на фирмите, с които сътрудничи. Оонов 
ният продукт — минерална вълна — намира 
все по-широко приложение като топлинно-изо
лационен материал- Така например установени 
са контакти с „Велимир Якич” от Плевля, за 
чиито потребности ще бъдат произведени 120 
хиляди квадратни метра минерална вълна за 
вили—къщички като изолационен материал. 
Съшото е постигнато и с „Беско” от Власотин- 
це, а за ,,Обод” от Цетинье пробни 200 
метра за употребата им в хладилници.

кв.
иСт. Н (С.М.)
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Продължава „мрътвата надпревара“
Ако е точно, че по утрото се познава 

денят, началото на годината не
Увеличението на разходите, във все- и затуй, че с това се открива голяма въз- 

ки случай, може да бъде причина за по-ви- можност за разнообразни машинации- Така, 
сокй цени. Но, било би —- вярваме — инте- например, цените на преработени овощия 
ресно да се направи анализ (какъвто още и зеленчуци се различават между републи 
нямаме) колко са същите последица на не- ките и до 78 на сто. Това дало идея на про 
достатъчното използуване на мощностите, изводителите да се „свържат”. Впрочем, 
какъв е процентът в тях, предназначен за онези с по-ниските цени доставят своите 
нови''инвестиции, а колко е за отплащане произведения без етикети, на онези с по- 
на кредити за обектите, чието изграждане високите цени, а печалбата от продажбата 
е в ход; след това с коя част от увеличени делят на равни части! 
те цени ще се покрият направените вече за
губи, особено произтеклите от погрешната 
развойна политика и лошата преценка да се 
не иде на преструктуиране на производст
вото и, най-сетне, колко новите цени 
допринесат за увеличение на общото и съв 
местното потребление, а колко за увеличе
ние на личните доходи на заетите в орга
низации, които получават „зелена светлина" 
за покачване на цените на своите произве
дения. И макар че нито един от спомена
тите компоненти не бива да се довежда 
във връзка с увеличените производствени

дава основа
ние, че ще я завршим със 
увеличение на цените, особено 
не отказването от с години формирания и 

възможности

заплануваното 
ако изоста-

с открити поправо във
всяко обстоятелство (само) критикуван), — 
навик мнозина само в увеличението на це
ните да виждат и намират изход за своето 
съществувание и — повече от това — задо
воляване на собствените си развойни и дру
ги апетити. Че признаци на отказване още 
няма, или липсват в необходимата степен, 
свидетелствува и фактът, че само в януари, 
по времето докато бе още в сила решение 
то за „замразяването”, жизнените разхо

ди се покачиха с 2,6 на сто, че, въпреки то
ва решение, се покачиха цените на много 
промишлени стоки — например, на конфек 
цията с — 3,4, а на електрическите домакин 
ски уреди с — 3,2 на сто и т.н.. Освен това,

Не е трудно да се доказва и да се до
каже, — което мнозина упорито правят,
че инфлацията у нас се причинява от дис- 

е пропорцията между предлагането и търсе
нето, от диспропорцията в структурата на
стопанството, че същата до известна степен 
се обуславя и от междувалутната игра в 
света и т-н. Обаче, това са обективни об
стоятелства, които не може да се променят 
за един ден. Онова което може да се нап

рави вече сега, е решителната промяна на 
навика количеството на дохода най-вече да 
зависи от жестоката надпревара на цените.

ако се съди според исковете, отправени до 
Съюзната общност за цените, мнозина про 
изводители считат свое „неотчуждимо пра
во” с изтичане валидността на решението 
на Съюзния изпълнителен съвет за • „замраз
яването”, относно с влизането в сила на До-

разходи, все пак същите — според призна
нието на самите Не мислим, че тези навици може да

чрез инспекционните глобя 
вания, обаче убедени сме, че и това — по
край публичното именувание и заклймване 

вън от договорите и договорени 
лекомислено покачват на це-

сестопански дейци — вещо 
намират място в нея. Разбира се, между те променят само
зи организации има и честни изключения. 
Все пак, не може да се позволи да се тър
пят и онези, които единствено в покачва 
не на цените виждат шанс за по-голям до 
ход. А че такива не са малко потвърждава

говора за цените и другите във връзка с 
това спомагателни документи за настояща 
та година, да увеличат цените на своите 
стоки, и това веднага и в проценти, които 
често надхвърлят заплануваните износи за 
цяла 1982 година. В тези искове, за разли
ка от миналогодишните, само процентите 
на увеличението на цените са по-инакви, до 
като аргументът е същ — увеличените про
изводствени разходи. Има и такива, които 
изнасят и допълнителни аргументи: „Цели

на всички 
те цени -

и сведението — по-високите цени в 1981 са ните все пак може да допринесе щото таз
годишният размер и на инфлацията по-чув 
ствително да не надмине заплануваните 

Фактът, че цените в компетенцията на рамки. Все пак, макар и нужни, такива 
републиките, покрайнините и общините в чинания не може да заместят ефектите на 
януари се покачиха без малко двойно повече 
от онези в компетенция на федерацията, не 
трябва да подкрепя оценката за автаркия, 
обаче обстоятелството, че разликите в цени
те на същите стоки от различните републи
ки възлизат и до 80 иа сто във всеки случай 
не бива да се занемарява, покрай другото

участвували в увеличението на дохода с по 
вече от 9 десети.

на-

борбата за по-висока производителност и 
използуване на вътрешните резерви. При 
това е ясно, че битката против инфлацията 
се спечелва само с труд и рационално сто
панисване с обществените средства.

те на нашите стоки вече дълго време са де 
пресирани”- С други думи, това би трябвало 
да значи: „Нека останалите 
то ги не настигнем”. Резултат на такава ло
гика може да бъде само —мрътвата надпре 
вара на производителите в покачване на це 
ните, относно по-висока инфлация.

почакат дока

Слободан Игнятович

Възможно с в разискванията някои отчети, не се довежда във 
па конференциите границата ме връзка с развитието на самоупра 
жду тези две „Области” и да не вителните отношения ^или стаои 
е толкова видима, но и покрай лизацията. Разбира се, това не

всичко това не

Актуалио
1

това остава впечатлението, че в значи че върХу 
подхода се създава изкуствено де ' _я,,,гкп„ Но ак„ елепне на „сектори"- така, че попя тРябва да се разисква. , . 
кога и няма достатъчно основа за на практика такъв секторски по- 
разговор за гласуваното- Състоя- дход, а очевидно е така. реална 
нието в общината — било да се е опасността на изборните кон- 
касае за стопанисването, за деле- ференции както и в други об- 
гатската система, за образовани- стоятелства да се остане в рай
ето или нещо друго — се наблю ките на разискванията за органи 
дава почти независимо от актив- зацията, а не за това как члено 
ността на членовете и организацн вете действуват в обществото и 
ите на СК. От друга страна, от- институциите му.

СЕКТОРИ
две неща.но да се разглеждат 

ТГьрво говори се за това как в 
дадена
ключовите обществени определе
ния (развитие иа самоуправител- 

отношения, стабилизацията,

В Съюза на комунистите на 
Сърбия се провеждат общинските 
изборни конференции. Избират се 

и дава оценка 
изтеклия пери- 

за из-

община се осъществяват

нови ръководства
за работата през 
од. И докато критериите

добре познати, изли- 
различни под 

иа отчети-

делно се разглеждат „тесните 
партийни” теми.

ните
провеждане на Титовата ииициа- 

и т.н.), а след това се про-
Това има значение и за по- 

работа на общински 
идейната работа те организации на СК. Доколко-

активността

нататъшнатабирането са 
за че тук таме има 
ходи в разглеждането

четиригодишното действува

тива
дължава с отчетите за „вътреш- 

отношения" в Съюза на ко-
Да кажем,

е нещо, което добре илц лошо се то не се говори за 
организира в Съюза па комунис- на комунистите предимно в но-

снстема. не може да
ните
муиистите) социална

иа нови членове, орга-
структура.те за тите и това като че ли няма ни- лнтическата 

що общо с „пзвъппартийната” се изнамерят п правите пътища 
проблематика. Топа, поне според за тяхното успешно действуване.

ма Съюза на комунистите. приемане 
пизационни промени, идейна ра
бота).

ис
материали 

без оправдание отдел
в тезиСлучва се 

сегиз тогиз



2 Комунист
НАЦИОНАЛИЗМА В ЮГОСЛАВИЯКОРЕНИТЕ И СЪЩНОСТТА НА

идеологическиНационализмът
преобразован етатизъм

ника, електроника можем 
ние", не искаме да зависим 

никого. По този начин се стигна 
яо там. че само в последните ня
колко години са вложени повече 
десетки милиарда долара в попи 
те мощности, които не се пол
зуват и не дават оптимални ефек
ти трябва да се внася репромате 
риал, а не само оборудване, дока 
то домашните ресурси остават не 
използувани. И не само това- ю- 

доведе до скъсване на матери 
алните връзки и основите на 
единението. Въобще, бюрократиз- , 
мът и етатизмът крият основните 
обществени противоречия в своя 
та нация, към живота пристъпват 
от становището на квантитативно 

подобно. Ето защо

и
Изходната точка на етатизма, като основа --

производствените. обществено-икономическите отношения, “ л,е‘последица и етатистичес-средничество между потребния и принадения ат^Д, а това тогшза има за последица 
ко-бюрократическо посредничес тво в нацията и между нациите

от
по-

ката на класовото и национално- стемата на социалистическото са 
то в опирането на нацията пове- моуправление. отчуждени

—върхуРсамоуправлмшето "йй? ч^ск^Ги" ку^ущщтГмош с ин- 
ачестилите явелния на изява, случи това тогава и външните тересите си. За да не представят 

най-екстремен и наи-бру- отношения ме'иеду нациите, репуб тези интереси р“°^пствува!шия 
ликите и покрайнините във феде- интереси «а господствуващия 

винизма (контрареволючията а започват да се подчиня- слой, Трябва да им се дава харак
Косово); икономическото и техно ра«ият;въ-гоешнияход ма разви- тер на общия, тоест национал- 
логическото затваряне на републи на нацИите което иай-иап- пия, републиканско-покраинински
ките и покрайнините и изостряне започва да се изявява в не- интерес, точно по същата логика,
то на противоречията между раз- ефнкасността на институциите на с която буржоазията се служеше 
витите и по-малко развитите р - полихическаха система във феде- в прикриването на своя класов им 
публики и покрзинини, тежения цията дОСТатъчно е да си при- 
та КЪМ създаване на затворени Р0РНИМ на трУдНостите в догова- 
.национални пазари и приспосо

бяване на технологията към такъв . „
националистически ход, което до- крайнините, на ниския авторитет ма, като основа на оюрократиз- 
вежда до проникване и стълкнов- на договорите, което се отразява ма и национализма, следователно, 
яване на националните компании, в ТяХНОТО непровеждане, както и 
преоблечени в наши национални 
костюми на нашия простор и кул турното и духовно затваряне, ко- законността в самоуправителното етатистическо-бюрократичното по
ето ако би продължило и нататък социалистическо общество и сис средничество между потребния и 
— би довело да нострификация 
на училищните свидетелства при 

република в 
клеро- 

на вражеската
— най-ос- тна във всички димензии (разпо- 

тро поставят въпроса: от къде ни лагане С обществената акумула-
върху обществени 

количествената раз-

Д-р МУХАМЕД КЕШЕТОВИЧ цен- 
икономи

пък и в
тален вид на национализма и шо- ва

то мерене и 
и национализмът първо се явява 
и излява около фабриките, пъти- 

железопътните линии еле

терес в нацията.
Изходната точка на етатиз-рянето между републиките и по

щата,ктроцентралите, внушителните 
спортни и други обекти и подо- 

производителните? обществе- бно. Достатъчно е да се каже. че
с^ построени
шосета, формирани безчет авто
транспортни предприятия, обаче 
и след десет години няма дого
вор за линиите; тогава се пленя 
ват автобуси, или просто тук са 
и шосетата и автобусите и пътни 
ците, обаче липсва договор 
съвместно ползуване, което вър- 
'XV/ своята кожа чувствуват и за- 

на национализма първо почват да плащат трудовите хора. 
се явяват в икономическата сфе
ра. Какво друго е това, освен на 
ционализъм когато се каже: Ние 
изоставаме затова че ,.те" ни из- некритическата
лъгаха преди, а противно на това тията и личностите от историята, 
„ние сме" спряни в развитието, за а в текТОия живот се възхваляват ” - „ л разликите, а прикриват подобно-
щото трябва на „тях да помага- стите, като се почне, от учебните 

Сгатисичес- ме, когато и „ние" развием фина програми, учебниците. литера- 
лното производство, ще видят .,те" турата до — езиците. Всичко то-

е в
инак в тенденцията на упадък в но-икономическите отношения, в много съвременни

принадения труд, а това тогава 
има за последица и етатистическо- 

посредничество 
в нацията и между нациите. За- 

и облиците и тенденциите

темата.
преминаването от 
република; вилнеенето на 
национализма и 
политическа еимграция

Бюрократизмът у нас в после 
дното десетилетие толкова нарас бюрократическо за

това
е това днес, къде са корените и ция_ влияНие 
причините и как това да се пре- 
одолява и надделява? Което и да те решения, 
е обществено, политическо и иде- пространеност, стилът и маниери 
ологическо явление в обществото, Те), че във всяко отношение над

етапи.

В духовната сфера етатизмът 
и бюрократизмът се връщат към 
миналото, националните митове, 

оценка на съби-в случая появата и нарастването ВСички предходни
** сНеТб°яс«иИЗсМ|д7а причина“ Все Това е затуй, че материалната му 
пък, когато сме на този терен, основа станаха осемте етатизми. 
тук' и днес, струва ми се, че ета-
тизмът и това републиканско-по- Върху предимно 
крайнинският, е основната причи- Ки производствени отношения,

в многонационалната общност, ка та се възпроизвежда етатистичес ки, металургически комбинати, ав Си, делото си са станалиобщочо- 
квато е нашата, а тук е и про- ката политическа структура в си томобилна индустрия, бяла тех вешки и човечески. На друга, пък, 
сторът за изява на национализма 
и шовинизма, са обусловени, пре
ди всичко, от обществените, кла
совите отношения вътре във вся
ка нация, а сетне от начина как 
се регулират външните 
отношения на нациите в общност 

те съчиняват. Принцип- 
едната

страна,
мага да се величае своето сред- 
ническо постижение и когато съ 
шота се намери на плананаобек- 
тивната научна марксистка кри- 

• тика, тогава се обадят оръжията 
арсенал.

духовното затваряне спо

взаимни
от националистическия 
Сериозността и големината на це 
ната на всичко това в по-ново вре 
ме на обществото бе 
чрез контрареволючията в Косо
во и инфлацията, тоест нарушени 
те процеси на възпроизводството.

та, която
но и в декларацията и в 
и другата димензия на национал
ните отношения, стратегията

поднасяна
на

социалистичесамоуправителното 
ско общество не оставя място и 

национализма- Вътре- 
«ациите се

Нашето общество, 
ката система на социалистическо 
то самоуправление, самоуправите 
лните социалистически сили наче 
ло със Съюза на комунистите са , 
изправени и пред необходимостта 
от диференциация в 
ция, в своята република от 
тизма
най-конкретно. Силата 
вението имат способност 
даде точна диагноза зан

политичес-простор на 
шното развитие на 
опира върху сдружения труд и 

самоуправле-социалистическото 
ние като база на нацията и въР- (6)

своята на- 
ета- 

това
ху суверенитета на нациите, тоест 
републиките. Външните отноше
ния между нациите и национално 
стите, републиките ипокрайнини- 
те във федерацията са обоснова
ни и се осъществяват върху прин
ципа на пълно национално равно
правие и солидарност, върху съв
местните интереси, които репуб
ликите и покрайнините демокра
тически, самоуправително и рав
ноправно утврждават и осъщест
вяват. Следоватено. това външно 
измерение не може да бъде из
точник на национализма у нас. 
Неговите източници се намират 
във вътрешното, самоуправително 
то, класовото развитие на наци
ите, в нарушаването на диалекти-

и бюрократизма и
и вдъхно- 

да се
араства

мето на национализма и шовини 
зма — което СК и по-рано7 праве
ше. а и сега това направи на своя 
пленум на ЦК на СЮК в церо
вете които още по-рано бяха из 
намерени, в социалистическото са 
моуправление и сдружения труд, 
противно на етатизма 
вотворността, в отдаността 
ботническата

I
I

и държа
на ра-

класа и трудовите 
, х°Ра към своята революция, коя 
то спечелваше велики 
ски победи тъкмо

историче 
по времето, ко 

авангард
ЮКП, относно СЮК не бе зася
ган от вълната на национализма 
и заслепения парциализъм.

гато революционният

Рисунка: Богдан Иованович



Комунист 3
В Прешево, тези дни ЯСНИ НАСОКИни за състоянието в Съюза на ко 

мунистите и в общината.
На няколко февруарски съб 

Тези дни пребивавахме в Яре рания на партийните ръководст- 
шево. Слушахме функционери от ва, организирани с помощта на 
Междуобщинската конференция Междуобшинската конференция 
на СК в Лесковац, разговаряхме на СК в Лесковац. се утвърдиха 
с комунисти в града, присъствува ясни насоки за по-нататъшна ак- 
хме на събрание на първичната ция на общинската организация 
организация на СК в Шуинце, на на СК в Прешево. 
което се водиха разговори във 
връзка с положението в община 
та и подробно се запознахме с из 
вадките от „Оценката", върху ко спешно да оценят положението в 
ито разискваха всички първични 
организации на СК в Прешево.

ЛАК ОТНАЧАЛО
Всички първични организации 

на СК в общината се задължават
НА.ЖЙЯ1® УСПЕХ В РАЗПЛАТАТА С 
ГПРяТО1?пД^С„СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ СПРЯ, КОЕТО ВРАГЪТ ИЗПОЛЗУВА ЗА СВОИТЕ

АЛБАНСКИТЕ 
В ОБЩИНАТА 

АКЦИИ.
своите среди и да предприемат 
енергични мерки за изменяне на 
СБИТОТО.

От разговорите с комунисти-
от Общинския комитет те в Прешево и Шуинце получих- Не смее да се позволи нару- 

в съдействие с щабовете за гра ме впечатление, че сега положени шените междуличностни отноше- 
жданска защита главно останаха ето се оценява с много по-голяма ния, а най-показателен пример за 
нереализирани. Сякаш всичко ралност и критичност и чг съше това е Здравният дом в града, да 
беше предоставено на държавни ствува много по-висока решимост развалят и междунационалните 
те органи. Това даде известни, на и готовност за преодоляване на отношения. Развитието на самоуп 
чални резултати, но от септември същото. равлението и делегатската систе-
политическо-сигурностната обета ма е основна насока на акцията
новка пак се влоши. След завър Не може вече да се толерира, на СК за преодоляване на настоя 
шането на учениците в образова записано е в „Оценката", образо щата сложна обстановка в общи 
телния център „Скендербег" и в вателният център „Скендербег” ната. Спазването на законността 
някои основни училища, се поя- да бъде огнище на вражеско дей и РеДа и борбата за пълна изява 
виха и афиши и лозунги с враже ствуване. а първичната организа- на първичната партийна органи- 
ско съдържание. ция на СК. учителският колектив, зациа във всички колективи и

класовите съв.ети. Синдикатът и местни общности, съвместно с пре 
Тези ексцеси на албанските Съюзът на социалистическата мла одоляването на опортюнизма 

националисти бяха сериозно пре
дупреждение на ръководството в 
Прешево, че обстановката в об
щината не потвърждава първона
чалните оценки и че спешно тря
бва да се мобилизират всички си пространяваните афиши, 
ли на борба против контраревол- 
юпията.

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ изготвени
Когато през юни миналата го 

дина оценява политическата и 
сигурностната обстановка в гра- 
да, Общинският комитет на СКС 

Прешево направи две грешки- 
Първо,, въпреки евидентните про 
вокации„.на албанските национа 
листи, организирани най-често 
от студенти на университета в 
Прищина, беше прието заключе
ние, че политическата обстанов
ка в общината главно е стабилна. 
Второ — бяха подценени силите и 
акциите на контрареволюционе- 
рите. Наскоро тези пропуски им 
отмъстиха.

в

на
комунисти са първосте-деж да не проявяват достатъчна отделни 

готовност за ангажиране на все- пенни задачи на всички членове 
откриване „автори на СК. На тези задачи не смее даки ученик за 

те" на написаните лозунги и раз има стагнация-Именно, още веднаж 
каза. че за всяка акция на Съюза 
на комунистите е твърде важно 
реално да се преценят и собстве 
ните и силите на врага. И още

се по

С голям оптимизъм и вяра в 
Съшо така. не може да се по собствените си сили говорят ко 

зволи неравноправие на езиците мунистите от Шуинце за бъдеще 
на много печати и щемпели, да то на своята организация. Стари- 
не се провеждат заключенията те членове на Партията и бойци 
на партийното ръководство в те, сърби и албанци, най-често 
първичните организации на СК споменават братството и единство / 
„Метал" и в основното училище то, което изковаваха в Революди

ята и успешно развиваха до днес-

акциите с крапо-важно нещо 
тък дъх никога не донасяха дълго 
-срочни резултати, 
действуваха комунистите в тази 
община в южната част на Сърбия-

НОВО ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ОБСТАНОВКАТАА тъкмо така

В началото на февруари Об
щинската конференция на СК от 
ново оцени политическо-сигурно
стната обстановка, а оценката бе „9 май" в Релина и пр. 
ше много по-реална. Извадка от 
„Оценката" беше изпратена до Въпреки ясните заключения В Прешево вярват, че готов-
всички първични организации за по-решимо премахване на зло ността на комунистите от Шуин- 
доляСванеС настоящата Сложна Употребите в областта на заемане це за енергична разплата с ал- 
обстановка- При това председа- то на работа, изкореняване на банските и всички останали на- 
телят на ОК на СК Дургут Кра- митото и корупцията, осуетяване ционалисти и контрареволюдио- 
шница подаде оставка, а няколко

След мартовските и априлски 
те демонстрации в Косово, — в 
които, както е утвърдено досега 
участвуваха и 31 студенти от Пре
шево — дванадесет националисти 
бяха наказани поради наруше
ния и един за углавно дело. Аре
стувани бяха и някол ко, .вдигачи 
на шумове" в общината, бяха по 
сочени възможни центрове в кон 
трареволюцията в някои колекти 
ви и местни общности и всичко 
свърши с това. Обемистите и съ
държателни акционни програми,

на нери, която се манифестира и нана малверзациите, решаване 
множеството социални проблеми, .други събрания на комуниститепо-късно това направи идни

Абедин Селими, председател на л ,т„„лт,тттт,„Общинската скупщина с обосно- в общината това се правеше бав в 4 общината е залог за успешния 
вание, че се чувствуват отговор- но. Изход на борбата против врага.

ОБЩИНСКА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В СВЕТОЗАРЕВО

В идейното издигане доминират младите
насочено образо ва става само като форма — ба- 

докато за някое лично усъ 
вършенствуване и дума не става 
Понякога се чуват и крилати ду-

В изминалия четиригодишен период за идейно издигане и мар 
похарчени почти десет милиона динара.

В реализирането на тази про
грама специално място принадле 
жи на Марксическия център „Свс 
тозар Маркович" в Светозарево. 
За това говорят•и оценките на 
делегатите на МОК на СКС ма Шу 
мади« и Поморавието, че масова 
та идейна работа и то особено в 
селата на Светозаревашка общи 
на през 1980 и 1981 година е про 
явявала по-гол ям интерес в този 
регион.

цнте от средното
вание. докато присъствието на ласт, 
работническата и останалата за
ета младеж — незадоволително.
Например присъствието на работ ми, че по-добри представители на . 
циците се е движило до 30 на своята класа са онези, които 

стремежът тяхното имат по-малко теоретическо
ние..... На работниците не е потре

образование саксическо 
МИОМИР МАРКОВИЧ

а заседанието на изоорната 
ИЧ конференция на Съюза па 
9 9 комунистите в Светозарево, 

състояло се на 20 февруари тази 
година 
гатите

зна-сто. въпреки 
участие да бъде доминиращо.

бна философия".
И покрай видимите резултати 

обаче, реализирането на програ
мата на идейна работа и маркси 
ческо образование са съпровож
дали и определени трудности. За 
отделни облици на работа, инте 
ресът константно намалява. Отго мери. В ТО „Юхор", организация 
ворът, защо това е така е даден та «а СК започва разискване за 
в отчета на работа доставен на

, особено 
обърнаха на идейно-лоли- 

оспособяване и марк-
в нима ние деле- Такива схващания тъкмо сви 

детелствуват за недостатъчната 
готовност и оспособеност. За та-тическото 

сическото издигане на членовете 
Това е и разбираемо, ако се 

има на предвид, че в тази обши 
мека организация на СК са пос
тигнати добри резултати в тази об

кова твърдение има повече приси.
В изминалия четиригодишен 

период са организирани много об 
липи на работа, като се започне някои значителни въпроси свърза 

пи с живота и работата на коле- 
няма

делегатите за тази конференция: 
„В изтеклите десет години голям 
брой курсисти е завършил някоя 
политическа школа. Веднаж за
вършена, която и да е политичес 
ка школа (освен Младежката) слу 

като неопровержим факт, че 
това е достатъчно за цял трудов

ласт. от Политическите школи през сена този успех е в ктива. но не го завършва,Основата 
креирането на минарите, съветвания, разисква- 

трибуните. Казано с ези 
— в течение на из 

период

не провесъдържанието и 
идейно-политичес- 

работа. при което са консул 
участву

конкретни становища, 
жда акции. В ТО ..Ягодинска _пи- 
вара" с години отделни лица, 
които днес се съди, са подкрадва

ния до 
ка на числатапрограмите на 

ката на
миналия четиригодишен 
са организирани 56 семинара и 
74 съветвания с 12 400 участници 
От останалите имституциализира- 

облици на работа са организи 
школите на синдиката и са 

кому-

непосредствепотирани и
вали, тъкМо ползващи 
на този вил марксическо 
вание А тези облици па работа в 
изминалия период имаше около 
500 с над 50 000 курсисти. Всред 
курсистите доминират млади, 
делно девойките. Без съмнение 

да се изтъкне, че, 
е обезпечил

Кожи обществено имущество, 
мунистите на тези явления сериоз 

реагирали. В индустри- 
кабли не е направено раз

услугите
образо

ли

век- но не са
ни ята на

пределението на жилища напълно 
в съгласие с приетите норматив

Обшествено-политичес-
организации, не само 

отнасяли критически, но 
на жилищата са

Не е рядко, идейността да се 
и на разработка на няколрани

моуправителите, Съюза на
Младежки школи. МПШ 

Борба", първичните органи 
СК. ССТН, ОК. Най-гол- 

- за Младежка 
школа. В нея най-

свежда
ко теми и с това тази задача да 
е „изпълнена". Същевременно, не 
рядко идейността се схваща 
като отделна, от останалите

отделна област, която

от-
пистите, 
на в.

ни акти. чеи кцте 
ак не са се

разпределението
значително е зации на

интерес имашеТРУДсдруженият 
средства за това. 
доближила до

милиона динара.

ямчиято сума се е 
стойността от де-

тивиости
без воля се изрЬлнява. Като така- подкрепили явно.та политическа 

голям интерес проявяват учени-
сст



4 Комунист
Културният момент|на Войводина

Истинските стойности остават и побеждават
4 Има ли тенденции на затва- “идате ^народите ^ народ ^

ряпе „в своите гра,1,'д”; у. „од^ни публикации на езицитесе касае за войводинската култу р°»”ички народи и народности-
4 Често в последно време не и пространство. Различни са обли ра? Всяко съвременно общество, а

без причина се питаме — какво ците на тези влияния._ Поради са- р у нас съш-- особено нашето социад“р™я
веят 'хора % сто^Г^б—

ката стабилизация? ГГтГатГнЖ Ь° * ЯЖ"

кито ~тД^ = ^ин0— ^сЙГи??^
зация задължават всички на оп- стойности, а днес това нормално си за ®Д«о тмевизион! шзсдт^^ р®'отока иа информации и култур 
ределено поведение. В нашия кул се осъществява по-нататък. не, което рваД113'р 'емил Филип но творчество. Може би предитурен живот, с обединяването и __ _ ботех там. в което ьмил ч ил по . н родини авторските пра
синтетизирането на необходимите * Кое е мястото на културата ми каза една сме бяхаГ по-инакви,.обаче и иконо
промени, има опити да се уста- на народите и народностите на „Дето сме малки . за . пем мическите отношения са проме-
новят .нови отношения с цел да Войводина в общоюгославски кон виновни. Са““ ”збра ’а филип в пени Всички настъпили промени 
се преодолеят наличните недоста- тексх „ какво се предприема с „малки . — каза г°гава Д^твото трябва да се разглеждат в по-ши- 
тъци. Пред всички нас се иами- цел да се популяризират тези разговора, воден за творч ... ^ря контекст на обществено-
рат специални задачи. Има вече стойности на по-широките юго- на румънски език- Мисля. "а рИкономическото развитие, в кон 
изходни точки и насоки в този славски простори? пълно е бил прав Пе знаеше ла икономи IVотношения. Вяр
смисъл. Всички проблеми и фено- — Културата на народите и се доближим до но е че и авторските права
мени в културата тряова да раз- народностите на Войводина е съ- нос™. Може бии не иска озоваха в малкия джоб". Преди ,
берем като съставна част на об- ставна част на всички култури на ва. Това е *аРа“теЧ?° ”‘ във ВСИЧКо трябва да се постигце спо 
шествения, икономическия и по- народите и народностите ,в цяла- други ^лтурни Феномени^ в в ря“ежда авторите и из-
литическия живот. Във връзка с та страна. Предприемат се разли- Войводина ®™ескалогика яВ- дуелите. Имаше повече опити, но това. отделно внимание трябва да чии мерки шото всички култур- среша и местническа логика, яв успехи без решения, из-
се обърне на по-нататъшното раз мо-художествени стойности да бъ- ява се амбицията всичко да гопни за двете страни Мисля, че
витае на обществено-икономичес- дат известни във всички части на вижда закръглено, в чекмеджета годни за двет< Р 'открит все
ките самоуправителни отношения, Югославия. Вече са развити раз- та. логика с адь™“сТратиД2“;докато авторите гадателите и осс което - на първо място — ще лични видове сътрудничество. Съ- рократически примеси. Обшоиз докато авторите_ издателите и оо
бъде засилена и ролята на сдру- трудничат самодейци, библиоте- вестно е. че културните процеси танал т р „емлив до-
жения труд. Трябва да си реален ки. издатели, театри, учени ... Ра не може да се наоутат в шкмед- ъ ‘ р
•и да кажеш, че в настоящия мо- збира се. всички видове сътрудни жета, да се насочат в една еди- р.
мент в тази област има много чество не са напълно организира- ствена насока. Културата няма ТГп^пч-л _л 00

ни* Съшо така, не можем да ка- граници и всеки опит на затваря- Кажете ни нешо з Ф Р
жем, че сме доволни от постигна- не няма бъдеше. Затова трябва да ите на оценяване на културните 

* В светлината на тези конста- тите досега резултати. В отделни се подтикне развитието на поето- стойности на Войводина на 
тации, как оценявате актуалния случаи, сътрудничеството е на янното сътрудничество и взаимно широки простори, 
момент във войводинската култу- скромно равнище, в други се све- влияние, да се разширява ооласт-
ра? жда на информиране, в трети — та на активността и духовния и Във връзка с това можем да

I — Този въпрос изисква твърде до него се стига само в опреде- културен простор, да се създават говорим за две неща. как ние са 
комплексен отговор- Било би мно лени обстоятелства. Все пак, съ- условия за безпрепятствено влия- ми ценим нашия труд и как ни
то лесно когато към някакав ществуват активности, с които мо ние- да се осигури развитието на ценят другите. Множество култур
оптимум бихме се доближили с жем на съответен начин да пред- разнообразните форми на изява, ни събития не са додатъчно из-
помощта иа ясна формула или с ставляваме културните ценности Пропити с дилеми и безперспек- вестни. Войводинци, например, 
едно становище. Не само актуал- на Войводина. За това свидетел- тивни са всички затваряния в първата археологическа изложба 
ният момент, но и многозначни- ствува и манифестацията „Култур малки простори, в етнически гра- с предмети от войводинска тери- 
те културни феномени, които съ- ните дни на Войводина в Слове- 'НИДИ* Истинските стойности не тория можаха да видят минала
ществуват и които се явяват, сви- ния”. Разбира се, имат и други търпят граници. Те надминават та година в Любляна. Не рядко
детелствуват — преди всичко — примери: Стружките вечери, по- географията и биографията, влия- отделни автентични културни сто 
за състоянието на съзнанието, за светени на войводинската пое- ят върху другите култури. Врати- йности от различни области не 
знанието за себе и за съзнание- зия, печатането на над 30 кни- те 9е отваРят винаги за новите 
то за4другите. Има — това зная га— избор на произведенията на стойности, 
много добре, както и всички зна- словенските писатели в 
ем, различни становища и различ <на „Матица сръбска" и т.н. Оста
ни аспекти за това. което нарича- ва 
ме културен момент на Войводи- 
йа. Мажал бих нашироко да

айг.®“™'

се

трудности.
по-

познаваме в достатъчна 
ще Има повече такива примери, сблъ 

екваме се, с тях всекидневно, вли 
„ зат в нашето съзнание и доживя

оше много да се направи пъп " Предполагам, че ви е извест- ваме ги като неоткрита реал- още много да се направи вър- но обстоятелството, че преди 30 ност- От друга страна, съществу- 
го- ху взаимното запознаване на кул- години авторските права за изда- ват явления които се натрапват 

воря за всичко това. Съществу- турата на народите и народиос- Дена книга, да кажем, бяха 20 до макар че нямат реална
ват хора, които и днес обясняват тите в нашата страна. Попупяри- I30 пъти по-големи от сегашните? стойност. Разясняването
явленията ползувайки се с крите- задията на културното творчест- _- кг ятията в този смисъл се налагариите на миналото; други пък гле УР Р Нашето общество винаги като потреба. Мога да твърдя че
дат на нещата от по-голямо раз- во мното зависи от организирани отделно внимание посвещаваше въз Войводина съществуват стой 
стояние, като че ли всичко става те форми, а не само от желания- на Развитието на културата и ности, които заслужават да бъдат
някаде другаде, или— както се та и добрата воля на отделни хо- творчеството. Това е ясно дефи- познати в цялата страна а и по
увершше повече пъти, -някои на- ра, Войводина винаги бе готова пъв всички наши Д“ку- широко. Понякога по-високоблюдават нещата някак си сраме- „ „ „ винаги ое готова Менти. В резолюцията за насоки- Ценят другите отколкото7ям„ ™
жливо, от периферията и пери- и открита за различните видове те на обществено-икономическо- бе си ценим. Оценяването е
Ферно. Трябва да се каже, че в на взаимно запознаване. Тази жа- то развитие на Войводина, реши- процес, гледищата се \ген р ен
последните няколко десетилетия жда за запознаване е естествена, теден и ясен акцент е сложен колкото се менят и натитрЯпо5ш

ЖИВОТ На Войводина зангото дава възможност за про- X™™*анВ“ На условИя За РаНИ" За нешата- Оба“е
характеризира жаждата за опаз- ооявавяне на литературни произ- което ппрпрторп „ване, потребата постоянно да се пиване на идеите, а такива кон- шедени, иа народите и народиос- пРедставлява
отваря към другите, да се облек- такта ойге повече афирмират спе- тите във Войводина. за превежда • пге “стане
чат взаимните влияния по време цифичностите на всякого. ие на произведения, писани на зни са Упоритите

онези, които 
убедят

степен.
за онова което

трае.издание

кулурна 
на пон-

ни

онова
истинска сто 

такова. Напра 
изявления 

се опитват да 
в талант, който

на
ни

не същесКомуцист твува. Можем да бъдем внимате 
отколкото сме то ва, но това не промен 

на нещата.

лни. по-често
^ я същността 

Действителните хума 
нистически и естетически ' стойно 
сти винаги побеждават.

ГЦмдсвдатвл иа Иадатаяаамя са ват иа НИРО „Ка- 
муиист": Даброспаа Чулафач.

»1а Итдатепскмя с>ват [рвдакцмония отбор) иа 
веичкм издания иа вастник „Комунист": д-р Антон 
■рвтуша.

Адрас иа радаицидта: БЕЛГРАД, Площад Маркс к 
Еигалс 11, танофоим: централа 335-061, секретариат 
320-184, НОВИ БЕЛГРАД, Буяеаар Ленина 6, Талафои 
627-793. Разговора води; Йоан Флора

Издма: Издателска трудова оргпнаицкя „Кому-Директор и главен и отговорен редактор иа всич- инст".им издания иа „Комунист": Велко Милад
Печата са на сърбохърватски, относно хърватско- 

сръбски (кирилица и латиница), иа словенски, 
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски и русински език.

Излиза в петък.
С указ иа президаита иа Републиката от 22 декем

ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Орден иа 
родно освобождение, а с указ от 22 декември 1974

таи мюец.

Редакция ма изданието ие „Комунист" за Сърбия: 
Сава Кърмввац (главен м отговорен редактор), д-р 
Жмаорад Джорджевкч (зцместник главен и отговорен 
редактор), Бояна Аитуиович, Велимир Филипович, Рас- 
тко Аеветич, Слободан Клякич, МихеДло Ковач, Об
ред Ковмч, Ново Маркович, Зорица Стаиимирович и 
Милентие Вуксамовмч.

С^рддердател ва Иадателсхмя съвет на Изданията

маке-

V

■» >Кр».умп- и СР СърСпа Марна Тмармм.
Соярепр па редакцията: Смшп т< с ердаа «ртет— е едшетве14. със
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ПОГАНОВО, ТЕЗИ ДНИ
В АКЦИЯТА „СРЕЩИ НА СЕЛАТА” В ЮЖНОМО 
РАВСКИ РЕГИОН

Рейс, вършачка, сеитба... СЪДЪРЖАТЕЛНА ИЗЯВА
В акцията

селата" през съревнова- 
телната 1981 година участ 
вуваха 187 села от Южно- 
моравски регион, а на фи 
налната среща участвува
ха първоклаоиралите се 
от общинските срещи на 
селата и то: Радоница 
(Лесковад), Бошняце (Ле 
бане), Трибужде (Враня), 
Ладовица

„Срещи на бекти в селото. С акция
та сме по-богати с нови 
културни домове, мосто
ве; повече сдружени сел
скостопански производи
тели, повече знания, един 
ство и сдруженост. Ана
лизирайки миналогодиш
ните резултати в посоче
ната акция Председател- 

МОК на ССТН

цифра — добавя трети. 
Да не направим както с 
есенната сеитба ...

И така, остана да се 
види точно колко е реал
ната бройка на декарите, 
защрто тези данни се пре 
дават в кооперация „Сто- 
чар", а оттам „влизат" в 
общинския план и така 
нататък. Данните трябва 
да бъдат точни и поганов 
чани не искаха „наизуст" 
да ги правят.

В тези зимни дни, докато 
пролетната сеитба и обработката 
погановчани на спокойствие обсъждат 
кото въпроси, много 
зрели за разрешаване.

се готвят за 
на малините, 

немал-
от които отдавна са на-

Неведнаж 
правени са искове

някои от тях са били повдигани, 
и заявки до Общинската 

екушщнщ в Димитровград, до разни ведомства 
и ООСТ, но

ството на 
в Южноморавски регион 
оцени, че резултатите са 
солидни, а в настоящата 
акция се очаква още по- 
голяма масовост и каче
ство. Акцията трябва да 
се стимулира като движе 
ние за общ прогрес и со
циалистическо преобразо 
вание на селските среди- 
Запазвайки

(Власотинце), 
Косанчич (Войник), Руй- 
ковац (Медведжа), Йова- 
новце (Църна трава), Жи- 
тораджа (Владичин хан), 
Йелашница (Сурдулица), 
Раковац (Буяновац), Дол
на Любата (Босилеград), 
Ореовица (Прешево), иРа 
довница (Гърговище).

През изтеклата година 
акцията беше обогатена с

резултатите все още са незначи
телни.

Тези дни присъствувахме 
на едно събрание в мест
ната общност и ето как
во записахме.

някакъв подслон за вър- 
шачката ще се направи-

Може би още сега би 
трябвало да се вземат 
мерки и да се провери 
колко ще бъде „подготве
на" за вършитбата, поне
же дълго е стояла на от
крито ...

ВИСОКОДОБИВНИ
МАЛИНИ

— Чухме, че имало ви- 
сокодобивни малини. Мо
же ли да се снабдим с 

въпрос

концепцията
РЕЙСЪТ — НАЛЕЖАЩ 
ВЪПРОС на акцията, в настоящата 

акция ударението пада 
върху чествуването на 90- 
годишнината от рожде
нието на др. Тито и 40-го 
дишнината от Първото за 
седание на АВНОЮ- Осо
бено ще бъдат излъчвани 
резултатите от акцията 
„Нищо не бива да ни из
ненада", повишение на 
селскостопанското произ

повдига 
един селянин.
тях нови съдържания като: 

„88 фиданки за другаря 
Тито" във всяка местна 
общност, защита и опаз
ване на човешката среда, 
реализиране на програма
та „Морава II", добровол 
но даване на кръв, попу
лярна литература във все
ки дом и пр.

Акцията „Срещи на се
лата” ускорява реализира 
нето на програмите на ме 
стните общности. В култу 
рно-забавната 
основни са старите сел
ски обичаи, музика, игра, 
рецитации, актьорство и 
пр. Чувствува се все пове 
че взаимно опознаване и 
свързване и задружност 
на всички обществени су-

С много труд, усилия и 
упоритост, и с помощта 
на СОИ за комунално 
строителство в Димитров 
град — пътят от Погано- 
во за манастира беше про 
каран, направи се хубаво 
шосе; просто на човек да 
е мило когато го гледа.

водство и пр., а в култур
ната част — трябва да 
се нареди викторината на 
тема „90 години от рож
дението на другаря Тито" 
и „Развитието на народ- 

в течение НОБ 
тази

Но с рейса, почти ни
що не излезе. Повече от 
една година този въпрос 
се разтака. И когато пак 
някой каза на протоколи
ста на събранието да за
бележи, че трябва да се 
изпрати иск до „Ниш-екс 

Общинската

програма

ната власт 
и революцията". И 
година финал ето на сре
щите ще се проведе в гр. 
Л ебан е.

прес" и до 
скупщина за пускане 
линия той се 

— Ела, че запиши ти!? 
Аз вече кой знае за кой

на
Б. К.разсърди: Изглед от с.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ОС В СУР
ДУЛИЦА ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА

— Да- Може. Трябва да 
видим колко души са за
интересовани и 
твото и сетне ще напра
вим поръчка — обяснява 
техникът.

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА 
— СЕРИОЗНА ЗАДАЧАпът пиша.

Ние не искаме рей- количес-
всеки ден. Порица - на 750 хектараСЪТ да идва 

Това е невъзможно, защо- 
то няма толкова пътници. 
Но поне в някои дни 
седмицата, ама да се знае. 
Да се регистрира :
та ... добавя друг-

И накрая, пак се взе 
един

Както и други, и пога
новчани не искат да оста 

назад в борбата занат
засяване на всеки декар 
Истина, планът по 
ната сеитба от 300 дека 
ра не е изпълнен изцяло 
но за това има и обек 
тивни трудности. Първо 
планът не е реален, а вто 
ро, не е имало 
торове и в това надпрева 
рване с времето, все пак 
победи времето...

— Може и сега да ни се 
подобно —

— Аз бих искал малко 
по-подборно да ми се об
ясни как се отглеждат те, 
защото съм решил да ва
дя старите... Отдавна са 
остарели и не дават доб
ри резултати.

С наближаването 
пролетната сеитба в Сур- 
дулишка община се вър
шат и усилени подготов
ки за успешното осъщест 
вяване на плана. На про
веденото през 
седмица заседание на Из
пълнителния съвет към Об 
щииската скупщина бе из 
тъкиато, че засеяната ходими и към 
през есента пшеница на семе и вече 3000 цсг са 
около 700 ха площи доб- обезпечени. Договорени 
ре напредва и че за про- са още 3000 кг., а почти 
веждането на пролетната половината от площите 
сеитба, когато ще бъдат ще бъдат засеяни с дома- 
засеяни 750 ха с цареви- шно семе, те. със семе, 

необходими нови което са произвели сел
скостопанските произво
дители. Изхождавайки от 
трудностите в снабдяване 
то с горивото,. ИС е взел 
решение на време да се 
обезпечи и 20 тона наф-

на то на заседанието, за ус
пешното провеждане на 
сеитбата са необходими 
към 400 тона изкуствени 
торове. Счита се, че сред
ствата няма да бъдат пре

миналата блем, понеже организаци
ите, които вършат снабдя 
ване вече са ги обезпечи
ли За сеитбата са необ- 

14 000 кг.

есенлиния-

иск 
„Ниш-

решение: още 
да се отправи до 
експрес” и до Общинска
та скупщина.

навреме
— Когато стигнат, аз 

ще ви дам необходимите 
каза тех-ВЪРШАЧКАТА — ПОД 

ОТКРИТО НЕБЕ...
напътствия 
никът. . .

случи нещо 
възрази един. Ето не сме 
сигурни дали торовете ще 
пристигнат навреме. Да 
не се случи, да

Ето, така се договаряха 
погановчани. Притиснати 
са от много трудности, но 
не се предават. Според си 
лите си — ще се борят с 
тях.

Друг въпрос, който по
гановчани обсъждаха тази 

беше: как да се на- 
подслон за вършач-

I

вечер стигнат
мери
ката. С години е изложе
на на вятъра и валежите 
и кой знае колко ще °ъ- 

употребяема, когото 
дойде време за вършитба.
Защо е така точно обяс 
иение не можа никои Д 
даде, но по вято « 
че тук и „Сточар носи

"мГне разрешавал декара може да засеем с 
къяеРда се постави, сетне пр0летници? — пак наето 

пил” керемидчиини ота техникът, 
пата и керемидите изка- _ Ами _ пишете 
пял на Боровско поле- и 60 хектара .. • 
сега когато разрешение __ ш можем повече- 
за търсеното „място за о(.лася се друг. 
вършачката се получи _ т бва да направим
изглежда ще бъДе трудно обикодка в сеЛото и го
ла се намерят ке.^“ ”л_1 о^ ^ се знае точна!а 
Но както и да оило

през юни...
— Затова кооперацията 

казва

ца, са 
усилия и средства.

Както това бе изтъкна-М. Андоновне е виновна — 
селскостопанският 
ник, който отскоро рабо- 

в Поганово. Ако ги 
., няма да можем да 
безпечим •.. това не

тех-
де

Радичевци получи телефонен постти
няма 
ги о;
зависи само от нас.

— Но ,да видим колко

та.
С цел да се облекчи по- 

селскосто*
Неотдавна село Радичевци получи теле

фонна линия и по тоя начин се свърза със све- 
Телефонната линия в дължина от 4 км 

прокараха самите жители на тази местна об
щност. Общинската скупщина от Комуналния 
си фонд обезпечи около 100 хиляди динара, с 
които бе набавен необходимия материал, а 
побиването на стълбовете и развличане на жи 
цата извършиха радичевчани чрез доброволен 
труд И този комунален обект показа, че там 
където местната общност добре действува и 
успехите не изостават. М. Я,

ложението на
производителипанските 

ИС е взел решение и за 
регресиране на семето на 
царевицата. Цената на съ 
щото е от 80—150 динара, 

с регресирането му с
селскостопан-

та.

50—

но
50 на сто 
ските производители ще 
го заплащат с 40—75 ди
нара за килограм. В. В,

СТРАНИЦА 1
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I!И; IЛИЦЕТО И ОПАКОТО НА ВЪПРОСА
II(КАК) ДА СЕ ДОБЛИЖИ КНИГАТА ■ЯЖ

'щ Ш 1'Шшт 8КОЙТО
стигат твърде малки ре
зултати. Една-две литера
турни вечери и 
статии по време на „Ме
сеца на книгата" — това 
са активнортите на 
план. Малко, даже много

се по-Основната функция на всяка библиотека 
е да доближава литературното творчество до 
широките трудови маси, като по такъв начин 
допринася за облагородяването на народния 
дух и извисяването на самоуправителното съ
знание. Обаче библиотеката в Димитровград 
е твърде далече от тази функция, защото й 
Липсват читалня, кадри и една по-съществена 
обществена грижа.

кт, на
»■шт Ч щНЯКОЛКО ш

Шт ШШШ .'ММтози
Ч8I ,

малко.
— Има доста интересни 

нови книги и за да бъдат 
прочетени необходимо е 
да се разгласят 
качества. Но какво може 
да направи един работ
ник и половина? Ако тръ
гнем да организираме ак 
ции за популяризация на 
книгата трябва да затво
рим библиотеката. Прос
то казано — нямаме кад
ри- Опитахме се да от
крием библиотечни пунк
тове в някои трудови ор
ганизации, но и това оста 
на само на договори — с 
горчивина в гласа говори 
Андреевич.

От целокупния брой чи 
татели 625 са ученици от 
основното и средното учи 
лище. Следователно, чели 
са онези, на които чете
нето им е задължение. 
Само 31 работещ в обще 
ствените дейности и 22 ра 
ботника от непосредстве
ното материално произ
водство са взимали кни
ги от библиотеката. Гово 
ри ли това за недостатъ
чен интерес на хората 
към книгите? Може би. 
Но при липсата на акции 
за доближаване на книга
та до читателя, трудно 
може да се очаква по-ви
сок интерес.

?

Миналата година библи
отеката в Димитровград е 
имала само 699 читатели, 
които са взели на прочит 
4100 книги. Даване книги 
на прочит е било 
ствената работа на 
лиотекарите. Това са ре
зултати, достатъчни да 
задоволят законното за
дължение, според което 
всяка община трябва да 
има библиотека, но не и 
потребностите на труде
щите се и гражданите в 
общината.

Кои са причините за 
страничното участие на 
тази библиотека в духов
ния живот на своята сре
да? Липсват ли книги и 
други материални предпо
ставки? Или пък библио
текарите не доглеждат ра 
ботата си? Намалял ли е 
интересът към книгите?

Димитровградската би
блиотека разполага с над 
24 000 заглавия от домаш
ната и чуждестранната 
литература, 
книги са на сърбохърват
ски, а над 9000 на българ 
ски език. Освен това биб 
лиотеката е абонент на 
23 вестници и списания 
Миналата година книж

ният фонд е увеличен с 
1916 книги, от които 1454 
са на български език. В 
началото на тази 
са купени книги на стой- 

40 000 динара. Следо 
книжният фонд

техните

Момент от тържественото събрание 
ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ЮБИЛЕЯ НА „ДРУГАРЧЕ”

година

един-
биб-

ност 
вателно, 
на библиотеката предлага 
на читателската аудито
рия доста добри произве
дения.

20 творчески години
Със съвместно заседа

ние на издателския съвет 
и редколегията на в. „Дру 
гарче” в присъствие на 
множество бивши и днеш 
ни сътрудници, както 
представители на обще
ствено-политическите 
ганизации от 
Южноморавски регион, на 
27 февруари в Ниш беше 
ознаменуван 
ят юбилей

Спирайки се върху из
теклите 20 години в раз
витието на „Другарче” и 
огромната му роля във въ 
зпитателно - образовател
ния процес и в укрепване
то на братството и един
ството между нашите на
роди и народности, глав
ният и отговорен редак
тор на вестника между 
другото подчерта:

— Пионерите и юноши
те от българската народ
ност посредством „Дру
гарче” континуирано се 
запознаваха с разказите 
за Тито, с неговите гри
жи през време на война
та и след освобождението 
за пионерите, пишеше за 
срещите на Тито с пионе
рите и чествуването на 
празника на младостта —

25 май. Запознаваше чи
тателите си 
на др. Тито, с 
дейност като революцио
нер и комунист, с най- 
значителните събития от 
революционната му дей
ност, с Тито като осново
положник на движението 
на необвързаните, като не 
уморим борец за развитие 
на нашата само управител 
на социалистическа общ
ност и борец за мир в 
света, заветвайки се, не
отклонно и навеки да вьр 
вим по неговия път.

На спечелившата първа 
награда на вестника по по 
вод юбилея на тема „Ти- 
това епоха” Росица Ранге 
лова беше връчена награ
да — книгите Наш Тито и 
Тито за самоуправлението.

От името на Нишки и 
Южноморавски регион ю- 
билея на .Другарче" чес
тити Станимир Стаменко- 
вич, председател на Меж- 
дуобщинската 
ция на Социалистическия 
съюз в Ниш.

От тържеството бяха из 
пратени приветствени те
леграми до Председател
ствата на СФРЮ и ЦК на 

М. А.

с детството 
неговата

Обаче нужни са
за обогатяване на 

фонд, защото

нови
усилия 
книжния 
библиотеката не разпола
га с литература по разли
чни въпроси на социалис- 

самоуправле-

и

ор-
Нишки итическото 

ние, обществените, природ 
ните и техническите нау
ки, а също така липсва и 
прочитна литература за
средношколците. ^__ ___ _

— Липсата на читалня 
е един от двата най-голе- 
ми проблеми на библиоте 

казва библиоте- 
Момчило Андрее-

20-годишни- 
на вестника.

ката - 
карят
вич. Едно помещение 
Центъра за култура беше 
приспособено за тази цел, 
но тук понастоящем рабо
ти школа за обучение на 
водачи на леки коли.

Популяризирането на 
книгата безспорно е пун-

в
Към 15 000

К. Георгиев

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА СОИ ПО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВЪЗПИТАНИЕ В БОСИЛЕГРАД конферен-

ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА 
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СЮК-
на на учениците в учили
щните столове.

Делегатите на Самоуп- 
равителната общност на 
интересите по основно об 
разование в Босилеград 
остро осъдиха решението 
на секретаря на тази об
щност да увеличи личния 
си доход 15 на сто преди 
да е приет финансовият 
план за 1982 година и 
преди да е известно дали 
и за трудещите се в ос
новните училища съще
ствува възможност за та
кова увеличение на лич
ните доходи. Също така 
беше отправена остра за
бележка и във връзка с 
начина на приемане на 
финансовия план- Имен
но, предложението на то
зи документ не е било 
изпратено на обсъждане 
в училищата и делегаци
ите.

През настоящата година за задоволяване 
потребите в основното образование и възпита
ние ще бъдат изразходвани 32 милиона и 218 
хиляди динара или с 16 на сто повече от 
налогодишните.

БОСИЛЕГРАД ч
М№ Първата среща през апрял

Изхождайки от 
мата по гранично сътруд
ничество между Босиле- 
градска община — СФРЮ 
и Общинският народен съ 
вет на град Кюстендил — 
НРБ, тези дни в Босиле
град делегации на

Делегатите на Скупщи- зпечи над 32 милиона и 
ната на Общинската са- 218 хиляди динара или с 
моуправителна общност 16 на сто повече от те
на интересите по основ- зи през 1981 година. От 
но образование и възпи- тях 25 350 хиляди динара 
тание на проведеното ще бъдат изразходвани за 
през миналата седмица за лични доходи на трудещи 
седание обсъдиха и прие- те се в основното образо- 
ха финансовия план за на вание и възпитание, 1300 
стоящата година. На за- хиляди динара за матери- 
седанието се обсъдиха и алНН разходи, 1100 хиляди
з“К° ртЪеПбн0Лъз™тат№ ™а за топла закУска’ 
ната Дейност в основните I525 хиляди динара за 
училища в Босилеградока амортизация, а 2870 хиля- 
община. Именно, според 
финансовия план, през 
настоящата година тази 

общ-

програ- па от три преподавателя 
и петнадесет ученика от 
основно училище „Георги 
Димитров” от Босилеград, 
ще посетят основно учи
лище „Кирил и Методи” 
в град Кюстендил. С 

ще бъде реализирана 
първата част от програма-

то-основ-
училище, „Георги 

Димитров" от Босилеград 
и. основна училище „Ки
рил и Методий” от

вано
та.

Втората част от протра- 
се реализира 

през месец октомври в Бо 
силеград, 
преподаватели от кюстен
дилското

град
Кюстендил, уточниха про 
грамите по сътрудничест

мата ще

когато тримаво през настоящата годи
на.ди динара за останалите 

нужди на възпитателно-об 
разователното дело. Око
ло 700 хиляди динара се 
предвиждат за превозва
не на ученици и прехра-

основно учили
ще, с група от 15 учени
ка ще бъдат гости на 
новното училище в Боси
леград.

Двете делегации се до
говориха първата от две
те срещи да се проведе 
през месец април в град 
Кюстендил. Когато гру-

ос-
самоуправителна 
ност за нуждите на петте 
основни училища ще обе- М. Я. м. Я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НАЙ-ДОБРИТЕ КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ

АКЦИЯ НА МЛАДИТЕ В НИШКИ РЕГИОН

Юристите—с най-висок уш„Титовата младеж 

на Титовия фонд“ нето на учебния материал 
— заяви Спасова.

Бъдещите юристи обаче 
не считат, че успехът на 
края на първото полуго
дие е връхна точка на 
техните възможности. С 
оглед на това, че ги оча
ква абитуриентският из
пит и че учениците по 
традиция постигат по-до
бър успех във второто по
лугодие, младежите и де
войките от IV-1 клас вяр
ват, че успехът им на 
края на школуването в

Освен примерното трудолюбие в овладя
ването на учебния материал, учениците от 1У-1 
клас в Образователния център „Иван Караи
ванов" в Босилеград проявяват примерна дей
ност в много обществено-полезни дейности в 
училището и извън него.

Над 50
опгани1япимтоХИЛЯДИ младежи и девойки от~ и™,™ жг трм'
ха акция за събиране 
под название „Титовата 
фонд". Всички

училища- 
регион раздвижи- 

суровини 
младеж — на Титовия

на вторични

__ средства, които ще се осъшес
фондС за*И акция ще бъдат внесени в Титовия Първата паралелка на 

четвърти клас в босиле- 
градския образователен 
център, в ученическия жа 
ргон популярно наречена 
„паралелка на юристите", 
е най-добрата класова об 
щност в това средно учи
лище. На края на първо
то полугодине на настоя
щата учебна година сред
ната бележка на успеха 
на учениците от този клас 
беше 3,56! Този успех е 
още по-висок, ако се има 
предвид, че общият ус
пех на учениците в учи
лището, а особено от пър 
ви и втори клас, беше оце 
иен като доста слаб.

ник от нашия клас, а съ
що така и на голямата 
обща грижа за дисципли
ната в училището и при
лежното поведение извън 
него .Добра е и вътрешна 
та организация на нашата

стипендиране на 
ници и деца от работнически 

С посочената 
щини в Нишки

млади работ- 
семейства.

акция младежта от 15 об- 
регион желае да даде собст- 

вен принос за укрепването на тази обгцоюго- 
славска обществена институция на солидар
ността на навийте трудови хора и граждани.

Акцията „Титовата младеж — на Тито
вия фонд" е съставна част на активностите на 

в Нишки регион за осъществяване
то на икономическата стабилизация, в насто
ящата година. Ведно това е и една от манифе
стациите, с които младежите и девойки в ре
гиона отбелязват 10-годишнината на Титовия 
фонд.

младежта

(Танюг)

съюзът НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛА
ДЕЖ И ДЕЦАТА НА НАШИ РАБОТНИЦИ В 
ЧУЖБИНА

Инициатива за шнолуване 

в родината
Но солидният успех не 

е единствен отличителен 
белег на това задружно 
ученическо 
Учениците от 1У-1 клас са 
сред организаторите и но
сителите на многобройни- 
те общественополезни дей 
ности в училището 
извън него, както и в мла 
дежката организация- 

Председателя на тази 
класова общност Боянка 
Спасова попитахме на ка-

семеиство

Сградата на Образователния център в Босилеград
вази- средното училище ще бъ

де още по-висок- За тях 
характеристики тази цел е твърде важна, 

защото считат, че успеш
ното навлизане в тайни
те на учебния материал 
е предпоставка за успеш
но следване на факултети 

която те и полувисшите учили- 
ща. Раде Станоев

ИМОК наАко се приеме инициативата на 
ССМ в Ниш, в средните училища и факулте
тите в Нишки регион ще се създадат възмож- 

деца на наши работ-

класова общност, а 
мопомощта е една от ос? 
новните 
на нашето ученическо все 
кйдневие. Разбира се, на
шите постижения се дъл
жат и на голямото трудо 
любие на преподаватели
те и на помощта, 
ни оказват те в овладява-

ности за школуване на 
ници, намиращи се на временна работа в чу
жбина. кво се дължи техният ус

пех.и други околни региони. 
• Инициативата засяга и 
въпроса за даване стипен
дии и кредити на децата 
на наши работници в чуж 
бина, които ще Се 
шат в училищата и фа
култетите в родината, 
студентските домове 
се създадат условия за 
разрешаване на

Тези дни Междуобщин- 
ската конференция на Съ
юза на социалистическата 
младеж в Ниш раздвижи 

за обезпечава

— Постигнатият ни ус
пех се дължи на прилеж
ното учене на всеки уче-

инициатива БОСИЛЕГРАДзапи-в среднитене на места 
училища и факултетите

запис-
в Добри резултати на шахматиститевНишки регион за 

ване на деца на наши ра
ботници, работещи в чуж 
бина. Ако се приеме тази

ще

не само да запознае уче
ниците с тайните на игра 
та, но и да ги 
за правилно и полезно из 
ползуване на свободното 
време — заяви Милков.

АД. Я.

жилищ- рес към тази древна га
ра. В секцията активно 
членуват и няколко пре 
подаватели, между които 
най-активен е Васко Бо
жилов.

— Секцията има за цел,

Секцията по шахмат при 
образо- 
,Иван 
силег-

, средношколския 
вателния 
Караиванов 
рад, под ръководство 
професор Крум 
е една от по-дейните сек- 

В сек-

възпитава
център ,1 
>в" в БоПО СЛЕДИТЕ НА ОСМА СРЪБСКА БРИГАДА

наМлади от Враня в Масурица Милксш

ции в училището. 
цияТа чледуват 32 учени 
ка, в това число и някол

Група от ЙО средношколци от Враня на 
7 таки ще организират поход „По следите на 
Осма сьрбека бригада”.

Походът ще бъде организиран до Масури- 
на където пред паметника на падналите бойци 
Ца’ „вложат цветя. Както ни осведоми Ненад 
а!» ^Глседател на ОК на ССМ в Сурдулица,
младите^от Враня съвместно с другарите си 
от Масурица ще организират културно-забав- 
на програма.

БОЖИДАР ВУЧКОВИЧ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

Полезни разговорико момичета.
Според думите па Мил

ков, дейността иа секция 
та се осъществява спо
ред програмата за работа, 
приета още при формира 
мето й. Първите резулта- 

налице. Някол 
кла

Председателят на Междуобщинската кон 
социалистическата 

Божидарференция на Съюза на 
младеж в Южноморавски регион 
Вучкович неотдавна пребивава в Босилеград, 
където с членовете на Председателството на 
Общинската конференция на ССМ води раз- 

въпроси в деиствуване

към

ти вече са
ко ученика добре се 
сираха иа 
досега

оп име въпрос. тивни шахматни турнири,
инициатива, тогава Предложението на МОК На турнира, организиран
следващата учебна година ]ссм .в Ниш е изпра- по повод 22 декември и
в 'грети клас на средното Републиканската 40-годишлината от създа
профилирано Училище и ™™ф(™тия Уна ССМ на валето «а юНА, шахмат 
в I курс на факултет Отбия» Комитета за уче- мият отбор от това учили
в региона щс се учат чески стандарт и Уни- ще зае първото мисто-
млади, които моментално ста „ Ниш, където Между най-добрите ша
пребивават вън от РОДИНа IV” да се утвъряяТ на- хм-атисти в секцията е Но 
та а по „териториален тр реализацията. вица Божилов, които про
гшоизвод са от общините соки за Р М. яВява « най-голям инте-
;;Р"и, южноморавски

В. Б. говори за актуалните 
то на младежката организация.

Вучкович прояви особен интерес 
програмата за работа на политическата школа, 

наскоро ще работи при Образователния 
център „Иван Караиванов”. Организатори на 
политическата школа са Училищната конф 
ренция и Общинската конференция на 
Босилеград. Председателят на МОК на ССМ т 
тъкла, че Междуобщинската конференщм 
ССМ в Лескова» ще окаже финансова и кад 
рова помощ за успешно осъществяване про- 
грамата на школата. • —_ ■ —

проведените 
отделни и колек

която
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Кпкъп полковник ти си иичеи камък, направен от дебел Я 

място се раз- картон, беше върнат в склада, а 
агент; с так™® м“”р0 комай също така и чуждестранните уни 
плащаме °7вЛ™яше в големия Форми, големия портрет на Ста-дирът, като се взираше в големия ч^н естранни вестници, ци
портрет на Сталин които висеше кУпб"ит; всяка дреболия;- ко
на стената в канцеларията. Попо ято е била в уп0треба при „създа
бях по |дача в Югославия, нала |= на ^лъжлива

Съобщите му, викайте го в центъ- може би, ако някога Д°ТР* ^ 
ра. потърсете го в квартирата му, пак да се използва. Обаче .на в 
той веднага ше дойде щом уз- чки беше ясно. че един такъв
нае, че съм пристигнал- тркук не па се прик-Командираът на заставата, таря, не може всичко да се прик
все оше сънлив, сърдит че са го рие.. • От знач^™айбе“д очаква- 
събудили късно през нощта, за в настоящия случай, даде 
повяла на доведения да седне на ните резултати. Очевидно аген 
пода и грубо му каза: тът Михайлов^абръз^^е^бш,

много да е влязъл в 
издържа

на граница-При преминаване 
та, Михайлов все пак попадна в 
ръцете ,на граничарите от своята 
страна. Натъкна се тъкмо на за
садата, която строго то спря в 
ношта: „Стой, горе ръцете! Юи 
вдигна ръце . и извика: „Не стре
ляйте, аз съм ваш!” Граничният 
патрул, в него в известните му до
бре зелени униформи му се при
ближи, вързаха го и го изпрово
диха в граничната застава. Пъ
тьом Михайлов им обясняваше, 
че е техен човек, а че всичко ще 
изложи на командира им и иска
ше веднага да го заведат при 
го. При това той .„получи” някол 
ко приклада по гърба и псувня
та: „Ти идваш от Югославия, ти 
си Титов агент, ше те убием’’. 
Той се боеше от заплахите, 
ка, границата, знаейки, че 
бъде убит. никой няма да от
говаря. Затуй упорито наблягаше 
да го водят при командира, като 
говореше, че той е важен човек, 
и че ше отговарят ако му се слу 
чи нещо».

Пред граничната застава, къ-

милиционер в
в Кру-

С ДИ- 
1951 год.

' ^н^ятаДнаИмилицията 
пацТагана в стълкновение
версанти през септември

Те на 
поетополуграмотни-..

ръководни 
играех второсте- 

по-остра 
Комите 

получих по- 
таи

мираха все 
предват, заемат 
ие а аз винаги 
ценна роля- След пДНана критика на секретаря на
сетеше "Р Дой^а хора от 
натаНцолиция. закараха ме в поли 
нията. Приписваха ми стотици 
гряхове. и най-сетне ми 
спасителна ръка — да раоотя 

за тях. Така стигнах до полков
ник Попов. Той ме изпрати в Юго , 
славия!

не-

— Седни, ти братче. тук пък подготвеш с 
аз утре ше осведомя полковника, ние. но без 
въпреки че съм убеден, че всичко, ролята си, така че не 
което говориш, измисляш. пробите, които прилагат

— Впрочем, промъкна нещо вателните служби, за да се пред
пазят от подобни „политически 
емигранти.

мра
ако

командирът, от какво значение е 
това, което аз не смея да зная, 
ако наистина не си югославски 
шпионин.

Михайлов заразказва. Каза 
кой е и откъде е, и че неотдавна
бил завербуван от Полковник По неговото хвърляне в 
пов нелегално да мине в Югосла- наскоро 
вия, като при югославските влас даскала и 
ти се представя като емигрант, потвърди 
Фактически, трябваше да се свър чуждестранният 
же с едно лице, на което да пре център твърде

съобщения. наново да установи връзка с шпи
опеката група, която и с това 
нещо се потвърди, че съществу
ва в града. Разговорът с Михай- 

При зори на заставата прие- лов, който се намираше в затво
ра, беше много интересен. Изчез
на у него присъщата му самоуве- 

че реност. която показваше в пред 
разговори. Тогава,

АГЕНТ, КАТО „ЕМИГРАНТ”
Михайлов,
ЮгославияСлучаят с агента

Полковник Мирко внимателно докатодето го доведоха, стоеше под стра 
жа. На командира 
му се бързаше веднага да го при 
еме на разговор. Разглеждаше 
обичайната атмосфера на грани
чната застава, -----

след арестуването на 
бягството на Димитър, 
предположението, че 

разузнавателен 
много настоява

изповедта му,очевидно не слушаше 
Драган записваше, макар, че има 
ше много трудности с езика на 

емигрант, коиточуждестранния 
не разбираеше най-дооре.

— Получих задача нелегално 
Югославия- и да 

емигрант. Попов ме уве 
ми вярвате.

войника на стра
жа и знамето на своята страна, 

На заставата
даде код за

което плюшеше. 
имаше и няколо лозунги, такива- 
каквйто той докато работеше в 
Комитет разпращаше по терена: 
„Да бъдем безмилостни към ку
лаците!'', ,Да разкриваме Тито- 
вите агенти!", „Доле капитализ
мът начало с Титовата клика!" 
Сдед по-продължително чакане, 
той се озова пред мързоловния, 
с ‘ разрошени коси и явно сънлив 
командир на заставата. Михайлов 
се усмихна и подаде ръка на ко
мандира, но той високомерно 
погледа и каза:

р— Добър лов нощес имахме.
Хняняхме Титпп ягрнт!

седа мина в 
явя като 1 
ряваше, че тук ше 
че на вас ви трябват политичес- 

интелектуалци.

ОТРЕЗВЯВАНЕ В ЗАТВОРА

Михайлов, вързантигна джип.
беше въведен в колата и при раз 
виделяване успя да разбере., 
вместо полковник Попов влиза в- варителните 
затвора на УДБ в града. Едва в само дето не издигаше лозунги:
затвора проумя, и разбра, че зада ма«^Хчата която е получил, и граница °°роа против сталинизма .. „Дои
та. която е минал, и униформи- « йнформбюро? В Р ПР<> раните часови, които го залови- ™н информбюро. 
ли, и сърдият десетник, който го Сега покрусено обясняваше 
разпитвал, че това е бил фиктив- как неговата политическа роля

в неговата страна, се свела на бе 
дна, шпионска дейност, против

ки емигранти 
че към мене ше се приложи спе 
циално, по-добро отношение...

— Пък и приложихме — под- 
хвръли Мирко. — Не те арестува 
хме. Подсигурихме ти място в хо
тела-..

— Ех. да имах щастие ведна
га да ме бяхте арестували, не шях 
да имам възможност да предам 
поръката. Шях да бъда само еми
грант както мнозина други. А 
така...

го

но. че фактически е минал лъж
лива граница и че накрая, като Югославия.

— Не съм. Аз съм ваш човек, 
повикайте по телефона вашия ко
мандир, полковник Попов, той та. докато с помощта на гранича кои 
знае всичко за мене, на един дъх рите махнала „означенията" ::г.
отговори Михайлов. границата. Бяло боядисания гра Аз съм юрист, около мене се на-

— Вярно е — кой знае за кой„ _ _ — Тако, вие сте шпионин!Станко има още много рабо- път повтаряше — критикувах ня- Вие сте юрист, добре ви е извее
ръководители в своето мя- тно, какво очаква шпионите 

на сто. Чувствувах се злепоставен

шпионин, е свършил.

( В следващия брой: 
КОД В ТОКА)

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ
те дават за приключване 
към градската канализа- 

• ционна мрежа.
За отбелязване е, че 

през тези зимни дни за
почна уреждането и на 
„Строшена чешма". Това 
място в града, въпреки 
изобилието на вода, също 
загрозяваше този квар
тал в града. Също така 
надвисваше постоянна 

опасност да избухне епи 
демия, тъй като мнозина 
граждани ползуват вода
та за пиене, а всъщност 
тя е замърсена. За целоку 
пното художествено офор 
мление и превръщането 
на „Строшена чешма” 
уреден кът ще се израз
ходват към 100 хиляди ди 
нара.

— Нашата програма с 
това не се изчерпва — по 
сочи Павел Тодоров. — 
Самоуправителната общ
ност по комунална дей
ност предвижда още стро 
ителство на водопровод, ка 

граждани- нализация и прочие. От

В ДИМИТРОВГРАД

Уреждане на „Воденичната вада друга страна, целокупна- 
местната 

общност в града по отно
шение на изграждане 
комунално-битови обекти, 
трябва да реализира наша 
та общност

та програма на

на

След регулацията на р. 
Нишава в града преди ня
колко години „Воденична 
та вада" пресъхна. Ниво
то на реката бе спуснато 
доста ниско, така че изве 
днъж довчерашното ос 
вежително течение на 
„Вадата" стана извор на 
замърсяване и както 
кой сполучливо го окаче 
стви „родилен дом за ко 
мари". Освен това мнози 
на граждани тук изхвър 
ят боклука си, така че от 
„украшение" на града, ва 
дата се превърна в загрозя 
ваща местност.

— В ход е изготвянето 
на проект за решение на 
регулацията на Нишава 
пра двата моста в Димит

ровград с цел да се обез 
печи протичане на вода 
във „Воденичната вада" 
— заяви секретарят на 
Самоуправителната общ
ност на интересите по ко 
мунална дейност — Па
вел Тодоров. — След из
готвянето на проекта ще 
се пристъпи към строител 
ството на преградна сте
на (бент), който ще обез 
печи достатъчно количес 
тво вода за „Вадата". Ед

Понастоящем дейно се 
работи и върху уреждане 
то на „Канала" при кон
фекция „Свобода". Стари 
ят канал е почистен, по 
строен е шахт и са поло
жени бетонни 
тръби до Нишава. Стойно 
стта на този обект възли 
за на 180 хиляди дина
ра, половината от които 
са обезпечени от средст
вата на местното самооб 
лагане в града.

Ст. Н.

отводни

ня-

вновременно ще се пристъ 
пи и към корекция на са 
мото корито на . „Вадата" 
— добави Тодоров.

Според първите изчисле 
ния за създаването на въз 
можност

За строителството 
на съпътствуващи обекти 
(шахти и прекопаване на 
улици —- в улиците „7 
юли”, „Момчил войво
да” и „29 ноември” 
изразходват 
динара, 
ще се обезпечат от сред
ствата, които

пък

I
ще се 

хиляди 
Тези средства

250водата отново 
да потече по „Вадата” ще 
се изразходват към 600 хи
ляди динара-

СТРАНИЦА 10 БРАТСТВО * 5 МАРТ 1982



издейността нд
КРЪСТ в босилеградскдНо№Тина ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ

Физическа култураПолзотворна и хуманна ценност ФУТБОЛ

Подготовки на ,Д. Балнански1Тези дни в Босилеград 
се състоя годишна скуп 
Щина на Общинската ор- 
ганизацид на Червения 
кръст, н а която бе напра 
вен

В отчета за едногодиш
ната работа се изтъква, 
че Общинската организа 
ния на Червения кръст в 
Босилеград и първичните 
организации в местните 
общности, организациите 
на сдружения 
лищата с около 2880 
нове, 
таналите

та, 2 по домашно лекува
не на болни и ранени, и 
2 по здравно възпитание 
на селското население, с 
около 190 курсанти.

Общинската организа
ция на Червения кръст 
през изтеклата година 
особено значителни 
тати е постигнала в проф 
есионалното оспособява- 
не на членовете на Чер 
вения кръст. В училища
та и някои местни общно 
сти са проведени разли
чни сказки и предавания- 
Във всяко училище, про 
ведени са сказки във 
връзка с туберкулозата и 
превеитивата от същата.

Между проведените ак 
тивности на Червения 
кръст, забележително мя 
сто заема сътрудничество 
то с училищата. В акци
ите, които организира 
Червеният кръст дейно 
са включени учениците 
от средното и основните 
училища в общината, 
течение на изтеклата го
дина, те проведоха акци
ите: „Седмица на Черве
ния кръст”, „Седмица 
на борба срещу туберку
лозата”, „Пазете децата в 
движението”, „Седмица на 
солидарността”, „От дру
гар за другар” и пр. Нам 
добре класиралите се от
бори взеха участие 
регионалните и републи
кански състезания- За осъ 
шествяването на 
останалите 
задачи, 00 на Червения 
кръст в Босилеград успе 
шно е сътрудничила с ос
таналите 
ганизации на 
кръст в Южноморавски

Началото на пролетно
то футболно състезание е 
пред прага и време за ча
кане няма. Това е основ
ното заключение на сре
щата — разговор в Пред
седателството на футбол
ния отбор „Асен Балкан
ски в Димитровград про
веден под председател
ството на новия председа
тел Добривое Димитров.

преданността на всеки иг 
рач, усърдието, с което се 
готви за предстоящите 
срещи. А според плана, 
подготовки ще се прове
дат и извън града. Тези 
подготовки най-вероятно 
ще се проведат в с. Пър- 
топопинци или с. Камени
ца, Димитровградска об
щина, от 1 до 8 март т.г. 
Всъщност това би били 
втора обща подготовка на 
футболния отбор „А. Бал
кански” в неговата бота
та история- След 8 март 
отборът ще се завърне 
Димитровград, където се 
предвижда 
на няколко
срещи, след което се счи- 

че отборът ще бъде 
напълно подготвен за на- 

първенството.
Д. Ставров

анализ на 
дишната работа и опреде 
лени предстоящите 
чи и активности 
организация.

Продължавайки 
воряването 
на другаря Тито за 
тивна работа,

едного-

зада- 
на тази труд и учи 

- - чле 
в съдействие, с ос- 

обществено-по- 
литически сили и Здравни 
ят дом, успешно изпълня- 

обществено-хуманна- 
та си задача. Всички 
ции,

резул
с прет- 

инициативата
колек- 

решаване, 
отговорност и принципа 
на едногодишен мандат за 
нов председател на Пред 
седателството на Черве
ния кръст в Босилеград е 
избран Пене Димитров, 
гимназиален учител в Бо
силеград.

ват
ак-

запланувани
година, успеш

но са приключили. Меж- 
ду другото са организира 
ни 10 различни курсове: 
от които 6 курса по здра 
вно образование на жена

Изготвен е и план за 
Треньорът

през
изтеклата подготовка.

Александър Петров събра 
20 активни футболисти и 
започна кондиционни под
готовки от 21 февруари 
тт. Засега отборът трени
ра всяка вечер в залата 
на средношколския обра
зователен център „Йосип 
Броз Тито”.

Понастоящем се работи 
доста усилено. Импонира

в

организиране
приятелски

■ та,

чалото на

В СЪВЕТЪТ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО’! В 
НИШ НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 25 ФЕВРУАРИ 1982 
ГОДИНА ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

КОНКУРС
ЗА

1. ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР на в. „Брат
ство”, на ОПРЕДЕЛЕНО време и за

2. ШЕФ НА СЧЕТОВОДСТВОТО, също на 
ОПРЕДЕЛЕНО време (до завръщането 
на работника от отпуск по болест).

Кандидатите трябва да изпълняват следни
те условия.

Под 1.
— необходимо е полувисше или виеше об

разование и знание на български език, 
както и добро познаване на техническо 
уреждане на вестници.

— кандидатите подлежат на проверка 
знанията.

на

тези и 
активности и

Изложена на „зъба” на времето: Божишката черква
Общински ор 

ЧервенияПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
на.регион.

В продължение на за 
седанието на което при- 
еъствуваха и представите
ли от Междуобщинската 

на Черве- 
от Лесковац,

Многостранна опасност за 

паметника
Под 2-
— виеше, полувисше или средно образо

вание, икономическо-финансов отдел с 
най-малко тригодишен опит на ръковод
ни постове в специалността.

С молбите кандидатите са длъжни да пред
ставят и доказателствата за образователния 
ценз, посочени в условията на конкурса.

Молбите се подават до НИРО .БРАТС1ВО”, 
Ниш, Кей 29 децембар 8. в срок от 15 дни 
след публикуването на конкурса.

организация 
ния кръст 
между които и секретарят 
на организацията Вука- 

Стаменкович 
Станкович,

Безспорно, и нашият 
вестник многократно е 

надвис-
Тези дни в-к „Политика 

писма на чи- 
„Между нас' , 

публикува писмото на Ву- 
кица Стоименова от Божи- 
ца, в което се казва:

„В село Божица, неда
леч от Власинското езе- 

намира среднове- 
— мана-

'в рубриката 
тателите —

ишии 
Илия
на председателството 
Републиканската органи- 

Червеиия кръст,

сигнализирал за 
налата оасност на чепрква 

в Уожица.
член

ната—манастир 
Този път се придружава
ме към тревогата на Ву- 

чието
запия на 
приеха финансовият от
чет за изтеклата и финан 

план за настоящата
кица Стоименова, 
местожителство е в Ниш, 
но която безспорно живее 
с прелестите на своя ро
ден край-

ро, се
ковна черквичка 
стир единствен култур
но-исторически паметник 
в тази част на Сърбия- 
Построен е от камък, бо
гато украсен с фрески, ко 
ито частично или напъл
но са повредени. На фа
садата едва се забелязва 
боите.

Този прекрасенсредновековната
е застрашен от 

опасност, 
което се на- 

Спеш-

совия
година. ИН МЕМОРИАМ 

На 7 март (неделя) 
тази година се лавър 
шват
ШЕСТ СКРЪБНИ 
МЕСЕЦА
От смъртта при ав

топроизшествие
нашия 
син и брат

М. Я.

ЛЮБОПИТНО

Из света на животните на
непрежалимно бягане в животинския 

свят: той се Движи 
скорост от 135 км/час.

ж Най-голямо око 
октоподът: диаметърът на 
окото възлиза от 40 до 50

издържатГъските 
най-голям студ- Те добре 

и температура

%памет- със

Звонко
Стоянчов

пик на поднасят
от 110°С под нулата, до- 
като бялата северна

може да издържи 
по-ниска

имакултура 
многостранна 
Бърдото, на 
мира, се отроиява. 
на намеса на професиона 
лни лица е необходима 

Дали Комисията за за
щита на паметниците в
Сърбия ще поведе по-голя 
мери от изключителна 
жност за културата 
ма сметка за редките при 

неразвит район, кои 
зъ&ьт на

меч.
ка не
температурата 
от 80°С под нулата.

* В животинския 
пекорд за най-дълъг жи
вот държи костенурката. 
Някои костенурки живеят 
150 години, а огромната 
костенурка от Океания 

250 години!

см. от село Дукат, Босилеградско.
В тоя ден в 12 часа ще дадем помен, кога- 

то гроба му, в село Дукат ще залеем със сълзи 
положим цветя-

Каним роднини, близки и познати Д» 
на помена.

бозай- 
жи-

ж Най-големият 
пик, който някога е

на Земята, е един вид 
носорог „индриготериум 
траисураликум”. Негови 
останки са намерени в За 

Азия. Живял е пре

сеят
вял и п

присъствуватва майка Севет- 
Любен и сестри

Опечелешг.падна
ди 20 до 40 хиляди годи- 

е имал тегло от око-
ка, татко 
Лалка и Райка.дори иж Леопардът 

ски рекордьор
ни и 
ло 16 тона.

е същин-един 
то унищожава 
времето?"

в скорос-
СТРАНИЦА 11
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МИСЛИ И АФОРИЗМИ
!

СКАНДАЛ

Контрольор предупре- И ИНТЕРЕСИждава дама в преклонна
възраст:

— Вие имате билет за
Мюнхен, а тоя влак вър
ви в обратна поска — за
Кил.

— Ох, какъв скандал! 
— вълнува се дамата. Зна

била, когато са добре* Принципите са в 
нахранени.

чи вашите машинисти ве- Марк Твенщомроятно много пият,
им се случва да застъпва за чу- 

това от своите
като *■ Всеки, който горещо се 

жди интереси, е подбуден за 
собствени.

карат влака в обратна по
сока.

П. БейлБре я га тия дни удри на одегье, додека 
че стигнем незнам, све си паре изарчи. Те 
преди йедну недели, бейо по Босилеградску и 
Сурдуличку общину, а тия дни по Бабушничку 
и Димитровградску. Истина видо млого уба- 
ве работе, ама се нагледа и на сеири-

Абре, свуде оку „стабилизацияяаа...’’, а на 
све стране гул>айи колко очеш. Те например 
у Звонця улезо у кавенуту (куде чу па на дру 
го место и да улезнем), а оно дошли свите док- 
турйе из Бабушницу, збрали масете на йедно 
место, па ка натиснули на печевье, кока йе 
идадарка Вило месо, а оно йе двейесе шьадар- 
йе. Од куде паре, кой Би дава, кво славе бог 
аран знайе?! После ми рекоше дека вршили 
снстематсйи преглед, ама прегледат извършили 
за саат време, а печегьето йели три саата.

А са да ви кажем и за димитровградсйе 
те гозбе и гудайи и за гьинуту „стабилизацию" 
— у кавануту.

Слезо у петак на пазар и по обичай ре- 
ко да свърнем у „Балкан”. — Е неможе да се 
улази, рече йедън йерел, ни дънъска славимо 
завърпши рачун. Бре кве славе ви спопале у 
дънъппьо време, помисли си я и си отидо. Пре 
спа при черкуту и отидо на ютредън пай у 
,.Балкан”, а оно музика трешти — йоще славе 

! завърппшят рачуна.
Чес и час не съм бил унутра, кой мене 

| ГОл>у, че покара унутра, ама ко ми казуваше 
| човеци, теква гозба нейе имало скоро у Дими
тровград. Имало пийегье колко ти душа оче. 
Мори и цигаре кажу давали и каветия, и ягни 
ща печена, све, све.

Бре, ако тека „стабилизую” у свата пре- 
дузейа у общинете незнам докуде че стигну- 

С> Я знам кита ни с бабуту загусти ни штедимо, 
а овова ми мирише на онуя: „йедно орате, а 

к друго работе...”

ШАНС
Той с горещи думи убе

ждава любимта си, че я 
обича.

— За съжаление, в мое
то сърце вече се намира 
друг — отговаря тя-

Той става много тъжен, 
а тя се опитва да го уте
ши:

— Не тъжи! Все пак 
той не седи по цял ден 
в къщи.

за век.* Облагите са за час, принципите
X. Бичерм веригитесамо* Трайно свързват хората 

на сърцето; веригите на интереса са твърде 
слаби.

г
П. Буаст

зк. Истинското поражение настъпва при
принципите, при отказване от права- 
при жалката покорност пред злото.

Дж Неру

Интересът няма памет, тъй като мисли 
само за себе си. Не забравя той само едно, 
което е най-близо до сърцето му — самия се
бе си.

из
мяна на 
та си и

ШЕГА _
Всяка вечер Ларсен си 

прави шеги за сметка на 
жена си:

— Лека нощ, майко на 
четири деца.

На съпругата домъчня
ло от тези негови „несоле 
ни" шеги и една 
му отговаря:

— Лека нощ, татко на 
едно дете-

-ж

%
1 Маркс и Енгелсвечер
*
1 НАРОДНА ХУМОРЕСКА

ДВЕ ДОБРА
— Днес направих две> 

добри дела — хвали се 
един малчуган.

— Кои?
— Първо, освободих 03' 

капана едно нещастно ми 
шле. Второ, същото това 
мишле дадох на една глад 
на котка.

щ ловец?

I Един мой съселянин ста 
нал ловджия. Един ден 
той заминал на лов и се 
върнал в къщи късно ве
черта. Въпреки че ловил 
цял ден, новият ловджия 
пристигнал у дома с пра
зни ръце.

— Нищо ли не улови.'* 
— попитала го жената.

— Нищо.
— Е, аз излезох по-си

лен ловджия от тебе. Без 
пушка хванах заек.

На мъжа не минавало 
през ума да вярва на съ
пругата си.

— И това жив заек — 
продължила жената- Беше 
се заглавил в плета.

— И къде е този ,за
ек"? — иронично попитал 
ловецът.

— Ето го там, вързан 
за черешата в двора.

Излезнал ловджията в 
двора и имал какво да ви
ди: жив заек вързан за че 
шмата. И много се раз
сърдил на заека нашият 
ловджия. Да позволи да 
го хване жив една голо- 
ръка жена. От гняв повди 
гнал пушката, прицелил 
по посока на заека и гръ
мнал. Куршумът прекъ& 
нал връзлото и -— заекът 
си избягал.

Шш
■

Ц ОВЦЕ И ГОДИНИ
®| Турист попитва един ов-

§ чар:
— Колко овце пасете?
— 133.
— А на колко години'Ли^ц/их/в

Щ сте?Шт — На 60 или 70, неЕг?*-:
зная ТОЧНО.

— Как така? Знаете 
броя на овцете, а не знае
те годините си.

— Досега никой не се 
опита да ми открадне го
дините! (Разказал: Милорад 

Дърнич, Джурджевци)
••СТНИК НА ВЪЛГАР- 
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