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С указ на ирезидентта на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност

е удостоено

6 ъ Лг АРСК « Т А НАРОДНОСТ В СД>Р ЮГОСЛАВИЯ • и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.ГОДИНА XXIV ♦ БРОЙ пзз ф 16 ДЕКЕМВРИ 1983 Г. ф ЦЕНА 4 ДИН.

СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА С4РЮ КЪМ ПРАЗНИКА НА ЮНА

БЮДЖЕШ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 1 АРМИЯ ПА БРАТСТВ1Т1 

374,2 МИЛИАРДА ДИНАРА
Съюзният съвет на Скуп 

щ|и-ната на СФРЮ обсъди 
на 6

■ни, носителите на „Парти 
занока опометица 1941”, 
испански бойци, лауреати 
на Орден народен герой, и 
носители на отличия от 
предишните войни. В та
пи сума са заометнати и 
2,4 милиарда динара, с ко 
;ито да се покрие една тРе 
та от дълга към общности

съди и заключи, че предло 
жената концепция е на ли 
нията «а стабилизационна 
та програлга, но че не са 
създадени необходимите 
условия за провеждането 
й от началото на 1984 го- 

за дина. Поради това Съюзни 
ят изпълнителен съ-вет, не 
отстъпвайки от насоката

Приет да разработва такава кон те по пе1НСиои-гно-1И1нвалид- 
цепиия, реши да предложи но осигуряване в републи- 
прсектобюджет при сегаш ките и покрайни1Н1Ите- Те 
ките системни решения. __ пи три най-големи пол-

платели на съюзния бюд- 
Средства за финансира жет Ще изразходват 90,3

Всред великите дати на кървавата, но велича
ва епопея на Народоосвободителната война и рево
люция и автентичното ни развитие, 22 декември — 
Деня на ЮНА заема значително място. Сега, ко- 
гато се навършават 42 години откакто другарят Ти
то в Рудо формира Първата пролетарска бригада, 
първата регуларна войскова част, е удобен момент 
да си спомним за развитието на нашата Армията, за 
готовността й в евентуална агресия да отбрани при
добивките от НОБ и постиженията на следвоенното 
социалистическо самоуиравително развитие.

Декември 
■и а Федерацията 
година и някои други ак- 
туалии, предимно от 
номически

бюджета 
за 1984

ико-
въдроси. Съ

ветът прие и няколко 
кснопроекта,

се главно до ограничаване 
на потреблението, 
е и Закон за идването на 
чужденци в СФРЮ, като 
участници в Зимните олим 
пи “ оки игри в Сараево 
без югославска виза.

За военно-политическо- не на ЮНА в предстояща 
то положение в света, Бз та година ще възлезнат на 
ропа и в Близкия изток, 231,6 милиарда динара, ко 
както и за задачите на ето представлява 5,2 на 
въоръжените сили в отбра сто от националния 
нителвите подготовки го ход. Допълнителни средст

еа за стопански «едостат* . 
чшо развитите републики 
и покрайнина Косово, са

отнасящи

$ Ц
на сто от целокупната су- Ц ЩШ 
ма, а само 9,7 процента ще В щШ 
се изразходват за нужди- |р|
70 за финансиране на Фе-

ш
■'ЖтШ

ЧШ
V ' Г*ДО- дерацията.

ЙтШ &Най-голям а част от го 
зи разходи ще се погасят 
от средства, събрани 
данък—оборота. По такъв 
начин в бюджета те влез
нат 150,1 милиард динара, 
облаганията в републики
те и покрайнините ще въз 
лезнат на сума от 
милиарда динара, а от ми 
■готически облагания и дру

вори съюзния секретар 
за народна отбрана адми
рал Бранко Мамула, дока- 
то бюджета на Федераци утвърдени на стойност от

29,7 милиарда динара, кое

Гл.от

ята обоснова заместникът 
на съюзния секретар за фй

Драгутин Групко-
Винаги готови за действиято представлява, увеличе

ние от 20 процента в срав
нение с настоящата годи
на. За борческо-инвалидна 

предвидели

пан си
вич.

Всичко което постигнахме в революционния си 
вървеж, следователно и развитието на Армията като 
съставна част на обществото, не може да се отде
ли от Съ юза на комунистите и Тито. Защото как го 
веднаж каза Кардел: „във всяка крачка на нашата 

Титовият принос”- Създадена

Изхождайки от тези и
основни предпоста 
изготвяне на Прое

други 
-вки за 
ктобюджета на Федераци 

1984 година е утвър- 
374 мйли-

130,6защита са 
51,7 милиарда динара, 
то по такъв начин ще се

ка- ж революция налице е
I по специфичен начин, родена в пазвите на нашите 
■ народи и народности, в развитието си Армията се 
8 потвърди не само с военната си боеготовност,
В като дълбоко народна и с хуманни достинства. Ако 
щ в деня на формирането си в редиците 'на тази про- 
Ц летарска бригада се намираха 1199 бойци, ако това 
Ш. бе войска от селяни, работници и интелектуалци, 

всенародната отбрана и обще-

ята в
ги вносни даждия ще се 

83,3 милиарда 
между

ден на сума от задължениятапокрият 
спрямо пенсионерите, зо 
енните инвалиди, 
щите семейни инвалидни-

22,8 милиона дина- 
42,9 на сто з 

от ребалансирания 
Федерацията

но иарда и 
ра, или с 
повече 1

осъществят
динара, изтъ;кна
другото Гругамович.

ползва-
бюджет на 
за 1983 година.

Правата на средства от 
Бюджета на Федерацията 

с отделни за 
независимо от г°Ди

обем и от бюджет*
възможности. По- 

настояшата

днес в системата на
самозащита това е съвременно въоръжена - 

успешно да води действия на на-ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС В БАБУШНИ сгвената
. сила, която може

бойно поле, както на сухо, така и на море и41са утвърдени
коки. ше

Отчетени добри резултати, 
но н пропуски

във въздуха.
Цще °т първия ден на формирането си Армия

та бе съставена от всички наши народи и народно- 
То-ва бе армия «а братство и единство. Нашата 

Армшя това и остана. Тясно свързана с народа, чрез 
системата на всенародната отбрана и обществената 
самозащита, на която е основната опора,, тя живее 

когото дели всички трудности и успехи.
стана

шния
'Ните
ради това до 
година е 
110 милиарда динара из 

другото Дра 
Съюзни-

съДДадои дълг от сти

хъкна между 
гутин Групкавич. 
ят изпълнителен 
предлагайки 
проектобюджет, преда Р . 
тедно не може да се пре 
дв,иди каква ше «вде ** 
фяацията, но средст т 
се утвърждават ня-колко 

през годината, в за
висимост от Ръста на до-

ОРГАНИЗА-ф РАЗПУСНАТА ПЪРВИЧНАТА 
ЦИЯ В „БУДУЧНОСТ" в народа, с

Сътрудничеството между народа и армията 
съставна част «а живеене и действуване. Числящи- 
,-е се към нашите въоръжени сили все повече оказ
ват помощ на стари и изнемощели, все повече стро- 

обанти и с народа създават по-хубаво утре.
Трудещите се и гражданите на нашето обще

ството, имайки предвид цената на свооодада по
робени грижи и отделят значителни магерн- 

модернизиране на въоръжените
з а трудн ©н ото м еж ду н ародно 

военните стълк-

съвет, 
тазгодишния

някои първични организа- 
1ие са спазвали пред- 

с рокове. Пор ад и 
на множество

Информацията за прове
на предизборна 
Съюза на кому

ции 
видените
отсъствие

ждането
дейност в 
нистите в общината и не- 
проаеждането на заключа 
нията на общинокия коми 

28 септември в ко- 
„Будучност” бя- 

беше

ят
на Съюза на кочленове 

муншстите (намират с® на 
сезонна работа 3 села
та Радосин, БеРин извор, 

Лесковик и Кие

пъти лагат нитет от
хода. „ операция

Обаче т°зи концерт / ха Тем'И, на 
бюджета някои република поовет©Но най-много
нскГи понрайнинсни скуп
шини не е приет, и е оце 
нено че т°ва е отворена 
сметна и че на ползващи
те бюджетни средства нс 
ое обезпечават 
на предвидените

алти средства за
ОМ ЛИ. Изхождайки от
положение, блоковата надпревара и 
повяния пие с продължителната оороа за разор 
ване и равноправно международно сътрудничество 
постоянно водим сметка за Успешна оторапа 

0'г евентуален агресор. В стрря на Р-
започнаха да идват и жените. А 

за тази сметка, за

Пресека, 
вац нс са
изборните събрания-

к организации като 
13 Стрелъц, Любе- 

Звонци, „Ерма’,

които проведени пред 
И майни-

на заседанието намание
Общинския комитет на 
шза на комунистите в Ьа 

7 декември

О ло е 
тези 
раджа,
„Будучност”, Братишевац, 
Мезграя 'И някои други, 
където без основателни

на

стрината
та от тази година

още. едно потвърждение
бушница на 
тази година. •рова е 

пелите ни.със зако- 
оредсува • Оценено беше, че пред 

прик-
В. Б.

изборната дейност 
лючва успешно, макар че (Иа 4-та стр.)изпълнителен 

забележки об
Сък^зният 

съвет тези



ВУЙОВИЧ ЗА ПИСАНЕТО НА АЛЬАИ
ШЕСТ СИЛНИ ЕКСПЛОЗИИ РАЗТЪРСИЛИ СГОЛИ 
ДАТА НА КУВЕЙТ

СВЕТИСЛАВ 
СКИЯ ВЕСТНИК „БАШКИМИ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЮК В 
КИТАЙ

Стара „песен" на Тирана
ПИСАНЕТО НА „БАШКИМИ" И ГОВОРИТЕ 

НА АЛБАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ПОВОД 
НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА Л^АНИЯ/К 
ТВЪРЖДАВАТ ЕСКАЛАЦИЯТА НА ИЗВЕС1НА 
АЛБА ИСКА ПОЛИТИКА

„Свещена война" с 

камиони-убийци
Среща 

Ху Яобан 

-МаринцОРГАНИЗАЦИЯТА „ИСЛЯАМСКА СВЕЩЕНА ВОЙ 
НА" ПОЕЛА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕКСПЛОЗИИТЕ, 
КОИТО ПРЕДИЗВИКАХА ГОЛЕМИ МАТЕРИАЛНИ 
ЩЕТИ

В понеделник за .крах- 
ко време, в столицата ма 
Кувейт отекнали шест си 
лни експлозии. Няколко

Орегва фактът/ че споме
натите и присвояваните 
от тя* териториални час
ти са неогчуждима тери- 

на СФРЮ, на която

Делегация на Счоза на 
ю 1 оел алените комун и с т и,
оглавявана от члена. на 
председателството па ЦК 
та СЮК Андрей Маринц, 
тези дни посети 
тай. 1* разговор, преминал 
в извъ|иредц1а приятелска 
атмосфера и при пълно 
взаимно доверие, генерал 
пият секретар на ЦК на 
Кн 1 та йената ном уишетиче
ока партия Ху Яаобан и 
Андрей Маринц изрази
ха задоволство от успеш
ното развитие на китайс
кото госл авоките отноше
ния. Оценено е, че твърде 
успешно се осъществяват 
договорите за контакти ме 
жду представители па 
СЮК и ККП, лравителст 
вата и парламентите на 
двете страни. Разменени 
са информации за актуал- 
ните вътрешни процеси 
в Китай и Югославия- Важ
но място в разговора е по 
лучила международната 
проблематика, по-специал 
но актуалните въпроси, 
отнасящи се до о трошени 
ята на Китай и Югославия 
със света.

тезиНа състоялата ое 
дни в Съюзния секретари
ат за външни работи лрес 
конференция 
яг представител 
Светислав Вуйович 0« го
вори и на въпрос във връ 
яка с писането на албан
ския вестник „Башкими", 
който твърди, че „импери

ла инсталациите на нафт- 
шата рафинерия „Шуаиба

Анонимен представител 
та организацията „Ислам- 
ока свещена воина" съоб 
щнл на бюрото на АФГ1 в 
Бейрут, че мегавата орга 
низацпя поема отговорно 
стта за експлозиите в Ку 
вейт-

Вс и ч кч [ страни—*ьл е н к и 
ша Съвета за сътрудничес
тво -па страните от Зали 
ва остро осъдиха серията 
От експлозии в Кувейт- 
Министрите на външните 
работи на тези 
поддържат 
връзка с кувейтското ми 
нистерство на вътрешни
те работи заради' коорди 
нация на акциите против 
нападателите-

По повод нападението 
на американското посол
ство държавният секретар 
на САЩ Джордж Шулц 
заявил, че терористичните 
акции няма да разколеба
ят американската полити
ка © Близкия Изток и ми 
сията на САЩ в Ливан и 
целия регион.

официал ни
ша ссип тория

живеят народи и народно
сти на нашата страна. Та- 

паведе-

НР Кидесетици лица са ранени, 
а материалните «щети • са 
огромни.

Първата експлозия раз
търсила американското по 
солството и напълно разо 
рила конзуларната му 
част- Предизвикана е от 
теледирижшран камион, на 
товарен с експлозив. Ка- 
лтионът проникнал в по
солството през задния 
вход в момента на отваря 
не яа конзуларното отде 
ление, когато пред този 
вход имало навалица за ви 
зи и други документи.

Пред контролния пункт 
на кувейтската междуна
родна гара екеллодирал 
„бюик”. Следващите две 
експлозии станали пред 
хотел „Хаят ридженси" и

нива изявления и 
ние са /1 е съвм ест ими с 

международниприетите 
норми в отношенията меж 
ду независими държави, с 

Хелзинки,

а листите и съседните шо- 
предвоиха сгьб-шгвисти 

лото на Албания - 
— Писането на „Башки 

ми" и говорите на албан
ските ръководители по по

принципите от 
и като такива са твърде
опасни.

В този контекст трябва 
да се наблюдава и „загри 
жеността" на албанското 
ръководство за албанската
народност в Югославия, 
която „загриженост” е на
сочена единствено към ра 
здухваие на шовинизъм и 
подтикване на иредентата 
и към пряко намесване 
във вътрешните работи на 
СФРЮ чрез искове за из
меняне на конституционно 
то й устройство, както и 
към опити за раздухване 
на национална нетърпимо
ст, отделно към сръбския 
народ — заяви Светислав 
Вуйович.

вод националния празник 
на Албания, както и дру
ги техни изявления в по
следно време, потвържда
ват ескалацията на извес
тната албанска антиюго- 
славска политика, в рам
ките на която подчертано 
се изразяват албанските 
териториални 
и продължителното воде
ше на политика на откри
та намеса във вътРешните 
работи на СФРЮ — каза 

-Вуйович. — Във всички 
изявления на албанските 
ръководители и писането 
на „Башкими” се прене-

страши 
непрекъсната

претенции

в министерството на еле
ктроенергията и водното 
стопанство. Миниран авто 
любил екеллодирал и пред 
френското посолство. Ше 
стата експлозия повреди

УСЛОЖНЯВА СЕ ЕВАКУАЦИЯТА НА ПАЛЕСТИН 
СКИТЕ БОЙЦИ ОТ ТРИПОЛИ ОЩЕ ЕДИН ЕКСЦЕС НА 

РЕЛАЦИЯТА ЗАПАД — 
ИЗТОК

КРЪГЛА МАСА В БАРИ - : с. -2 .

ИЗРАЕЛ НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ!!) 

ЗОНА НА МИРА ПЛЕНЕНИ ШЕСТ 

КОМПЮТЕРА
• ЯСЕР АРАФАТ ТЪРСИЛ ЛИВАНСКОТО ПРАВИ
ТЕЛСТВО НА УСКОРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА 
СПЕЦИАЛНИ ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ КОИТО ДА ЗА 
ЩИТАВАТ БОЙЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕВАКУАЦИ

Считаме, .че Средизем- 
номорието трябва да ста 
не зона ша мира, сигурно
стта и сътрудничеството, 
без ядрено оръжие. Бор- ческо, 
бата за тази цел е дълъг 
и сложен процес, но ние

ЯТА за нея- Считаме че средизе 
номореасите страни имат 
много общи интереси и 
възможности за икономи-

Великобританските мит 
ничари пленили- шест ко\гИзраел и официално от 

казал да даде гаранция, 
че шяма да нападне кора
бите, с ксшто бойците на 
Ясер Арафат трябва да 
заминат в Тунис и Север 
еш Яемен. Израел не е съ
гласен корабите да плу
ват под знамето на Орга
низацията на обединените 
нации.

Ясер Арафат търсил ли- 
ванокото правителство да 
ускори организирането на 
специални полицейски си

ли, които да защитават па 
лестиноките бойци
време на евакуацията. В 
изявление за в-к „Ас са- 
фир" Арафат казал, 
евакуацията може да 
>не в срок от 48 часа, 
колкото се

110 пютера американско про
изводство, предназначени 
за износ в Чехословакия- 
Пленяването е извършено 
съгласно

политическо, култу 
рно, научно и спортно съ 

заяви по-
че

трудни ч е Ство
сме уверени в успеха му. медцник—изпълнителен 

Идната година в Югосл а кретар в Председателство- 
шя трябва да се проведе т0 на ЦК на СЮК Борис 
пета конференция на па_р- Мшлошевич на състоялата 
тиите и движенията с про се тези дни в Бари кръг

ла маса. „Ангажиране 
претворяване ша Средозем

ста споразумението 
между страните от НАТО 
за неизнасяне на произве 
дения от висока

седо
обезпечи без 

препятствено събиране 
неговите бойци в приета 
«идцето. Затова потърсил 
сирийски самолети да обе 
злечат ,^въздушна защита" 
при влизането на бойците 
в корабите-

на западна 
технология в източноевро
пейските страни. „за дагресивна и социалистичес

ка насока от средиземно
морските страш и.

СЮК и ССТНЮ като до 
мамини, сериозно се готвя г

за
не бъдат употребени за
У съвършен ствуване на во 
енните програми на тези 
страни”.

ното море в море гна ми- 
ра”.

АРАБСКИТЕ СТРАНИ ОСЪЖДАТ АМЕРИКАНО 
-ИЗРАЕЛСКОТО СПОРА ЗУМЕНИЕ В ЧССРАНТИЯДРЕНИ ДЕМОНСТРАЦИИ В ГФР

Най-голяма опасност за глизкия Изток Арестувани пацифисти Ускорено разполагане
Без <>глед ша разликите, 

арабските страни едииоду 
шно осъждат американо- 

• израел ското споразумение 
за стратегическо сътруд
ничество. Не помагат ни 
какви американски офици 
ални убеждавалия, че Ва 
ШИНГТ01Н ш занапред 
ва „партньор” в мировия 
процес и , е готов да учас - 
твува в разрешаването на 
ливанената криза. Срзд

на съветски ракетиарапите има все повече
призиви към единство пред 
новата опасност. Кувейтс- 
юият печат твърди, че аме 
рикано-израеленият , ,пакт' ’ 
е реална

Над сто пацифисти, са 
арестувани по време 
най-ш оеите

тиране на първата багерия 
на . „Пършинг 2". Полицията 

влезла в схватка с демон 
страшитите, шо не успяла 
да пи разгони. Във Франк 
фурт около 4000 пацифис 
ти демонстрирали пред 

Пред американската во. американската казарма в 
вина база Мутлаген край района Хаузен. ~ '
швеаиш — Пминда проте демонстрации станали и
АиХГтт ОНШЮ 5000 паци пред амврикаиокмте всадн- 
фисти. Преди две седмици ни - комендантства в Щуг- 
в тази база започнало мон гарт, Карслруе и Бремен

, В Чехословакия 
Рени темпове се разпола
гат съветски ракети. Спо 
Ред неофициални 
ци, вече са оформени пър 
еите ракетни комплекси с 
оперативно-тактическо пр 
една/зшачешие.

с уско-
деантиядрени 

демонстрации в западно- 
гермашоките градове и во
енни центрове.опасност за ми 

ра в региона, а коментари 
те в Саудитска Арабия го 
считат

източни

оста за „най-голямата 
досегашна опасност • за- 
Близкия Изток” и за „ек-

Подобнц
В Прага 

върдена
отново е пот- 

'Необходилгостта 
и оправдаемостта ша тази 
крачка.

оплозивно 
сигурността на арапите”.

застрашаване
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женЙеСвСоВб,5ин™аГРЛД ЗЛ ОБЩЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКОТО поло г •\

ЗАНАПРЕД БЕЗ ВЕРБАЛИЗЪМ солидарност
ОСНОВА НА 

ВОДЕЩИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ (IV)

али?тичДскиА проявТАсъюз“тЕнТкпмСЙ?.?г^лните и несо«и
ТРЯБВА ПД РЛ!п1т.^?,„ съюзът НА КОМУНИСТИТЕ В ОБЩИНАТА то ОБЩЕСТВЕНА АКцйТ~

Нахождайки от Занлюче 
нията ,на Десетото заседа 
,ние на ЦК на СЮК и Два 
надесетото заседание 
ЦК на СКС, общинския 
митет на СКС в Босилег- 
рад на проведеното 
на 6

КОЯ

организации. В това 
шение посочвахме прояви 
на злоупотреба, ограбване 
и разсипване на обществе
но 'имущество, изиграване 
ва затшнопредписания и.об

отно Съ^озътр на 
отделни

комунистите в 
организации на

сдружения труд, 
и самоуправителни 
'НОсти често са обобщени, 
вербални и >н©конкретни.

Поради това, на заседа-

местни
общ-на

т ко

си ществени договори, неза
конно трупане на доход и 
други лоши отношения 
към тРУДа. и трудовите за Босилеград 
двджения. Изразително не 
законни прояви е имало в 
ООСТ „Напредък'’, „Изгра 
дня”, „Услуга”, „Слога,
Т О ,, Автотр а н спорт' ’ и 
Здравния дом. Задължени
ята на първичните партий 
ни организации и комуни 
стите в тези организации

декември т.г. разши
рено заседание обсъди об 
ществено-политичеоката и 
'И1коном.ическ а обстановка 
>в общината. Информацията 
във връ.зка с този, 
подчерта Живко Младено- 
В1ич, секретар на Председа 
телството на МОК на СКС 
в Лесковац, важен въпрос, 
изнесе председателят на 
ОК на СКС в Босилеград 
Цоне Тодоров.

След като изтъкна пое 
пипнатите 
зултати в 
от стопанската и общест 
вена дейност през първи 
те девет месеца на наето

нието на което освен чле
новете на ОК на СКС в

Пише: Радойе Костич
По-нататък трябва шнреиштелно 

бюрократизира решаването

присъствуваха 
ръководителите на общест 
вено-тюлитичеоките орга
низации и общинската 
'Скупщина, бе взето реше
ние занапред във воички

да се де- 
в окупщин-ите на 

самоупраеителните общности на интересите с 
преодоляване 'на съществуващото „чифтосване” 
между изпълнителните органи и професионал
ните служби на самоуправителните общности 
на интереоите и изпълнителните органи на 
скупщ1И1ните на обществено-политическите об 
щности. Като първостепенна задача се налага. 
необходимостта да не се даде възможност Ре
шаване в скущцините на самоуправителните об
щности на интереоите за въвеждане на облага
ния за отделни общи потребности и за техния 
размер без непосредствено решаване на работ
ниците в организациите на сдружения труд и 
трудовите хора м гражданите в местните общ
ности.

както

първични организации на 
СК в общ1ИН0Н1Ия комитет, 
Редовно да се анализират 
осъществените задачи пр^и 
ети 'на предходно засега 
ние. С това начинание Ще 
се изостри отговорността 
на всеки комунист в про 
веждането на Дългосроч
ната програма по иконо- 

Наистина, както се под мФтчеока стабилизация- 
черта на заседанието, Съ. Още повече ако се има 
юзът па комунистите в об предвид, че максимално 
щината, след посочените трябва се изостри общес 
заседания е засилил своята твената и политическата 
•идейно-политическа бор- отговорност, преди всич 
ба и раздвижил обществе ко на комунистите, кои 
ните сили за разрешаване то са на ръководни места 
на обществено-мнономиче и носители на обществени 
оките и други проблеми. функции в организациите 
Но, все още активността на сдружения труд обще 
\гу не е в унисон със сло 
жността на проблемите и 
тежестта на задачите- Ак 
цумте, които предприема

да оценяват ©секи слу
чай и орещу носителите 
'им да предприемат не са 
мо идейно-политичеокЕИ, 
но и законни мерки изос
танаха.

стопански ре
организациите

ящата делова година, ка 
. то при това прдчерта и 

обстоятелствата при които 
стопаниоват, Тодоров ме 
жду драгото каза: - 
духа на Заключенията на 
Второто и Четвъртото за 
седаиие на ЦК на СКС и 
Третото заседание на ЦК 
на СЮК, общинският ко
митет на СК в Босилеград 
няколко пъти обсъжда все 
общото състояние на сто
панските и обществени

Ключовият комплекс от. въпроси в по-ната
тъшното самоуправително развитие на общес
твените дейности представлява установяването 
и развитието на обществено-икономическите 
отношения на всички основи на създаване на 
дохода за преодоляване на парафискални отно
шения в обезпечаването на средствата и фондо 
во степенуване на резултатите на труда в об
ществените дейности. Това веднага налага не
обходимостта на свеждане на общите потреб 
ности, за които средствата се обезпечават с 
облагания (въз основата на солидарност) на об 
ществено основателно равнище и установяване 
на потребностите от които и до коя степен се 
отказва или е възможно да се реализират с ра
ционализация на тРУДа или с непосредствен а 
размяна на труда. Това е наложителна мярка 

желае да се надделее практиката на 
по-гелемия брой потребно

В

стсен о-полити чеоките ор
ганизации и общинската 
скупщина.

М. Я.

ОТЧЕТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В 
БАБУШНИЦА

ако се

Грижа за задоволяване на все 
стиселското стопанство въз основата на солидарност и взаимност и 

общности на интеРе-чрез самоуправителните
По този начин въз основата на сол ида р- 

биха се развивали дейности,оите-
Парцелите са дребни V) 
все повече се удребняват- 
Постоянно намалява жи
вотновъдният фо,нД- Неор
ганизираността на селско- 

производст*.

и изнемощели земеделци, 
под претекс, че не е рен
табилна обработката 
Кооперациите не разпола
гат с механизация и нс 
проявяват интерес 
усъвършенствуване на зъ.р- 
н спр оиз вод стзото .Вра бо
тата на кооперациите пре
димство получава тъРг°©я

ност и взаимност 
аз които може и не смее да се позволи подвеж
дането под въпрос придобивките от досегашно- 

— здравеопазване, основно образо 
I социална защита. Все

общо потребление ще се 
в зависимост от тяхното естество

Отчетът за едногодиш- 
ната дейност на -общинска 

на ССТН И'М
та организация 
в Бабушница и програма
та от активности на ОК 
на ССТН и нейното Пред
седател ств° в 1984 година 
предизвикаха жива диску
сия на състоялото се 
6 декември т*г. отчетно за 

ССТН.

то развитие 
вание, детска защита и 
чии останали в'Идовекъмстопанското 

во е анализирана на мно 
го събрания на обществе
но -пол итически те

задоволяват 
и специфичност чрез свободна размяна на

непосредствено сдружаване на труда и 
общо осъществяване на дохода.

(СЛЕДВА)
органи- 

сеоии на об-
труда, 
средствата за

на
зации и на 
щил оката. окупщина, но 
заключенията от тези съ
брания не се реализираха. 
Раздвижената

за самоуправително 
сдруажване на селокосто- 
паноките организации не 
се осъществи, залдото Ръ- 

им структури

ята.ОК на ОК наЧленовете на 
ССТН в Бабушница се

повече от ГКУП11ШНАТА НА ЮЖНОМОРАВСКАТА РЕГИО

седаиие на 
Макар че подготвеният ма 
териал беше добра основа 
за разисквания върху всич 

области на действува- 
ССТН в политичес- 

оистехга на социалис 
самоутгравле- 

стопансрвс 
община

У
съгласиха, че 
тези трудности и спабос- 

преодо-
инициати-

ва ти могат да се
общи уоилия на 

орга
ни БИ И 

И МЕДВЕДЖАне на леят с
селско|СтО!П ан ок ите 
цизации, разбира се, при 
съдействие от страна на 
обществено - полптичес- 

субекти. Затова в 
цървостепен-

ката Тревожно явление
учебна тодцна в първи 
клас на основното учили- 

не е записано ниго ед 
но дете от сръбсна нацио
налност- В' Буяновац оба
че тема и положителни тен 
денции: тази година

завърнали около 30 
от . сръбека

тичеоното 
ние, селското 
на Бабушиишка

ководн1Ите 
виждаха само парциални
те интереси. Селскостопан 
ските специалисти не се 

в 'непосредстве
Не се

Тези дни скупщината на 
регио-Ю ж1Номоравската 

на ли а общност обсъди ана 
ССТН лиз на изселването на сър 

от общн-

като тема но- 
И не без ос«осе наложи ните

1984 годиш а 
на задача на ОК на 
ще бъде именно

ще
мер едно 
вание-

— В развитието 
'окото стопанство, подчер

та в уводното ои изложе
ние председателят «а

ССТН Славолюб Мила 
постигнати, 
резултати 

е обременен 
обективни 
слабости.

ангажират 
ното производство, 
полагат усилия за разре
шаване на въпроса във 
връзка с площите, 'от коя
то се отказват остарелите

1Ч, самоуп- би и черногорци 
обединяване ните Прещево, Буяновац и 

Медведжа я канстантира, 
(М. А.) че това явление получава 

4 тревожни размери.
От Прешево и Буяновац 

се изселили око

на" сел-
тамравитс-тното

на кооперациите. са се 
специалистиОК
националност- 

Изселването на сърби и 
е предизвика

на
динович,. са 
твърде 
Този отрасъл 
6 множество 
и субективни 
ТРУДНОСТИ
Все по-гол,ям
старческите 
които не 
да- обработват

МОК на ССТН в Ни-
основатели

досега са 
ло 6000 сърби и черногар- 

Само миналата г<ВДИиа 
от Прошево са се изсели- 

70 семейства и 1°0 ли-

Председателствата на

- -кгьйЬвкстадииов » ,

черногорци 
но между другото и от 
неефикасната работа на 

оргаиш при 
опоро-

малки
шки и ци.

правосъднште 
разрешаването на 
ве между лица от различ 
цц .националности.

ли
1ШТ0Н-- 

тази общи
ца. Изселването е 
ЗИВ1Н0 тъкмо в 

•на, квдето \в настоящата

нае броят на
домакинства, 

са в с'ъет°я!нис 
земята ои.

длъжността 
в-к „Братство”.

СТРАНИЦА 3

1983БРАТСТВО * 16 декември



ок НА СКС В ДИМИТРОВГРАД ЗА СТОПАНСКИ 
ТЕ ПРОЦЕСИ В ОБЩИНАТА Отчетени добри резултати, не и пропусни

Сдружаването-изход 

от трудностите
директора на „Будуч1НОС7
и партийния секретар, 
и „Ьудучност" си продал - 
жават тю старому. Л. Ко- 
стич първо се сълтасил Д® 
си подаде оставка, а сет
не разтака с това, лоста- 

бъдеиДО! о

менно снабдяване в а про-
/ ИЗВО|ДИТвЛ<ИТв С ВЪДИрОИЗ-
вадс'1ше)ни материали, ^уб 
.тиране на продамшо-изнуп- 
лател1Н1Ите мощности по 
мес;гн'и общности и нелоя- 
лна кок ивуренция, 
другото е отговорен и Ди"

на „Будучност" 
поради 

него- 
ИЛ.И

(От 1-ва стР.) но

причини, не са проведени 
в предвидения орон пред
изборните събрания. Отче 
тоно е също така че и ня 
кои от активистите, задъл 
жени за някоя от посоче
ните организации “*е са 
изпълнили задачата си ка
кто трябва.

Обща констатация с, чс 
и покрай проявените тук- 
тьме слабости, предизбор
ната активност използвана 
за да се направи крити
чески анализ на изтекли
те две родини, като счде 
временно са . набелязвани 
и мероприятия за преодо
ляване на посочените сла
бости и пропуски. Някои 
организации на сдружения 
труд са имали 
затруднения поради недо
имък на възпроизводство 
ни материали, в някои ме 

. стни общности са поцоче- 
( ни редица комунално-бито 

ви проблеми, като изграж 
дане на пътища, подмяна 
на електрическата мрежа, 
поставяне на телефонни 
постове, като Д. Кърнино, 
Студена, Ясенов дел, Про 
валеник,
Завидници В. Бонинци и 
др. И критериите за пред 
лагане на нави секретари 
и членове на секретариа
ти на първичните органи
зации, с две-три изключе
ния, са опазвани.

между
завя условия 

работно място и тн-, про
тиворечи на оценката 
работната група на 
СКС и не се повинява

на ОК на СКС 
Ме/К-

Общинският комите на 
СК в Димитровград през 
миналата седмица обсъди 
стопанските резултати в 

^ общината през деветмесе
чното па годината (частич 
но и през изтеклите П 
месеца) като констатира, 
че същите все още не оп
равдават очакванията: Об- 

- щият доход е увеличен с 
35 на сто, доходът с 13,6, 
а чистият доход с 13,2 на 
сто. Средният личен доход 
по зает е увеличен с 15,3. 
Същевремено загубата е 
увеличена с 59,8 на с*го, 
отчели са я три органи
зации: ООСТ ,, Димитров
град" — 11 323 946 
ра, „Циле" — 8 793 547 и 
;,Комуналац" — 437 808 ди

торите на трудовите орга 
пшацииг, Славка Илич, из 
пълнител ен секретар на 
МОК иа СКС -в Нишки 
регион подчерта; че един 
от находите за преодоля
ване на затрудненото 
ложение е сдружаването 
на стопанството и промах 
ването па каквито и да е 
граници. Следващата въз
можност е в увеличаване 
на износа. Не гго-малка 
възможност за укрепване 
на стопанството е и разви 
тието па енергийните из
точници и селското сто
панство. В Димитровград, 
например все още не се 
активира 
та, която в 
енергия може да бъде от 
голяима полза.

ректорът
Лазар Костич и 
това била поискана 
вата оставка. Ма лисо 
повече, на нашия читател 

с Ко

на
ОК на

иа
решенията 
от 14 ноември т-г* 
дуиременно, на 7 ноември 
т.г. и общинската сиуподи 
на дава пълна подкрепа на 

заключенията

е известна историята 
стич. Главното е това, че 
гой отказал да се новини 
па заключенията, а навеи 
чко отгоре, при преизби
раме на директор 
операцията, наново конку 
рира и бива преизбран. 
Костич получил подкрепа

по-

акцията и 
на ОК на СКС.

Изхождайки от член 41 
на Устава на СК в Сърбия, 
общинският комитет 
СКС в Бабушпица прие 
решение първичната орга
низация в „Будучност" да 
бъде разпусната и образу
ва работна група, която 
да утвърди отговорността 
на всеки член 
и др. съответни

на ко-

на
партийната 
макар че и тя била 

се бори

организа-насериозниа ция,
предупредена да 
за спазване на разпоред
бите на Обществения до
говор за кадрова полити
ка. По-къоно се редуват 
още няколко безуспешни 
разговора на обшествено- 
политическите дейци с

шини-централа- ? 
липсата на

дина-

поотделно
мерки.нара.

Докато в първите две 
организации, както под
черта Петър Тасев, пред
седател на ОС на загуба
та са кумували и* обектив 
ни, и субективни причи
ни, в „Комуналац” тя е 

на безотговор-

За преодоляване на чу- 
стопан- М. А.вствуващите се 

ски трудности, както под 
Райко Зарков пред- 

ОК на СКС в
лгчерта

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАДседател на 
Димитровград, тРябва да 
се извърши по-голям а мо
билизация на всички су-

Нашушковица,

Сесия на общинската скупщинарезултат 
ност. Всъщност, тук нена бективни сили и да се изо 

стри отговорността. В -Ао 
зи омисъл са необходими 
и кадрови промени.

Делегатите на общинската скупщина 
днешната сесия ще потърсят отговор на въпро
са: — защо не се прилагат утвърдените крите
рии и занонопредписания в областта на пире-ма 
нето на стажанти в общината. Въпросът е още 
по-болезнен ако се има предвид, че от 870 не
заети лица (към края на септември), 300 души 
са млади и школувани кадри. През годината 
стопанските организации е трябвало да приемат 
105 стажанти, но 15 от 26-те трудови организа
ции и общности не са отворили вратата за тях.

платените комунални услу 
ги надвишават загубата.

На заседанието, на ко
ето присъствуваха и дирек

на

А. Т.

КРАЙ НА „СЛУЧАЯ 
КОСТИЧ"

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА 
ЮНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

С 39 от 40 присъству- 
ващи членове на общин
ския комитет беше приет 
доклад на работната гру
па за реализирането на 
заключенията на ОК на 
СКС от 28. 9. 1983 годи
на във връзка с разреша
ването на проблемите и 
явленията в кооперация 
„Будучност" в Бабушнмца. 
Поради „създаване на ло
ши междуличностни отно
шения, непълно и ненавре-

Тържествено събрание, посещения 

и спортни състезания На сесията се очаква делегатите да взе
мат решение за (не)закриването на училищата 
в Горна Невля и Трънски Одоровци поради ма 
лък брой ученици. Ще бъдат обсъдени и инфор
мации за противопожарната защита в община
та, престъпността, както и повечето други въп
роси.

НОБ и Ар-Тазгодишното честзу- посветена на 
ми ята.22 декемвриване на 

Деня на Югославската на
родна армия в Босилеград 
ска община ще бъде озна-

На самият празник, де
легации на трудовите и 
обществено - политически 
те организации ще посет
ят войниците в 
град, където ще се прове
де и централното търже
ство, на което на заслу
жили войници и команди
ри ще бъдат връчени 
дивщцуалии и колективни 
признания и отличия.

__ :лменуван с тържествени съ 
брания, взаимни ' посеще
ния, спортни състезания 
и -пр. Същот0 ще започне 
няколко дни пред празни
ка (със спортни състеза
ния по шахмат, тенис на 
маса и волейбол, в които 
ще вземат участие отбо
рите на градската (.младеж, 
ЮНА, образователния цен 
тър и отбора на Секрета
риата по вътрешни рабо-

А. Т.Босилс- У

БЕЛЕЖКАин-

Какво осведомяване-такъв отзивТози д©н делегации и а 
трудови организации от 
региона, патрони на отдел 
ните гранични застави в 
общината, ще посетят за
ставите, ктдето също та
ка ще се проведат скроен 
ми тържества, на, кои го 
ще присъствува и мест
ното население.

През последно 
пие, като според (Някакво 
събранията на трудещите се 
ните в местната общност в Димитров
град поради
чнаха да се отсрочават- 
събрание ое отсрочва няколко 
лага се въпроса — кон са причините за 
това?

во. От улицата п-цк афиша 
жда и трудно може да се каже, че е 
извършена

време, за съжале- 
ои правило, 

и гражда
едвам се вити.

подготовка за успешно про 
веждане на събрание, че хората 
осведомени...

В навечерието на праз
ника е голямата зала на 
Културния дом ще се про 
веде тържествено събра
ние на .което пред посе
тителите, донлад за създа 
ването и развитието на 
ЮНА, както и за приноса 
й «в следвоенното изграж
дане ;на нашата самоупра- 
вителна общност, ще из
несе командирът на гра
ничното поделение в Боси 
леград Борислав Павко - 
еич. След това армейците, 
средношколците и учени
ците от босилеградското 
основно училище ще с<? 
представят с подбрана кул 
турно-забавна

санедостатъчния отзив запо 
Когато едно Не бива Да се пренебрегне и идея 

та на известно число граждани, според 
“Оято с минимални средства да се по
ставят повече съответни пана, «а които 
да се слагат афишите.

Димитровград обаче все Още не
К^сае бсГзаК радао-у^дб 4 

да" 8 °ОСТ -Димитровград" ,и „Свобо- 
рани 'КаИТ° ”а преди съ,б
Ако ср° им °е осаедомят трудещите се. 

°е щма предвид, че в тези две тру 
работят болшинство 

жланР™ ,В °?'ината ™'ава и прове- 
ЗДост^е събранията в местната об- 
ЧН°ст «е ще се слагат под въпрос

пъти на

Дневният ред сигурно 
на. Още повече ако

не е причи 
се има предвид, 

че развитието -на общината и местната 
общност през идущата година, ка«то и 
осъществяването -на Дългосрочната

икономическа стабилизация 
са от интерес (би трябвало да бъдат) 
за всеки жител на събрание? Дали афи 
шът, сложен на армадите пред Култур 
ния дом, е достатъчен да осведоми гра 
дадените за събрание, за дневен ред?

Ако се знае как-в-о бе времето 
зи дни едва ли, оовен младите, ня«ой 
се отбива към това културно -ведомст-

В рамките на чествува- 
«етю на Деня' на ЮНА, 
делегация от войниод — 
граничари и командири ще 
направ1И пос®щен1Ие на ня- 
колко тРудови организации 
в общ1И1ната, където ще во 
дят разго1во,р с трудещите 
се за стопанисването

В

програма по

им.
те-

програма, М. Я.
А. Т.
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Комунист
'Ш-..ХПГ ._______ ____________113 Съюза на комунистите в Сърбия

Усъвършенствуване или промяна
р

™*г, «. гг стуяи-ьйггвг ьгйжлна“ ^ ^ в повече посоки. Изглежда, че ние да 'изосте&ят 'Иеизоставащата роля на ра-
и-глаони и ведно най-интензивни са рази- ботншса и трудовия човек, в процеоите на Воичко това създаде в обществеността 

скваннята в печата и на някои научни сре- 'решаване за разширеното възпроизводство 'неприятното чувство на някакво опектакулА- 
щи. 1сва не е случайно. Напротив. Множе- ;и за общите обществени работи, защото то- 'Рно очакване на големи промени в политиче- 
ство слабости, натрупали ое във функциони- ва тогава би било край — на самоуправле- ската система, които като магия Ще према- 
Р-ето на политическата система, в негата нието и водещата роля 'на работническата ^нат всички наши неволи, било същите да 
иеефикасност, побудиха всестранно интеРесо- 'класа в обществото. Напротив, делта им е се наричат валутен пазар или електрическа 
вание на обществеността. И това не е слу- била последователно премахване на Всички енергия, репроматериали и така нататък. Но, 
ча#но. Дори, интересованието е такова и ра- бариери — от администрацията до техно- създаде се и едно друго чувство — че Кон- 
збираемо с оглед на демократическия ха- кратическите и политикократичеоките по пъ- ститудията трябва да се (от)брани, че тряб- 
рактер на политическата система и на усло- тя на .осъществяване на Конституцията или, ва да се защитават фундаменталните основи 
вията, в каквито е нашето целокупно обще- лък, по пътя на действуването на политичес- на нашата политичесна система, защото то- 
ствЬ.

на своята

ката система. А такива бариери има. Те са ва е инструмент, който трябва да осигурява,
пропорционални на нашите пробледни и тру- макар и още недостатъчно ефикасно, валсг-

Ооаче, симптоматично е че ходът на ра- дности, преди всичзко на силното влияние на та на работническата класа. В това разкло-
зиокванията в едната ои част радикално се статистическите отношения във възпроизвод- няване, как обикновено бива, всичко се све-
интензивира към посоката на 
за промени на фундаменталните определения 
в политическата система. Още по-неприем-

жда на повръхността на проблема, а негово
то основно и съществено съдържание оста- 

осителзие на такива, неприемливи схва- ва неоткрито. На повръхностния наблюдател
лзглежда, като че ли съществуват два табора,

изискванията ството и в обществото цялостно.
н

ливо е това, че в раздвижените разисква- щания на класовата същност и ролят3 на 
мия хорото водят носителите на такива екс- на политическата оистема на социалистиче- еДни които защитават, а други, които искат
тРемни разбирания и предложения, вместо окото самоуправление не се стесняват по да променят Конституцията. А именно це-
главната дума да имат онези сили, които са радикален, дори и по сензац1Ионалистичес1Ки лите на другите той не вижда достатъчно
.и способни и призвани да прокарат червена ,начин, да предлагат елементарни и фунда- яоно.
иишна .между способността и безсилието, ме- менталпи промени тъкмо на тази същност в
жду действителните стойности и съгледани- политическата система, изхождайки от това,
ге слабости в сегашното функциониране на че продукциамните отношения дойдоха 
политическата система. А това са Съюзът на 1к,с»нфл«кт с политическите отношения.
•комунистите и друпите субективни сили. Гс 
раздвижиха обсъждането и те по качествен 
и демократически начин трябва да го завър-

т
3 еаи дни, специално по повод юбилея, 
, 40-гсаши'Нината на Второто заседание на 

АВНОю енергично се чуха и прочетоха яс- 
друти думи казало, опоред тях, политическа- ни думи, които поръчзат, че такава ради- 
та система е станала главното препятствие калистичесжа реформа на политическата си-

обществено- стема не ни трябва, и няма да бъде. Но 
на има и трябва да има творчески анализ на 

действителността на нашата 
система, който би се движел по насоката на 

цията. Разбира се, те не предложиха анализ утвърждаване колко и как последователно се 
Н/.ной не би трябвало да ояга от тре-ззо действителните причини на осъществяват конституционните отношения у

,и аналитично разглеждане на действуватет ' нш,,а клкво е съдържа- нас, как се осъществяват условията за дей-
политическата система. Още по-малко ; 1 ' ‘ ' ствуване на конституционните институции,

трябвало да се скриват нейните слаоости Нието на самоуправителните продукционни ог ,дреди вс1ИКО каНто чрез ,нейното действу- 
или да се укриват техните причини. Когато пушения и каква е конституционната роля ка ване се осъществяват конституционната ро
би било така, не би от Дванадесетия кон- оаботИИЦИте ВЪ|В воич«о това. На тях 

за тези обсъждания, а к 
ЦК на СЮК даде ини

циативата на Съюзния ооществен съвет
-изпросите на общественото уреждане да разхубавее. Също така, те 
изучи тази материя. Следователно, не се ка- ,вмеСТ0 самоуправителните продукционни от- широко — сред работниците, сред комунис- 
сае и никога не е ставало дума за отбягва- ГИОШОН1Ия тогава би изразявала, развивала и рите, във фронта на социалистичвоките си
не да се съгледат слабостите във функцио- защ1И,ща,вала една т8кава реформирана полити ли... Там нека се чуе и констатира какво 

политическата оистема. Тук ня- чесВа с„стома, «ито казаха, макар че веро- досегашното действуване на политическата 
възник- са ммслиш и измислили някоя преиста- оистема е поназало като добро и като лошо

би изглеждали комституци- н какво в нея трябва да се усъвършенству- 
и как би ге ва шии измени, и това от местната общност

на по-нататъшното развитие нашат.
икономическите отношения, а с това и 

трудно да се прокара тази нишка, провеждането на програмата по стабилиза-
политическа

Не е

«а

ля ча работника, влиянието и интересът на 
„11-юрматиена операция", пъж то- сдружения тРУД и т-н. А този анализ, раз- 

наш овят изведиаж ще се промени^ и бира се, 'не бива да бъде и да остане дело
какви .на форумите, но трябва да тече много, по

им е
грес потекла идеята 
Председателството на •достатъчна

по зи
ке казаха

нирането на 
,ма недоразумения. Недоразуменията

ва, за това кан 
онните (променени) 'институции, 
били във функция на са1моунравителната по- и от основната организация «а сдружения 

на обезпечаването на труд до федерацията, с Цел за последовате- 
многона- я!на реализация иа същата.

наха по-късно.
това, че различно 

слабости и че
Тяхната съ?Цност е в

и схващат тези 
се изследват

се тълкуват зицияна работника и 
федералната структура на пашата 

общност* А било им

техните прн- 
имахаоще по-различно

Инициаторите на разискванията
слабости, които очевидно 

фун нциониране

вероятное Когато това бъде завършено, трябва да 
начествена програма по усъвър-

.пипи 
пред/вят тези

съ- ционална
повече се отделена яс)но, че с това дето все

становищата на Двана- 
ЦК на СЮК,

се направи
шонствуване действуването на политическа- 

? чието осъществяван© —
днешнотоществуват в 

политичесната система.
бе те Да се премахнат

деяотворитеЛ1на 1

намерение чават от оценките и
конгрес на СЮК. иТяхното

и системата да ота- десетия
относно да се

иа
досега би трябвалопротивопоставят на тези оцен- 

За да бъде препълнена 
печата, за съ>ка-

като и винаги 
участие всички трудови хбра и 

всички общественочполитически 
1Не някакви си

ра се — 
да вземат 
граждани и

пространство и пуб- 0ргаН1Изади,и и 'общности, а 
занелкучвнията н а ^ ^кон Ститупи онно-реформ аторн ’ ’ 

мм е.

и по-ефинаона в твор-
самоуправителни- и инмциатмви 

са мерната, тези мнения м ® 
левие, получиха

не по
ческото осъществяване
те продукционни отношенця така -кто

К"ТГ ГанГе кито лицитет и
променя из Десетото

К1Ииа
голямо

тяхнотовтова пъпрцнидаиеки ® 
изтичавди от нея- 
и сега мм пада, че

политическата
на -гали стенеш иа

ОЮК. Въвна ДК игазаседание 
• случай много 
биха се застъпвали за

трябва да се 
система, -

ло-голям, от онези, ко- 
усъвършенству-

Влайко Крнвонапичзагдето им е всеки
основи 
яоно, че

итоисторнчеовото ра-



«^Комунист
ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДНИ 
ДУШАН ЧКРЕБИЧ:

проведе до ирай«ижно е да се
радели '1'рудовата дисциплина, да 

на деи-I :
се сведат боледувашията
с-пштелио «ормален процент и да 

мотивацията на раосп- 
продун- 

възможно.Стабилизацията търси масово движение сс; издигне
ниците за увеличение 
цията. Всичко това е

тичесни последици по неосъщест- да, насърчаване т производство- Следователно, трудно е яа се *а- 
еооходимо е собствената пра- вяването същността на Дългосроч иия и творчески* тРУД. изостряне ,питана становището, че т в
ктика л оощнните и в оощин- ната програма. Затова не съпшстзу по вмироса за трудовата дисципли

оните комитети да изправимпред ва никаква друга възможност в на, бол «тупанията и отсъствията ^[сен" Кралево или в
становищата от Заключенията на тази насока, това чс тРяОва в ре- от работа. Не може да се преиме звезда" Крушевац или пък '
Десетото заседание на цк на ализацлята на заключенията на тезисъ-г, че в нашата система нс коя друга организация на сд,ружс
ецд-к и на Дванадесетото засада- ЦК да се иавлезне с ясно и тиьр може да се изострят тези въпро- ния труд 0-г СИП*я отрасъл не е
ние на Цтч на екс.. еъс занлюче- до решение, че за Съюза на кому еи. Може би не е много удачно „ъзмож.но.
нията, между другото, се цоеоч- нистите 1 щ.ма алтернатива на но и тук да се тръгне от ксн пере 1 ли
ва, че органите п организациите следснателното и енергичното нро примери. Но, преди една седмица
на Цк тряова в работата си аре веждане на утвъ1рдеН|Ито занлюче- бяхме и „Симтга” въ:в Враня. 1е на

ния на Десетото заседание на ЦК практика показаха, че в нашата 
на СЮК и на Дванадесетото засе
дание на ЦК на ОК на Сърбия, 

се до Дългосрочната 
програма по шсонмичосна стабили

на

„Симпо” Враня е възможно, а
„Цървула

(От изложението на председа- 
на ЦК на СК на Сърбия нател ;/

съвещанието с председателите на 
възможности за раз ОК и МОК на Съюза на комуни-

ди всичко да се освооиждавах от 
собствената са затвореност- ми система има 

лични видове стимулации. Възмо- С1ите)сля, че не съществува нито един 
орган в СК и нито една органаза отнасяща
ция, за които това не важи, от 
първичната организация до пред- зацая. М)исля, че тоза твърд а рс- 
седателсхвото на ЦК на 
Всички трябва да 
черупката на затвореността, кря- във всяка среда, а не само в ко

митета и в ръководството. Пред

НЕДОСТИГЪТ НА ТОКекс. шителен подход, изразен в заклю 
разоием ченията трябва да се почувствува Бедствие, което може да се предвидито повече ала по-малко сьществу 

ва и със собствения си метод на 
работа да преодоляваме това, за- до всичка сроди и всички клетви 
щото — както се казва в заклю .на обществото да пренесем реши 
ченаята, трябва да излезнем, на 
попрището на битката за социапи- на

нас е отговорността и задачата

Полагат се сериозни усилия най-нсвият електрически удар да
Всетелното становище за провеждане остави колкото е възможно по-малко нежелателни последици.

Дългосрочната програма по 
икономическа стабилизация. Сле-

дали навреме сме се подготвили за не 
това няма (без)от

пак, поставя се въпросът 
достига на тока и дали пак ще кажем, че заетическо самоуправление в същин 

ския смисъл на думата. Необхода дователно, битката за провеждане
на тази програма по овоята широч

говорни
мо е да се развива .масова поли
тическа работа. .На комунистите е на трябва да стане едно масово Фактите по естеството на не-
място в работническата класа и движение. Преломът и изостряне щата са неумолителни: няма дос- временно, колкото и пряката при
народа. Ние не можем да се дьр- то на идейно-политическите отно татъчно ток, недостигът увелича- чина за недостига на ток

шения към всички въпроси на ва загубите в стопанството, трепе шата. Защото, не изглежда
рим от студ, а и най-големите убедително откупването, че суша

извърши оптимисти не могат да предска- та е единственият и най-главният
жат понижение на политическото източник на сегашните енергийни

ле настроение поради всичко тоза. неволи. Трудно може да се оспо-
да се Сушата, която не се помни, а и ри мнението, че с по-добро раз-

основните множеството субективно-обективни пределение на инвестициите сме
могли и е трябвало да построим 
повече електроенергийни източни 
ци в цялата Страна. Но това е 
проблем, който не се обсъжда са
мо по време на енергийните кри
зи. Онова което тези дни не -мо
жем да забравим е въпросът за
що този електрически удар ни из
ненади и дали ни е изненадил. 
Тази суша във всеки случай е ра
вна на природно бедствие, но ако 
някое друго подобно бедствие (ка 
то например земетресение) не мо-

Това решение е частично и

су-
най-жим като — да кажа и това, ма 

кар че не е нищо ново — партия съвременната практика и към от
говорността, трябва да 

първична
на власт, -на която членовете са 
потребни само в изборите, а след във всяка 
това форумите работят своята ра- на Съюза на комунистите. Ако 
бота без контакт с членовете.

организация

стане това, тогава няма 
стига и до промени в 
организации на сдружения труд, причини ни върнаха към лампите 
а това значи, че няма да се про- и свещите, от които и най-ста

рите хора отдавна се отвикнаха. 
А токът е елементарна жизнена 
потребност, никак луксоз и затова 
недсволствието поради този недо
стиг трудно .може да се приеме 

Не като разгаленост на народа.

Мисля, че е особено важно,
все пак в това време комунисти
те да се натоварят с активността меня състоянието, което инак тря 
на Социалистическия съюз, в тази бва да се промени, 
активност да включат всички тру
дови хора и граждани, преди вси 
чко самите те да се включат.
Днес социализмът и самоуправле- ст0 се казва: времето работи за 
нието не са само идея и дело на на^- Тук е обратно: времето 
двомилионния Съюз на комунисти Работи за нас. Следователно, не

можем да тРъ.гн©м от отлаганет0, 
Юго от >»има време'’, нито от това, че 

онова което трябва да завършим

Важен мо.мент, който тРябва 
да се има предвид, е времето. Че

Най-важното, разбира се, е 
да се търсят решения, които пред 
лагат изход от сегашните рестри 
кции. Всеки почин, който намаля 
ва ограничаването на т°на за про
изводството, за болниците и за 

Сигурно е, че много от еле- удовлетворяването на елементар- 
ментите и 'ключовете за работа и ните потреби аз ежедневното жи- 

Изпълняването на тежките за Решения в провеждането на Дъл веене, е добре дошъл. Обаче, вси
икономи- чки мерки, които се предлагат не

те, но на огромното мнозинство 
на целокупното население на 
славия, и точно затова е много ва
жно Социалистическият съюз да 
се активизира, а преди воичко в 
него трябва да намерят членовете 
на Съюза на комунистите.

сега да оставяме за някое друго 
време. же да се предвиди, със сушата 

нещата стоят по-инак: изпадна че 
по-дъдго време преди се е знаело, 
че ще се стигне до това. А как
во стана? Без каквато и да било
психологическо-политическа
готовка на населението, без пред-
зестие,

дачи по икономическата стабили- гс-срочната програма по
търси по-ефикасно функци ческа стабилизация, не са в ръце са винаги и най-рационална, нито 

ониране на политическата оисте- те на организациите на сдруже- най-дсмсжратнчни, но може би за 
ма и действително включване на ,ния труд, оощнните и регионите, кратък срок са нужно зло, което 
трудовите хора и гражданите в Цяиои от тях не са и в ръцете не трябва винаги да посрещаме 
отговорното обществено решаване на републиката в буквален сми- на нож. Може би публичните апз 
на всички равнища. Не бива да съл на тази дума. Обаче, ако тръ ли на функционерите за икономис 
се опираме само върху държавна- гнем от това, че делегатската си ване на тона оегиз-тогиз са неудач 
та регулатива. Ако хората прие- стема от базата на обществото до ни, натоварени с маргинални въп 
мат политиката по стабилизацията институциите на федерацията тРя- роси, пък тогава и предложенията, 
като своя и ако същинските Ре- ^,ва Да функционира, ако поглед- съдържани в тези апели, не мо
шеник бъдат търсили в рамките не1М .структурата на обществено- же да бъдат трайно решение на

политическите организации и тях- проблемите. Но, те са възникнали 
та демокрация, ние ще успеем в ната зал©гналост в нашата полити от хуманни побуди и поръките са 
този случай- Това разбира се, чеока система, ако вземем пред им доброжелателни. На мнозина 
подразбира и много по-голяма сте- вид отговорността, коят° има Съ- и мероприятието на Изпъднител- 
пен на отговорност за всекиго за юз'ьт на комунистите От първични иия съвет на Скупщината на СР

Съю. те организации до Централния ко Сърбия за 
зъх на комунистите не може да митет иа СЮК, тогава нито една ид‘,е изглежда и краткосрочно 
се задоволи с вербалното изостря среда не може да се намери амни етично. Сигурно е, че

приятие не е иай- отговарящо 
нашето общество, обаче 

в провежда- хелна е истината,

под-
зация

когато нацията седеше
край телевизорите, церейки фут
болните ои рани — 
изключване на тока.

се стига до

Трябва да се каже, че за
един така неподготвен народ, 
организиран на време за пестене, 
недостигът на ток не е само ико- 
номичеоки, но става първостепен- 
нен политически въпрос. Трябва
ло би да извлечем крупни полити 
чеони поуки от тази наша неорга 
иизираност и неподготвеност за 
такива извънредни положения, 
щото политическото настроение 
хората бе и остава фактор на об
ществената стабилност 
време. А потребата ох поуки да 
не ои останала празна констата
ция, тряова да се постави въпро
сът за конкретна отговорност на 
онези, които известността 
квания недостиг превърнаха 
ненада. Все докато 
като

не-

на системата на социалистическа

за-
работата, която изпълнява. принудително пестене 

и ча
на

това меро във всяконе на въпроса за отговорността. настирана, нито може да бъде отми- 
Неосъществяването на същио- ната ох активността 

стта на Дългосрочната програма. нет° на Дългосрочната 
по икономическа стабилизация би 
означавало връщане назад. Казал 
бих, връщана за повече десетиле

несъмни
че нищо не мо 

програма же да се харчи повече отколкото 
го имаме, пък ипо икономическа стабилизация. токът. Тогава за оча 

-в из
отговорността, 

елементарно условие за фун
кциониране на демократичното 
-ощество, ие стане конкретна и 
делотворна, действително 
може да ни изненади.

пестенето остава нато 
възможност. А ако не

последна 
сме свикнаЗаключенията на Централния 

тия. Изоставането на темпа и обе комитет на СК на Сърбия изрично ли съзнателно и самодисциплинар 
но да пестим, тогавактивното увеличение на разликата подчертават, че идейно-политичее- 

между степента на напредналост- ката акция на СК таки1ва при
нуди наистина са неизбежни 

цел искаме всички
във всички 

да има за акота на нашето и световното стопан среди трябва 
ство, би донесло непонятни прак- промяна на отношението

всичкоеднакво да 
недостизите...

поне-
към тру сем бремето на

Д. Лазич
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„Мост'* ще продължи да обдвява творчески наградни конкурси 
— един за .младите творци по повод Деня на младостта — за 
стихотворение, разказ, новела, есе, записани народни обичаи и 
изворни народни песни и приказки. Традиционният творчески 
награден конкурс на „Мост" е предназначен за афирмираните 
творци, така че при оценяването и присъждането на награди 
се прилагат по-строги критерии. С него са обхванати следните 
видове и жанрове: стихотворение, разказ, новела, есе, научна 
статия, публицистична статия-

Тъй като сегашните малки награди не действуват насър
чително, а насърчаването на творчеството е основна цел на на 
градните конкурси, наградите трябва да бвдат увеличени, зави
симо от разполагаемите средства.

4. В рубриките „Наука" и ^Публицистика" на списание 
„Мост" 1де бъдат публикувани текстове на изявени югославски 
марксисти, с които ще се дава принос за маркоическото обра
зование на читателите, особено от редовете иа младежта.

5. Списание „Мост", както и досега, ще бъде отворен за
ценности.

ни сРещи и събрания, като по такъв начин дава принос към 
публичното обсъждане на отделни въпроси в делегатската база. 
Много повече теми ще се взимат от непосредствения живот в 
местните общности и ООСТ и от акциите, които там се реали
зират. Затуй е необходимо творческо и ангажирано писане за 
истинския живот на най-широката обществена база, в която 
се развива борбата за по-нататъшно развитие на самоуправите- 
лните отношения. Включването на широк кръг трудещи се и 
граждани чрез публични обсъждания, съвещания, анкети, три
буни, кръгли маси и др. видове на влияние върху читателите, 
вестникът, трябва да установи като постоянна практика, а това 
ведно да стане истинска проверка на редакторската политика.

I

С афирмацията на истинските творци и борци за социа
листическа салюуправптелна система и със своето ясно идей
но определение в. „Братство” ще допринася към борбата за 
осъществяване на основните стойности, а ще се бори против 
ония извращения, които са пречка на лътя към тази-цел. Ве
стите „Братство" ще насочва своето съдържание като следи и 
подкрепям мобилизира активността на всички обществени су
бекти — от местната общност или ООСТ, общината и по-ши
роко, а отделно от сдружения труд — към подобрение на само- 
улравитенлите обществено-икономически отношения, утвър
дени с Конституцията м Закона за сдружения труд със самоуп- 
равителната система и неговите субекти, за ефикасно разре
шаване на натрупаните икономически проблеми — осъацесгвя- 

' ването на Дългосрочната програма по икономическа стабили
зация в ООСТ, и обществено-политическите общности при 
максимални усилия за по-висока производителност и повише
ние на производството преди -всичко на базата на домашни 
суровини и възпроизводствени материали и рационално из
ползване на материалните -и други възможности, както и износа, 
отделно на конвертируемите пазари:

— доходно свързване и сдружаване па тРУД и средства 
-на производителите и възпроиаводегвено 
югославски пазар, науо по този начин укрепва и самоуправите- 
лната 1икономичеока интеграция в страната.

— активността върху по-бързото развитие на нзостана- 
разместваие на цеховете и инвестиране, съгласно утвъР-

по-ускорено заемане на работа на специали- 
против всички видове злоупотреби при

всички истински художествени, научни и културни 
създадени на езиците «а народите и народностите в Югославия 
и по-широко, заигото само по т°зи начин те изпълни културнат- 
та си роля. В това отношение ще бъдат превеждан-и и пуолпну 
вани от ДРУГИ езици текстове, които допринасят за културното 
сближаване и влияят в-ьрху съзнанието и възгледите на чита- 
телите-Литературното творчество на. югославските народи и 

бъде представяно чрез панорами и отделни пре- 
автори.народности ще

води на произведения на афирм-ирани
1984 година както и досега, „Мост” ще продьл

„Градина’ 
Мостар, „Но-

6.И през
жи да сътрудничи с други редакции и ешешшия 
пг Т-Типг КЕЛтуРен живот" °т Скопие, „Мост от

животом"Уот Нови Сад, „Стремлйеня” от Прищина -и ще 
живо том от сътрудничество ои с редакции от други 

ще се осъществява чрез размяна и - 
обмен ма

виж
настоява да разшири

тек^гове°ВаразменчиИпмещемия с цел да се направи 
отмти и да се организират съвместни литературни вечери. См 
рудничеството с други слисания трябва да допринесе и за афир 
РудинчесТна «а българската, народност в Юго-

свързване в единния

мацията
лите;
двната политика; 
сти, 'незаети кадри, а 
това,
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-ойп Ахаха' ваеаонЗо ‘из ехвинвИен ек кипиапнон оноомхо -знеп 
-Лахзизи ойгуоаза охзоао шчн 9 „оахзхайд" оахЗиЗХеИЕИ

ахимниуоПисШ охзнвьвх —
оханейипч1ифе —

вн ЗЛСХ1НОМ цх ен
Л-Овхемоаиихзиявшюз и цон . „ц

ЮЮнеассКвуоон вн еХениХ-ихоп вн
‘■ЗУЮ ен 3^ ‘ноя XI и ЖЯЗ

“г воа■ ахиипехзофинвк еЕ ихеисЮхви ен охзнеа»^

еязаьихзияеипоз ен впойоах ^ошо^а еХагпен 
оез,: охонноипон/оаЗс! и хги ^ннЗнеиж —

■внеахз вхвтен вн охиХ-ЗонВоавн и ахигойен ен 
охаиаеаноняес! и охоахонигз •охоахзхвйд 'охаижЛс1гч.о

•ОМ ом

'внявеЗолО! 
вн етгжои ен

1ИЖ01

-.оизь и охнем •ехош.ахнп ■-пннвьА ен,
^ГГеГ^аГп ен
ГГоа иИ=° аиГ^о^хо^пяЗ^ «о 
вхвтен вн ихоонЕойен и игобен зхигенехзо ен В1Е

наивии^».
„091316(1^" ХИН133д

селското стопанство и социа- дейност в областта на литературното творчество, науката, пу
блицистиката, събирането и записването на народното творчес
тво в нашите краища. С това българската народност ще дадз, 
макар и скромен, собствен принос за общата културна съкрови- 

народностите на социалистическа Юго-

— по-нататъшно развитие на
преобразование на селото, а при това отделно на 

сеитбата, жътвата, изнупа на селскосто- 
реализиране на програмата

ли етическото 
акции и резултати в „Мора-пански произведения, 
ва II” и т-н. шница на народите и 

славия.разрешаването на комунални, проблеми: изгра 
електрификация, довеждане на вода,

— акции в хиш- и недо-Въпреки съществуващите материални трудности 
имък на финансови средства, досегашният обем 
„Мост" ще бъде запазен относно „Мост" и занапред ще из-тиза 
като двумесечно списание за литература и изкуство, наука и 
обществени въпроси с обем шест печатани коли. Следовател
но, през 1984 година трябва да излезнат от печат шест броя на 
списанието: 85, 86, 87, 88, 89 и 90-ти брой.

Освен редовните рубрики, „Мост" № 88 ще бъде посве-^ 
тен на 40-годишнината от освобождението 
и тази част на страната от фашиз.ма.

Предстоящите задачи на редакцията на списание „Мост" 
в 1984 топииа могат да се систематизират по следния начин:

1. Една от основните задачи на епйсание „Мост" и зана
пред ще бъде развитието и обогатяването на оригиналното тво
рчество на българската народност на майчин език в областта 

науката и публицистиката и 
основните процеси в културата, калето 
вее
списанието

ждане на пътища, 
енизация на селища, по-добро снаодяваие, 

— работа на самоуправителните
на списание

органи, въднагражда- 
~ ; резултати и в съзвучие с ръста на дохо- 
отделни лица и трудови колективи за изжлю-

ване според трудови 
да, признания на 
чителни резултати, нововъдения и др.

П-
Вестник „Братство" трябва много повече да се грижи за 

ония мнения и идеи, които предлагат решения за преодоляване
Редакцията трябва да бъде

на нашите краища
на съществуващите затруднения- 
много по-упорита в строежа си да афирмира ония становища, 

аналитично говорят за актуалните пробле- 
позиции да предлага решения. В това отношение

които критически и 
ми и от тези
е необходимо в много по-голяма степен да се поместват мне
ния на работници и творци От всички области на живота и така 
да се търси извор на идеи. Ясно е, че по такъв начин вестникът 

стане по-съдържателсн, по-актуален и по-достъпен.
Необходимо е по-интензивно и почщетемно да се следи 

дейността на Съюза на комунистите, подружници и местните 
организации на Социалистическия съюз, оиндикатите, младеж- 

Съюза на бойците и тяхната активност в политическата

па литературата, слаценето на
в краищата, в които жи- 

нарорността, тана и по-широко. Редакцията ще настоява 
все повече да става истинска творческа трибуна 

на българската народност в Югославия. Това ще се постига чрез 
публикуване на. издържани художествени, научни и публицисти
чни творби — разкази, повести, новели, откъси от романи, 
драми, литературни есета, интервюта с изтъкнати творци и 
учени, стихотворения и поеми, литературни и други студии 
критики, статии за изобразителното изкуство * 
при центрите за култура и организациите на 'сдружения труд 
представяне на книги, статии за културното сътрудничество «между различни оРеди и пр. . куА “ 1В,-тво

Отделно внимание ще бъде посветено на развитието на
~тТен°аК™опГТИКп' паРаДИ об™«°то оценяване произве- 
денията «а творците от бъли-ароната народност и по-широко.

. С цел да бъде избавено от забравата Мост” 
ред ще посвети «много по-голямо ’ "
изворното народно творчество _
ито се гюлин-ят иди съществуват 

3. За

ще

та и
система и обществото. Многобройните разисквания и иници
ативи от основните клетки на системата трябва да изтъкваме 
като полезен опит и насърчение на другите. Появяването на из„ 
ворни идеи на страниците на „Братство" ще освежат вестни- 

7де насърчават активността на субективните сили по-ши
роко. При т°ва „Братство" ще изхожда от онова, което става 
в реалността, но и защо става нещо, да изучава причините на 
процесите и тенденциите в обществото, а не ще се задържа са-

По този начин и езикът

самодейносттана и

мо върху описанието на положението, 
на материалите те бъде освободен от фразеология и ще бъде 
по-близък на читателя.

Следейки обществено-политичеокия живот в общините 
вестник „Братство” и по-нататък ще пише от заседанията на 
органите на обществено-политическите организации и скуп- 
щини, при което повече ще се старае да афирмира най-прог- 
ресивните идеи.

занап-
вни.мание на заотиоваието 

легенди, предания, обичаи, 
в нашите краища.

™Теициал»иДаи Н“ър:и те°РчеС1Ката активност яа подмладите, 
т0,,циал,Н|И' и «а вече афирмнраните творци 0т народността.

на
ко-

6
П
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^Лхь-Лн ОТ’“®’ ВЕ В5ИК|»/М ^вхйпжвьА 1зн*
-зШдояО вр- .3,,,,®°, , н °13нвхи.Ит вн еш-Маяои — Ехтш 
шгвийвхвм -т-еаАникдЛц ^ зт'!»“ еХеа°™ез вн вхховцср хо 
иаон инзшаяа Дв№д 8>п а -3ьХ<ш °™»иЕа" щжЮдЛй
„ио вхвиак а хвсюаох ахипнз ^ “ вн'ИИоа Ш1 еаРц 
;ВЕ 'ЗОН хо вмихвизх з иийхз ,'“1сИ'0 и^лхваахшг :хгн нЗаед 
ч.иРишкоеДх зХийехш ри 1ЛтЛ *“ ьнваИ“ ЩЩхо нвьжоисюидх 

• изшгАЗ ивсНтт“ ' ЕИойиг1и И :..0ш1:,311с1овх оходахзаг вн
ок Л хо иишзьл ‘т ах3вне“ :о«вн шл
И , ховйвга вн^швиьлщз^ “йхо шйЛхвйзхщг .'Зецн Л1 ов ! х0 
-вбзхиц '„исйкийц иахая^.“ • вйви ВЕ „хзнЛд“ ежШ.ис1и внс!лх 

. И1Ниаон“ 1 инК сг ахинйт '',В>1|Ш“ х и вяЛвн“ :„вХей1ШгийЛ х0
ох^яо ихш е24 Г“Ло< ТГ0*0“ :0Х И

енимох (,861 езск! и „аьйвоЛсГц-
В1КИ|Н1РН|Гп,1т пи 'ЗХИЛНЮНЗЬЛ ВН 61

'ожобйт-оц и хоп»гпн 3н,ва«3Ь0911.гХЕЕ ве вовтисЦкйг ЗЩ 
хо 'аон Хо ийИто ве Нц В1вмМвхт9 33аИж «в« а, ахини^о 
ЕиХиояЗ ве 'ихнвоо Ина1гт90Н^ 0 °"'иРа ИИЗс|и ‘ОХ01ГВН1ИОТ хо 
-ВХЙОШД ВН шх« аха ЛИ иирФвс1хрРх вЕ ишвхо 'ижааохздах ваЛмивдЛц ат „вмвхЛйЦ"
-дЗьЛ з инввиамай.п ГЕМвйхойи и неин Кин

ааохзхах ИнНЛ1 а Е Ш ИНИ0ХзаО и инойвххяд 'имсавизолсн 
-Иви вн ЕйАхвс1з^ в8н Г ,*аАждАи 3>п , зьйвлАйГ нива ниь 
-Хакоа оньиов им^нт, вна-заХогР и ичшнданл вн вхиХаоВЗн аияхо 
ОХзинаьЛоо ОМГ имойвхкяд МИЪИВИ ВН ЕТЖЗООрП 33

ВХеШиши.ьА а ахи„зхвавх<шзйц и ахиПинанЛ 
ояДзИасю онйкжси зьчд зщ шгхвхвнгои и „зьшиЛтЦ"’

-В И НЕ НЕ И \
ОХ90Я

10

СИ

II
•дХийинОьА вн

ИШГВАХНВ ШЛ<ЙГ и. ВХиЦИНвьА 
и ВХОЗЬИНКЗХ вн ОХЗМВШКВсУВИ —

пИоон.изГ' и вхоаиж Хо иооскща 
вбАИ/Ля внеаюзжоТхЛх вн

:ииноО-в IV IV лн охъиоа иМесЩ ‘вХсЮцО кгх ьидо вн охзихиаевс! — 
!01Ис1в1-111Н12<±1 9 ВХВШИ1ШКЛ ВН ОХоаХЗЗьИН^ГЛсИ-Хо, __

:кис!вхпч.д цн 9 инигпдо ин-ГозъЗ охо 
ЮСНКоб-ВН ВХвнОс1вХ1/гд КЧ.Х Зо ИПъКиЗИН 1кЗШ1Х< охион Я ‘СЯЛФО 
а инигпдо 8Хиньинвс1хИвс1х хваКдХозГтиоо охзом 'оахззьин^дс!! 
-ао оХоиьинзйхивЛн а вшшгиьЛ Здлнаоноо вн охзихзвьл — 
.ахвЮдас! а ихиио хкнзкдо зз и охзижлй^гз и охоахзнигз ‘оюа 
-ЮХвс1д ванЗйнА охз^хн "ггвйаао^хики^ а игпЗЛо зхи^Оив^ нн и 
ОХНВ^ 'ИНИНИвбМОН 8ХиН1ШНОХаВ 0 Кидйч.з <Ю 6Н ЗХиХЗОНИГОС1вН 
и ахиКойен ан вШикиьА ахинаонзо 'вн .ойох оюхохвйд — 

'^знйвхАсЦ]'" з 0Хиинвс1ХЗош'и вн еххоонаихвзйн вн —

Бай Онзи и др. материали. През годината в отделни Страници 
ще бъдат включени и рубриките: Актуална тема, Мнения и пре
дложения, Дума на делегата, Наш гост. Накратко, Разговор с---. 
Г1о следите на заключенията, Съвети, Кръгла маса, Казаха и др.

Редакцията колективно ще урежда вестника. Седмично ще 
се анализира всеки брой на вестника, като се отчита реализира
нето на утвърдения план за всеки брой, а предложението на все
ки следващ брой ще се утвърждава на редакционно събрание 
с предложение от страна на дежурния редактор (за всеки месец)

Концепцията на вестника те се

„Братство" ще помества хматериали в навечерието на за-- 
седания, като допринася към тяхната по-добра подготовка,- а с • 
активизирането на трудещите се и гражданите към демократи
чен начин на влияние в изграждането на становищата и реше^ 
пия преди те да бъдат приети. От друга страна ,,Братство" ще 
върви по следите на приетите заключения и-ще следи претво
ряването им в живота. Вестникът ще се стРеми да следи рабо
тата на делегациите, скутшшните и другите самоуправителни 
органи и тела в делегатоката база чрез аналитичен и задълбо- • 
че» подход и писане-и главния и отговорен редактор.

течение на родината с нови съдържания, в зависимост IIIдопълва в _
от изискванията, като по такъв начин се даде възможност чи- 

българската народност навреме и добре да оъдаг 
информирани на роден език.

Вестникът ще следи резултатите и проблемите в работа
та на организациите в стопанството и те не само чрез анализ 
на работата, но и във всекидневната акция на субективните си
ли начело със Съюза на комунистите за постигане на по-високи 
Резултати в стопанисването. Примери на уопехи в изпълнение
то на производствените планове, износа, специално на конвер
тируемите пазари, сдружаването на труд и средства и борбата 
за по-високо качество та производството ще намерят място във 
вестника. Изходна основа в .материалите за икономическата ста
билизация ще бъде Дългосрочната програма по икономичес
ка стабилизация, конкретните решения и заключения на X 
заседание на ЦК на СЖЖ и XII заседание на ЦК на СКС. От
делно внимание ще бъде посветено на областта на разширеното* 
възпроизводство — овладяването на работниците с дохода; са7 
моуправителното свързване и сдружаването на труд и средст
ва; на политиката на цените и техния обществен контрол; по2 
литиката на износа; създаването и разпределението на дохода; 
данъчната политика; производството на храна; дребното стопан
ство; комунално-жилищната политика; заемането на работа и 
др. текстове като се афирмират съвд1естните интереси и да се 
противоиоставя на всяко затваряне и натралване на неравнопра- 

отношения, нелоялна конкуренция и енергично противопос
тавяне на вярването, че е възможно да се продължи по стария 
начин. Ще се изтъкват ангажирано положителните примери, но- 
ито теглят напред във всички среди и на всички равнища. На 

активността на субективните сили там ще се посве-

тателите от

ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА В. .БРАТСТВО ’

Списание „Мост"
на описаниеРаботата на редакцията върху редактирането 

Мост”, през 1984 година ще бъде насочена към провеиадте па 
итрйнитр становища, приети на ХИ конгрес <на 0 К и

на СКС и на приетите по-късно становища на ЦК, г ся- 
н то ™рата даорчеството, науката и публицистиката. 

оДгевни опредения на редакцията са: борба за осъществява- 
Основни опредете я V Дългосрочната програма по ико-
Не На^РЛГРсМГияизация чрез по-задълбочен подход и разра- номическа с/аоилизац я Р по.рационапно изразходване
ботна на лроблемитеи по Р^ц творчес
„а средствата; зас^"а“е!10 ”ъ« области; та-
но внедряване на сам У Р единството и равноправието
чене и развитие на брате* т * тачвне на придобивките 
на «госяаненик> народи и традициите на НОБ; неза-
^остЛиС^РИ?ориалнаРга цялост на социалистическа Югосла- 

' нейната необвързана л-нншна ^°^^к^р0тт „
Редакцията и занапред ^ проявяват чрез отричане

македонското национално малцинст- 
иационализъм и 'Иредентизъм

грес

внн

видове'вия и
селото и 
ти ощелко внимание-национализъм и 

на македонския народ и
България против- албанския

едени и политичес-
8 ^ Р^^'1о;ослаХЪ,™апл^“ерче0ска

IV
Изхождайки от становищата на Х-П конгрес на СЮК и 

IX конгрес на комунистите в Сърбия в областта на обрюаю- 
нието; науката и културата вестникът те следи чрез резулза-

ки определения 
на българската народност в 7

10
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УННУОЛ РМ1 ич
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КИцашч Яш нш!___•оиШсШ и а ахашо^ои ин аш
хаа-чз И501яшшеи„аьаухлаС" минхзаа хн ■оХиаинйьА ен кочо 

ин- ошгаДнеихо

— ~ННЗгг1рЬ^
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ен вшиева вишневи и .женихи нехОо Ш .„ноик“ и хоон
■ви вхиюнмзла вн жи*юм иизам.' ..вмяаяь внойвн«Ш и
-мос1вн вхвмомгкла вн минхрао „цеишюн вихХЛнлд - 
хооимо<1-ен вхвяоаванл вн миназиа ^-'Я И
-ВВИ1Л1 а хо „знивон вйьзхГ“ 3 «®х ЬХИЧ-еххзахшт вн “1+91/ мсхюи ои зилннон

оханвюквооди и оханешшимеХсЮ 
ижяг1/ск1п 0Ц1 'иввонвх'И']\ ин^од -*-0

■иееяи 0001' '10 
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Ък
дности — др. Тито, както и на .хганифеСташште, свързани с Ие- 
го, а отделно на чествуването на Деня на младостта, с което, 
се потвърждава нашата дълбока привързаност към делото и 
пътя, начертан от Йосип Броз Тито.

Вестникът ще се ангажира и върху укрепването на брат
ството и единството. Задълбочаването на съдражието и равно
правието на нашите народи и народности; в борбата против на
ционализма от всеки вид, външните и вътрешните похитителст 
ва срещу нашата родина, върху укрепването на отбранителната 
способност на нашата страна върху основите на Титовата кон 
целция за всенародна отбрана, обществената самозащита и без 
опасност, както и в развитието и таченето на традициите от 
НОБ и югославския патриотизъм.

VII

ТИте, които се постигат тахм. Ще следи развитието на основно
то образование и при юва отделно на подобрението на матери
алното положение на същото, както и на средното насочено 
образование, което трябва да бъде съгласувано с потребите и 
изискванията на стопанството. Училището е важно място, к'ь- 
дето се формира младата личност като се тРъгне от образова
телните предмети до разновидните облици на активности на 
младите в тях, пионерските и младежките организации. Вест
никът ще има отделна младежка страница и активно отноше
ние къ-м актуалните въпроси на младите, в творческите им сь- ' 
рсвнования. Чрез ученическите подредакции младите сътруд
ници ще дават материали от своята активност. В рамките на 
младежката страница излиза и „Поетична антология", в ко
ято младите творци от българската народност Ще правят пър
вите ои крачки на литературното поле.

Весникът ще следи развитието на културата и на култур
ните прояви, както и на физическата култура и развитието 
масовия спорт. Ще пише за проблемите на здравеопазването, 
социалната и детската защита.

На страниците на „Братство" ще се отделя място и за 
творчеството на другите народи и народности, като по такъв 
начин се съдействува за сближението и развитието на братст
вото и единството. Във вестника ще намерят място и забавни 
материали; легенди и предания, народни песни, интересни но
вини, хумор и др.

В рамките на своята дейност, „Братство" ще 
пратено издание на в. „Комунист" 
цията

на издава и съ- 
иа четири страници. Редак- 

на вестника ще продължи да сътрудничи с издателсткятп—'Лккгг яккяяглгг» здг,
УШ

Своята концепция редакцията ще поп^тта п ^ 
годината с нови задачи във връзка г течение на
ние-го си. В-ьв вестника ще У СТта и с-ьдьржа-
налистичесюи жанрове, за което ще^ Се грижТШЯС>Ве ЖУР 
колегия , редакторите на страници 
дакцията и главнця и отговорен 
зе в 50 броя на 12

Вестникът ще следи обществено-политическата и стопан
ска дейност в Нишки и Юлснаморавски -регион, както и събития 
та в страната и по света. Особено внимание Ще посвети на ак
тивността на нашата страна в рамките на движението на необ
вързаните. „Братство” ще п-ише и за граничното сътрудничест
во, което осъществяват нашите общини.

Редакционната 
дежурния редактор в ое- 

ст-раници Ня *3®д'аКтоР- Вестникът ще изле
куват най-актуални събития през селмхшРзаНИЦа Се пу6лк‘ 
гионите или в страната, на втора стрХа В о6и'ИШ1те, ре 
шно-политичесните събития ИЯР ще се пише за вън-.
Нишки -и Южноморавоки регион Ш \ ^ аКтУа-п,нтте събития в 
ват материали от обществено п-п™-,.,.,, с1'рзница ц1е °е помес- 
на 6 страница - за с™«” ж.»о ТяЖШг В 
за селоко стопанство и село на 8 зя жчп С Л10’ут1Равлв™не, на / 
ние. Девета страница е посветено ня ^тура- наУ^а, образова- 
управителните общности на интересите вд'!жта- а 10 само- 
и всенародната отбрана. На П страни-ппТ ' делегатСНата система 
риали за физическа култура п ДпГ Щ6 <^е -поместват маге- 
среда, интересни навит и пр я но гУ заи1ИТа на човешката пр., а на 12— хумор, Манчин рабуш.

VI

Редакцията -на вестника ще следи и пише за чествуване
то на важните дати от нашата история. В 1984 година, отделно 
внимание ще посвети на 40чгодишни!наТа от освобождението на 
нашите общини, като предаде редица материали 
развитието им в рамките на сам-оуправителна социалистическа, 
Югославия- Вестникът ще поовети голямо вн1имание на честву-' 
ването на най-важните исторически дати, свързани с- името на 
великана на нашата епоха и водача на нашите народи и наро-

във връзка с
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ТОПОЛА Комунист 3

пхг пРеДседаТелството «а ОК на 
в Топола

бор и Неотдавна прие оценката на 
Председателството на МОК 
СК. След петнадесетчаовоЗАКЛЮЧЕНИЯ 

И ВЪПРОСИТЕЛНИ

този път 'Нямаше из-

на
разис

кване за носителите на отрицател 
ните прояви бяха предложени 
идейно-пол итичесн!и и други мер- 

Поради премълчаването на 
е осъждан и заблуж 

конкурсната комисия. 
Председателството предложи Ра- 
дивое Нинодиевич,
ООСТ „Промет''

ки.
фактите, че
дение на

дирентор на 
в „Шумадияпро- 

мет” да бъде изключен от Съюза 
на 'комунистите, самоуправителни- 
те органи да го сменят от длъж
ността му, и да се формира ра
ботна група, която да окаже по
мощ на 'Комунистите в този ко
лектив с цел по-уокорено да се 
премахнат посочените слабости.

ПРИЧИНИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ
г

Очаква се 
щинсния комитет 
приемат заключенията на Предсе
дателството. Но, след всичко то
ва, остават няколко големи въпро
сителни знаци.

членовете на об- 
в Топола да

Ако 'в уводното изложение, ра 
зионването и заклк>ченията на
Председателството се казва, че 
„ ан ти с амоуправител ните 
ния са се манифестирали в така 
в а степен защото са изостанали

„ ------ —-----не на време 'раздвижените акции
ераздвижената на време ак- премахна самоуправлението, а ра- ви въпроси -към ОК на ССИГ За- на пъРвичните организации на СК 

ООЩеСТВеНО ПОЛИтИЧеСКИте мо^пРавителните органи до голяма това не е учудващо, че по-минала га и останалите обществено-политиче 
“ИЗац1™- преди «На 06 стеП0Н МУ служеха за формално година в този колектив няколко ми °ки °Рга«изации, на общинския 

щинския комитет на СК в Топола, покритие на личните си решения и лиг-рда стари динара са осъщест- КОМ1Итет на ск и Председателство 
даде значителен принос към реди определения. В това помощ му вени незаконно чрез разлика в це 145 му- общинската скупщина и 
ца слабости, злоупотреби и неса- оказваха сътрудниците, от които ните. При това, в този колектив ь'ей>ните органи” — тогава дали е 
моуправително поведение в трудо- някои той самостоятелно 1назначи който през 1980 година бе трай- Достатъчно само да се заключи, 
вите организации ..Партизан” и на директорски места. Намерения сформиран аз СОСТ с трм трудови 
„Шумадия промет ' та си осъществяваше така, че вли и пет основни

яеше върху решаването в самоуп сдружения труд и, разбира се с работа, преди всичко от най-отго- 
ряоваше оплакванията и пред равителните органи, вършеше по определен брой директори, раз- зорките функционери”? Дали е 

Ставките на работници в тополска правки в протоколите от заседа- ггределението на личните доходи е достатъчно да се накаже Никоди- 
та трудова организация „Парти- нията и формулираше решенията приватизирано, което даде възмо- 
зан" и на доскорашния генерален така както на него се харесваше, жност стойността на т°чките за 
директор на СОСТ „Шу.мадия про приватизира кадровата и полити- работниците в една ОСТ да бъде 
мет” да пристигнат в Междуоб- ката в заемането, манипулираше от три до 14 динара, а диренторът л0 известно на цяла Топола, а за 
щ/.:..'оката конференция на СК на с хората и преследваше онези, ко Никодиегаич месечно да прие- дпректср са го предложили най- 
Шумадия и Поморавие и в Цен- ито не мислеха като него. Делова ма «ад 50 000 (един път дори 68 000 отговорните през това време хора и
тралния номитет на СК на Сърбия та група на Председателството иа динара). За това време в магазини __„„
и работни групи на Председателст МОК на СК написа „досие” «а не те се намираха залежали стоки. р т ^
вото на МОК «а СК да работят говиге пропуоки иа двадесетина Това са щрихи за слабостите ви ВЪПР°СИ. .дали само М|иловано 
повече дни и накрая Председател гъсто написани страници, но всич в тези два колектива, а има ги и вич е виновен за положението в 
ството на МОК от общинския' ко- но това може да се обобщи в от- в друга: в „Леарна” (разпределе- „Партизан”, или своеволието му 
митет в Топола енергично да по нссително токъсо заключение: рь- ние на квартири), в селокостопан- са увеличили оплакванията на оа 
търси всестранно и критически да ководните хора са работили из- 01Ште организации (злоупотреба б0тН,ици отправен.и до най-отговор 
оцени положението и отношения- вън самоуправлението, решенията със средства от зеления план) в , _ пб„,ината а
та в тези два и още няколко ко са взимани в тесен кръг «а пай- ПТТ (нарушени .взаимни отноше- н 1те Ф4 нъциоиери в общинат , а 
тектива а комунистите в тази шу отговорните, а самоуправителните Ния) • ■ • които се връщаха на неговата ма-
мадийска община да тръгнат з органи само формално са ги по- 

акция против отрица-
и носителите им. ни самоуп рашите/пните

отношения, (нарушено е доверието 
самоуг гравителци те субекти и от

отноше-
Зоран Йованович БЕЗ ДУМИ

ция на

че от ..тези органи се търси по- 
голяма активност и по-отговорнаорганизации наТ

евич затова, „че е премълчал че 
е 'наказвам” когато за това е би

Защо проблемите трябваше да са? 
твьрждавали, с което са наруше- подучат такива мащаби и защо

трябваше да се чака на интервен
решителна 
телните прояви Как да се премахнат труднос-и взаимни

органи с цел тите и проблелчите пред които е 
наистина вещо да се предприеме изправена тази община? Макар че 

крито пространство за безделие и за решаването им? Оплакванията 0ва да се яаказват своеволни- 
недиюциплина. и представките най-папред приети , тРябваЯо да се опрем и

Пгаиназката в „Шу.мадия про- гаха на масите на наи-отговорните 1 , гаяприказка,а в у зд я ^ в общината_ |Н0 често бяха върху премахването на причините
онези, от ноито хора- за това състояние. Демократиза

цията на висшите
С ОДОБРЕНИЕ НА 
НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ

Какво се случваше в тези два 
колектива?г, — погянмза1лия мет е малко по-и: 1 ан в а. Там пре-

В търговската р десет години поради злоупотРе връщани на
„Партизан”, според оце ™ге плячки от колектива са увод та се оплакваха. Когато се иатру- рвнето «а кадровата политика и

“^ед^атслствоТо0 м ** ™-Л Е*нетГпГреГздздТ'ТтесГадС

ОКРна СК Топола преда една «^^^"^Хе^тГ^^уволне БГфо^ирана™доа група за ве, елки и същи критерии за вси
седмица, ииспиратор и главен но- ™ТТаб<гтии1Н от които някои „Партизан”, която практически чки които правят грешни, без ог-

воичии отрицателни проя г Р ' б ха в затвор, от оцени същото както и работната Л0Д 1На Мястото и функцията, ре-
Радован |И^10® ново се завършат в колонтива. То- група на Председателството на шитвлното разчистване със слабо

пет го ново се зав> Рнай_огЮВОр МОК, но материалите бяха сложе
ва беше шве*'У' които се ни .в шкаф: бяха утвърдени зло-
ните хора .в щ ‘‘ а Нико употребите в ползуваието иа кре 
съгласяваха^ с тази р . датите за развитие па селското крачни, за които

час ги диевич, които ещо _ на стопанство, но срещу виновниците мунисти трябва да се изборят ви ден, бе назначен за Д »тоР ^ , пр^,приет0- ПаРтий-
ООСТ о ,абот но бяха намазани и оменени чети

след низация „ПТумаития , но*№, директора, провъзгласени заот
рамките на СОСТ „шумадня Ф • ,и зд л[еаа1<Я1.1НО повишаване 
т”. Съгласие за това му даде Р в „Шаумвдиапромет .

сител на
ви е директорът

човек» жойто I «реди
най-отговорните хора в 
бе изпратен Да ./«оправи 

лошо състояние. И 
Милованович Успя

отношенията 
в „Партизан”, но 

поради изключителността с«
непълна година започна да се стъ» 
к^ява с хората. С бюрократично 

своеволие той практичес*

стите след като се ушъ^^аят явяса 
щите им Се форми — би били и 

тонолските ко~

нович, 
дини От 
общината
тогавашното
наис^на 
чно да иоправи
стопанисването

сегашната акция, с иел тд Да има
и трайно значение.

в Миодраг Стонлновичмет
Коор;чин аг I ионн ото тяло по

то ОП



Л Комунист
ПОЖЛРЕВАЦ и Миле Джордже®*14/организация 

нейният 'млад „'наследник” чести-

ДВА ДНЕВНИ РЕДА един на друг, от залата сетят
чуват коментари:

— На Бранка не бе лесно 
„Бамби" има три пъти по-сега в

пече заети, отнолкото жогато, пре- 
пръв път бе

ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ В ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА СК ВЪВ ФАБРИКАТА НА КЕКС „БАМБИ" ОТ ПОЖРЕВАЦ 
ИМАШЕ, ВСЪЩНОСТ, ДВА ДНЕВНИ РЕДА — ЕДИН РЕДОВЕН, 
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ, ОБИКНОВЕНО ЗА ТАКИВА СЪБРАНИЯ И 
ВТОРИ, ЗА ТОВА КОГА ЩЕ СЕ ПУСНАТ В ОБОРОТ ПРОИЗВОЦ 
ОТВЕНИТЕ ЛИНИИ '

Изборното събрание „с два 
дневни реда" приближаваше се 
към края, ногато с 'Нетърпение се 
появи очакваният шеф на достав
ки: няма работа «иго за трета, ни 
то за утрешната, първа смяна... 
Смутена е радостта на комунис-

дн четири години, за 
избрана за секретарка ...

— Кой знае дали тази година 
ще осъществим плана до петнаде
сети? Досега пече от първи ноем
ври работехме за следващата го
дина ...

п дин Веоич — секретар на Общин 
сиия комитет, заявява, че догади 
на се връща във Фабриката — и титв поради успешно завьршени-

Реди пладне, около десет ча
са, преда да започне събрание 

то >на първичната организация на
СК, производството спря. Недости - нодчертава, че всичко което е те избори. Доиато Брвнислава Гру 
га растително .масло! Фабриката във фабричния двор не смее 
от Зранянин обуславя 
на съответно количество масло и 

този начин събранието получа
ва паралелен дневен

Ружица ПлякичДО пч, бивш секретар на първичната
поръчката бтде мито потъпкано, нпто хвър

лено, нито изцапано.по
НИШРед, който,

колкото «раят се доближава, се 
налага все повече. Чува, се, че 
работниците от втора смяна са 
върнати по домовете; комунисги- 

кой гласно, кой полугла- 
оно — се питат, ще се работи ли 
утре? Игнят Гачпч, един от пред- момента на максимално ползувано 
шествениците в работата във фа- на капацитетите. Тази фабрика 
бриката, започва дискусията си вече добри десет години работи 
за поведението в условията на ино на стабилизационната програма, 
номическата стабилизация с думи 
те си:

Директорът на Фабриката, Не 
тар Тутовац, помалко на шега ка
зва, че стабилизацията е заварила 
..Бамби” в ..неудобе'1" момент: По добъ-р пътте

— Резолюцията ни завари з

През изминалите две 
.елен материал „Челе нула" от стопанисване със загуба прерасна 
в организация със солидно стопанисване

години, нишката Индустрия на строи-

Ефектнте, разбира се, не изо 
„Бамби” В покрива всички разходи на произ-стават

циалност е първа в Югославия по 
ползуването на капацитетите 
всички

по овоята спе- следващ|Ите две години кому водството, а намалява гдишното 
шистите от нишката Индус- потребление на мазут с 370 тона. 

трия на строителен материал Личните доходи са увеличени с 
линии раоотят в три сме- „Челе кула", която в Ниш все 67. на сто, и съ.с средни лични До

ни, със сооствена технология най- 0ще >>по старому” я наричат ,,Ци- ходи от около 13 000 динара кере- 
много участвува в производството глана” тРябва да полагат по- миджшите се доближиха до ниш- 

д ри 4 на сто; дванадесет ДЧ вече усилия в производството, за ките трудови организации със со- 
машни и един световен защитен по-икономично стопанисване и уве- 
лиценз, а вече има заинтересова- личение на дохода. Тези цели

ще бъдат осъществени ако произ да се осъществи. Първичната орга 
е водството се модернизира, трудо- низация на СК одръжа чак 24 

вата организация укрепне, разви- събрания, на които се разговаря за 
тието на самоуправителните отно- 75 проблема в колектива, 
шения в (колектива се поспешат и

— И сега, дока-го ние избира
ме секретариат, шефът по снабдя 
ване води борба с добавчищгге — 
ще получи ли до утре един 
два тона масло ...

или

Стабилизацията е, това сеаи- 
дя и на това събрание, първата и 
основна задача на комунистите в

лидни доходи.
Всичко това не беше леснони за купуването на технология, 

предстоящия деветгодишен пери- Фабриката на никого с нищо 
од. Под този знак протече и ди- дължи, при всички инвестиции 

сроковете са спазвани. Нето дохо 
дт.т в 1983 година ще достигне 70 
милиарда и, макар, че е първа 
по производителността на труда, 

ше да се сведе под първата точ- по личните доходи е четвърта в
за първите единаде

сет месеца средният личен доход 
възлиза на 14 000 динара.

скусията за задачите на първич
ната организация на СК в перио
да от 1983—198Ь година. Всичко, 
което комунистите говореха може-

И покрай това, комунистите
максимално ангажират всички ко- на изборното събрание не бяха съ

веем доволни.му шисти.
Накратко казано, така гласят 

— най-често споменаваните акцен 
ти, забележени на изборното съб

основната организация изводството 
на СК в ,,Производство'', състояло Илич. 
се преди няколко дена.

Петдесетина комунисти

— На множество наши събра 
вия повечека на акционната им програма: за страната 

дачи в осъществяването «а Дълго говорихме за всичко 
отколкото за проблемите на про- 

Слободанрание насрочната програма по икономичес- 
предложения

каза
ка стабилизация, с 
от мерки и акции за нейното реа- в „Бамби" е единственият

Разширяване на мощностите 
начин — В организацията на СК ня- 

маме членове, които своята пар-
е учудващо че ^ °°н°вна организация разговаря- тийна принадлежност е учуд ащо, е \а най-много за това как по-на- 

отношение пелият колектив с месеци живее 
за „Бамби II”, новата зала, отнз-

на та-да се увеличи производството, но 
ради което не

лизиране. ежедневно
да потвърждават с примерно зала 

татък успешно да стопанисват, гане — каза Драган Йович

в ■й&гг ж
шим въпрос за общината. Но, на- - Трябва да се учим от поак 

С та аха ,кРУ™и промени. Почти тикаха на Партията,' която и внай, 
съвкупното ръководство на трудо трудните моменти 'намираше из 
пата организация е заменено за- ход. И ние имаме решХГк™и-‘ 
почна кадрова обнова ,и модерни- хме доб?о оборудване и^е 
зи.ране на производството, а пър- с’
вичната организация на СК стана 
по-акти©на. В променените

За домакин окото
говорехаспрямо производството 

почти всички комунисти: Милош 
Живкович, от „Подържаие", гово-

сно нова производствена линия, ко 
ято ще обезпечи на колектива по- 
гол ям износ. Фабриката дели ри 

ри. за проблемите на овоята с-луж дка с производителя на съ,оръже- 
ба и обърна внимание на нейните пия, така че догодина, през ап

рил, ще тръгне първата линия
техноло-

ръководители за недостатъчната
им отговорност; Любомир Белич комплектувана Домашнак к : • гия за производство на кекс.иноистира за пестенето на , ток, поч-

Макър, че на чуждестранния 
най-малко пазар е влезла само за да си обез

ти стогодишна практика 
водството, па единствено

като подчерта, че един час изплю 
чване „Бамби" струва 
три милиона; Велинка Стефанович печи необходимите

в произ-
о ^ - ни пред

вносни су|Х1- вия, първата делова годила завър. доработим ^ ^ организИ|Раме и 
недостига за електроенергия и су- вини, Фабрината в износа сега ви ши с положителни резултати, за р.

бъдещето ои — един от мал- да след деветмесечието на тази ьздава се впечатление, че
година успехът беше още по-го- ШКИте «еРемиджии са по добър 
ллм. Нишката Циглана бележи и ПЪТ ПОсочените желания 
значителен износ на керемиди (да щестВят- 

ки цени отнолкото на домашния. же пет милиона парчета).

и ждаровианн — комунистите могат
трябва да спрат да се стигне до кото износчици, които на конвер- 
застой и поради (ненужни отсъс- тнруемия пазар постигат по-висо- 
твия от работа; накрая, и Жива-

и да осъ

с което В. Ф.

Комунист рен редактор Влайко Кривокапич, 
отговорни редактор ни републиканските и 
покрайнинските издания: Дубравко Цурач 
(СР Босна и Херцеговина), д,р Живорад 
Джорджевич (СР Сърбия), Деджеп Хайрулаху 
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо
ния), Япез Корошец (СР Словения), Мирко 
Михалевич (СР Хърватско), Матия Новосел 
(СР Черна гора), Калман

главни и * -
телефонна централа 335-069 Белград Адрес 
бия- НовГбГ На "Здан**ят“ за СР Сър- 
лефон 627-793 РаД- бУЛеВЗРД ”Лен"н”. «• —

® Издава Издателска 
мунист”.

• Печата се в четвъртък на сърбохърватски 
относно хърватско-сръбски (кирилица * 
тинаци), словенски 4 м
езици, а в съкратени 
унгарски, словашки, 
езици.

• С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист" е отличен 
с Орден братство и единство със златен 
венец.

• Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила- 
динович.

• Урежда единна редакционна колегия: дирек
тор и главен и отговорен редактор Велко 
Миладиновк^ч, заместник и главен и отгопо-

трудова организация „Ко-_ . Петкович
Воиводина) и Алберт Души (редактор 
данието за ЮНА).

(САП 
на из-

• Председател на Издателския 
нист”, изданието за СР Сърбия 
Трифунович,
Павлевич.

свет на „Кому- 
д-р Богдан 

заместник-председател Драгиша

ла-
македвнеки и албански 

издания на български, 
румънски н руенневм



ИЗ ДЕЙНОСТТА МА 
УЖЕНИя ТРУД НА 0рГАНИЗДЦИИтЕ

НА СДР ВАБУШНИЦА

5 евптембар“; Незадоволителни
резултати

мйрй» „ -в Т»*ииаявоатм месец най -успешна деветмесечни
През

единадесетия ме е,,
жабт>1И1мя Тен^1цата година Ргт ХИЛяИ|И 'воички видове
вд на еп 34 п,Р°®водст- ®лектромотори е рвализи-
во на електромотори и ра? с ак°ло 90 на сто
друго автооборущване 5 I?? нато са .произведеш
септембар ,в СурдуЛ1И ” 462 хиляди бройки. При
към автомобилните завопй тава са Реализирани 422 
..Дървена застава" от Кия о?Ля1ДИ бР°йни, или о«оло 
гуевац,. постигна най-шой на сто °т запланувано- 
ри делови резултати Ппм т° количест®о. И
”"б2 850 2 “ 
ни 62850 електромотори
различни видове. С
думи, планът за

Щ-ТЕЯК ИЯ®Г
В периода януари — се 

лтември 1983 годиш в Ба 
бушнишка община 
ществен общ 
1 995 4

в „Тигър” 0С0 динара или с 4,5% по- 
привеждат неблагоприятни малко от лани. Най-много 
те условия в износа на чу 
ждес трайните пазари, ка- 
кто и известни, застои в

например се

е осъ.
. ДОХОД От

милиона динара, 
или с 36,8% в повече

върху това нещо е повлия 
ло високо увеличение на 
изразходваните средства, 

производството поради ли Увеличение на дохода има 
пса на възпроизводствени в селското стопанство с 

Прерабо 58,1%, <в търговията 56,5%, 
твателният характер на гости лничарството 21,2%, 
стопанството, нисната аку докато промишлеността ка 
мулативност, високата ст§ то ведущ отрасъл 
пен на задълженоют, се- малеше от 16,8%, а стро 
риозно довеждат под , въ, ителството дори с 47,7%. 
прос изпълнението на ста За това нещо най-много 

приравнено към плана, билизационните програми са допринесли намаление 
доход в някои основни органи- то на дохода в „Тигър” 

задни на сдружения труд- със 79,7%, в „Комуналац” 
Ако при това се има в с 34,6% и ООСТ „Ткачни 
предвид, че от началото ца” с 12,5%. 
на 1984 година ще влез- р 1
■нат в действие и нови ме В Р^РеИелвнието 
рни от дХорочната „ро д°хода се и Ст™° до 

реализа- грама, тогава положение цр ГНИ пРомени.
ТО в някои ООСТ ще бъ ,е част °т дохода за °°- -т ,п „ о илИ птреби е намалил учасде още по-трудно. Зато- тИе 0 си 199 а 18,9%, 
ва пред субективните си а за съвместни п би 
ли в трудовите колективи, 3 0«, на 2 додр
преди всичко пред Съюза ’ ’^ Делянето от дохода за друна комунистите, стои сери „ „ уп „ „ „ ГИ потреои е увеличено от
озна задача за подобреше 18,Зо/0,КНа 24,5% което е 
на стопанисването. Пре- повлияло д0 ^ бъ. 
ди всичко тряова да се де обремеНен ПОВече 
тръгне на енергична бор 4 $о/0 
ба против лентяйството, ' 
а да се насърчава творче 
окият труд; трябва да се 240 000 
изостри трудовата дисци 
плина.

тук пла
нът за производството на 
псмпи е преизпълнен: при 
план

в
Усравнение със същия пе

риод на 1982 година. Това 
увеличение преди 
е резултат на увеличение: 
то на цените, докато деа 

ият ръст възлиза на 
4,6°/«|.

4000 
Дени са 8240.

произво-АР'уги 
този ме

сец е преизпълнен с 18,5 
на сто* Най-високо 
изпълнение е постигнато 
при производството на пом 

— запланувани са 4100, 
а са произведени 8240 пом 
пи. Също така 
нен е и планът за произ-* 
водството на електромото 
ри „13 ГМ”: планът

Планъ материали и пр.т за
електромотори „13 ГМ” за 
11-те
105 600 бройки, „ 
изведени 103 106,

всичко
месеца възлиза на 

а са про- 
докато

на потребителите са доста 
вени 97 612 бройки. Част 
От продукцията е реализи 
рана в началото на този

пре-
има налн

пи

осъщественият общ
е по-малък с .8,9%, тъй 
като в СР Сърбия той е 
увеличен с 41,8%, а в Ни 
шки регион с 35,8%. Вър
ху ръста на общия доход 
голямо влияние е оказала

преизпъп-
месец.

Според първите данни 
за производството в по
следния месец на година
та налице са възможности 
тази основна организация 
на сдружения труд на
пълно да осъществи годи
шния си план, въпреки че 
благоприятните 
ции в началото на година
та, когато липсваха въз-' 
производствени материа
ли, престоите, поради лип 
са на енергия и други не- 
планувани застои. В „5 сеп 
тембар” е приета стабили 

на зационна програма, според 
която усвояването на про
изводството на помпи за 
стъклочистачки, е най-съ
щественият момент за ус
пешно стопанисване и ко 
ето през ноември показа, 
че е избран правилен път 
за преодоляване на труд-

за то- 
възлиза нази месец

11 000 бройки, 
ведени 15 540’ 
ставлява преизпълнение на 
плана за около 42 на сто.

наа са произ- 
което пред

така.и н©неплатената 
ция, която е с 2,4 пъти по- 
гол ям а от същия период 
миналата година и е дос 
тигнала сума от 260,7 ми 
лиона динара.

Преизпълнението на пла 
на е резултат на увелича
ване броя на работниците 
в този цех, подобреното 
снабдяване с възпроизвод
ствени материали, както 
всестранно ангажиране на 
разпол агае-мите 
ли. В резултат на усвоя
ване производството

тенден-

ТРИ ОСНОВНИ ОРГАНИ 
ЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД СЪС ЗАГУБИ

потенциа
Три основи и организа

ции на сдружения труд
през първите девет месе
ца на годината са работи 

със загуба.
„Тигър” с 102- 138 000, „Ко 
муналац” с 22 803 000 и 
„Комград” (който вече е ХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА 
ликвидиран) със сума от 
911 000 динара.

Като основна причина 
за осъществената загуба

Чистият доход от
динара също е на 

мален с 15,8% в сравне-

199
„Заставините” 

„101’; и „128” ОТ 1 
„5 септем- 

напълно задоволя за 
на „Заста-

помпи за 
коли
ноември т-г. 
бар”
потРеб н остите 
ва” от това произведение 
и вносът е преустановен.

Инак за 11-те месеца ностите-

Това са:ли ние със същия период на 
миналата година, главно по 

загубиВИСОК РЪСТ НА ИЗРАЗ ради направените 
в три основни организации 
на сдружения тРУД в об
щината.През деветте месеца на 

настоящата година е осъ
ществен доход от 314 135година пла- 

производство на
на текущата 
нът за

М. А.
СТ. Н.

ДИМИТРОВГРАД

Намалели овчарите Сеитбата почти завършена
Владко Алексов 

са са
Снеговалежите в Дими

тровградската община ще 
бъдат почти единствената 
причина есенната сеитба 
да не се осъществи сто
процентово. Именно, до 
24 ноември от запланува
ните 1 128 хектара засети 
са 1 005 или 89,18 на сто. 
Както е известно, на об- 
щественця сектор според 
плана трябва да бъдат за
сети 128, а засети са 132 
хектара, донато на част
ния сектор са запланува
ни 1000, а засети са 873.

Както тш осведомиха в, 
общинската скупщина за 
планувано е да се употре
бят Ю9 тона семе, 70 на 

39 на обществе
ния сектор. Досега са за
сети 41 тона на частния 
и 39 на обществения сек
тор. Запланувано е Да се 
уговори производство 
пшеница на 250 хектара, 
а това е осъществено на
191 или 76,4 на сто. От 
тази площ, според плана, 
трябва да се получат 62з 
тона пшеница, 
са уговорени

или 9,6 на сто.
Що се отнася до изпъл

нението «а плана за есен
ната сеитба по райните, в 
район Висок са засети по
чти стопроцентово запла
нуваните площи (98,30 на 
сто), донато най-малко

Бурела — само 32,65 на 
сто.

На снимката е 80-годиш 
ният
От село Бански дол, маха
ла Клюцинци. Този

отглежда

чето на
овчар Арсо Давидков Тома Спасов засега

А по падините на Гра 
кре- цока рудина и Кунла, по 

Басара

Да напомним, че изкупу 
ването на пшеницата е

ми.

завършено и от запланува 
ните 840 тона изкупени са , 
798 или 95,5 на сто.

50 Боровоко поле ипък старец

А. Т.в

♦V

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" В НИШ 
ОБЯВЯВА

♦♦Конкурс ♦
!за попълване на вакантното работно място Съ. 

Т РУДНИК — ПРЕВОДАЧ — КОРЕКТОР в ре- 
данцията на списание „Мост” и ннигоиздател- 
сна дейност-

Освен общите условия, предвидени според 
закона, кандидатите трябва да изпълняват и 
следните условия:,

1. да се завършили виеше или полувисше 
образование, филилогическа специалност,

2. солидно да знаят български литературен

♦♦
:
♦

Iчастния и

!
език.

Кандидатите подлежат на проверка по от
ношение знанията им, необходими за изпълня
ване на основните тРУД°ви задачи на посочено
то работно място.

Молби и други необходими документи се 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО”, 18000

♦на ♦
ти повече овцето каза, взима на млему- 

ване още 30—40 овце.
__ През тази година прс

кооперацията
40 аг- 
Арсо.

бангаеддолци-отгхгеждали 
Условия за овчарство ту« 

явно е, че не се подават до
НИШ, КЕЙ 29-ТИ ДЕКЕМВРИ БР. 8 в срок 
от 15 дни от обявяването на конкурса.

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
има, но 
иодолзуват изцяло.дадох на 

3000 литра мляко и 
нета — казва дядо 

Арсо Даиидков и овчар-

от което 
само 60 тонаМ. А.
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ДИМИТРОВГРАД

КРАЙГРАНИЧНО СЬТРУ ДНИЧЕСТВО
ТАЛАНТИ

ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ 
ПЪРВАТА УЧИТЕЛКАКултурните 

изяви приключиха ЯСМИНА МЛАДЕНОВА, УЧЕНИЧКА ОТ ПъР- 
ВИ КЛАС В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕ 
ЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕ
ГРАД, ОЩЕ ОТ ПЪРВИТЕ СИ УЧЕНИЧЕСКИ ДНИ 
ПРОЯВЯВА НАКЛОННОСТ КЪМ РЕЦИТИРАНЕТО. 
СЕГА ВЕЧЕ ЗА НЕЯ СВОБОДНО МОЖЕ ДА СЕ 
КАЖЕ, ЧЕ Е ТАЛАНТЛИВА МЛАДА РЕЦИТАТОР- 
КА, ПРИЗНАТА ОТ СЪУЧЕНИЦИТЕ И СЪГРАЖДА
НИТЕ

Протокодът за крайгра
нично сътрудничество ме
жду община Димитров
град (СФРЮ) н общините 
Драгоман и Годеч (НРБ), 
между другото определя 
и сътрудничество в обла
стта на културата. Упвър 
дена е обмяна на култур- 

програми измежду Кул 
турни* център ,.25 май" от 
Димитровград със съответ
ните читалища в градове
те Драгоман и Годеч, а 
местната общност от село 
Желюша с читалище Го 
дямо Малово (Драгоман- 
око).

Гостуванията какю на 
българсна, също така и 
на югославска страна, ста
наха през последните два 
месеца и приключиха с 
гостуването на димитров- 
градчани на град Годеч на 
9 декември т.г. Домакин 
на гостуващите самодей
ци От Димитровград в слу 
чая бе Общинският дом 
на профсъюзните и народ

ното читалище „Никола 
Йонков Валца-ров". В пре 
пълнената читалищна зала 
и при голям интерес на 
зрителите,

Ясмина Младенова

гарки да й доверят длъ
жността председател на 
класовата общност- 

За талантливите рецита
самодейците

от културно-художестве
ното дружество Георги Дп 
мптров”, от Димитровград 
се представиха с богата 
програма от хорови и на
родни песни и музикални 
изпълнения, хумористични 
точки и народни танци от 
Поишшшгето, Повардарц 
сто и Поиоравието.

не с отличен успех- Като 
кръгла отличничка получа 

в ва „Букова грамота".
— В средното училище 

се записах с желанието 
един /ген да сгана абиту
риент с „Вукона грамо
ти’1, зшцото сега напълно 
зная нолко хубаво и голя
мо е това признание — 
подчерта Яомина.

В средното училище до 
Това признание се стига 
също с редовно и усърдно 
учопе, може би и с ло- 
големи усилия, обаче Зе
мни а Младенова не иска 
да се откаже от дейност-

— За рецитаторокото 
ои умение най-много дъл
жа на учителката ми 
долните класове на оонов 
ного училище Миряна Ста 
меинова. Тя мм откри тай 
пито на рецитираното, тя 
ми вдъхна любов къл! не
го. А косато се почуетву- 
ва душевна наслада от пър 
вата хубава собствена ре
цитация, лесно се напред
ва — обяснява рецитатор- 
ско-го си развитие Яомина.

Вече в шести клас спе
челва първото официално 
признание. На състоялото 
се тотата в Прешеизо тра
диционно съревнование на та ои в ученическите сек 
рецнтаторите Младенова цин. Активно работи в Ре- 
е достоен представител цитатерсната, фолклорна 
на своето училище, а ор- та и драматичната сек- 
ганизаторът й присъжда ции. Не е безучастна 
грамота за високо класи- към проблемите на своята 
ране. В горните класове паралелка, към ггроблеми- 
на основното училище е те на съучениците- Отлич 
постоянен член на рецита- «ичка, талантлив само- 
торската секция, а съще- деец и твърде активен 
временно е активна и в член на първичната орга- 
други ученически секции, «изация на Съюза на со- 
Оттогава е редовен участ- цналистическата младеж 
ник във всички тъ.ржест- — всичко то-ва беше до
вени програми, изпълнени статьчно на нейните дру 
в Босилеград по повод . . , -

тори с излишно да се ка
же, че много четат- яоми 
на най-много обича произ 

Бранно Чо 
Маисимо-

ни -воденията на 
нич,
вич, Атекса Шан-гич, Хри 
сто Ботев и Лев Толстой- 
Има време и да слуша му 
зика — обича и народна
та и забавната.

Десанка

Непрекъснатите аплодн 
симентн от страна на пуб 
ликата потвърдиха истин
ското .майсторство на ди- 
мтгтровградчани, а и гази 
сРеЩа в поредицата па 
вече създадената тради-

Рс-питаторският талант 
на Ясмина Младенова ни 
кара да помислим, че то
ва трудолюбиво и пример 
но момиче ще свърже бъ
дещата си професия с ези 
ка и литературата.

— Обичам всички пред
мети ис все пак най-мно
го обичам химията — от
говаря Ясмина.

Отговорът ни изненадва, 
но не разклаща заключени 
его ни, че Ясмина ще из- 
растяе в примерен строи
тел на нашата социалисти 
ческа самхнтгравителна си 
стема, без разлика дали 
ще стане езиковед или ин 
женер-технолог.

цця на културното поле, 
потвърди желанията на 
младежите от двете край 
гранични селища да жи 
веят в мир и разбирател 
ство.

К. Тодоров

БОСИЛЕГРАД

Кюстендилският театър пред 

босилеградскнте зрители Манол Янев

държавните празници и дру ДИМИТРОВГРАД: 
ш тържествени маиифес* ЦЕНТър 
тации. Рецитатор, фолнло 
рист, актьор в драма.

Разбира се, извърнел асо- 
вата дейност не й пречи 
да завърши всички класо-

ИЗЛОЖБА В КУЛТУРНИЯ 
„25 МАЙ" В ДИМИТРОВГРАДВ рамките на -крайгра

ничното сътрудничество 
между Босилеград ока об
щина (СФРЮ) и Кюстен
дилски окръг (НРБ) в хми 
налата сряда в Босилеград 
гостуваха културно-худо
жествени колективи от 
град Кюстендил. В голяма 
та зала на Културния дом, 
кюстендилските народни 
певци и певици солисти 
и фолклористи дадоха 
две представления, една 
за младежите и войниците, 
а една за гражданите- Ме 
жду другите пред босиле 
градските зрители се пре 
дставиха народните певци 
Атанаска Ковашка, Цве- 

‘ танка Илчева, Красимир 
Манчев и Благовест Пара 
жанов.

крайгранични общини. До 
края на годината Център
ът за култура от Босиле
град ще им върне гостува 
нето. Археологическо богатство 

в Горно Понишавием. я.

Повече от 200 експона- ■ кел ти), а по-късно 
византийска
вянока, турска и други 
култури, па до среднове
ковните жултури на Сър
бия и България по време 
на Отоманската

през 
римска, ела

ДИМИТРОВГРАД ти от праисторията, анти 
ката и средновековието, 
представляващи избор от 
най-съществените архео
логически находки в Го 
•рно Панишавие (Пирот, Ди 
митровград. Бела 
ска и Бабушница), 
ставляват изложба, 
на 8 декември тази година 
бе открита в хола на Кул 
турния център в Димит
ровград под название ,,Ар 
хеологическото богатство 
на Горно Поншнавие", 
рамките на 100 годишния 
юбилей от създаването на 
Археологическото

Мемориална изложба за 
художника Мнхаило Петров

империя.
Обилието на археологйче 

ските .материали за 
кндневната употреба 
кити, украшения, 
които са и шедьоври 
стороки направени от ке
рамика, мед, желязо, сре 
бро и друг вид

палан-
пред-
която

Няколко хиляди димитровградчани, лю
бители на художествено изкуство, имаха възмо 
жнрет в хола на Културния център „25 май” 
в Димитровград да разгледат и се запознаят с 
художественото изкуство на починалия Михаило 
Петров, изтъкнат югославски художник със 
световен глас-

Михаило Петров е роден през 1902, а по
чина тази година. Като изтъкнат график и ху
дожник, преди пенсионирането си редовен про
фесор на Анадемията за приложно изкуство в 
Белград, същевременно е и основоположник на 
Отдел графика. Бил е и известен критик в об
ластта на изкуството, а особено в живописта. 
Следвал е в Белград, Виена и Харков. Бил е 
теоритик и в областта на експресионизма и 
представител на сръбското графично изкуство. 
В своята си богата кариера е оставил уникатни

литографията, 
обработка на

медта.
На изложбата му бяха представени 50 

картини, които отразяват и неговия живот и то 
платна създанени от 1923 година па до днешни 
дни. Интересът сред посетителите бе голям, а 
поместените текстове в книгата за впечатления 
най-ярко говорят с какво въодушевление и въз
торг’ е приета мемориалната изложба на худо 
жника Михаило Петров. к. Тодоров

все.
на-

-М е жду 
май

материа
ли, откриват за онова вре 
ме 'високи Стойности яа 
културните

а в
Освен тях, пред любите 

л.ите на народната песен ‘ 
и танци в Босилеград се 
представиха и няколко тая 
цови групи: фолклорната 
група при читалището „Ва 
сил Коларов", Кюстендил
ският съвместен танц, Ка 

. мерния ансамбъл „Брига
да", „Мъжкият шопски 
танц" и пр.

достижения, 
поникнали в различните 
работилници на Балканския 
полуостърв, а отделно в 
Горно Понишавие. Пред
ставените 
оригинални

друже
ство на Сърбия. Изложба
та е резултат на автенти 
йон избор на археологичен 
ки предмети, които се съ 
храняват в музейните обир 

на Пирот, Димитров
град, Бабушница 1и Бела 
паланка,, крято покрай на
учно-историческото има и 
културно з н ачение.

Изложените археологйче 
ски експонати и реликви 
представляват разнообраз 
■ни екземпляри на различ
ни култури и художество
Н'И СТОЙНОСТИ

старите културни общнос 
ти, които са обитавали те 
зи краища (илири, траки,

предмети са
свидетелства 

на духовни# и материален 
живот на най-разлргчните 
племена и народи, 
са в далечни

ки

произведения и в областта на 
дърворезбата и художествената които

времена, на
Гоступването на култур 

но-художествения
селявали днешните 
Дели на Източна Сърбия, 

отделно и Горно Пони
шавие.

Изложбата ще бъде от 
крита за

пре-
колек

тив от града Кюстендил, 
% е първото тазгодишно го

стуване в Босилеград, съ
гласно договора за край- 
граничното сътрудничеср 

. тво в областта на

а

дими тровградч а 
«и и всички други любите 
ли на старинното изкуст
во до 22 декелтври т.г.

К. Тодоров

От найа
култура 

та, между двете съседни
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хора -в града, да се разре
шах съществуващите про 
блем>и (незаетост, работа в 
смени, накто и обществено 
признание за такава рабо
та), па могат 
ват още по-добри 
тати.

изДейиосгта на съюза
ТРУДА В БОСИЛЕГРАД 1 НА ИНВАЛИДИТЕ ПО

ОБЗОР Грижата е 

първостепенна 

задача
ПЪРВЕНСТВО В 

— ГРУПА „СЕВЕР”
да се очак- 

Резул

Най-успешен сезон на 

я«сен Балкански”
Напоследъ1к 

ни контакти
са установе 

между коор- 
отбор

и^хората, които во
дят клуба. Разменени 
М1нен'и,я, а клубът 
ственото одрулсение на гра 
жданите, което от начало
то на

динационния сст.н на

са
е един-

ЛН1Ият отбор 
Балкански” в богатата 
история е имал и 
и мрачни

„А. Дър Петров у,спя да създа 
Де другарска атмосфера и 
взаимно

С.ъюъзт на инвалидите но 
труда в Босилеградска об
щина,

труда, Занко Петрунов, до 
сега са посетили: Любен 

в Манов и Любен Ангелов в 
село Райчшшвци, Нейко 
Младенов в с. Радичевци, 

минй. Долна и Горна Л.о Любен Марков в Горяа 
оата, Долна и Горна Лиси Лиоина, Александър Мом- 
на), разгърща широка ак чи.чов в Горна Любата и 
давност. Все пак, грижата Манаоця Стоянов 
за всеки неен

съществуванието ои 
год. непрекъснато 

живее работи и осведо- 
за своята ра

си
1945светли, 

моменти. Но ха- 
успех се

досегашните 
постижения. От 

г, В кРая на миналото 
Първенство остана благо
дарение, че лигата бе уве
личена с още два отбора 
тази година обаче

води

уважаване. Мла
дото поколение футболис- 
™ И по-възрастните бяха 
сплотени в

организирани 
шест местни организации: 
(Босилеград, Долно Тлъ-

ЗГОДИШНИя 
равнява с 
най-добри
СОрЪт

му мява ССТН 
бота.

® ход са подготовки за 
годишно събрание (насро
чено за 15—20 

укрепваше, 1984г.), за да се 
даваха от се 

сили. В

здрав колектив.
С всеки

дисциплината 
Футболистите 
бе ои .воички 
зултат на 
спечелва 13 
възможни и 
ни победи в

изминат кръ,г януари 
обсъди

целокупното положение и 
да се набележат мерки за 
подготовка през пролетния 
дял на състезанието. С ог 
лед че

от село
Долна Любата. Тези 
ще направят и при Драган 
Якимов в с. Бистър и Ало 
стол Джорджевич в село

член — ин дни
вал(ид, в'И1наги е е преден 
план. Всяка година,
'■кър и със скромни средст 
ва, но с целесъобразно ра. Назърица. 
определение, на по някол
ко души оказва различна 
помощ (жилищен кредит, 
еднократна помощ,
|Н е о^климатично 
и пр. Тази година такава

ре-в пър.
главната това отборът 

точки от 14 
с пет поред-

венството ма-
дума.

Самият старт не предве 
шаваше добро 
три кръга — 
пия. Прикован 
на таблицата, мнозина ми
слеха, че е

през пролетта „А. 
'"1” има по-добри 

изгледи (водещите тимове 
ще гостуват в Димитров--

последните Балкански 
кръга се класира на тре
то място, само с

начало: в — Посещенията бяха* 
1)оляма изненада, не само 
за тях, но и за семейства 
та им и всички останаха

три пораже- 
на дъното една то:

чка по-малко от първокла град) 
сирания „Хайдук Велко” 
от Негорим.

От друга

бал-въ.зможностите за 
класиране във висш ранг 
са налице- Такова жела-

лечение
сериозен кан- 

преминаване в 
ранг на състезания.

твърде доволни, че все 
още не са забравени. За 
това и занапред ще прак- 

Председатс тинуваме такива посеще
ния — заяви Петрунов.

дидат за 
пиеш 
Хората, 
клуба, обаче не 
така. Бремето

помощ не изостана.страна, нарас- нне съществува и сред 
на доверието дгежду дими футболистите, чиито въз- 
трпвградоките любители можности не са малки, 
на футоола. На всеки мач Остава с обединени сили 
идваха все повече зрите-

подкредяйхи преди 20

които оглавяват 
мислеха 

легна на 
плещите на председателя, 
секретаря и треньора. Са
мите футболисти 
осъзнаха

Неотдавна 
лството на 00 на Съюза
'на инвалидите по труда в 
Босилеград като се запоз 
на и прие изборните до
кумента, с което и започ 
на изборната дейност тук,
■взе решение на шест ду Петрунов, в шестте мест
иш

да се възвърне славата от Изборната активност в 
Съюза на инвалидите 
труда в Бооилеградока об
щина, както ни осведоми

ли, горещо години, когато
своите любимци. Следава- отборът бе в Нишка зона. 

е 1елно атмосферата е отли Тук ценна помощ 
и чна, отличен е и отборът, - —

оста1ва той да бъд@ под
крепен и от отговорните

по
навреме 

положението 
започнаха сериозно да тре 
нират. Треньорът Алексан-

могат
да окажат воички заинте
ресовани, а и гражданите.

Димитър Ставров — инвалиди по труда, 
да даде жилищен кредит 
по 30, 40 и 50

1К1И организации трябва да
приключи до :края на годи 
вата. Във всични местни 
организации, покрай нови- 

чле те - ръководства- (лредседа 
тел, секретар и касиер) 
ще избират и свои делега 
ти за общинската орга
низация на Съюза на инва-

хиляди ди
нара, в зависимост от нуж 
дите им. Освен това, 
но<вете на Председателст
вото приеха и един хума 
нен жест — да направят 
посещение на няколко 
свои членове, преди вой 
чко болни и инземощяли 
инвалиди по тРУДа, като 
■т\ занесат окролинП пода
ръци. Както ни уведоми 
председателят на ОО на 
Съюза на инвалидите по

БССИЛЕГРАДСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ В КРАЯ НА ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН

Класиране — според очакванията
Ш С 16 точки от 15 срещи (7 победи, 2 равни и 6 
поражения) футболистите на„Младост” от Босилег
рад се класираха в средата на таблицата ф Най-доб 
рият голмайстор е В. Чипев с П, следван от М. Цвег 
ков с 9 гола.

лидяте по труда, 
според изборната програ
ма ще се учреди към края 
на февруари или началото 
на март идущата година.

коятовярваха в това. Още позе 
че, няколко добри футбо
листи заминаваха в ЮНА
■и не можеха да помогнат 
на по-младите, манар и та 

Рът Георги Георгиев спо лантливи, но (все още без 
дели амбициите на „Мла- достатъчен футболен опит 
дост”. — Нашите възмож футболисти.

М. ЯВ началото на август, 
непосредствено пред таз
годишното футболно пър- ности са класиране в сре- 
венство в междуобщинска дата на таблицата, 
та футболна дивизия Вра 
ня — група „А”, треньо-

В края на есенния полу 
сезон босилеградските 

футболисти с 16 точки (са 
футбола в Босилеград не мо 5 по-малко от първо-

класирания „Митералац'’ 
от Вранока баня) се кла 
опраха на 8-го място ц 
може да констатираме, че

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ НА ТРУДОВАТА 
ОБЩНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЕКРЕТАРИАТ 
ЗА СТОПАНСТВО, «ШНАНСИ, ГРАДОУСТРО
ЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И 
ДЕЙНОСТИ ПРИ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Мнозина любители на
КОМУНАЛНИ

АКЦИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ПО 
СТРАДАЛИТЕ НА КОПАОНИК В БОСИЛЕГ 
РАДСКА ОБЩИНА Е В ХОД

КОНКУРСс по-1голямо щастие мо 
жеха да се наредят меж 
ду първите четири отбора. 
Касае се за срещите с 
„Напредък"/ ..Пътник” и 
,уМинералац", когато бо 
силе градските футболи с
ти можеха да извоюват 
още по една точка. Трень 
орът Георгиев в есенния 
иолусезон не бе в състоя
ние на две пореднии среши 
да „изведе” един и същ °т 
бор. Просто пред всеки

Трудещите се отделят 
еднодневна заработка ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИН СТАЖАНТ ЗА ЖИ

ЛИЩНО-КОМУНАЛНИ И ГРАДОУСТРОЙСТЕ- 
ИИ РАБОТИ И ИНСПЕКЦИИ, В ОБЩИНСКИЯ 
СЕКРЕТАРИАТ ЗА СТОПАНСТВО ФИНАНСИ, 
ГРАДОУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛСТВО И КО 
МУНАЛНИ РАБОТИ' ПРИ ОС в БОСИЛЕГРАД

инициатива от страна на 
Социалистическия съюз и Съюза на синдикат- 

събиране на доброволна парична помощ 
Босилеградска

Раздвижената

те, за
за пострадалите на Копаоник в
община е в ход. Всички основни организации 
на сдружения труд за тази цел се съгласиха да 
отделят по еднодневна заработкаот личните/ 

Досега т^ова направиха И от ор1ани- 
165 000 динара. Останали- 

настоящия

ф Условия: строителен факултет, относно VII 
• степен на професионална подготовка.

ф С молбата тРябва да се подадат следните 
документи: кръщелно свидетелство, диплома за I 
завършено училище и удостоверение, че канди- ; 
дарът не е под следствие.
ф Молбите, с посочените документи се пода
ват в срок от 15 дни от деня на обнародването 
на конкурса във вестник „Братство” до Конкур
сната комисия на трудовата единица при Общнн 
ския секретариат за стопанство, финанси, гра
доустройство, строителство и комунални рабо
ти при общинската скупщина в ЙосилегРВД. 
ф НекомплектУваните и ненавреме изпратени
те донументи няма да се разглеждат.

доходи.
зации и събраха над

ще направят в течение на мач той едва ,,склъпва- 
ше” отбора. Само Б. 

изигра всичките

те това Та-
месец. 15наакцията в организациите 

добре напредва, същата в ме- 
желан темп. До

севНо, докато
срещи-

Да посочим, че обстоен
сдружения тРУД 
стните об!цности не върви с 
Сега, парична пом(ощ Са събрали местните об
щности: Милевци — 5100 дин„ Долна Ръжана
__ 3500 Ярешник — 3850, Ресен — Ю00, Белуг
_ 2000 и Долна Лисина 7700 динара.

повечет° местни общности ан

първенството
скупщината

анализ .на
най-вероятно 
-на футболния нлуб „Мла
дост" ще направи на едно 
от овоите събрания-

Въпреки че в
ход, има и такива нъдето същата все

М. Я.цията е в 
още не е раздвижена. М. я.

СТРАНИЦА П
БРАТСТВО * 16 декември 1983
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й Задължения
Може се и без жегаДругари, аз бих ви помог

нал, но никой трябва ида 
рънопляска

Л. Мулабсгонич

л •-■ *? ’

Ка едпога човека много моле за нещо, 
он се усили, па на никуде. Тена излезе у 
другу „Будучност" у Бабушницу. Ьившуту за- 
другу ,,Единство" разтурите зарад неединсхво, 
а и пред ,,Будучност” не стои много светва бу- 
дучпост». А защо? Ела, ете веруйем дека 
досади оди нисувап>е за тУя 
преди две године, се рече дека тамо работа
та не иде и дена директорат Лаза тРебе да си 
узима капуту- Ка он син, нече и пече- Па що 
се он отеза, нейе толкова страшно, него и АРу- 
ои почели да му приглашаю. и до куде га до
караше?

за-

(, ,Сл обо д ж е нь е")
ви

Отезадругу.
НАШЕНСКИ ИСТОРИИ КИ

Сунното на Пилето
Денко Пилето, известен

майталджмя от село По- 
ганово работил през 1927 
година на изграждането на 
теснолинейката по долина 
та на р. Ерма. Тъй 
работата била доста 
дна, а Денко не бил 
я?м „радешчия”, както ка 
зват в Бурела, снамирал се 
как знаел и умеел.

Почти редовно закъсня 
вал на работа. Ка-ро додея 
ло на отговорника му, вед 
наж решил да го мъмри:

върнах обратно в къщи...
— Добре, добре, но вни 

мавай вече да не ти 
случи такова нещо —

Мануше рамо човеци да мисле за 
привредуту, него Лаза, че излезне по-еРбап и че 
си остане директор. И он успея ка беше реиз- 
борност, пак да си остане у креслото. У туя Ра- 
боту увлече и коджа друЬи човеци. Та он сам 
и не би могъл да се прогласи за директора.

А казано им йе да не работе тека.
Решили тамо ненолко души никога да не 

флушаю и не питаю и ударили на сиЬиме.
Кара—вара, върре—сука, ама дойде и на 

това край. Ка овия дни на седницете на Коми
тет, и Лаза и некойи гьегови ортаци, почеше да 
га ускую, да траже йош време, за да размис- 
ле и да виде кво че работе. А Лаза користи то- 
ва и си избира работу. те нече да иде овалш, 
те нече онамо; не може да претугуйе за зад- 
ругуту.

зал отговорникът и му 
„простил" грешката.

ЛО;ЬО-

се
М. Андоновка

като
тру

ГОЛ-
гштРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ШСП

■

♦ IПричината за щастието или нещастието на хо
рата е в отношението им към изискванията 
времето.

на ♦♦Макиавели
!
Щастието е на страната на онзи, който е до
волен.

Аристотел
— Слушай Денко — ка 

зал той- Тази заран ти 
пак закъсня- Вместо в 5, 
ти идваш в 8 часа на ра- 
бюта?

— А бе, виж кво... запо 
.чнал Денко, докато му ге 
кне „отговора". Вярно е, 
ч.е закъснях, но тази сут
рин ми се случи голяма не
приятност-

— Каква?
— Ех, не е за разправ

яме...
— Кажи, кажи де — ье 

че по омекнал отговорни
кът.

Щастието на следващия век се гради през този.
Китайска Ка йе толкова бил за туя по.ъопривреду, 

кико съга пише и говори,♦ Радостта обновява силите. ♦ оно би из ,,Будуч- 
ност” требапо да тече мед и млеко. Задругата 
нема нийедън трактор, нема свой имот, а ония 
пол,опривредници що су узели кредити оди „зе 
леният план” с тракт°рете не ору, ама си вър- 
ше превоз и млате паре... И све това оди зад- 
ругуту никой не виде и не спречава, 
говоре дека су много загрижени за по.ъопривре- 
дуту...

♦
!

Японска
I
Хуморът е спасителен пояс върху вълните на 
живота.

♦

I ♦
Раабе ♦♦ Не побеждава нито външна сила, нито оръжие

то, а силата на духа. ♦ а овамо! 4
▼Фихте 4♦ ♦ Са Се тури край на това йогаджагье. Ла

за, сърдил се не сърдил, нека си тражи рабо
ту, а ония оди „Будучност” що су му давали 
подкрепу, нека се църве.

Незаменл-ивн нема. Само требе по-сноро 
тамо да се оправляю на работу, ещо времето 
си минуе— А без еднога петла се съвиня!

Силата е търпение и време.♦ ♦♦ Балзак ♦
А♦

Със сила и от ленено♦ семе масло ще извадиш.
Аз ърбейджанска

♦♦
!

— Абе, нали сутрин е 
рана, тъмно, и аз вместо 
панталоните съм взел, че 
съм натресъл сукното 
бабата. И така съм си ми 
нал през село, и на Лиси 
на, когато се съм)на, като 
се огледах и видях, че съм 
без панталони. Веднага

♦
За храбрите всички.♦ пътища са гладки.

Тасо ♦на 9
! Подгоненият и притиснат към стената котарак 
Ф се превръща в лъв.

Сервантес
У

Балканска“ логикаВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД
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СЛАВИЯ
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