
*БР№Рб1РКп С указ на 
СФРЮ Йосип Вроз Тито »т 
14 Февруари 1975 г. Издател- 
ство „Братство” 
е Орден братство и единство 
със сребърен венец 
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност

нрезиденгта на

е удостоено

за осо-

народност а сае Югославия "!**" и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.ГОДИНА XXIV
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ЦЕНТРАЛНИЯТ 
ЗАЦИЯТА на

КОМИТЕТ НА сюк 
ПОЛОЖЕНИЕТО ЗА СТАБИЛИ гв косово

Връчени наше на ШОЮВРЕМЕ ЗА 

НОВИ БИТКИ На петнадесетте видни учени, ху- зия”, ООСТ „Косово" (Добро поле) ТО 
ножници, стопански дейци и опортис- „Елан" (Бегуня край Горенето) ' ТО 
ти и представители на десет трудови „Пазин«а" (Пазин), ТО мина „Боксит" 
организации на 19 декември в Белград, (Никшич), СОСТ „Гоша" (ОмедеРедаока 
в палатата на Федерацията, бяха връ- паланка), СОСТ Металови заводи „Ти- 
чени тазгодишните нарради на АВНОЮ. то" (Скопие), СОСТ 
най-високо наше обществено признание комбинат „Върбас” 
за тРуд и творчески постижения.

сел окостопан ски 
(Титов Върбас) и 

Военномеодиц-инеката академия в Бел- 
лрад.На Единадесетото Награди получиха: проф. д-:р Хри- Лауреатите -в присъствието на най- 

сто Андонов — Полян оки (история), висши наши ръководители начело с Ми- 
проф. Д-р Душан Джурич (медицина), ка Шпилян, председател на Председа- 
академик проф. Недим Филипович (ис: телютшото на СФРЮ приветствува Войо 
тория), академик Нсделко Гвозд0нович Ст.рзентич, председател на Скупщината 
(изкуство), академик Антон Инголич (ли на СФРЮ, който изтъкна, че награди- 
тература), Драгутин Косовац (стопан- те на АВНОЮ са признание за творче
ство), академиж Михамло Михайлович оки усилия, а нашите днешни ггробле- 
(химия), академии д-р Реля Сазич (сел- ми трябва да се разрешават преди вой- 
око стопанство), Дервиш Сушич (лите чко с творчески тРУД- От името на лау 
ратура), проф. д-р Марко Шарич (ме- реатите на наградите на АВНОЮ отго- 
дицина), Вида Томшич (социология), вари д-р Душан Джурич, като благода- 
академик д-р Драгутин Вукотич (меди- ри с топли думи на падналите и пре- 
цина), академик Хървое Пожар (елек- живелите герси и бойци, зарад чияго 
троенергетика) и Драгутин Шурбек заслуга се намираме тук, където сме и 
(спорт) и следните колективи: „Индус- всяка година имаме възможност да 
трията на алати" (Требиня), образова- даваме отчет за нашите нови.постиже- 
телният иентъР „Крагуевашка гимна- ния-

засе
дание на ЦК на СЮК, про 
ведено на 20

антисоциалистически 
троения, и все повече схва 
Ща, че контрареволюцион- 
ните акции застрашават и 
жизнените интереси на 
албанците на Косово и в 
Югославия. Можем със си 
гурност да кажем — под
черта пеннататък Марко
вци, че Съюзът на комуни 
стите успешно пречеше

нас-
декември в 

тема беЬелград основна
ше осъществяван ето 
Платформата за Косово, на 
което уводно изложение из 
несе Црагослав Маркович 
председател на Председа
телството на ЦК на СЮК.

Времето

на

и практиката
през изтеклите две го
дини потвърдиха изцяло 
анализа и оценката от 
Платформата и върху те 
зи .основи утвърдените 
насоки и облици на дейсг 
вуване на СЮК и на воич 
ки социалистически сили 
на Косово, в СР Сърбия 
и в цялата страна. Затуй 
Платформата и занапред 
остава основа на нашето 
действуване — изтъкна в 
началот0, на изложението 
ои Драгослав. Маркович.

С енергични мерки е 
сломена контрареволюци- 
онната активност, лодчеР- 

Маркович, 
общо взе

на разпространяването на 
антиалбанското настрое
ние и чв' при сложни 
противоречиви 

още веднаж афирмира по 
литиката на 
и единството, като единс 
твена реална основа на ра 
звитие на 
и политическите

и
условия,

братството

обществените
отноше-

ЗТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНЛСАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАДния в тези простори.
Спирайки се върху так- 

тикакта на действуване 
Маркови ч 

следното: — Комплекс от 700 хектара 

в Смиловско поле
•на иредентата 
изтъкна и 
Лозунгът „Косово—Репуб 

всъщност е самолика
осъществядруго име за 

ването на крайната цел на 
иредентата — присъединя
ване му към Албания. Го 
зи лозунг

та по-нататък 
и положението

Делегатите изслушаха и 
информация за състояние
то на стопанската престъ 
гжоет в Димитровградска 
община. Изнесено беше, 
че все още съществува 
известно бездействие и 
търпимост от страна на 
компетентните органи, пре 
дп всичко инспекциите 
във връзка с преследване

Делегатите на трите съ
вета на общинската окул 
щина на сесията, проведе 
на 16 декември приеха ня 
колко крупни решения. 
Най-важното се отнася до 

номасацня 
обработваеми пло 

Смил овен о поле. Там

нтроли и др. не проявяват 
необходимата действе- 

н-сст. Скупщината прие и 
препоръка занапред да се 
деди по-сериозна грижа 
кои лица се избират в га 
кяза органи с оглед па 
деликатната им и отговор 
на задача.

Освен това на сесията 
беше обсъдено и положе
нието в трудовата орга
низация „Металац”, рацио 
нализацията на училищна 
та мрежа и информация 
във връзка с приемането 
на стажанти.

ДОто е нормално, но и 
днес не е напълно лресе- 

на вра
представлява

върху системата,нападна 
основите на държавното 
и обществено устройство 
на Югославия, върху соци 

самоуира-
общност на наро

чен континуитетът
действуване. ИРе 

нелега
жеското
делтата минава в

приспособява селност,
към новите условия, 
нава към дребни диверсии, 

кок

али етическата ар о’нд а ци 51 та м 
та на

ми
вителна 
ди и народности, създаде 

Второто заседание
Щ1И 1В
покрай
комплекси на ,,Инекс—Сто 
чар" ще бъде

еди'Н комплекс от

прави !изстъпления, 
то създават •

сред обществеността 
Постигнатото досега 

имаме

същ ествув а'щи тенеспокойст па на 
на АВНОЮ.вие внимание в из 
ложепиеТо си Драгослав 
Маркович посвети на из
селването на сърби и чер 

под натиск, оце
настоящия 
най-тежки 

Косово. Из

създаден ’ро на сгопанската престъ 
пност. Засега почти един

Голямои т>н.
потвърждава, че

възможности и че 
можем да оп- 
изоставапето,

още
600—700 хектара, на кой
то предимно чде се отгле 
жда фураж за изграждане 

модерна кравефер-

епвено срещу стопанския 
крим1итал се бори Секре 

на вътрешните
сили и 
не винаги 
равдаваме 
слабостите и неосъ1пествя 
ването на някои задачи.

ногорци 
нявайки, че в тариатът 

Атаботи, докато инспекци
ите, самоуправителните кб

то на
ма. Също е взето решение 

изграждане на ферма 
юници в Иза

М. А.момент това е 
ят проблем на 
селването под натиск не 

само тъмно петно азърх'/ 
Юго-

и за
за угояване па 
товци и създаване на ном 

„Деяна'/ на кой- 
фураж,

Очевидно е напредъкът 
на оо 

поло-
е В този брой:в стабилизирането 

политическо действителността в
но и голяма СЯН- 

м с ж д ународния 
Югославия- 

на ПреД- 
ЦК на

плекс в
то те се засее 
пшеница, а известна част 

бъде използвана за съ 
вдавай е па вишнева гради

щОТО
жение в покрайнината 
изтъкна Маркович,

постигнатите Ре 
идейно-лоли

слаеия, 
ка върху • ВИСОКА СТЕПЕН НА ПОДГОТВЕНОСТ

СТР. 3

• КРИТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ИЗВЪРВЕ-
НИЯ ПЪТ СТР- 5

ф (МЕ) ОБИКНОВЕН А РАЗДЯЛА С БЕЗ- 
ДЕЙСТВЕНИТЕ

• НИТО ЗА МИГ НЕ НАМАЛЯВА БДИ
ТЕЛНОСТТА ИМ

гово-
щепрестиж на 

Председателят 
седателството на 
СЮК говори и за отноше
нията между 
и Албания и за оиде Роди 
да актУалии 'въпроси, 
нашили се то положение 
ТО в Косово, а слеИ това 
станаха оживени разисква 
иия, в ноито взеха участие 
'мнозина членове на ЦК на 
СКЖ.

рейки за 
зултати 
тическото разграничаване, 
макар и не във всички оре 
ди, сетне в кадровото V* 
репване на органите на си 
плрността и органите 
обществената самозащита. 
Досегашната активност

1В па.
Обсъден беше и въпро

са за бъдещата локащия 
на цеха на „НитекЮ” в Ди 
мнтРовград. Той ще бъде 
застроен
,КереМ|ИНЖ|Ийница",
то бъде пуснат в дейст- 

работят

Югославия

от СТР. 9на местносттав
и кога

СТР. 10че по-голямата 
албанската народ

показва, 
част от 
пост не приема разширява 
нето на антаюгославски и

вие, в Н0;1,° Ще 
300 рабошщяи.

1



НАС 1И Н
ФРЕНСКИ ОЦЕНКИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА МИТЕ 
РАН В ЮГОСЛАВИЯ лНОВА ЮЖНОЛ4)РИКАИ /- 

СКА АГРЕСИЯ НА АНГО ' РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООНЛА

Очевидно приближаване За равноправие 

информиране в светаБорби в три 

провинции„ЮМАННТЕ”: „МАКАР ЧЕ НЕЕДНАКВО ОЦЕНЯ 
ВАТ КОРЕНИТЕ НА СЕГАШНАТА КРИЗА ДВЕТЕ 
СТРАНИ СА СЪГЛАСНИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
ПОЛЗУВА ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСЪРЧАВА 
НЕ НА ДИАЛОГА МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА".

Френските средства 
масова информация 
нодушно оценяват, че раз 
говорите Шпапяк — Мите 
ран дадоха ново насърче
ние на
елавскко—френско 
дничесгво. Твърде влияте 
дният „Монд” пише, 
са създадени 
напред да се 
сътрудничество -между две 
те страни. Наскоро 
■ва да се установи равнове
сие между действителния 
стокооборот и двустранни 
те амбиции за уеличаване 
на съшия. Париж и Бел
град ще действуват съгла 
сувано и в международни 
те отношения с цел да се

113
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЮГОСЛАВИЯ Е ПРИ 
ЕТО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ОКАЗВА СИЛ 
НА ПОДКРЕПА НА ИДЕЯТА ЗА УСТАНОВЯВА 
НЕ ПА НОВ МЕЖДУНАРОДЕН ИНФОРМАТИ 
ВЕН ПОРЯДЪК

Расистки войски нахлули 
300 км вън вътрешността 
на анголската територияза възобновят преговорите и 

доверието в света, оообе 
но между великите сили.

еди-
Сиоред съобщоние на ан 

голокохо Министерство на 
отбраната, южшоафринан- 
ок:и военни части извърши 
ли окупация на трн кронин 
ции в южната част на Аг) 
гола: Куноне, Хуила и Ква 
,Н'ДО — Кубанго. Южноаф
рикански самолети 
бардпрали села в Квандо— 
Кубанго, сеейки амърт м 
ужас. Унищожена е една 
гражданска болница, десе-

Общого събрание на Организацията на обе 
динените нации, по предложение на Югославия, 
прие решение, с което се оказва силна подкре
па на идеята за установяване на нов информа
тивен порядък в света. Подчертано е и значе
нието на международната 
тис на комуникациите, изготвена от

С друго решение Общото събрание търси 
да продължи работата за установяване на по-, 
справедлива и по-ефикасна циркуляция на ин
формациите в света и призва всички държави 
и средства на .масовата информация по-обектив 
йо и по-равномерно да информират световната 
общественост за дейността на ООН.

С резолюцията се търси по-обентивно ин
формиране за постиженията на развиващите се 
страни, както и за усилията на международна
та общност за опазване на мира и сигурността в 
света и за премахване на международното на
прежение и неравноправието.

Изхождайки от становището, че средства 
та за масова информация От най-развитите стра 
ни имат монопол над информациите, необвърза 
ните страни, в сътрудничество с ООН, ше про 
дължат Да полагат усилия за установяване на 
нов международен информативен и колгужгка 
ционен порядък.

Мптеран подчерта място 
то на Югославия катч> ос 
новоположник на необвър 
заното движение" — ии 
ше „Либераоион". Посоч
вайки инсталирането на 
американските ракети в 
Европа като ,.пункт на не 
съгласие" между Белград 
и Париж, този вестник 
пише, че двете страни са 
съгласни «а предстояща 
та конференция в Сток
холм да действуват едно 
посочно: да се възобнови 
диалогът между Изтока и 
Запада.

всестранното юго
сътру

че програма за разви- 
ЮНЕСКО.условия за 

подобрява бо м -

след

граждански н воентнцтт
ни лица са убити шш ра
нени и е направена голя- 

То-ича материална щета. 
ва са само гтьрви, неофи
циални данни за най-но
вата южноафриканска аг 
реоия на Ангола, която 
продължава почти Цяла 
седмица.

ЛАЗАР МОПСОВ ПОСЕТИ ЕГИПЕТ

Възход на отношенията 1
„Нашите сили продължа 

ват да защитават с успех 
положенията си в 
провинции" — се 
между другото в анголско 
то съобщение.

По време на тридневно
то си официално приятел
ско посещение в пгипеъ 
направено тази 
съюзният секретар на вън 
шните работи лазар Мои- 
сов оеше приет от 
петския 
ни муоарак. 
атмосфера Мубарак и Мо 
исов разгледаха сътрудни- 
чеЬтвото между двете стра 
ни и международната 
становка- Двустранно е = 
оценено, че отношенията 
между СФРЮ и Египет от 
белязват възход и че съще 
ствуват големи възможно 
сти и готовност на двете 
страни
разширяване на междудъц? 
жавното 
Обсъждайки 
«ата
положението в Близкия Из 
ток, Мубарак и Мойсов из 
разиха пълно съгласие, че

е необходимо да се поло 
жат максимални усилия 
за опазване единството 
на иии. палестинците сле 
два. да изнамерят пъ,т към 
диалога, арабските стра
ни да им окажат необходи 
мата помощ. За обединя 
ването и укрепването та 
палестинските редове твър 
де важна роля трябва да 
•изиграе необвързаното дви 
жение. Необвързаните тряб 
ва да насочат усилията 
си към прекратяване на 
иранско-иракската войда, 
която представлява сери 
озна заплаха за мира в ре 
гиона.

тези
казва

седмица.
У

еги
президент лос 

а сърдечна
ПЪРВИТЕ МЕРКИ НА НОВАТА АРЖЕНТИНСКА ВЛАСТ

/

Три хунти пред лицето на правдата?оо

то след това извади от си 
ла закона за амнестин и 

становище,

жавата и въоръжените си 
ли, увеличава капитало
вложенията в производ
ството и надниците на ра 
ботещите. Увеличават се 
и средствата за повишава 
не на жизненото равнище 
на аржентинците 
здравеопазването, образо
ванието и жилищното стро 
ителство. Новото прави
телство счита, че това ще 
допринесе за повишаване 
производителността на тРУ 
да и производството.

Гражданското правител
ство на Раул Алфонсино, 
което превзе властта 
10 декември т-г., 
пред замрази цените па 
основните хранителни сто
ки. Този ход срещна под 
крепа у (народа и критика 
от страна ва ония, които 
държат капитала и произ 
водствот0- Правителство

изтъкна ясно 
че пред лицето на прав- 

бъдат изведени

на
най-на-за по-нататъшно дата ще 

протгонистите
тин ската
и отговорни за многоброй- 
ните ^изчезвалия". Алфон-

на аржен- 
„нечиста война"' Египетският 

отново изпрати покана до 
председателя на Председа 
телството на СФРЮ да на 
прави официално посеще
ние в Египет.

сътрудничество. президент
между народ 

обстановка, отделно за

сино споменава три воен • 
ни хунти, изключвайки от 
говорността на последната 
и на генерал Биньоне, и 
имената на няколко вода
чи на горилата. Генерали
те ще бъдат съдени от во 
екни съдове, а останалите 
от граждански. Това наме 
Рение на правителството 
предизвика вълна от кри
тики, понеже мнозина ечи 
тат, че всички трябва да 
отговарят пред граждански 
съдове и че не може да 
се тРетират еднакво дър
жавното насилие и дейст-

ИСПАНСКАТА КП СЛЕД ЕДИНАДЕС ЕТИЯ СИ КОНГРЕС

Етап за обнова на партията Най-силен политически 
противник на новото пра
вителство са перонистки- 
те риндинати. Те разкри
тикували оповестеното де 
кемврийоко увеличение на 
заплатите,
ки го като недостатъчно, 
по това е само увод в по 
литическия дуел, който ще 
се завърже по повод про
ектозакона за 
те. Правителството 
но се застъива за „норма 
лизация" на синдикатите 
чгаез свободни избори, а 
перонистките

Долорес Ибарури единодушно избрана за председател, а Херардо Иг- 
лесияс с мнозинство гласове за генера лен секретар на ИКП

Единадесетият конгрес
на Испанската комунисти 
ческа партия,. който пред 
извика голям интерес сред 
международното работни 
ческо и комунистическо 
движение, завърши «а 19 
декември т-г- с изборна по 
беда на досегашния гене
рален секретар Херардо 
Игесияс- За него гласува
ха 69 членове на ЦК, 31 
бяха против него, а двама 
се въдържаха. Победата 
на Иглесияс обаче не гфе

мости пропастта между 
двете фракции в ИКП, ед 
ната от които (съмзишлени 
ците на Сантяго Карильо) 
се застъпва за радикализа 
ция на становищата, осо
бено по вътрешните испап 
оки въпроси, ' а другата 
(съмишлениците на Игле
сияс) за селективен под
ход към воички проблеми.

В заключителното слово 
на конгреса Иглесияс син 
тетизирал становищата на 
ИКП за действуване през

настъпващия период, кой
то всъщност ще представ- 
ялва „етап за обновление 
и укрепване” на партията. 
Той разкритикувал лоллти 
ката на Рейгън, която от
рицателно 
върху света извън САЩ, и 
пва за нов международен 
затова ИКП ще се застъ- 
икономмчески порядък и 
за излизане на Испания 
от НАТО 
приобщи напълно 
обвързаните.

окачествявай-

вуваието на герилата, коя 
то се противопоставяше на 
това насилие.

синдикати- 
име н-въздействува

Новият аржентински пре 
зидент оповестил редица 
мерки на 1икономическата 

Радикалното 
правителство намалява бю 
джетките разходи за дър

си!ндикати
се противопоставят жес
токо, защото в проектоза
кона виждат опасност 
своите позиции.

с цел да се 
къ;м не-

политижа.
за
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Висока 

неподготвеност

™В?.1ИЕТО НА обществените девнос
СТАБИЛИЗАЦВДТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТАстепен ЗА СВОБОДНА 

РАЗМЯНА НА
ТРУДА (V)По повод Деня на Юга- 

народна армия 
декември, на 15 

комендантът на
армейска о бл аст

генерал-подполковник Пе-
рица Вучетич устрои при 
ем за

Не по-малък.сдавената е и прино
сът на армейците в зале
сяването' на голини — 
тъкна

'всенародна отбрана и об
ществена , самозащита. 
^Ред армейците в Нишка 
армейска област през из
теклата година 
много доброволни 
дарители, които 
41ои литра кръв и Т'Н.

Нашата Армия — изтък 
на по-нататт>к ген. подпол
ковник Г1. Вучетич е 
вачница на братството и 
единството.

1я активно е включена

де-
Пише: Радойе Костичкември

Нишка
из-

ген. подполковник 
11. Вучетич! В Социалис
тическа република Сърбия 
и САП Косово 
ни 1100 
стойността на тези акции 
възлиза на 19 802 690 
ра, като по такъв 
се съдействува опазване- 
До на 
1 олям
армейците в електрифика 
цията на нееликтрифицира 
ните селища по планински 
те предели. Те са изко
пали 400 дупки за побива 
не на електрически стъл
бове, а помогнали са и в 
полагането на кабелите з; 
88 телефонни постове, ка
то по такъв начин са из
вършили работа на ' стойт 
ност от 30 635 805 динара.

Войниците и командири 
те първи се озоваха и ока 
заха помощ на пострада
лото в земетресението на
селение по оклоновете на 
Копаовик, а тези дни в 
тези предели построиха и 
17 километра пътища.

В реализирането на про 
грамата по военно обуче
ние и възпитание също са 
постигнати завидни Резул
тати. Армията много съ
действува и за подготов
ката на населението по

По-широкото афирмиране на свободната ра
змяна на труда е необходимо, ако се желае по
нататъшно успешно развитие на отделни об
ществени дейности,
приложните 
образование 
Това

е имало 
кръво- 

са далиса залесе-журналиотите. След 
като изказа задоволство 
°т сътрудничеството на 
средствата за масова ин 
формация с Югославската 
народна армия, с писането 

за сътрудничеството 
на армейците с обществе 

политическите, общест 
вените и др. организации 
и за приноса, който Армия 
та дава към икономичес
ката

хектара голини, а каквито са развойните и 
научни изследвания, 

или пък културните потребности, 
ще допринесе за по-широко функциони

ране на обществените дейности в съответствие 
•с действителш-гте потребности на ползуващите, 
намаляване на режийните разходи и по-рацио
нално развитие на тези дейности. При такива 
Условия те не биха се разглеждали на опро
стен начин като потребление, но като израз на 
действителни потребности.

По този'начин ще се афирмира и член 125 
на Закона за сдружения труд, в който е Регу
лиран въпросът за осъществяване на бруто ли
чен доход на работниците, понеже работникът 
ще бъде в състояние да разполага с него непо
средствено. Ще се’ афирмира и установяване и ' 
развитие в много по-голяма степен, отколкото 
досега общото осъществяване на дохода на 
организациите на обществените дейности и 
ползуващите техните услуги, в двата техни яв
яващи се вида (общ приход и общ доход). По

насоченотодина
начин ко-

човешната среда, 
е и приносът наи.м

и в провеждането на зада 
чиТе от стопаноката ста
билизация. Отглеждайки
добитък.

но-

произвеждайки 
плодове и зеленчук армей 
ците са осъществили спе
стявания от 208 573 000 ди

стабилизация ген. 
подполковник Вучетич, ме 
жду другото подчерта:

— Голям е приносът на 
Арсмията в изграждането 
на нашата страна. С анга
жирането си войниците и

нара.
В годината, когато се 

40-годишни н атачеервува 
от Второто заседание на 
АВНОю и юбилеите от 
боевете на Нерерва и Су- 
тйеска армейците от Ни
шка армейска област ма-

кеман дирите, 
инженерните части, са про 
карали 14 километра нови 
пътища, а поправили са 
и реконструирали 111 км. 
Общата стойност на тези 
обекти надминава сума от 
83 милиона. динара.

Стгцо така инженерните 
части са построили и че
тири армирано-бетонви мо 
ста, каптирали са водата в 
10 извора и изкопали над 
25 км канали за водопро
водни мрежи. .

специално

този начин пазарното осъществяване на дохода 
на обществените Дейности ще става зависимо 
от специфичностите на отделни области, отрас
ли и грVпаци^и на обществените дейности. На
пример, такъв начин на създаване на дохода 
ще бъде от първостепенно значение за забавно- 
худсжествените дейности и други облици на 
забава и рекреация, докато в областта на нау-’ 
ката предимензио«ираното пазарно осъществя
ване на дохода от попътни стопански и услуж- 
ни дейности, ще бъде сведено до обществено 
оправдана мярка. Това ще остави по-голямо 
пространство за занимаване с фундаментално 
изследване, които не са в състояние веднага 
стойностно да се валоризират.

Накрая трябва да се изтъкне, че всичко 
това налага необходимостта сд по-нататъшно 
развитие на облиците на самоуправително ус
тройство според интересите и решаване в об
ществените дейности. Тона ще изисква да се 
извърши критическо преразглеждане на цело
купното самоуправително устройство според 
интересите и на базата на критическия анализ, 
да се приемат решения за евентуалното према
хване, относно реорганизация на работата на 
онези самоуправптелнн общности на интереси
те, за чиято дейност повече не съществува 
обществен интерес, или той може да се осъ
ществява на гю-икономпчен начин, без да се 
нанася вреда за непосредствено влияние и 
действителни интереси на работниците, ползу
ващи услугите, както и на • оказващите услуги
те. Това може да се постигне чрез свързване 
в сродни общности и чрез рационализация на 
потреблението на този план.

ссзо са се зачленили в 
Титовяя фонд за стипен- 
дпра,не на млади работни
ци — каза между другото 
комендантът на Нишка ар 
мейска област ген. полков 
н,ик Вучетич.

След това той отговори 
на редица зададени въдро
си.

М. Андонов

ЛЕСКОВАЦ

Да се засили дейно 

стта на актива на ра 

ботниците-комунисти
лроизеоди' Тяхната работа не 

В някои общини в да бъде
— Буяновац, или форумна, но е необхо 

пълна връзка на

можепосредствени 
тели.

В първите години след 
създаването на активи
на работници—комунисти, 

занимаваха, об 
кон- 
въп

форм алмстична
този регион
Прешево и Църна трава — дима

и не съще- членовете на актива
собствената база при об
съждането и разрешаване- 

година то на набелязаните задачи.

стците се 
съждаха множество 

съществени
състакива акттши 

ствуват, а има и среди в 
активите са създа-кретни

роси в дадена среда, ка 
то проявяваха необходи- 

активност

Ще трябва да се обезпечат условия за усъ- 
вършенствуване на подхода на самоуправител- 
но споразумяване на голям брой субекти 
свободна размяна на труда, ч създавайки начи
нът да бъде бърз, ефикасен и евтин (което не 
ще бъде ни най-малко лесно), а същевременно 
да се осуети изявата на парциални интереси.

От посоченото досега може да се забеле
жи, че същността на воички промени, които 
се предвиждат в тази област, в основата^ си са 
насочени към това — обществените дейности 

' в предстоящия период да не бъдат взети като 
облик на „потребление”, но преди всичко като 
фактор на икономическата стабилизация на 
обществото.

които
дени
след

дори една 
изборите (Лебане). навърху

задачи Изхождайки от състоя ни 
необходимо и об

мата
реал!изиранет° на дейност в ето е

щиноките комитети и пър 
алчните

иа СК да менят отношението 
този вид на дей-

Изборната 
първичните организации с 
адобен момент за обсъж 

на активността

течение на време 
секвате, но с

то тази антивност
че днес за тяхна организации на

те. така дане
активите и всеки 
член поотделно.

битката за

говори по лрин 
неотдавна

на заседа

техен 
В центъ

та роля се 
Това си към 

ствуване, като с непооред 
ангажиране

бе-цип. иконо-ше изтъкнато ра т
мичеока стабилизация, 

на работниците
ак ственото ои 
с Ще допринасят към по-ус 

чув- петната дейност на ак- 
—ко-

ПреАседателството

е» ,
сюването лвйсттлванете' проблемите, могат да Да' 
вм,роои от Дат значителен принос з

Г'“

ние на
на

тините на работницииа
мунисти.

(край) У' Б. К.заключения,
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ДИМИТРОВГРАД: ГОДИШНО 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ИЛ ОБЩИНСКАТА В ХОД Е ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ПЪРВИЧНИТЕ

ч . . : синдикални организации в Дими тровград

НАБЛЮДАТЕЛИ НЕ СА НУЖНИ Да
ДЕЕН^У Ш1шп пгИлСТИ~|ЕСКИ>| СЪЮЗ НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА БЪДЕ 
ЖДАНИТЕАВт'р\уС пгЖ»1“ КОМУНИСТИТЕ ДА МОБИЛИЗИРА ГРА.
НШ ПттмдУппСЖтЯВАНЕТО нл задачите ОТ ДЪЛГОСРОЧ- 
НА1А ПРОГРАМА по икономичесска стабилизация

>'~'Г

I

се;увеличн | 

производството а
V '«и 14 декември т.г. ио- 

вщнекиха понфиценция 
'-шщадиехинескпя

селението, а хооза значи да 
продължах с рабоха н учи
лищата.
Борбаха против злоупотре
би, изтькна Димов, произ
тича от обществената и 
конституционна роля на 
Социалистическия 
Доколкото се касае за 
-метода и съдържаишето 
на рабоха Д-е трябва да 
бъдат обогатени, за да мо
гат облаците на действу
ва не и особено секциите, 
дейно да допринасят за 
разрешаването на жизне
ните въпроси, като при то
ва най-подходящите реше 
пия се търсят п изналию- 
ват в делегатските окуп- 
ншни.

В този момент на наше

1-о развитие няма място за 
наблюдатели. Всеки на ра
ботното си място трябва 
да сШ^йствуиза за осчце- 
сгвяиаие на Дтуисороч,ма
та програма по иионолниче 
ска стабилизация, изтъкна 
секретарят на Председател 
ството па ОК на С1СС н 
Димитровград, Иван Ден 
чев, взимайки участие а 
разнекванпята. 
стабилизацията може и 
трябва да се осъществя
ва на работното място, а 
събранията са само място 
то, където ще се догово
рим кан да претворяваме 
на дело задачите и цели
те на Дългосрочната ико
номическа стабилизация.

А. Г.

договаряне и13 пад тридесетте иърви
чни стшд/тжални органила 
ции н Димитровградска об 
щипа са в ход изборните 
събрания. Същите ще при 
клк/чат До края на мссе 
ца. За това как сс ирове 
ждат събранията и кои са 
главните въпроси 
които се разисква, 
еснателят на общинския 
синдикален съ.вет Саша 
Димитров казва:

— Изборите, вреди вси 
чко, са момент за ио-ната

вителното 
решаване, подооряванс ра 

салюуцравител

на
еЬЮЗ

проведе годишно отчетно 
опорание, на което ое оо 
оиЛема дейността на ачт 
фсренцпята и нешште оо- 
•шци на деистлвуване през 
изтеклия и наое.тязани за
дачи за предстоящия ед
ногодишен период, подна
сяйки отчет председател
ят на иощинокаха конфе
ренция младей .дилюв под 
черта, че резултатите, ко 
ито се постигат, са асе 
още далеч от истински те 
цели на саоилизатцтята.

оотаха на
КО,|-раоотяшчеокимито

тфоли, запазването на жи
зненото равнище на тр у 
лещите се... ттмаики пред 
вид значението на кадри
те, трудещите се за наи-
оттоворни ДЛЪЖНОСТИ 3 
тоничните синдикални ор 
I анизации изоират онези, 
които са се засвидетелст 
вували в досегашната ра
1уиХа, ПОЯ'10
ики политиката па 
за на комунистите мотат 
,.,а тласкат напред.

как оценявате досегаш

С’ЬК>3.
върху
пред-

Защото,

осъществява
С ью-

п^скп че е съад^ена оо- 
щпнена комисия за стаоп 
дизация, която и.ма овон 
програма з<а раоота, досе
га е разисквано сал.овьр- 
ху една ооласт, а са наое 
лязани около тридесетина, 
причплата за такова оез- 
доиствие ^и.ш меесрлкас 
ьост; е, че комисиите за 
стаоилизация в трудовите 
организации, а също и чле 
нове на отделни раоотни 
групи, задължени за изго
твяне на определени мате 
риали, оездеиствуват.

юменно затова социади 
етическият съюз заедно 
със Съюза на комунисти - 
те трябва да прояви моои 
лизираща дейност не само 
сред тРУДОЩМтс се, но 
сред гражданите, за да се 
петворят в дела задачите 
от Дългосрочната икономи 
чеока стабилизация- Вдъх
ва надежда, продължи Ди
мов, че сред трудещите 
се и гражданите съзрява 
съзнаниет0, че природните 
условия за развитие на 
селското стопанство в об
щината са огромни и че 
трябва да се използуват-

лаха дейност на лървич- 
органи-ните синдикални 

зации в. общината?
— има хуоави постиже

ния. ь акция1 а „Ап.маш къ
аиартлМбн-БОСИЛЕГРАД върни 

та", например 
те организации 
но с оощинския синдика 
лен съДет постигнаха по- 

най-добри резултати

ща
първични
сьвмест-Стабилизацията на 

преден план чти
в Републиката, ^а отоеля 
зване ^ и акцията за съ
биране на помощ за пос
традалите на Копаоник, з 
която досега са събрани 
1,о милиона динара, след

С. Димитров

идеино-политичестъшно
ко, акционно и 
оспособяване. В доклади
те за предстоящите 
дачи на преден план 
задачите от Дългосрочна
та програма по 
ческа стабилизация — пе 
стенето и увеличеното про 
изводство. Отделно ударе
ние се слага и върху уве 
личаваие на износа.

изтичащи от Дългосроч
ната програма по икономи 
ческа стабилизация.

— Не с по-малко внима 
добави председате

Тези дни предизборните
събрания в първичните син 
дикални организации в Бо 
силеградска община прик
лючиха. Икономическата 
стабилизация,

и ното развитие и укрепва
не на самоупразителните 
отношения, повишаване 
жизненото равнище на тРУ 
довите хора, овладяване на 
дохода и неговото разпре
деление и други въпроси 
от пряко значение за тру 
дещите се, преди всичко 
за трудещите се от непо 
средственото производст
во, бяха в центъра на в-ии 
манието им. В критическа 
и самокритическа обста
новка, както подчерта 
председателят на Общин
ския синдикален съ!вет в 
Босилеград, Раде Констан
тинов, обсъждайки отчети 
те за двугодишната си 
дейност в първичните син 
дикални организации и въ 
общ е в трудовите органи
зации, трудещите се от
кровено изнасяха всички 

организации обективни и редица субек 
тивни пропуски и слабос
ти, които са били от пър 

значение за 
стопанисването им.

кадрово
\

за това акцията за развитие
то на самодейността

орган изации, 
където също така има доб 
ри резултати. Най-кратко 
казано, синдикалните 
ган изации все повече 
потвърждавах с дейност
та си. Досегашните прове 
дени изборни събрания по 
казват, че трудещите 
са готови занапред още по- 
сериозно да 
ролята си.

сание
лят на оСС в ьосилеград 
— трудещите се разисква

в
по-нататъш трудовитеикономи

ка и по въпроса за пови
шаване производителност 
та на труда, намаляване 
на всички видове разходи 
и отсъствия от работа, за 
но-голямо заплащане на 
производствения труд, за 
сам оупра в и тел н о реша в а - 
не на всички възникващи 
въпроси и пр. ■

На предизборните събра 
ния освен, че са предла
гани и евидентираии въз
можни кандидати за нови 
ръководства и членове на 
контролните комисии в 
първичните синдикални ор
ганизации, на тях както ни 
уведоми Константинов са 
обсъдени и приети Прави - 
лата на първичните синди 
кални организации в общи 
ната, съгласувани със Ста
тута на Съюза на синдика 
тите на СР Сърбия.

Да кажем и това, че из 
борците събрания, с което 
и ще приключи изборната 
дейност в Съюза на син
дикатите в . Босилеград ска 
община ще се проведат в 
течение на настоящата и 
идущаТа седмица. На тях, 
както изтъква Константи
нов, доминиращ въпрос Ще 

оргаииза- бъде акционната програма 
за следващите две годи- ^ 
ни, къДето в реализиране
то на програмите целите 
по икономическа стабилн 
зация във овяка синдикал- 
на организация трябва да 
дойдат до пълна изява.

М. Я.

ор-
се

Не по-малко внимание 
в изборната дейност се 
обърща — подчертава Дц 
митров — 
делението 
личните доходи, самоупра

се
и към разпре- 
на дохода и изпълняват

А. Т.

Добри резултати в това 
отношение са постигнати 
в акцията за сеитбата, же 
твата и изкупуването на 
пшеницата през изтеклата 
година. За да бъдат резул 
татите по-високи, общест
веният сектор трябва да 
се преустрои, като се до 
ближи до селскостопан
ските производители. Съз
даването на нови селско
стопански
трябва да са дейности с 
предимство в акциите на 
Социалистическия съюз в востепенно 
областта на агрокомплек-

БАБУШНИЦА

Най-голямо внимание-на 

стабилизационните задачи
В 35-те организации на 

Съюза на синдикатите з 
Бабушнишка община, с 
изключение на 
цията в

лни 
кнали и

организации са изтъ 
н еобходтго спд 

от по-пълно информира
не, като предуслоеие за 
още по-ус1тлено 
не върху

организа- 
кооперация ,>Бу- 

дучност” с успех се раз- 
избррната дейност,

ангажира 
увеличението 

на производителността на 
труда, иконоимиезането на 
материали и др.

Във всички синдикални 
организации са бил1и зачи 
танц критериите при пред 
лагатгето на членове на ръ 
ководствата. В кооперация 
„Будучност” и покрай пре 
поръката на Общинския' 
синдикален съвет, е избра 
на другарка, която е под 
следствие зарад направе
ни загуби.

са. — Особено внимание на 
Говорейки по-<нататък за отчетно-предизборните съ, 

брания
тинов — бе посветено на

вива
която трябва да приключи 
до края на годината.

каза Констаи-предстоящите ‘задачи на 
Социалистическия съюз,
Димов изтъкна на преден 
план вниманието, коеЮ 
тРябва да се отдели, за 
развитието на дребното сто пи и в осъществяването на 
панство. По този начин конгресните становища (Се 
по-ускорено не само Щесе дмия конгрес на Съюза на 
решава въпросът за без- синдикатите на СР Сърбия 
работилата, но с премест- и Деветия конгрес на Съ.

акциоината 
ност и оспособеност на 
синдикалните

органи зира- Както ни уведоми Видо 
йко Петрович, 
тел на общинския 
на синдикатите в Бабущ- 
ница, на предизборните и 
изборни събрания най-голя 
мо вни!ман1ие е поовете!но 
на задачите, произтичащи 
от Дългосрочната 
хм а . Той изнесе, че труд е 
щ*ите се в някои синдика

председа 
съвет

ване на някои цехове в юза та синдикатите 
районните центрове, ще Югославия), както и на 
се спре миграцията на на- реализиране задачите, про

на програ

М. А.
СТРАНИЦА 4
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Критическа оценка 

на извървения път За още по-отговорно отношение
Неотдавна в Димитров

град пребивава Радослав 
Станоевич, член на Поли
тическия актив при Цен
тралния комитет на Съю- 
за на комунистите в Сър- 
омя. Той присьствува на 
изборните събрания 
вичните 
Съюза I 
Секретариата

трешните работи. , Вие 
имате твърде деликатна и 
сериозна задача — да . се 
справяте с външните 
грешни врагове на наша
та самоупра вителна

Изоорната
първичните

вно Да се борят за внедря 
ване, тачене 
на братството

Дейност
ня гч организации

. а на синдикатите 
В Еурдулишка община е 
къд края си. След преи.из 
орните, които в 43 ~ 

организации с около 
членове приключиха

ма жизненото 
. трудещите се 
С>соОено 
ността на 
ганизации 
провеждане 
Пелите на

и развитие 
и единство 

то оРед подрастващото по 
коление. Той напомни, че

и - соц“а стабилизация в образова-
лиотическа общност. То нието не е колко е спес-
щес™ ® е°”° Да се ос'"- тен тебешир, ,но колкоЩествява и оез по-тясно и 
постоянно сътрудничество 
със самоуправителните 

органи, работническия ко 
нтР°л и др. Пред пробле
мите не бива да се спира

подчерта Станое
вич — но трябва да ги ра 
зрешаваме и преодолява
ме един по един.

равнище на 
и прочие, 

ударение в дей 
първичните ор 
се слага върху 

мерките и

и въ,

чии 
50оо 
до 25

в пър
организации 

на комунистите
на вътрешни 

те работи, образовател
ния център „Иооип Броз 
Тито" и в село Желюша.

уча
щите се са овладели зна 
иията по отделни предме
ти, как се форм1ират като 
утрешни граждани на на
шето общество.

На изборното с-ьбрание 
на първичната 
Ция в с- Желюша Радос
лав Станоевич изтъкна, че 
не съществува днес V нас 
по-важна задача от борба 
та за повече храна. Също 
така той изрази и задовол 
ство от постигнатите ре
зултати в комунално-бито
вото изграждане на село 
Желюша.

дългосрочната 
стабилиза- 

най-на

на
икон омическа 
Ция, като една от 
лежащцтте задачи на 
чии организирани 
лирически сили. '

Б хода на предизборни 
те и изборните събрания 
пролича стремежът 
■вите
избират най-дейните 
нов е, относно

вноември, 
провеждането 
събрания, I 
лючат до 25 

Характерно за 
борните събрания е 
рата

започна 
изборни 

които Ще лрик 
декември.

на
вой

социа-
предиз-

доб-
дала

ме
Ако всеки изпълнява 

задачите
организа-

подготвеност, си съвестно и 
отговорно, тогава и задачи 
те от Дългосрочната прог 
рама по 
Стабилизация 
осъществени

възможност 
те критически 
тичеоки да оценят
вения цът> да се 0Цени до 
Н0Я степен

в но-на участници- 
и самокри- ръководства да се

чле-
извър икономическа 

Ще бъдат
Говорейки на събрание

то на първичната 
зация на СК в образова- 

„Йосип 
Броз Тито” Р. Станоевич 
г.ддчерта, че комунистите 
в образованието всекидне

работници 
от прякото материално про 
И31ВОДСТВ0, които в досега 
пхната ои дейност са се 
изявили като предани бо 
Рци за

орган и-Съюзът на изтъкна 
между другото Р. Станое
вич взимайки

синдикатите в
изпълнява овоята 
твена роля. Направените 
анализи на двугодишната 
дейност

общината
общес-

телния център
участие в 

разискванията на събрани 
ето в Секретариата на въреализацията на 

конгресните становища на 
Същза на комунистите и 
Съюза на синдикатите.

Изборната дейност, ос
вен за критическо и само 
критическо оценяване на

А. Т.
в първичните ор 

ганизации показват, 
основни линии Съюзът на 
синдикатите е развил доб 
Ра Дейност и че в центъ 
оа на вниманието са би

че в
АКТИВЪТ НА КОМУНИСТИТЕ — РАБОТНИЦИ ОТ 
ТО ПРОИЗВОДСТВО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

НЕПОСРЕДСТВЕНО

НЕДОСТАТЪЧНО АКТИВЕНдосегашната работа, ще 
послужи и за договор и 
набелязване на нови прог 
рампи дейности, 
трябва да 
предстоящия период. От 
досегашната предизбор
на и изборна дейност ли 
чи всеобщият стремеж 
на петхиляДното членство 
в Сурдулишка община, 
да се» счепка с наболели
те проблеми и да търси

ли жизненетрептящите про
блеми.

Съюзът на 
те в общината е поел реди 
ца задачи за разрешаване. 
На преден план е борба- 

възнаграждаван е 
според труда и резултати 
те на труда, \шеличение 
на производителността на 
труда и икономичното сто 
панисване, въпросите за 
\лвеличение на заетостта 
и намаляване на отсъстви 
ята от работа,, запазване

синдикати- които 
се изпълнят в Активът на работници- 

комунистите от непосред
ственото производство I 
Димитровградска община, 
наброяващ 33 души през 
изтеклия период е рабо
тил
Разисквал е върху актуал 
ни проблеми, свързани с 
икономическата 
зация, стопанисването на 
трудовите

не е била раздвижена ви
то едва инициатива за 
обсъждане >на някой въ-

но в много случаи е проя 
вил и определена неактив- 

в мост- Тя чсе е манифести
рала преди всичко в изча
кването по
проблеми първо да разис
ква общинският комитет, дане. 
’.ти някой друг орган, а 

сетне с него да се зало- 
стабили- ви и Активът.

В условията на стопан- 
организации, ска и обществена стаби-

та за
прос, а имало е много въ- 

най-акутните проси, които е трябвало 
да се издигнат за обсъж-

сравнително добре.

Това говори, че в мето- 
- да на работа на Актива 

не воичко е било в ред и . 
че съдържанието на своя
та работа Активът тРябъа 
да съгласува с изисква
нията на сдружения труд.

оптимални решения за из
никващите проблеми.

Ст. Н.

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В ЦЕХА 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СТОКИ НА ООСТ „ДИМИТРОВГРАД” В ДИМИТРОВ
ГРАД »

Но и покрай допуснати
те слабости. Активът най- 
много внимание е посве
тил на въпроси, отнасящи 
се до провеждане на мер
ките по икономическа ста 
билизация и финансовите 
резултати в . стопанството 
в общината. Констатира
но е било, че слабите ре 
зулт&ти в стопанството 
Са резултат от Ред обек
тивни, но и .субективни 
причини, преди всичко 
слаба организация на ра
бота, недисциплина, без- 

се Дедие, безотговорност, по
сегателство срещу обще
ствено имущество. Акти
вът е настоявал да моби
лизира членовете на СК 
върху реализирането на 
задачите от Дългосрочна
та програма по икономиче 
ока стабилизация.

СЪЗНАТЕЛНИ ЗА ТРУДНОСТИТЕ
Комунистите в ООСТ „Димитровград” са организирани в пет т>рвични 

организации и Акционна конференция на делегатски начала Акционно са свър
зани, и на равните на сложната трудова организация. Както бе нонстатира- 

изборното събрание в Цеха за технически стоки, 1<ози вид организира- 
лодходящ и затова и занапред трябва да укрепва.

но на
нсст се е показал като

двугодишенООСТ „ Димитровград” производствените
али, намаляваме на 
ните ходове, най-рационал 

в но ползуване на работното 
време и обезпечаване на 
всяко работно място със 

А за да бъдат 
осведомени за

предстоящия 
период. В началото на иду 
щата година те 'най-обстой

матерп
праз-за пръв път тави година, 

на деветомесечието, 
за загуба. Комунистите 
цеха за технически стоки 
в този ООСТ знаят, че тру 
дности има доста и че^ еД 

от тя* са субек- 
Преов-

изка Димитровградно ще анализират заклю
чителния баланс, за кой 
то са убедени, че ще бъ
де без загуба. След това 

обсъдят активността 
на комунистите в остапа- 

ов; | щетвено-лолиш -

лизация днес, когато 
търси гюи1мшена активност 
от всеки наш трудещ се 
и гражданин — е било не 
обходимо и той да бъде 
по-деен. Случвало се е 
обаче някои • членове на 
Актива да не идват дори 
и на заседанията му, а 
други пън само са изслу
швали подготвените 
терма ли, без активно ;(а 
участвуват в обсъждането 
и анализирането им. И во- 

1 из- дейите дискусии 
ООСТ често повече

суровини.
щезаетите

трудностите, с които се 
среша трудовата оргамиза- 

Решаваща роля оигур

на част
тивните слабости, 
ладава съзнанието, че са
мо със собствени сили, по 
вече Да се изнесе на кон
вертируемия пазар, труд
ностите могат Да се прео 
долеят- Още повече 
се знае, че- тази година не 
оправдателно са се 
ли ли"
37 905 000

/ните
чески организации, а също 
така и класовата и социо- 

Особено
ция,
но има и правилното им и 
н аврем ен н о ин формнр а н е. 
Особено значение в тази 

„Ти

лна структура, 
внимание се придава на 
кадровата политика, прие
мане !на води членове н 
колективна работа и отго

ка има вестипкнасо 
гьр".

ако \га-
Имайки в предвид посо 

чените слабости, при из- 
са били бирането на нови сенрета-

„пре-
оост В01РЯ-ЮСТ*

С изборното събрапие 
в този цех приключи 
борната дейност 
„Димитровград”.

комунисти- 
за технически 

] план на 
активност слагат

Естествено,
в -други 

динара, 
казано, тази сума

те в цеха 
ст011«и в преден 
своята
задачите от Дългосрочна- 

въз основа.

Най- отражение ри и секретариати в пър- 
мнения на .вичните организации на 

членовете, отнолкото мие- Съюза на комунистите, за 
членове на Актива е в 
предлагани по-дейни чле
нове на СК.
ЦИВ**'*

в
Тук за на собствени 

избран Чеда
просто 
валутии 

дадена за 
ровини. 
цялата 
цех е 
за иай-рлпионално 
ваие на суровтте.

средства, е 
набзвка на су- 

затова за

секретар е
М|Иленкович, а за замест- на .1Г1).р,В1,шиите органи
...... Шшра Тричкав, и ... .....„ с на „ому-

та програма, 
на която е направена и са ник

двамата работници от не
посредственото

Тъкмо заший
пистите, които са гинациопна програма за ця- 

ООСТ. Но това не
из-ООСТ и за всеки 

направена програма 
ползу-

производ-
брали. През изтеклата го- 

иа Актива
лата 
са и
с които 'в(е се справят

ство. (А. Т.)еди нствеИ'Ите вада чи, А. Г. дина от страна
ви въз

СТРАНИЦА 5

1983Братство ф 23 деиември



Г1 11ГН] н 6га IШ IVш >И55

?.д ДЕЙНОСТТА на основната 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД „СЛОГА” ОРГАНИЗАЦИЯ 

В БОСИЛЕГРАД САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ РАБОТНИЧЕСКИ КОНТРОЛИ И ИКОНОМИЧЕСКА 
ТА СТАБИЛИЗАЦИЯПои добро шбдяване- 

прекзпълненне на плана Мълчанието отговор лн е?
В осъществяването целите на 

госрочиата програма по 
стабилизация, самоуправитслните 
ботнически

Дьл за ролята на Съюза на синдикатите го- 
инономичсска вори общественият правозащитния но 

ра- самоуправлението Милан Янич. Нищо 
контроли нато част на ор нсюбииновеио ако се има предвид, че 

ганизираните сили в организациите на ,,повторението е майка на знанието", че 
сдружения труд имат особено място, на тези нонтроли е необходима помощ... 
Всъщност, защита на самоуправителни Въпреки че тези двамата, както и 
те права на работниците и на общес Спаско Спасков .директор на клона на 
твеното имущество са едни от главните службата по обществено счетоводс 
й задачи и никакво Д]>утУ> действувано тво в Босилеград и Раде Константинов, 
не може да отмени ролята им. Кан дей председател на общинския синдикален

съвет търсеха от присъствуввщите Да 
Сигурно е, че обобщени отговори »я чуят мнението им във връзка с дейст 

ма. Някога обаче е трудно да се дойде вуването и трудностите на контролите, 
до тях. Още повече ако се има пред- тези последните отстояха на последо- 
вид, че тези, ноито могат нещо да на вателността си в мълчанието. Като че 
жат (и трябва) остават без отговор. На ли всичко е в ред! Но, ано припомним 
проведения през миналата седмица в на думите на Константинов, че „през по 
Босилефад разговор, например, когото следно време зачести посегателст- 
организираха общинският синдикален
съвет в Босилеград и Службата По об вото срещу общественото имущество, 
щественото счетоводство от Враня и на неспазването на самоуправителните ак

незачитането на самоуправител- 
работни- иите права на работниците, неправилно 

чесни контроли не се чу мнението на стите в заемането и пр.” и че за съжа 
„базата”. Тази база сега представлява- ление „лошите прояви вместо работни 
ха представители на самоуправителните ческите контроли и работническите еь 
работнически Контроли и на първични вети откриват инспенциите и следстве

ните органи”, поне председателите на 
За значението и ролята на самоул- контролите имаха какво да кажат, 

равителните работничесни контроли, Разбира се, ако са се опитали да 
всъщност за разпоредбите в Закона на действуват. Но, несамоуправителните 
сдружения труд отнасящи се Д° тази прояви това изцяло не потвърждават, 
област, уводно изложение изнесе замест Какво пък представлява мълчането или 
никът на обществения правозатпитник незаинтересоваността в борбата за ико
на самоуправлението от Враня Йован номическа стабилизация не е трудно да 
йованович. За правата пък на работнн-

• ЗАПЛАНУВАНИЯТ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГО 
ДИНА ОБЩ ДОХОД ОТ 300 МИЛИОНА ДИНАРА 
ПРЕИЗПЪЛНЕН С ОКОЛО 15 НА СТО Ш ПРЕЗ 
ИДНАТА ГОДИНА СЕ ПРЕДВИЖДА УВЕЛИЧЕНИЕ 
НА ОБЩАТА ПРОДУКЦИЯ ОТ 35 ДО 40 НА СТО

И при затруднени усло
жня на стопанска дейност, 
търговската
„Слога” от Босилеград, за 
нимаваща се н с гостил и и 
чарство, с общи 
през настоящата 
осъществи добри 
резултати. Общият доход 
от около 300 милиона ди
нара, заплануван в начало 
то на годината, според ду 
мите на директора на ор
ганизацията Ваоап Исван- 
чов, ще бъде преизпълнен 
с около 15 на сто. Съвме 
стно с това ще бъдат по- 
големи и средствата за 
укрепване на материалната 
база на организацията,

ре да зареди 
свои магазини с'1>с запаси 
за по няколко месена. Та 
ка например сега магази
ните в отдалечените села: 
Наздагца, Дукат,
Ръжана, Плоча, Зли дол, 
Колчина Гарцна, до кои
то поради сняга • няколко 
дгеоеца не може да се при 
стигне с превозно оредст 
во има почти всички необ 
ходилиI стоки. Но нима н

повечето

организация ствува-г т© на практика?

УСИЛИЯ
година
делови

Горна

когото стана дума за значението и за- тове,
дачите на самоуправителните

такива, както ни уведоми 
И-ванчов, в които се чувс
твува недостиг на отдел
ни стоки. Най-лошо със
тояние е магазинът в се
ло Голеш. Главната при- те синдикални организации.чина за това е пътят. но

се предположи.
В. Б.ците в самоуправителната система и

ИЗ ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ

Годишният план ще бъде изпълнен?
Последните снеговале

жи до известна степен по 
добриха общото водоемко 
състояние на Влаоинсните

водоцентрали. Благодаре- тите на системата „Вър- 
ние на навременните усп ла" във всеки момент са 
лия и пълната мобилност готови да произведат елек 
на трудещите се агрега- троенергия. Власински-ге

водоцентрали обаче се 
включват в производство 
според плана на диспечер 
ската, служба, каю при 
това водата се пести за 
предстоящите зимни месе

Босилеград

ето ще бъде добра основа 
за още по-успешно стопа 
иисване през 1984 година. 
Наред с това и снабдява
нето на населението в об
щината, преди всичко със 
стоки от първа необходи 
мост, общо взето беше 
добро. Като казваме това 
имаме предвид, че почти 
през цялата година няма
ше застой в снабдяване
то. Поради това даването 
.на стока чрез купони и 
различни списъди отдавна 
бе премахнато. Изключе
ние от това имаше извест 
но време при снабдяване
то с кафе, което по-дъл 
г° време го нямаше. Но 
сега има достатъчно 
всеки потребител без ог
лед от къде е, може сво
бодно- да си купи. За дру
ги видове т^ка да кажем 
дефицитни стоки (олио, за 
хар прах за пране и пр) 
потребителите в Бооиле-г- 
градска община и не чувс 
твуваха.

Следва да отбележим 
и това, че тази година 
„Слога" успя навреме доб

йто не бе поправен още 
от лятото, че някои
стоки са превозвани от
към Крива паланка, ко
ето създаваше големи ра 
зходи в организацията. В 
лошо състояние са и мага 
зимите в Милевци, Груин 
ци и Бресница, където съ, 
що така причините са су
бективни.

И през 
според плана, 
още е в ход на изработва 
не се предвижда увели
чение за общата акумула 
ци-я с до 40 на сто. Ес 
тествено, това според мие 
мието на Иванчев е амби
циозен, но и 
план.
ществяването му не тРяб- 
ова пълна мобилност на вой 
чки и пъдно прилагане на 
мерките по икономическа 
стабилизация. Още пове
че, както подчерта дирек 
торът на организацията, че 
и тази година ще бъде тРУ 
дна не само за „Слога", 
но я за останалите търго 
веки организации.

СТОПАНСКИ НОВИНИ ОТ СУРДУЛИЦА

Нзнос на минерална вълна
Основната организация на сдружения труд 

— фабриката за минерална вълна „25 май" в 
Сурдулица, която стопанисва в състава на бел- 
граиока „Галеника”, договорила е производст
вото на 1000 тона минерална вълна за износ в 
Германската демокнратична република. Цяло
то тсяза количество минерална вълна във вид 
'На възглавници върху алуминиеви фолии и ме- 
ркур плетиво трябва да се достави до 25 де
кември т.г.

ци.
Все пак във Власинокй 

те водоцентрали считат, 
че годишният план от 266 
милиона киловатчаса еле
ктроенергия ще бъде издал 
нен, тъй като потенциали
те са увеличени и в мо
мента възлизат на около 
35 милиона киловатчаса 
електроенергия, което пре 
дставлява 50 
плануваното 

Инак от Лиоинокия язо 
вир във Власинското езеро 
са прехвърлени редовното 
годишно количество от
74 милиона кубически ме 
пра вода, с което е ооигу 
рено производството на
140 милиона киловатчаса 
електроенергия.

идната година, 
който все

Инак стойността на производството въз 
лиза 30 214 000 динара или със 70 процента по
вече, отколкото, ако това количество би се про ' 
дало на домашния пазар.

на Сто от за
количество.

осъществим 
Разбира се, за осъи

Апартаменти за^пазар
Строители ата организация ,,Зидар" в

стопанисваща в състава 
телното трудово обединение 
Скопие, няма достатъчно работа 
започна да строи

Сурдулица, на строи- 
„Маврово" от

па тези дни 
жилищна сграда, чии то апар

таменти са предназначени за свободна 
ба. В новата

В сегашната обстанов- 
на ма електроенергиен не 
доимък, Влаопнскит© 
додентрали с 
во на върхова електроенер 
гия успешно 
поставените задачи.

продаж-
отрада ще има 16 двустайни апа-о- 

тамента с по 52 и 62 квадратни метра, а про 
дажната цена възлиза 32 хиляди динара за ква 
Дратен метър. Договарянето с частни купувачи 
започна. *

во-
ПРОИЗВОДСт

изпълняватМ. Я. с. м.
Ст. н.
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Пролетарии от всички СТРа>И' **•**■■»•**• с»
Брой

И01/ПгштптХШъ X
Платформата две години по-късно

'"'■5
Платформата на ЦК на СЮК 

остава жм/в за Косово
и преди всичко актуален ^'а'ц',1'л 0т «ащюналистическите злоупотреби. обществено-политическа 

ва д ЦИ°Нен паРтиен документ. Това тРяб ЛИНИя и сега не са в състояние да ггро- тях, сърбите и черногорците,
седаниСе поДЛ®Ртае по повод пленарното за- ““арат мнозина комунисти, а и едно число хървати, мюсюлмани, турци, роми и други.

6 На а след м/н отброй- °Т каАРите. Държат се, като че ли диферен- ® т°зи смисъл ни радват- заключенията
оеп ,-анализ‘и На провеждането й във воички атлчята един път завинаги е завършена. И на СК в Косово, които търсят енерпич- 
Р уолики и автонамш покрайнини, в мно- Мълчи се! Ето защо Ще трябва отделни ш а,кция за премахване на чувството

| и организации във' Федера- хоРа откровено да се запитат: защо се дър. сигурност енергична акция за премахване на 
Врел1е бе и ЦК на СЮК да оцени жат опортюмиСтичеоки и защо две и поло- чувството на несигурност сред сърбите и 

Степента на осъществяване на своите заклю аина Г0,ДИН'И след нонтраревол.оционните съ- чеРногорците, пък специално от комунистите 
чения и да изкристализира допълнителни за- ^':1т,ия °!1Ле само мълчат- Особено отделнгТ 'на албанската народност се търси действува- 
дачи с Нел за по-последователно, по-бързо хаРа от интелектуалните кръгове. Не 8 тааи ,шсока( след това равноправие на
и по-ефикасно оживотворяване на Платфор- ^ розиов-канията на заседанието на писмата и езиците, равноправие при заема-
мата. .па не ое възможно от соосрвена- 'нет0 на работа, отнемане на покрайнинсосня

та гледна точка да се отминат на^-дш мандат на онези, които самоинициативно на- 
лио трите факта, „родени ’ след анализа, 

нейната стойност, значение документът на председателството
и жизненост. Тя твърде ясно действуваше па ик на Сж в косово и от края на носм- 
въ.рху общото състояние в обществото, в Ко- при, коцХо досега най-конкретно, а за члуно- 

зво и специално. Все пак, трябва да се вете на сК в Косово наи-императивно црид>е аца извън територията на покрайнина Косово... 
констатира, че осъществяването на Платфор жда задачите, чиято цел е да се спира из- 
.мата би вървяло поне за частица по-бързо, секването на съроите 
ако нямаше разлики в оценките, 
чна синхронизация и интензитет

общност- Освен 
тук живеят и

на

на не-жество органи 
цията.

А в този двугодишен период изцяло бя
ха потвърдени мират работа в 

републиката или федерацията, отказване от 
купуване на строителни парцели или жили-

органите и организациите в

Ни черногорците. Ьто- 
недостатъ- уо, оценката на Председателството на Ощпи амерението на косовското партийно 

ръководство е, че с тези въпроои да почнатна акцията от преди няколко дни, че „ с оглед на дец- 
— макар и в нюанси — в различни части на ствуването на албанската иредента и иацио- по-сериозно да се занимават не само полита

Също така, налистите, е необходимо интензивно ангажи чеоките структури в градовете, но 
оценяването ране и действуване на всички субективна 

обществената самозащита и дьр-

страната, пък и само Косово, 
грябва да бъдем осторожни в
на постигнатото. Трябва, именно, да бъдем сили, на 
реални в оценките за да може по-реално да жавните органи и да се изкорени и осуехи- 
се определят предстоящите задачи. Защо- деиствуването на вражеските и контраре- 
то, непобитен е факт, че иредентата още волюционните сили в покрайнината", 
действува.

и в ос-
нсс ите организации на
местните общности, пък и там където няма 
нлто един неалбайеЦ- Това, разбира се, е ва 
лоно от гледна

сдружения тРУД и

точка на разширяване съз- 
трето, че Съюзният изпълнителен съвет, съ- нанието за действителното значение и после
що така хези дни, конкретизира някои

ГЛ али са изпълнени очакванията от пре- заключенията на Председаелството на
”ди две години? Платформата не е при- сфРю и на Съвета на републиките и покра-

еха като магична пръчка, която за един фините в Скупщината на СФРЮ за стопан-
ден превръща състоянието, но кахо програ- ското развитие на Косово.
ма за изтрайна борба. Все пак, вероятно по- в провеждане на приетите заключения,
вече се е очаквало на плана на спиране из- Върху състоянието на междунационал- не — големи думи, мал1ки
селването на сърбите и черногорците от Ко- ните отношения в покрайнина Ко0ово най-ве 
СО'ВО През последните две години от Косо- че влияе изселването на сърбите и чер-но- 

изселиха 5877 сърби и черногорци и горните. Червеят на недоверието и съ-мне- 
този процес продължава със загрижваща с><о- лията, веднаж проникнал в стъблото 
рост отделно от Притци-на и Т-итова Ми-гро- единението, не е лесно да се пропъди. А още различни анилини при съдебните процеои и по 
вица Отиват ои специалисти, обществено- не се виждат ясните пътища ,на спиране на добна 

работници членове на Съюза на изселването. Съаозът на комунистите, к-ио 
гоичниг-гите Даваха се оценки и по-рамо организация цялостно, не бива да се помиря- Г1 онтрареволюиионната

гя че иовдентиоката индокринация с ва и причините за изселването предимно да ' иредентата, насочена към етнически чи
и сега, че р д ня обаче изгле търси в икономическите мотиви. Натиск има сто Косово, е тясно свързана с лозуи-
била дълготрайна и I Р^ ^ ^ ^ трябва да се разча га „Косово - република”. С лозунга, който
тха 33 ^«^пяпрполюпионните събития през та като с основната причина за изселването. не е докрай разобличен нито в нашетоконтрареволюционниге^ ба(г ^ ^ т К10М,уН|Ис'тите е, и тРябва да бъде - —'"

всЯ1|<а опия част ннершчно против изсел „
бив ването под какъвто и да е натиск, но н за ствевост. А това днес е лозунг, около които 

това щото е сам'Ото Косово да се създават ус се_
ловия, не никой да не се изселиза поради шко р^азлични видове, чиято обща цел е разруша 
'комически причини; напротив, населението от 

краища да мигрира и към Косово.

от .циците на изселва)Нето. Обществеността се
га очаква и следващото 
на и разработена програма за връщане на из
селените в Косово, както и ефикасна акция

начинание: цялост

да
резултати-

Съществена е при това и правната опорна то 
чка за спиране на изселването: в сферата на

во се на продажба за безценица, размяна на жилища,

политически стратегия на

ва ох1981 година, но значително мо- във: допринасяла погрешната 
литическа ориентация на 'една часуг °т 
шето косовско ръководство. Още юшва 

сърби, черногорци и други се по 
инфериорни, безсилни, без пер 

сами на себе ои...

то специално е
обдмняват ВОИЧ1КИ вражески сили, от най-

мнозина 
чувствуваха 
спектива,

ване на Югославия,, на И1нтегритета й и кон
ституционния ред в нея- Още не е достагьч-остзналитеостзвени

Касае се, преди всичко, за необходимост- по обяснен сепаратистичеснмя харантер и це- 
в Косово не е 0т мъдно равноправие на воички, всяко]'а Лта на т03,и лозунг, което използва рьководс
трябвало би във ^ ^ ВС;|Наде, кат0 единствена алтернатива с 0.ги0тО на НСР Албания и го подтиква. Ло

за състоянието и отношени зу11гьт „Косово — република" в призмата
поема статически чисто Косово може Да произве-

Диференциация-га 
ш&на; следователно, 
обшествено-политичеока струнтура и наобединя- подчертаване, че 

Върху Ята В7лВ
интензивира:р0^д все повече да

обаче, както се казва и в албанците би трябвало-да бъдат мм зру1Штелни амбиции орету СФРЮ, относно
Платформата - - ’ оои и аргаиизатЗДи_ «а оВОИте ,)вЛикоалбанск« претенции. Досега иа

б^бата^лротип изселването. Защото, нито .Н.8Г0В0Й) разобличаване и в само Косово е 
албанци не могаг да бъдат свободни ,неДОСтатъчно аитима акцията преви

обществената критика.

/всяка среда отговорността
народът, който представлява отрицателнит отзвуци и наем щетнивсицко, де нави

среда* Затова, когато се 1ИЛЮЗ|ИИ< д анхи-югосла!воката кампания от Ал- 
за Косо- ба/ния тъкмо върху това изгражда своите Ра

кои среди,
за за осьРдествя-ване на

амозадогюлство отствува се с уолокооио, че °РГЗ
зпачител- едм/ите

всичкоесъстояниетовото,_че
низирлнати вражеока 
на степен е разбита и че

а*8Я?43В*- —
активност До

няма вражески аи- вре 
Не е .

върху хо-рагаI 'Н а ги с к 
А албанците не са единст- 

тазч

на .науката идокато се тзър-ши
Драган Барголовичот други -народи.

п Косово, които представляват



© Комунист
ОТ БЕСЕДАТА С ГЕНЕРАЛ ПОЛКОВНИК ДА11Е ЧУИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ 

Е СТЪЛБ НА БОРБАТА ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ТРУДНОСТИТЕ

НА КОМИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЮК В ЮНА

т ■ .•'Д«'
Щ- . ■ ■ ‘ '

Многобройннте съвместни 
хме тнзн година, показаха, че сме многократно засилили отбрапитсл 
ннте сили и че отбраната е неразделна част на нашата 
дейност, на отговорността и 
гражданин.

тактически учения, конто изведо-

съвнунна
грижата на всеки трудов човек и

Тази година по много веща година за военна техника се да- 
ще остане значителна и юбилеи- ват огромна нцрични 
на за всички наши народи и народ Процес'ьт ао отслабване аа нааре-

средства.

ности, трудова хора а граждани, женпето значително изостава, а ао 
за състава «а ЮНА. Зашото това диганата от позицията на сала и 
бе година, в която ознадгенувахме нататък върви ао възходяща ли, 
годишнините на крупните събития ная защохо ари великите сили не 
от нашето революционно минало, е преодоляло уравнението 
между коит° покрай славните би вече оръжие — по-голяма ригур- 
тки на Неретва и Сутйеока е най- ност- Ьдна такава формула предо
значителна 40-годишнината на Вто пределя големината па военните пие. Издигнати са организирал:, ко.чезионна сила вътре във воен- 
рото заседание на АВНОю и Деая оюджети на блоковите държави, тта, обучеността и готовността на ните аоде-тения и в техните воен
на Републиката, каза Д1ежду дру- ь<рерате на влияние, натиск и всички субенти в тази област, на- ни колективи. Трябва да се каже, 
гото генерал полновник Дане Чу- вьръжените интервенции, намеса- правени са значителни усилия в че комунистите в Армията се ча- 
ич, председател на Комитета на та вдв вътрешните работи на ово изнамирането на различни облици мират в първите редици на бор- 
организацията на СЮК в ЮНА в бодни и независими държави, са- на тяхното свързване в салгоупра- бата за по-успешно осъществява- 
интервюто пред в. ,,Комунист" по мо са някои .манифестираща се вигелпите и обществено-аолитиче не на задачите, които се намират 
повод 42-ия по ред празник на облици на сегашната международ ските общности. Успешно реали- пред ЮНА. В ^ова отношение, ра- 
нашата Армия — 22 декември. на обстановка. Освен това, нараст зара.тме плана по развитите и мо збира се на първо място са ко- 

— Искал бих да изтъкна, прз ва значението на по-офанзпвните дернизация на ЮНА... .мандирите, които над 95 на сто
ди всичко, че числящите се към идеи, водещи към това Да се спе- Тази година бе проведена са в редовете на СЮК, готови и 
ЮНА и въоръжените сили цялост- лечи първата битка като решава- твърде широка и интензивна ак- способни за гспешно водене на 
но чествуваха тазгодишните юба- ща за изхода па войната, при ко- т,ивност в по-нататъшното усъвър- частите в най-тежки условия, във 
леи със съзнателна работа и твор ето се загубва от предвид пара- шенствувапе на идеята по всена- всички ситуации, 
чество — подчерта генерал Чуич лелизмът и рецицрочността в раз- родната отбрана и обществената Другарят Тито често изтъква- 
— изпълнени с гордост, че идеа- вигието на военната техника и самозащита. Търсени са пътища ше значението на моралната сила 
лите на съветниците на АВНОЮ, военното изкуство. Ако не бе та- същата още повече да се приспо- 
на бойците на революцията и стре зи реципрочност, сигурно биха се соби към променте и познанията, 
межите на нашите народи и на- актуализирали старите теории за до ноито се стигна в собствената ност 
родности успешно се осъществя- превантивна война, което би било практика, върху опита, постиже- оценявахе 
ват. Защото през изтеклите четири твърде опасно за оветовния мир. 
десетилетия на динамично общест
вено преобразование, животът на ОТБРАНАТА Е НЕРАЗДЕЛНА 
нашите хора ставаше все по-бо- ЧАСТ НА НАШИТЕ 
гат и по-свободен, облагороден с СТИ 
все гю-развити духовни и култур 
ни ст°йности. Развитието през те- енно-политическа 
зи четири десетилетия не бе ни- увеличихме усилията си в

1Ш-

и на .морално-политическото един
ство за целокупната боева готов-

на въоръжените сили. Как 
идейно-политическото

нията и перспективите на соцнали единство на ар.мейсния състав 
етическото

в
самоуправително раз- настоящия момент и кои фактори 

витие, върху опита и характерис- влияят върху него? 
тиките -на съвременните войн:I иАКТИВНО-

— Когато по повод този ден 
на военния на нашата Армия — 22 декември 

— оценяваме колко сме постигна- 
В реализацията на концепция- ли в боевото изграждане

то можеше да бъде само път на татъшнохо доизграждане и модер ха по всенародната отбрана и об- тите и в укрепването на морално- 
възход и успехи; икономическата низация на нашите въоръжени си- ществената самозащита и органи- политическото единство на ар-мей 
изостаналост на страната, външ- ли цялостно, а специално на зидането на отбранителната и са- окая съСтав, с особено удоволст- 
ният натиск, обективните противо ЮНА, като тяхна ударна част. Ти- мозащитната система, са пред- вие мога да кажа, че за това Ти- 
речия ,на развитието, отпорите сре товата мисъл, че не бива да изо- приети редица мероприятия и ак- тово искане водим особено смет- 
щу напредъка, а от време на вре ставаме, в развитието на съвреме- тивности, които допринесоха от- на и че на това поле имаме -много 
ме и нашите собствени слабости, ината военна техника, по отноше бранителната способност на обще- успехи. Благодарение 
непоследователности и лабавости

върху оценките и анализите на дъл 
.. . В една такава сложна во- госрочното движение 

обстановка ние фактор в света, 
по-аа- на час-

предн всич- 
на . всичкание на съседните страни, е основа ството да се издигне на равнище, ко иа ангажирането 

ни изправяха в отделни периоди на нашата ориентация в целоиуп- което ий гарантира мобилизация възпитателни фактори постоянно 
пред трудности и изкушения. И ната модернизация на нашите ,въо- и ангажиране на целокупния гю- се издига моралночюлитичеакото 
днес, когато сме изправени пред , ръжени сили. В нашия случай не генциал иа обществото в отбра- състояние в нашите военни лоде- 
тежкото икономическо състояние се касае за надпревара във въоръ ната. ления ат учреждения. Това се по-
„ в жаваието, за тежнението по вся- Многобр10й.1НИте учения, които твърди и тази година на мнотобпо

оолягане върху собствените сили, ка цена да се върви в крак, но за тази година проведохме, особено йните съвместни тантичеонм 
® единството на Съюза на югослав нонтинуитета на нашата политика, съвместното тактическо учение «ия и в ученията по проверка ня 
ските комунисти и нашите наро- чиято цел е да се запази високо- „Единство 83”, проведено на тери- боевата готовност в които в най- 
ди 1И народности. то равнище на нашите въоръжени тарията на СР Македония показа- голяма възможна ’ степен г-е анга

Как оценявате постиженията ошш тяхната способност да защи- ха, че сме действително много- жира човешкият и материалният
на арменския състав тази година тят независимостта и социалисти кратно засилили своите отбрани- фактор... териалният
в издигането на боевата готовност че окото самоуправвделно развитие хелни сили че отбраната стана
на всички щабове, команди и по на нашата страна. С оглед на об- к “ е»щ к А а 00 неразривна част на нашата самоу- че всички хора в Армията се

- трябва да се каже, че ус- пия тФя^ва^янно д^сГуве ^^Г^^ГчГГ и В ^ " “““ ПРвДаН0Сг
ловията в които изграждаме въР- личава и това във всички елемен- всички други субекти 
ръжените, сили, осъществяваме за ти на боевата готовност. у у г ' ■
шитата и сигурността на нашето Тази година и покрай редица- КОМУНИГТИТК ндисш тт,

имахме в ВСИЧКИ АКЦИИ ° ” коТо самоуправление, равноправие
но ,в стопанството, то и единството на нашите наро-

Международната обстановка в по- ние постигнахме значителни резул Организацията «а скж А'И И и безусловното из
следните няколко години постоян- тапи в по-нататъшното развитие ЮНА е носител иа активист ° пъдняване на воички'задачи, кои- 
но се влошава, многобройннте кри на воичн-и елементи на всенародна в оплиа-тативт ‘ ‘ „ стихе х0 пред тях поставят Иредседа- 
зисни огнища се заканват с кон- та отбрана и обществената само- на Я вширенетоТСм телСтвото на СФРЮ и СЮК... 
сЬронтация от по-широки размери, защита. С постоянния процес на та готовност т морално поли-шшГ ^“-У^стите в Армията заедно с 
Надпреварата въ,в въоръжаването обобществяване нарастнаха сили- кото състояние на ЮНА и п кп С станалите югославски ко,мунисти. 
продължава, военните складове те на всенародната отбрана и об- ването на нейния народен и лолр«'наОяха и занапред
навред по света са пълни с олас- ществената самозащита и в коли- лщционан характер Тя е ооновнГ 
ни разрушителни оРеДстюа. Всяка чествено и в качествено отноше- та двигателна, мобилизаторсиа н

в страната, решения виждаме

Искам да подчертая и това, 
въз-

'на делото на независимостта и 
единството на страната, отбрана
та на системата на социашистичес

социалистичес- та трудности, които 
оообе

самоуправително
ко общество са твърде сложни, страната,

ще допри
насят за осъществяването на тези 
цели. Разговора води: 

Борислав Вучетнч

/



Комунист 3
ДРАГ0СЛАВСМА?К0№ЧЕНПИРЕД° П^ЛЕНУМ^А ЦК ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК

НА СЮК ; рУ -

Да се
ните тенденции на Косово

тите 'на Косово. 
Безсьмнениезасилят положител е, че задачата е 

че само падна яснота итакава,
политическа последователност 
осъществяването на Платформата 
открива възможности’ за ло-трай- 
ни полоижтелни резултати и в ра
зрешаването на проблема в изсел
ването.

в

,1. За 20 3. Кои би трябвало да бъ
дат заключенията на това пле
нарно заседание ' на ЦК на 
СЮК? Защото, 
че Платформата и занапред ос
тава актуален политически до
кумент. В коя насока би тряб
вало да се насочва по-нататъш 
ната анция на СК?
Всякак, Платформата остава 

като основен документ за полити
ческа акция за "стабилизиране по
ложението и отношенията след 
контрареволюционните събития и 
и пробива на велико а лбан оки-я ире 
дентистни национализъм.

Необходима е обмислена, упо
рита 'идейно-политическа борба, 
идейно-политическа работа с дел 
да се засили фронта на борбата 
за социалистическото самоуправ-

декември е наСро- 
||®Ц1 еАИНаАесетият пленум на 
Централния комитет на СЮк. 

се направи

зацтите на СК, както и оставали
те обществено-политически 
зации идейно и акциото възмо
жно по-фано да се оспоообят за 
изпълняване на поставв1Ните зада
чи, борбата за курса на СЮК да 

.. Стане по-широка и по-ефинапна.
тството И ^ управление’ ора Комунистите на Косово положиха1'-1вито и единсхвохо и съдру
жието на Косово". Другарю 
председател, какво особено
изтъкнете в
ние; по Ваше мнение 
ключовите акценти за 
кване?

органи
безсъмнение е,анализ на осъ

ществяването на „Политическа- 
та платформа
<^ОК в за акцията 

рзвитието на социалис
тическото

много усилия в укрепването на 
доверието всред народите, които 
живеят на Косово, в изграждане
то на сигурността атмосфера, 
решаването на проблема в изсел- 

разис- ването на сърбите и черногорци
те, в укрепване доверието и при 
другите народи и народности — 
1 урците, мюсюлманите, ромите и

уводното изложе- в
НОИ

Анализъх на осъществяването 
на „Политическата платформа за 
акция на СЮК в развитието 
циалжстическото самоупр авл ени е, 
братството и единството и съдру
жи ето на Косово ’ ’

' те ще бъде основен 
който на членовете 
СЮК и на останалите участници 
на заседанието ще послужи да се 
подготвят за разискване. Особено 
е значително това, че този Ана
лиз е изготвен след съответни ра
зисквания и оценки във всички ре 
публикански и понрайниноки ръко 
водства на СК, както и в Нредсе 
.дателството на ЦК на СЮК.

Заключенията, които Председа 
телството на ЦК на СЮК предла
га на Централния комитет за об
съждане и приемане съдържат ак
туалйни, тсакто и главни дългосроч 
ни задачи на Съюза на югослав
ските комунисти. Значителна част 
от доклада ще бъде и образложе 
ние на предложените заключения, 
както и увод за разискване.

В Анализа и в предложените

на со т-н.
От друга сцрана не омее да 

_е губи от предвид факта на 
която спомня- обективното изоставане, многобро 

материал, йните слабости и пропуски в осъ- 
на ЦК на ществяването на Платформата.

Касае се за необходимостта от 
по-нататъшното задълбочаване ма 
идейната борба за разясняване на

ление, националното равноправие, 
братството и единството, за ста

нем и класов смисъл на нашата билизацията.
политика за равноправието, нейна Съюзът на югославските кому 
та жизненост и не°тменимост за цисти, като цяло се намира пред 
интегритета, социалистическия, осъществяване на задачи, които 
самоуправителен и демократичес- са от значение за дългоорочно об- 
ш характер на отношенията в ществено.икономическо и полиги- 
Югославия- чесна развитие, т-е. СЮК се на-

Значи, СК изхожда от това, мира в борба за икономическа 
че тРябва да се подчертае всичко стабилизация, за дългосрочно про 
положително досега, както и вси греоивно меняне на производител- 
чко онова което затруднява, спи- ните отношения, за последовател  - 
ра или деформира акцията на С1С но и решително по-нататъшно ук- 
за стабилизирането на линията на репване на социалистическото са- 
Платформата. Всичко това ЦК на моуправление. Осъществяването 
заседанието си, чрез разиокзане, ма тези задачи особено е значи- 
въД основа на документите и пред телно на Косово, поради обектив- 
ложенията на Заключенията, ще но сложните и трудни условия, в 
оцени и приеме заключения, стано които те трябва да се осъЩествя- 
вища и задачи за комунистите. ват. Оттам и значението

2. Как оценявате сегашна- крепата, която трябва да се 
та активност на комунистите же на Съюза на комунистите на 
та на последните заключения Косово в осъществяването на те
на Председателство на Покрай- зи цели. За • осъществяване -на по- 
нинския комитет на СК на Ко- ставените цели и задачи е необхо 
сово за изселването на сърбите димо да се оопособяват организа- 
и черногорците? цлите и ръководствата на Съюза

Разбира се, 'изселването на на комунистите- Необходимо е по- 
сърбите и черногорците е труден често да се разисква за нашата 

проблем. С години се дееспособност, а преди всичко е 
онова, което необходима по-честа проверка на 
безпокойство изпълняването на

кснтрареволюшионната и иредеи- 
ти стно-н ацион а лп-гстичеоката 
щпна на лозунга „Косово — репу 
блика”, искът за етнически чист° 
Косово, който с този лозунг па
ралелно се изтъква; също така, 
касае се за нови, все по-лукави,

съ-

форми на натиск и за създаване 
на атмосфера на неепонойство, ко 
еро влияе изселването на сърби
те и черногорците да е все още 
труден проблем, който обременя- 

положение на Кова целокупното 
сово. При това, трябва да се имаг 
на предвид и повечет°, все още 
_зсъщест®вМ1 цели в работата с 

младото поколение, след това сло 
жният международен аспект на 
косовската обстановка и т-'Н.

са и трудностите в преодо-

на под- 
ока-

закггючения се констатира, че вре
мето и практиката изцяло потвъР 

оценките от Плат-
Ви-

Д1ИМ.И
лязането на неблаголриятнато сто- 

преодолява-
диха анализа и 
формата, насоките и формите 
ангажирането на СЮК и всичките

на
панско положение, в

на бавността в сдружаване- 
на са-1 самоуправител- 

Косово, в СР Сърбия
нето
то на труда <и средствата 
моуправителни начала, макар 
съществуват и някои положител ш 
икономически тенденции.

Разбира се, многобройните 110 
резултати не бива да 

се подценяват. Те .показват, че има 
СИЛ'И и че е нужно СК в Сърбия, 

СЮК занапред на кому- 
Косово да оказват още

социалистически 
ни сили на 
и цялата страна. Платформата и 
занапред Ще бъде основа, в която 
са определени бъдещите задачи на 
СЮК.

и сложен 
. щтрупваше всичко

че
взетите реше-създава чувство на 

п желанието да се напуска Косо- ния.
Това днес е един от най-сло

жните проблеми, чиито последици
Това значи, че трябва да
ствува 6 оспособяването на с ■

на Сью-

сепо.
Потвърди се, като добре, 

Платформата се отнасяше до за
пелия СЮК, за социали 

об-

ложителниче
са тежки и с голям обсег. Има ранизациите и членовете 
повечето различни причини за из за на комунистите, които в само- 
селването, но натиока, във воич- управителните органи, в делегаци- 

форми все до онези най-лука- ите и делегатските окудщиии,
органите и телата на политическа

дачите за
етическите субективни сили в 
ществото и по-широко, в цялата 

социалистическа оощност,
СК в Косово и субе«- 

че СК

както и 
■листите «а
по-организирана подкрепа с 
положителните тенденции да се 
засилят и укрепят-

В Занлюченията се 
че СЮК за свой голям,
идейно-политически и практичес
ки политически резултат счита фа 
кта че борбата срещу коитраре- 
волюцията « иредептата, «
стабилизирането на обеюятел т 
та ма Косово се осъществява вър
ху основите на нашата национал
на политика на равноправието 
народите и иародогостите,_
кто я ДеФ-ира СЮК и

ГГи"на ™ ив№ аоички 
републики и в покрайнина Войво- 
дима се -води борба а
На'(И°НнГд3р^теен—-изми да 
ГГаз— '^албанско наци-

г^г;
се потпИДОи дълбокият ро

ницел
шпе, и занап|>ед са главни причи-

за изселване. Същото до пзвест та система, в организациите 
на степен намаля, но продължава. ССТН, Синдикатите и Съюза насо

««*■ ** =■" “"""“"в™,;: 
ангажират в решаванетч) на такъв ма ще се потушават бк>Р°*-р т
тложе-н даобл». медиите, националистически и

Безсъмнение е, че на Косово апортюжетичжни емтротжи^ 
са положени големи усилия ироо- акцията на СК «№ и'5^^. 

и. изселването Да се нама- ката пошггиютеи е^по-
политичесаса

наша на
нине само на

сили Косово, макар 
СК в Сърбия, без 

съмнение, имат п 
и отговорност- 

СК в Косово,

оценява,
•реален,

тювните 
в Косово и 
ивото й да е 
особен-и задачи

Активността на
СЮК като Цяло, е нс- 

оценява от стано-
- условия, в ко- 
СК. На заоеда- 

СЮК тРябва Да 
СК в Косово, в 

СР Сърбия и оста-
и покрайнини е 

бе реално 
на за

ка-

канто и на 
обходимо да се 
витата на реалните 
п-го действуваше 

ЦК .на
лешът
ли. Това е постоянна и 

на партийната и
акция на Косово. Това е Р^лтат ^практиката показа, въпреки
на "ГЮР,,ТаоъГвод“ И по Ш- всички Споследователности и
кадрите в -ръководствата, и н ,,„ябпг-ги -както и голямата задача

еНн°ияВСсе -Г подценява Гято^се^още не е изпълнена и

значението на този «юблвм, *«« ^ сГнГсърбия, СК ™ Ко- 
опортюиизъм, иезадьлоо е 1 нактоина прогресивните °и-
та, коледния и ^«^ано^и ли на социалистическото сомоупра

И Косо- 1влен«е не са малки, че теса 10 
леми и че о"Пе по-пълно могат и 

0е сложат в служба за 
ПОЛШХ^К®'!^ и 11Р0'

главна г“- литписата на 
обществена и нашата целокупнананието на 

ое оцени дали 
Югославия, в

матака ка-

републики
всичко което

осъществяване 
задълженията 

съдържали

надите 
направил 
възможно за 
ключенията, 
гояорносгга,'
сЬорлгата*

В Аналмза за 
на Платформата се
с убеК71И)В1Нит е
са гголоутш

сложните условия
активност

„а се пресечах, обстановката 
Косово да са стабилизира, органи

на.и от- 
Платсе в

осъществяване
констатира, че 

начело с'ьс СК
йва обвче Да се 
щето, което и другарите от
чоиГнГуенс у

сили.
ГОЛ0М.И УСИЛИЯ С ЦСЛ

ходовете 'енергично
на

в
вражесната на
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ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В СК

шшш отговорността и
мнозина, дотогава с-ьнихи члоно«с ио-откровено се гоьори за.слабос- 
— змшша Злата Сеничич, секретар тите, загючве да се води гю-ос-дра 
ла първичната организация па ОС идейна борба. Обаче в извънсто- 
„Резервии автомобилни части". — ланската дейност това все още 
Някои по-стари членове подчерта- липсва, там повече са критикува 
чала, че това им припомня за ми • ни други, отв-цн се очаква реше- 
налите дни, когато самокритиката ние за собствените проблеми и 
болге спотаена част на дейността трудности.
па комунистите. Най-щажното о, Основната организация на 
че от разграничаваното излизаме сдружения труд „Стоматология" е 
идейно и акционно по-силни. единствената ООСТ в Медицин- 

Все пак, не във всички пър- оюия център „Доктор Михаило 
вични организации на Съюза на Илич" в Крагуовац, която със 
комунистите, в които беше откри- СОИ по здравеопазване се „разпла 
то разграничаване, бяха извиквали ща” слореД броя на омазаните Ус- 
иенчюи членове. В първичната ор- луги и по обществено договорела 
ганизацля на СК „Строителни ра- лена. По този начин е създадена 
боти" при строителната трудова възможност здравните работници 

и организация „Казимир Велнович" да бъдат заплатени според резул- 
също оя.ча релшли „да сс разде- татите ла труда. Започна ли раз-

актидара че има критика и самокритика,

Насърчения н дилеми
почн!>5ТпоЖ^и»лОРГАИИЗАЦИИ в крагуевац зл-
МАКЛР ЧЕС ЕФЕКТ МТК Ь.,,ИЛ, ,Ш1КОЦ НЕАКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ, 
ОЧЕВИДНО Г чг ™1»™,п 3и АКЦИЯ СА ЕВИДЕНТНИс “1^ии“иДТнрлЕл„ц„Гл “ск ИЕ М0ЖЕ «
О политическите събирахме кворум за привеждане
заиГГ I И “'пиороииите на заседания; след това, такива
стйюпнп* ^^уренциацлята ло- проблеми ля.маше. Инак, за в0ич
степенно се преселва в лолитлче- «п членове имаше с'ьщ аршин ла

40 сеш ^'Итшоианптс са'те“
” ИД^-ИНИ и трудови разграличе- ническият директор на ООсТ ,

и ня-\ш идеино и акционно един шефът за подготовка. Че идейно-
стьо в съюза на комунистите най- политическите мерни имат зпаче- Лят °т 0НИя> които не заслужават
напред на дело бе потвърдено в ние потвърждава фактът че на да бъ*аат членове на Съюза
първичните организации на Съюза члена, на когото в началото на комунистите”, но бяха извикани ме секретаря на първичната орга
на комунистите в производствени- .мандата е присъдело но» шлпеж- сам,° °1Шя, които бяха направили низалия Боривос Йович:
те колективи. Макар, че счцестау леите — сега анулпрахаис такава
ват разлики в схващането и мето -мярка. Освен т°ва, комунистите ез
да на провеждането на диференци ио-акмшни в работата на първич-
ацлята, оощ зна.менател на всич- ната организация, почти всички
ки оолици на диференциация ме- участвуват в разискванията — ня-
жду комунистите за сега, преди ма „мълчаливци",
всичко^ е отделянето на труда от Комунистите в „Алатница" 
безделието, скъсването с яваша и

1'раничаванс и сред членовете на 
на СК и този колектив? — попитах-

очевцдни грешки.
— Утвърдихме програми за ра 

— Най-голямо внимание лосве бота и развитие на всяка служба, 
щшшме на моралния образ на чле В тях се предвижда по-добро из- 
новете и на тяхното отношение ло.тзуване на работното време и 
към труда и общественото имуще средствата за работа, по-добро от 

не ство. В нашия колеткив зачести- ношение към пациентите, увелича 
ха кражбите, а сред посегате.тите нане броя на превантивните услу- 

[ орещу общественото имущество ги. В началото имаше отпори и 
имаше и членове на СК. Решихме

V/ 1

с'ьс себе сисе занимават само
подтикването на членовете на лар 1'аврллович 
тията към действие поне в пър
вичните организации на СК.

Изказаните оценки и заключе
ния са изведени от опита на ня
колко крагуевашки партийни орга шения като нарушени, предложи- 
низации, в които думата диферен- ха сменяване на управителя на

вроби Ч“1373 на фразеоло цеха, премахване на мястото на Комунистите в този колектив
гичеоката реторика и стана деи- „началник’ на една малка произ- 0т Н50 работника изнлючиха едии 
ствено стредство на членовете на водствена линия, който е органи- 
Съюза на комунистите в борбата зирал работа само 
за по-добра работа V по-голямапро 
дукция.

изтъкна, че по време 
на разискванията за шестмесечни :;ред комунистите, защото беше 

да скъсаме с крадците и калку- застрашено дотогавашното спокой- 
лантиге — изнася становището на ствие. Обаче се изборихме прог- 
партийната си организация досега рамите да бъдат приети единоду
шният й секоетар Миролюб Янко- шно от всички членове на СК.

Поради това един член на СК се 
самоотлъчи от Съюза на комуни
стите.

те, инак отрицателни резултати 
«а работата в I цех на организа
цията СК оцениха взаимните отно

вггч.

В тази партийна организация 
са въвели и „тетрадка” за водене 
евиденция на обществените дейно 
сти, по-точно на обществените за
дължения на всеки член.

Следователно, и тези примери 
зт Крагмевац показват, че разгра 
ничаването е започнало, някои пър 
сични организащш са се „размър
дали”, а отговорността е повише
на. Обаче при провеждането на 
този процес са очевидни и някои 
дилеми, също така и разлики. Вси 
чки са съгласни, че разграничава
нето е необходимо, но е въпрос 
дали става дума за най-подходя- 

от ти начин на разграничаване. Защо 
то комунистите се разграничават

член, защото от строежа взел тел, 
на четири чо- други го, понеже откраднал 19 4исе-

века... Инициативите и предложе рамични плочки, третия поради
нията на първичната организация „неморално държане на работното

в някои пъвични организации на СК са приети в ООСТ; като че си .място”. Разбира се и в тези
диференциацията е разорана като ля всички са се сепнали и три организации се търои от членове-
подлагане на изпит „по благонаде месеца по-късно деловите резулга
жност” на всеки член на Съюза на те да изпълняват уставните си за- 

ти са положителни. дължения, така че поради неидза-
Секретариатът на първичната не на събрания трима членове бя 

организация на СК в „Резервни ав 
томобилни чати” в „Заставния”
ООСТ „Оборот и сервиз” оцениха.

комунистите.
ха отлъчени от евиденцията, два
ма получиха 
към

СЪЩ АРШИН предупреждение, 
двама беше отправена дру- 

че за диференциация е нужна и гарока критика. Понякога обаче
самокритика. Решено е по време- тази организация тРУДно .може да

на събере членовете си и да прове
ят Съюза на комунистите най-напред де събрание, защото най-много 

^а говори сам за себе си, при ко- тях се намират ло строежите ня- 
тът И кадровата комисия. Ценеха ето е трябвало да оцени с°бстве- кои и в отдалечени градове ’ не
моралния лик на члена, анализи- ното ои отношение към работата, ради което идването им на събра п°стоянно, в акцията. Все пак
то^ата^ооганиколе™те °т Работното място, об- Ние е сложно и скъпо. Затова има трябва да се Разберат и сегашни- 

риичната организация на СК, из тестваното имущество, активнос- ндея ,на всеки строеж да бъде те ,вВД°ве разграничаване; те
1Ъ^,!аНЛ1^а=иООН°ВНИте т№довя тта в партийната организация и сфорддаран актив на комунистите. Резултат на увереността, че досе
задачи и зачитането на решенията съвкупното обществено ангажира- гашнаха недостатъчна
на партийната организация и зала- не. След това останалите членове ~ лага по-систематично укрепване на

провеждане, на СК оценяваха степента на са- ЗАСТОЙ В ИЗВЪНСТОПАНСКЛ- партийните редици.
След оценяването, 15 членове са мокритичиостта си. Въз основа на ТА ДЕЙНОСТ
предложени за другарска крити- общата оценка, за онези членове 
ка, двама за предупреждение и които са били безпр-йни-г нртл^тл' гг ^
също толкова за последно преду- шинирани, лентяиА— секретаоиа ' с,щ Посочихме примери от пъраи-
преждение; партийната организа- тът предложи формиране т дол- 1™ °Рга11(ИЗа-Ц|МИ на СК в произ-
цид прие предложените мерки, гароки съвети, - - с АР^~ водецвените колентиви.

— В началото на нашия ман-

В 164-та първична организация 
на Съюза на комунистите в ООСГ 
„Алатница” в Заводите „Црвена за 
става”, оценяването на всеки 
46-те членове поеха секретариа-

на този процес всеки член

са

грижа на-

Накрая привеждаме онова, ко 
ето на някои места беше казано 
ясно и гласно, а някъде само за
гатнато: може

— В първичните организации Раз11Раничаване да завърши на пор
на Съюза на комунистите в про- 1 ага на основната организация и 

открит по-широк как 0ТТУК да тРЪГ|не към по-ви- 
и резул сок,Ите равнища на политиката, ре 

подчертава шаване*> и отговорността?

ли процесът на
сър задача да ут- 

върдят степента на отговорност и 
дат договорихме се да пристъпи- идейно-политически 
ме към диференциация — казва 
досегашният секретар па тази пър ИЗВИКВАНЕ СПОРЕД УСТАВА 
вична организация Ненад Гаври- 
лович. — В това време шест (фор 
мални) членове премахнахме

мерки. изводството е 
процес 'на разграпичасване 
татите са очевидни —

Този подход КЪМ разгра- Председателството ип0К!РоеДаР На Струва ни се, че на откритп- 
от ничаването оеше приет от всички комитет т гй о01цюнокия те въпроси и дилеми трябва

Дрт”ени1ХСЪ"а^РУДНО “^^о^раздашЗГпо: зеГм^ “V -ЙШе^съо^ б1Дат ДаДв™ °ТГОВ°РИ'
оси метод на работа

ла

но все пове- Миодраг Стоилкович

Комунист редактор Влайко Кривокапич, главни и 
отговорни редактор ни републиканските и 
покраииинските 
(СР Босна

рен
* ^Комунист ':РеплощадТе Ма ВСИЧКИ иадаШ1" на

телефонна централа " Енгелс", И,
на редакцията ‘„а изда™*.®6^“^ "
лефо,ГГ2;,.^:',,>зд-

# Издава Издателска 
мунист”.

• "нГ„ао х\рВват^ГеРрТъгкиВа(ки;Ри»Г
ти„аци), словеиски Рм^и~Ц:1бИаН«Лкй
унгарски М1*""'"" издания на български, 
^«чнжи, словашки, румънски и русииски

издания: Дубравко Цурач 
и Херцеговина), д,р Живорад 

Джорджевич (СР Сърбия), Деджеп Хайрулаху 
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо
ния), Янез Корошец (СР Словения), Мирко 
Михалевич (СР Хърватско), Матка Новоссл 
(СР Черна гора), Калман Пегкович 
Войводина) и Алберт Души (редактор 
данието за ЮНА).

• С указ на Президент» на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден братство и 
венец.

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

• Урежда единна редакционна колегия: 
тор и главен и отговорен редактор 
Миладииошгч, заместник м главен

единство със златен

трудова организация „Ко-(САП 
на из-

ф Председател на Издателския свет на „Кому
нист”, изданието за СР Сърбия д-р Богдан 
Трифунович, заместник-председател Драгиша
Павлович.

дирек- 
Велко 

и отгово-



ада шщ / иШШ*'1 шБАБУШНИЦА ^Г^ГГ-5Щ К;ГУвеличение на данъците
♦ На публично 
нъЦи на

тШ

%

ггг*о обсъждане се намира 
гражданите. н проекторешение за общинските да

Решението за 
кит е данъци на 
те не ое 
година, ,но

Об1Ц'И|НС-
граждани- 

всяка

да пооовободим 
дия стопанството, за оме 
тка на занаятчийството Ц 
селското 
ласти които с години бя
ха значително 
обременени от данъци. Ка 
дастралният 
личен с 4,17 пъти, 
и драстично.

Данъкът

От даж- казва й. Миленкович, 
такава степен,

ви, * 'I'во не впроменя 
се вършат са 

мо Известни изменения и 
допълнения* Обаче 
съществуващите новини 
предложената данъчна по 
литина, 0 която

■ ;

както беше пуснат слух 
през лятото. Увеличението 
ще бъде към 82 процента, 
а не няколкократно, как
то се говори, 
ако едно

стопанство, об
поради кпо-малко ЩйВ

Например
доход е уве 

но не
селокостолалс-се цеди

Да се действува в духа
стабилизационните 
приетия, е необходимо да 
се приеме Решение — 
уведоми Йордан Мияен- 
нович, директор на управ 
лението за приходи 
общинската скупщина 
бушница.

ко домакинство е плаща
ло 5000на идната година ще 

-1 динара.
меро- 8500плащавърху личн-и 

доходи от селско стопан
ство е висок, защото най- 
заможните
ски семейства в община
та не плащат годишно по 
вече от няколко 
хиляди динара, 
рай този' данък 
топанските производители 

на плащат
сет други облагания — 
общински, регионални, и 
републикански. Някои от 
тези облагания ще бъдаг

Задълженията 
ясените
производители не 
менят — изтъкна Миланно 
вич.

ни на сдру 
селскостопанс ниселскостопан-

Забравена“ вършачкаще се
при 

в Ъа
десетки 

Но пок- 
селокос-

91
Питаме го дали сДРуже 

ните в Бабушнишка общи 
на няма да се ползват из
вестни облекчения.

— За съжаление, не. 8 
нашия >Фай сдружени сел 
окостопански произволите 
ли в истинския смисъл и 
нямаме.

Нямаме производители,

които да са сдружили 
труд и оредства с някоя 
селскостопанска организа 
ция, за да бъдат оовободе 
ни от данъци. Какю е 
известно при нас има сдру 
жени със земеделокпте 
кооперации, но това е 
на базата на купо-прода- 
жните отношения. Хора
та са се сдружили зарад 
получаване на право на 
пенсия — сподели Й. Ми 
ленкович.

Преди всичко 
на Милевкович — 
извърши

—изтьк 
ще се

Вярвали, или не, но това е вършачка на 
кооперация ,,Сточар” оставена тук в с* Пога- 
иово още преди три години.

Зъ,бът на времето си прави своето. Оста
вена под открито небе, вършачката едва ли 
някога ще може наново да почне да работи.

Когато преди 23 родини тогавашната коопе
рация в Поганово набави тази селскостопанска 
машина, тя беше посрещната най-тържествено. 
Вършачката послужи към петнадесетина годи
ни, а сетне мина в собственост на „Сточар", 
поработи още няколко години, и слеД като за
почна често да се разваля, ето доживява не- 
славен край — да се разпада като безстопан
ствено имущество.

На няколко пъти местната общност в По-, 
ганово взимаше решение вършачката да се 
сложи под навес, но нищо не стана.

Очудва обаче, защо „Сточар” изобщо не се 
интересува за тази машина. Ако не може да 
се поправи да се върше с нея, то е сигурно, 
че има много части, които в сегашния недо
имък на резервни части, биха могли да се из
ползуват. Може би са я съвсем забравили, 
кой знае?

увеличение
кадастралния доход, ко
йто с години не е промен
ян. Предстои да бъде из 
вършена валсризация на 
кадастралния доход, ка
то му се определи същин

още седемнаде-

увеличени, докато други 
изобщо не ще се гтромен- 

ската стойност. Това е_ не • ят* Общо взето, данъчни- 
обходимо и от аспект, че 
като общество се стремим

те облагания в идната го 
дина ще бъдат увеличе-

ДУМАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ПРОИЗВО 
ДИТЕЛ

Кмв пи кой па ми отговор?
— Казвате да развива- лованов от Д. Любата на 

ме животновъдството. До- събрание, на което бяха 
оре, но аз искам да ви по обсъдени развойните Д<>КУ 
питам как да го развива- менти на Босилеград°ка об 
ме/ ито аз, съм на Й1 го щина за 1984 година) 
дина и все още сам се 
грижа за поминъка си тъ 
кмо с помощта на живот
новъдството. Тази година 
въртех—суках, голям тРУД 
сложих, докато отгледам 
едно юне от 360 килогра
ма. И какво се случи? Про 
дадох го на кооперацията 

май, а тя ми го плати 
към края на ноември. Де 
ли шест месеца останах 

без динар. А тези 6 
ми трябваха да

М. А.М. Антич У
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В ИЗАТОВЦИ; ГЬУХПЧИА, V

без писан документ* И ка
кво стана? Чакълът е за
ден безотговорно, така че 
Реката е преградена. При 
щдвото топене на снегове
те 'Водите й ще се раз- 
лият по нивята. Имайки 
прсдв!ид поройната им си
ла. от селските ниви веро 
ятно не би останало нищо. 
Зарева
Изатовци и Брайковци ще 
търсят решително корито
то на реката да бъде до
ведено в безопасно със
тояние- Същевременно ще 
се търси отговорност от 
ония, които позволиха та
кова вадене на чакъла. От 
гсюорност Ще бъде потър
сена и за недовършения 
а гост на река Височица 
Изатовци.

дейност за интересите на две села
НА СЪЮЗА план изпъква защитата наПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА КОМУНИСТИТЕ В ИЗАТОВЦИ НАБРОЯВА Ь обработваемите площи от 
ЧЛРНОВЕ ДВАМА ОТ КОИТО СА ОТ СьСЕДНОТО 
СЕЛО БРАЙКОВЦИ. ЗАТОВА И В ПРОГРАМАТА 
од РАБОТА през СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД са ЗА
ПИСАНИ задачи ОТ ИНТЕРЕС НА ДВЕТЕ СЕЛА нуждите

на езцеферма в 
(Пиротска община) органи

в поройните води на Каме- 
н и шпека река. Именно, за

на строителите 
Росомач

почти
милиона
СИ купя брашно, СОЯ, ориз, 0 рамата на
захар и олио и да си пла ппгялш
тя данъка. Й когато не- първична партийна органи
че говоря за данъка, тук Зация предимство получи-
най-много опира. За вся ха стремежите па селско- мунадно-битолото
ко закъснение при плаща стОГ1анСките произволите ние ,на селата. На преден
нето на данъка ми се из- Изатовци и Брай-
числява лихва и аз съм
принудел Да платя-

лихвата от моите па възможно 
задавам

тази те органи. комунистите от
местната общностВеднага след това са за- те на 

са разрешили вадене надачите, произтичащи от ко
положе чакъл от коритото на ре- 

„честна дума”,ката, на

засяюане на 
пло-

.‘към яА кь- новци Мпо-големи
В Изатовци съшеству 

единица на

- :
де е
ри? Постоянно 
този въпрос, 
ми отговаря* 
па работ3 помислете*

тези 6 месеца 
брашното,

харта и олиото? - 
струваха в май^ ко^о ^ ^
струват сега те31И
лиона стари динара? Кои низалия на 

ми надомести загуба 
та5 Но не става въпрос са 

за мене. Мнозина 
месеци чакаха и чакат да 

бъдат дадени

Щ1И.
но ниной не 
И още за ей 

Кол

трудова
„Сточар”, но селяните не 
са довол1Н'И от _сътруднича 

селсносто-

ва
в

ПЯко пъти за 
поскъпнаха тази

организация.
първичната орга

СК, следова-

Мза- ството с 
панена ЧпКолко За секретар и замест

ник-секретар на първична
та организация на СК в 
Изатовци единодушно са 
избрали Крум Тошев и 
Илко Димитров.

гза задачателио, ще иматще
този вг:п- 

коми
С да раздвижват

МО общинския 
СК, общинската 

и номпетентни-

рос пред 
тет на

А. Ташноипарите
добигвк.

Илия Ми скупщина

От изборното събраниу. \им
за продадения
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''тШЕШШЕИЩгвд
ЗАЩО БЕЗДЕЙСТВУВА САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ"

рито ИЗШ ЗШ!»Т_БЕЗ ПРЕМИЕРИ И АРТИСТИ
Когато приключи изборната дейност в пър

вичните организации на Съюза на комунистите 
сигурно ще се даде Но-обстойна оценка и на 
предизборната и изборната дейност- Обаче и

и повръхиостио

Ох шнапата година до 
днес, самодейният театър 
,,прието ьохев в дльиих 
ровград подготви само сд 
но премиерно 
ление „Съоирателен пункт", безспорно бедзействуване

то и лошите предотавле-

де доволна. От друга стра 
на, интересът па тази пуб 
дина намалява. Недостатъ. 
чни са и сродствата. Но

до). Доиолисото св касае 
за материалното положе
ние, ию може да се каже, 
ме Нима условия за орга 
н изпран е на театрална са 
модепност. С
обществото са създадени 
гП'К11ва условни, каисвито 
трели не е имало. Касае 
се за техническата обору

нинои случаи на несериозно 
отношение иъм тази задача, бяха отчете”и на 
неотдавна проведеното заседание на обшин- 
сния комитет на СКС в Бабушница. Сред отри
цателните примери беше изнесен и случаят с 
предизборното събрание в образователния цен
тър „Вук Караджич”.

Именно, там не намерили време и място 
предизборното събрание да проведат, таиа как- 
то е предвидено, както между другото е набе
лязано и в изборните документи, а го провели 
но време на едно междучасие-

За време от десетина-петнадесет минути, 
едва ли комунистите в образователния център 
са могли да изслушат отчета за своята дей
ност през изтеклия период, да го обсъдят и 
исизанализират и оценят нритичесии, като на- 
белязат и съответни изводи за бъдещата си 
активност- При това е трябвало да издигнат и 
предложения за нов секретар и членове на се
кретариата, върху чията дейност сьщо е тряб
вало да се каже някоя и друга дума. За всич-

представ-

коет° ое под равнището 
на димитровградските 
модепцн. Неуспехът 
потвърден и на регионал
ния преглед в ллекдонац 
на конто самодейците от Следователно. 
дци.мптрош'рад получиха 
най-лоша критика досега.
Този неуспех още пове
че тревожи, защото дими 
тровградчани години наред 
са считани за един от 
нац-доорите самодейни ре 
атри в региона. »5а това 
свидетел ствуват спечеле
ните многооройни награ-

пом оч цта на
са ния, конто се предлагат, 

пряко влияят публиката 
да бъде незаинтересована.

налице

ди, а и класирането им в 
предишните години на Ре 

Кояпублинански прегледи- 
е причината за так°ва по
ложение?

ко това, едва ли е имало време.
Не вярваме, че в 

всичко е мед и мляко. Сигурно е, че и там е 
имало въпроси, които са заслужавали внима
ние, преди всичко, най-призвани са членовете 
на Съюза но комунистите да ги обсъдят и пред
ложат заключения за по-успешна работа зана
пред. А така, когато всичко са свели в рамки
те на едно междучасие, кой знае колко отго
ворно са изпълнили тази задача.

Може би е избил звънецът в образовател- . 
ния център да се поиска и конкретна отговор
ност от ония членове, които са предложили 
такова отношение към една важна идейно-по
литическа задача.

образователния център

V. ьЬЗо.ч!'-/ниВОрЪД е 
прост, салю с глвалш 

дООрп арциСтИ не 
же с« подготвя
Т^атралпо ААрсЛСТаа5ЛЬиЕ|в.

.\1С1

ихх» 1 оженис у.а акова е
оиюдеш.ия театър „ъг... Преди димитровградчани гледаха качествени пред

ставления („Банович Страхиня )
МН®Т" ■' "го х>отев . с/стана.оигс

1ова не .»•■*--мачинающи. 
чи, че в театъра не тр>ю 
ьл да идват млади т«-----

необходимостта от по-гол- деност, помещения, парно 
отопление. Неприемлив е 
изговорът> че средствата 
са , дано в ни” за едно 
две представления, когато 
се знае, че в общината за 
развитие на културата 
отделят значителни средс
тва, а в тази област рабо 
тят 12 платени лица. Теат

ямо ангажиране, за да се 
ко привлекат зрителите

храма на богинята Тапия,
М. А.ти. а е са желателни, 

това тРяова да става пос
тепенно и след оостоини

ПОДГОТОВКИ.
по-рано

в или
В ОВО „Й. Б. ТИТО” — ДИМИТРОВГРАДкакто това правят ДРуги 

градове.
Струва ни се, че в Ди

митровград е завладяла 
пълна инертност, коя^го 
трябва да се преодолява. 
Защот0 не може да се ча

УЧЕНИЦИТЕ - ДЕЙНИ САМОДЕЙЦИпроверки и 
Ахменно за това 
съществуваше „Младежки 
сцена , където младите се 

■ „каляваха ", а 
получаваха „виза" за 
растния колектив, За 
жал е ние „младежката сде 
на" в момента не работи ка гишето да се отвори 
и никой не може Да твър
ди, че сред младежите ня чването на представление-

то( а такива случаи е има

се

В многостранната си из 
вънучилйшна дейност 
Ж)Н0 място в свободните 
дейности на учениците 
образователно- възпитател
ната организация 
Броз Тито” в Димитро8:

учас-

жество „Георги Димит
ров и самодейния теа
тър „Христо Ботев ” към 
центъра за културата ,.25 
май". Нещо повече: уче 
ниците са .между най-деи 
■нпте самодейци.

Особено резултатно бе 
тяхното участие на неот
давнашните гостуващия в 
Александровац Жупски, 
Ковачица. както и в Го
деч (НРБ). Те не само са 
мнозинството в танцовия 
състав, музикални и дру
ги изпълнители, но значи
телно допринасят за раз
витието на самодейността.

наи-доорите ва-въз-
оалният сезон е в разгара 
си и недопустимо 
сте да не се знае кое пре 
дставление Ще се подгот-

сь- от
е все

..Иоспп
на 15 минути преди запо

град заема тяхното 
тие в работата на култУР 
но-художественото

вя.
ма таланти. А. Т. ДРУ-Безспорно 
ят път Да се преодолее съ 

положение

единствени

БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СОИ ПО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВЪЗПИТАНИЕществуващото 

в театъра е Да се издигне 
организационното равнище 
и да се привлекат предиш ^ 
нит е артисти. С т°ва не ^ 
отричаме таланта и знани 
ята на Слободан Алексич, 
Момчило Андреевич и дру 
ги, които полагат усилия

ПРИЕТ ФИНАНСОВ шип ЗА 1914 ГОДИНА
В досегашната си прак

тика ОВО „Й. Б. Тито” 
е освобождавала 
вашите ученици в различ- 

културни
От неотдавна обаче 
то становище

На проведеното през ми 000 динара. Същите ще бъ 000 динара за топла закус 
дат осъществени: от об- ка на учениците, 2300 за 
/)'аган1иятс1 от личните до амортизация, а око- 
ходи на заетите в Стопан- ло 4 297 000 динара за по 
ството 17 653 000 динара, добряване на ученическия 
от облаганията от лични- стандарт. Останалите 5947 
те доходи на заетите в 000 дин. ще се изразход- 
н е стопанските организа- ват за други нужди на въ 
ции 7 475 000 динара, зпитателно- образователно- 
от кадастралния доход на то дело в общината. 

въ селскостопанските промз: П^.,ч,пч.
и водители 805 хиляди диша ° жДаики

ра и от Републиканската ВИя план за идущата го- 
СОИ по основно образо- ' 'ДИНа» 
вание и възпитание 6 325 
000 динара. От общо зап 
лануванйте средства 39 
600 000 динара

налага седмица заседание 
на Скупщината на Самоу- 
правителната общност на 
интересите делегатите об 
съдиха и приеха финан
сов план за задоволяване 
потребите на тази общност 
през 1984 година. На засе 
данието. обсъдиха и още 
някои други актуалви

участзуда запазят традицията на 
театъра. Но без пъди а под 
крепа и омасовяване те са 
ми не могат много да етер

ни програми, 
е зае

учениците 
— самодейци да се освобо 
ждават От часове само ако 
са добри ученици. Оне
зи пък, които имат сла
би бележки ще трябва за 
напред повече в-реме да 
посветят на успеха. Защо 
то именно те са считали, 
че ако са добри и дейни 
самодейци това е 
•чна

ят-
Подобно е положението 

с гостуванията «на театра 
лни колективи 
градове. Едва ли помним
кога се е представял ня- проси, между които 
кой друг театър. А само - плана и програмата 
на 24 км в Пирот има. про работа на СОИ по основ- 
фесионален театър. Не е 
особено далеч и Нишкият 
народен театър, а бройни 
са и самодейните театрал 
ви колективи, с които Ди 
митровград преди поддър
жаше сътрудничество.

от други

финансо
ва

делегатите конста
тираха макар че средства 
та са по-големи от таз
годишните с 15 на сто, 

ще бъдат 'ВСе пак материалното по 
л ожени е на просветните 
оаботнтци в Бошлеградс- 
ка община ще бъде в неза 
доволитедно положение.

но образование и възпи
тание през идущата годи- достать 

.компенсация” за 
слабия успех и че трябва 
да им се ,.гледа през пръ 
сти”.

на.
Според приетия финан 

сов план за задоволяване 
потребите на основното об 
разование и възпитание в 

Така от едно представ- Босилеградска община 
ление в годината публика през 1984 година 
та сигурно не може да бъ- дат . изразходвани 56 079

изразходвани за лтгчни до 
ходи «на заетите в оенов- 
'ното образование в общи 

бъ- пата, 1 700 000 динара за

В училището са катего 
никакво „гледанернчни:

през пръсти”, а преди вдич 
ко добър успех, па тогава 

ъпнителна” самодей- 
* Ст. Н.

ще ,ДОП
НОст!материални разходтт, 1 735 М. я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 83 ЗАВЪРШИХА ИЗБОРИТЕ 

НА СЪРБИЯ В СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

СНе) обикновена разд
яла с бездеиственитеТъгата на 

стария ерген
иттси?„/ЮРАДИ НЕДОСТАТЪЧНА АКТИВНОСТ 
ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО И 
КАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ
ДИШЮН МАадАТКРЪСТИЧ ~~ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА ССМ С ЕДНОГО-

БЯХА СМЕНЕНИ ТРИМА 
СЕДЕМ ЧЛЕНОВЕ НА РЕПУБЛИ-

Съю СЪСТОЯЛОТО 30 членове .на РК са освободени от та
зи длъжност по други причини. Прието 
е предложение за избиране на нови 
членове на РК. Републиканската кон
ференция прие отчет за реализацията 
на програмата за, работа на ССМ в из
теклия период и предложение на зада
чите 'в 1984 година.

Отчетно-изборното заседание на РК 
на ССМ на Сърбия приключи с търже
ство, на което бяха връчени тазгодиш
ните награди и признания на Съюза на 
социалистическата .младеж на Сърбия- 
Най-високото признание 
та „Иво Дола Рибар" беше връчена на 
Владимир Паунович, земеделец от Стар 
чево, и на Академическото културно- 
художествеио дружество „Жиница йо- 
ванович Шпанац" от Белград.

се през миналата 
седмица отчетно-изборно заседание на 
Републиканската конференция на Съю
за на

Демември — 
пак вали

'И сипе,
като някога, снега...

социалистическата младеж на 
Сърбия завърши изборната дейност 
младежката организация на нашата ре
публика. За председател на Републи
канската конференция на ССМ с едно
годишен мандат бе избран ДРАГАН 
КРЪСТИЧ, квалифициран работник от 
Бор, а за секретар на Председателст
вото на РК на ССМ Горан Милинович, 
юрист от Белград.

в

Смълчани, гледат ме 
белите пътеки.

Мижа!

Тспла стая; 
под печката котка 

преде.
Отсреща — Поради недостатъчна активност са 

сменени трима членове на Председател 
ството на РК на ССМ и вместо тях са 
избрани нови членове- По същата при
чина са отлъчени и седем членове на. 
Републиканската конференция, а още

статуетка-
пързалка

и на нея разрошено дете-

Пак съм тук —
в детските години.

- ..сдам над голите 
върхари... ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДА НИЕ НА МОК НА ССМ В НИШ

Пързалка 
и на нея деца 
на моите другари! За издирвана на нови методи и съдържанияРадко СТОЯНЧОВ

ОсновнатаОценявайки едногодиш
ната дейност на младеж
ката организация в Ниш
ки регион, членовете на 
Между общинската ко нфе 
Ренция на Съюза на соци
алистическата младеж з 
Ниш направиха опит да 
разкрият причините за ви
димия упадък в младежката 
акция- Изходна т°чка на 
този стремеж бе оценка
та от встъпителното изло-

форумна работа не може
ше да мобилизира творче 
ските оили на младите по 
коления- Една от причини
те, според Иван Божилов, 
.председател на ОК на 
ССМ в Димитровград, е и 
недостатъчната идейно-по 
литическа 
на членовете на ССМ. За 
да могат да изпълнят об
ществените си задачи, на 
девойките и младежите е 
и :ес;5хсди1М0 по-качествено 
•идейно и марксическо об
разование 
лов.
НАСОКИТЕ НА ПРЕД
СТОЯЩА ДЕЙНОСТ

Съюзът на социалистиче 
оката младеж, според еди

трудностите, 
предпоставка за това се 
отчита в необходимостта 
Съюзът на социалистичес-
ката младеж да стане 
най-масова организация на 
младите поколения. Недо
пустимо е равнодушно на 
ол.-одаване на продължите
лната пасивизация на една 
част от младежта, която 
по този начин остава из
вън обществената акция. 
Зоран Цветкович и Зоран 
Цекпч от Ниш подчерта
ха значениет0 на отговор
но отш в младежката дей 
ност. Занапред се налага 
да се утвърждава отговор 
•мост за бездействуването 
на младежта и нейната ар 
генизация, преди всичко 
под отговорност да се под 
веждат младежките ръко
водства и отделните мла
дежки ръководители и АР у 
г.и отговорни дейци. Спо
ред Горан Гнус, член на 
Председателството на 
на ССМ на Сърбия, орга-

УПгз >АШ
Г :•» къV подготвеност

//.

жение на досегашния про
мок на селадсодател на 

Драган Огняновнч: „В Съ
юза на социалистическата 

членуват малко

каза Божи-Грехът на 

една блудница
младеж
повече От половината мла 
дежи и девойки в регио
на, а истинската и конкре 
гна акция липсваше там, 

беше най-необходикъдето
ма — в -първичните младе 

Оовен
За председател на 

МОК на ССМ през 
едного-

Дванайсет часът е- Във твоята стая, 
пред иконат3 на моя грях мълчим.

Докато с живота ти ще се играя?"
— питаш, скрит зад облаци от дим.

— Грешиш, не е таха!

организации.Ж)К'И
тсява, извън влиянието 
ССМ . се намира най-голя- 
ма част от
младеж".

настъпилия 
дишен изборен пери
од бе избран ВЕЛИ
МИР Й О КСИ МО в ич

ма

безработната РК
от Ражан, а за сек
ретар на Председа 
телството на 
ССМ Зоран Цветко
вич от Ниш.

ОТКЪДЕ УПАДЪК 
В МЛАДЕЖКАТА АКЦИЯ

«изирането на младите сло 
ред интереса им към от
делни видове младежка и 
обществена дейност е 
шанс за опресняване
метода и съдържанието на 
бъдещата дейност на мла
дежката организация. ,,В 
пюестоящия период за мла 
дите има много 
стопанската дейност на 
региона” — .каза предсе- 

Междуоблшн- 
регионалша общност

Грешиш! — ридая- 
Аз те обичам! Обичам безумно!

МОК на
Драган Огнянович беше 

че ооповнатаме! Помилвай с ръка!Ела, прегърни
Ь/ЪЖЪ*;'-- ■

Кажи ми нещо 
_ Безбожнице! Безсрамнице! Скитнице!

на миши е, 
причина за това са изжи
велите и несъотвстствува- 
щи методи и съдържания 
на работа. И в дискусия- 
та по повод отчета за ед
ногодишната дейност Д°- 

. минираше именно такова 
становище. В работата на 

организация 
има Ф°-

н на
хубаво... разумно! 'Нсдушно мнение на члено 

щете на МОК на ССМ в 
Ниш. следва да играе ммо' 
го по-важна роля в цело-ти вярвам!

_ говорят очите т*. Повтарят: — Блуднице, 
лъжите ти след теб ще повтарям.

-"викай! Кряскай! Обиждай! Убивай!
гальовен глас.

Ти лъжеш... Нищо не задачи знупната политическа сис
тема. При сегашната сло
жна ц противоречива 
етвено-инопомичесна 
станоика и чувствителния 
застой на самоуправление 

младежката организа- 
е необходимо

общо
об- дателят на

младежката 
цеНтРал|но място 
.руината работа, която не 
е избегнала задънените 
улици .на форумшата затво 

При иеи!«вентилни
раздвиже-

танава

оката
Десимир йоимч. — Особе 
но миоробройни ра задачи
те им в селското стопан
ство, което получи пРеДИ- 

общата развойна

дз ще те милвам с 
Не ме напускай! Не, не отивай 
готова съм жертва да стана за нас.

ТО,
ц1ия може и
да се изяви като сила, ко 
ят° ще
нос за преодоляването

мещво в 
на стратегия-

даде важен при-реност-
съдържания на 
.нитс акции,

(Н. Н.)
Зденка ТОДОРОВА една
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ДИМИТРОВГРАД: ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮНА НАШИЯТ РЕПОРТАЖ Ш \тжшшж

Винаги
заедно

Нито за миг не намалява 

бдителността им
I културно-забавен

живот. Имаме най^различ- 
ни книги, слисания, вест 
цици, радиоапарат, телеви 
зор... На забавното и 

—’ Другарството ни е спортното поле 
крепна нидгка на общия - трудничим с местната мла 
ни граничароки живот. То деж. 
е основна предпоставка за 
успешна дейност на всеки Любчо Я чимове ки от 
кзенон колектив, но и; стювар, йосип Иович от 
границата е възвишена ро Далмация, Иван Кметич 
лята му. Няма нищо по- от Словения, Петар Май- 
хубаво от чувството, чс дан от Нови Пазар, Мус- 
и ю най-трудните моменти гафа Хасанович от ^У3'

ла, Райко Пайчич от Сяа- 
вонски Ьрод и останалите 
граничари имат да кажат 
много добри думи за тука 

Много

да не е лесен, по честта разен 
да бъдеш граничар на Ти- 
точза Югославия надделява

Студен вятър от време 
се спускаше от близките 
хребети, подгоняше снеж
инките, вдигаше па -кълба всички трудности, 
бели вихрушки и ги от
насяше далеч зад баири
те. Гъсти облаци настила
ха небето, но оставаха до 
ста високо, та белите пред 
нас върхове добре се виж 
даха. По студения, оетри-

Цраанмкъх на Югослаи- 
народна арлшл — 

декември, в Димитров
градска община започна 
да се отбелязва бще от 
1/ декември с прожекции 
на филми почда във вой 
чьйи - места в общината. 
Прожектираха ги Отде
лът за народна отбра
на при общинската оку 
пищна и войниците. 

Филмите бяха с теми от 
живота на числящите се 
към ЮНА и Народноосво 
бодителната борба, а съ 
що така и за участвува- 
не на ЮНА в изграждане 
то на бройни пътища, во 
допроводи и други обек
ти заедно с населението. 
Гледайки тези филми жи 
телите на Сенокос, Брай 
ковци, Моиици, Вълновия, 
Драговита,... си спомнят 
за помощта, която вой
ниците им оказаха в из
граждането на техните 
пъхища, водопроводи, в 
електрификацията.

Същевременно в основно 
то училище в Димитров
град във всеки клас се 
намериха един или двама 
войници, които на най-мал 
ките разказваха за вой
нишкия живот. Учениците 
им рецитираха ■ стихотво
рения и подариха скромни 
подаръци.

Цеитрал ното тъРжес'1^о 
по повод Деня на ЮНА сс 
проведе в Димитровград 
на 20 декември. Този ден 
в хола на Центъра за кул
тура бфткриха фото — 
изложба за жмвота и 
киднешето на войниците. 
Изложбата бс 
рана от страна на Цен
търа и Секретариата за 
всенародна отбрана аз Дн 
митровград. На тържество 
то за значението на праз 
ника па ЮНА твори ко
мандирът Сандре Петков 
ски. В богатата културно- 
художествена програма взе 
ха участие КХД „Георги 
Димитров" при Центъра, 
артистите от самодейния 
театър и хоръг при осно 
вното училище и армей
ците.

На 22 декември войници 
те от граничните застави 
посетиха представители на 
трудовите организации, 
патрони на заставите, пре 
дставители на местните 
общности, ученици от 
училищата. На скромни 
тържества бяха връчени 
награди на най-добрите во 
йници. Тържествата, как 
то и винаги завършиха с 
Козарашко хоро, в което 
заедно се намериха, гра
ничари, ученици, работни
ци и селяни.

ската
тясно съ-

все

организи- 1 приятенчъ|Н, но здрав и 
въздух тази сутрин, кога 
то по случай 22 декември 

Деня на ЮНА тръгнах
ме към граничната заста
ва „Станимир Велкович — 
Зеле", леко се ходеше по 
добре отъпканата пъртина, 
криволичеща през гъста 
борова гора, в която вся 
ко борче, окичено 
сняг, приличаше на 
годишна елха.

Унесени в хубостта 
зимния пейсаж, пристиг
нахме в първата махала 
та селото. Оттам на от
срещния баир се виждаше 
граничната застава.

Щтш
шното население- 
им харесва менталитетът 
на хората, техният патрио 
тизъм, усърдието на тези 
„постоянни' граничари в 
системата на всенародната 
отбрана и 
самозащита. С такива хо
ра лесно се осъществява 
извънредно сътРУДничест 
во — подчертават гранича 
рите- И .момчетата в гра- 
ничарските униформи чес
то помагат на селяните. 
Обучават ги по първа по
мощ, съДействуват им при 
прокарването на селския 
път, при поправянето на 

пътища ... 
Сега заедно „воюват" про
тив дебелия сняг.

със
ново-

обществената

СРЕЩА С ГРАНИЧАРИ
ТЕ Войници — граничари

Посреща ни часовият. 
Любезно, но според всич
ки правила на граничната 
служба. Защото тук, на 
предния пост, от който се 
защитават

можеш да разчиташ на 
помощ от другарите, че 
всеки разчита на твоята 
помощ
вори Натно Кайтазович, 
босненец от Цазин.

махленскитепрочувствено го
придобивките 

от Народоосвободител па
та борба и социалистичес 
ката революция, никой не И стабилизацията не е 

неизвестно понятие за гра 
ничарите. Сговорната дру
жина от заставата „Стани 
мир Велкович — Зеле” не 
чака всичко наготово. Са
ми отглеждат свине, са
дят зеленчук, грижат се 
за овощната си градина... 
Ето, сигурността на грани 
цата е най-големият. но 
не и единствен техен при 
нос към усилията на ця
лото общество за ускоря
ване на обществено-иконо 
мическото развитие на са 
моуправителна и необвър
зана Югославия-

ВИСОКА БОЕГОТОВНО
СТ И РАЗНООБРАЗНА 
ЗАБАВА

А. Т. може да се възползува от 
привилегии. И до като зор
кото око на часовоя нито 
за миг не изпуска гранич
ния пояс, по някои за 
нас неуловими сигнали 
той бе сигнализирал на 
командира за пристигане
то ни. Бдин от овободни- 
те войници-граничари ни 
отвежда вътре. И докато 
разглеждаме 
уредените помещения, ко
мандирът на заставата 
Властимир И®кович, кой
то е тун вече 7 години и 
който много добре позна
ва граничния живот, ни 
запознава обстойно с жи 
вота и дейността на тези 
млади хора. От него узна 
вам е, че по повод Деня 
на граничаря тази застава 
спечели епитета „най-доб
рата застава в граничното 
поделение на Борислав Пав 
кович”.

Във високата боеготов
ност на граничарите не 
се съмняваме ни за .миг, 
защото лесно забелязва
ме, че охраната на грани
цата върви като „под ко
нец". Вниманието ни при 
влича „двубой" на шахма 
тното табло. Джевад Пу- 
пович забелязва любопит
ството ни и обяснява:

— Животът на граница- 
отколкото 
свободни-

БАБУШНИЦА

Низка цената на 

наемите прекрасно

та е по-хубав, 
в казармата. В 
те часове имаме 
възможности за разнооб-

Нерядко и на различни 
равнища се подчертава, че 
въвеждането на икономи че 
оките цени на наемите в друг факт: — 
обществените жилища 
една от възможностите за 
увеличаване на средства 
за изграждане на нови 
апартаменти. В тази цасо 
ка обаче резултатите 
длеч по-малки от 
жностите и очакванията.

30,50
тази цена 

един 
целокупна 

е та стойност на жилищния 
фонд към края на мина
лата година възлизаше на 
13,8 милиона динара, а на 
емът в тази цена вместо 

са да участвува с 1,70 у час 
твува само с 0,8 на сто.

ловите помещения 
динара. Колко 
е низка показва и всички

Манол ЯНЕВ

Васил Станчев, адвокат от Варварин, за нуж
дите на адвокатското ои бюро дава следната

възмо
— Всички за един, един 

за всички — това е 
шият девиз — споделя ко
мандирът.

— Ние тук живеем ка- 
. то истинско семейство — 
намесва се в разговора ни 
десетникът Ферко Колман, 
хърватин, роден в околно
стта на Оси-ек, и добавя: 
— Всеки от нас много 
добре знае най-важната за 
дача .на граничарите: да 
пази сигурността на грани 
цата и да укрепва братст 
®ото и единството на на
шите народи и народнос
ти. Естествено, че живо
тът край граничната браз-

Според сегашната цена 
на наемите за

на-В Бабушнишка община, 
например (СОИ по жилищ 
тно дело разполага с око
ло 200 жилища и със 17
делови помещения) цена- пет години не може да се 
та на наемите е низка и изгради нито един квадра 
едвам ли може да се го тен метър жилищна площ. 
вори за акумулиране 
средства, с които да 
изграждат жилища 
онези които са без по-к . 
рив над главата. Сред
ната стойност на цената 
на един квадратен метър 
за ползуване на жилища
та възлиза на 8,77, а за Де

.... " 1един апар
тамент от 50 м‘ месечно 
се заплаща по 438 дина
ра. С тези средства за

за приемане в трудово отношение един МА-шинопист.
Личен доход по договор. Квартира и прех

рана обезпечени.

Молбите изпращайте 
сил Станчев на следния адре: Ва- 

— Васа. адвокат, площад М. То-
Гбеп :7-»НИ: ^

на Все докато тази цена не 
Се се увеличи трудно може 

да се говори за намалява 
не на социалните разли
ки и за осъществяване 
целите на икономическа
та стабилизация.

Проверка на 
в Босилеград.

Предимство 
градския край.

кандидатите ще се извърши

имат кандидатите от Босиле-
В. Б.
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ВЛАСИНА ПРЕД ЗИМНИЯ СЕЗОН

ЦЕНИТЕ ПО-ВИСОКИ 

С 15 НА СТО
СЛЕД ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН

ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ Всеки зимен 
оки сезон
Ифай Влаоин окото езеро 
голям брой ученици, рабо 
тници и спортисти пре-кар 
ват част от 
почивка. По воич-ко личе- 
що, така ще бъде и през 
предстоящия сезон.

основната организа
ция на сдружен ия труд 
„Власина”

5 в Сурдулида — от 700 до 
800 динара.

Инак интересът 
хиуване на Власина 
ста голям. Най-гол яма за- 
интересованост проявяват 
учениците от ооновните 
училища от Пожаревац, 
Бачка Топола, накто и от
делни лица от Леоковац, 
Алексинац, Ниш, Охрид, 
Крагуевац, Белград, Но- 

Сад, Зренянин и дру
ги места от Републиката 
и страната.

По скатовете на Власи- 
-на от 8 януари ще преби
вават планинари от Леоко 
'вац, а своето идване са 
оповестили и голям брой 
ДРУги спортисти.

Да напомним накрая, че 
хотел „Власина” и неговия 
•д спадане има 110 легла, в 
мотел „Езеро" — 54 и хо
тел ,,Вилин луг” в Църна 
трава — 40 легла.

туристиче- 
по скатоветеСпечеленото

сто в М 
лига

трето мя
еждурегионалната

навя ГРГа. »Север" по- 
аза, че „А. Балкански” е 

силен отбор 
н ос ти те му са 
големи от самото класира 

е- оащото ако не бяха 
■ Първите три поредни за 
губи в началото

е създаден оилен колектив 
с вече утвърдена 
чия на играта. Именно от 
Т\ЛК и оптимизъм, че в про 
легнаха част „А. Балкан 
ски”

бори за първото 
както и да мине във висш 
ранг на състезание, отчо- 

Нишка футболна

за зи-място,
К01НЦеП- е до-

зимната сисно в 
зона.

и че възмож 
далеч по им а изгледи да се Ст. Н.

В
КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ

на първен 
ството „А. Балкански’’ се 
га би бил

в Сурдулица 
са извършени всички под- 
'Г0Т1ОВН1И за началото на се
зона. Тези дни са одобре-

1. Хайдук Велко — Неготин 15 8 4 3 23:12
2. Единств|о — Пирот
3. А. БАЛКАНСКИ — Дим.
4. Рътан — Болевац
5. Рудар — Алексин. руд. 14 7 2 5 31:23
6. ИМТ — Княжевац 14 5 5 4 23:18
7. Единство — Б. паланка 15 6 2 7 31:30
8. сеняк — Пирот 15 6 2 7 23:22
9. 12 фебруар — Ниш

10. Новоселец — Ново село 15 4 6 5 16:20
11. Бродоремонт — Кладово 14 5 3 6 27:25
12. Будучност—Първа Кут.
13. Хемичар — Прахово
14. Ястребац — Тешице
15. Турист — Нишка баня
16. Рудна глава — Р. глава 14 3 3 8' 14:22

20 ®и15 7 5 3 36:22 
15 8 3 4 31:20 
14 7 3 4 14:20

първенец в гру 
има само 

точка по-малко

19
пата, тъй като 
една

19
17от

първо класиралия се -,,Хай
дук Велко" от Негорин и 
еднакъв брой точки (19) 
От вгорокласиралия се ог 
бор ,,Единство’’ от Пирот.

■ни и нови цени за дневен 
пансион в обектите на 
Власина, които са с 15 на 
Сто по-виссжи в сравнение 
с миналия зимен туристи
чески сезон. Така напри
мер дневният пансион в 
хотел „Власина" край Вла 
римското езеро те бъде 
от 634 до 694 динара, в 
мотел „Езеро" на Промая
— 634 и 644, в хотел ,,Ви 
лян луг” в Църна трава
— 594 и в хотел „Сърбия"

16
15
14
14

14 6 2 6 15 18 14
14
13Безспорно за едно тако 

ва класиране е имало и 
обективни причини, но 
струва ни се, че те блед
неят пред субе 
мент,
лна изява в първите трч 
кръга. Похвално е. че ре
дица слабости (от обенти 
вно, и от субективно есте 
стсо) са преодолени и че

15 4 5 6 26:36 
14 3 6 5 19:21

13
12

15 6 0 9 20:34 
14. 3 5 6 20 32

12
11ктивния МО 

дошъл до отрицате 9
С. М.В първия кръг „А. Балкански” ще играе 

срещу водещия Отбор в групата „Хайдук Вел
ко" в Димитровград. Д. С.

г
Конкурсната комисия на Трудовата общ

ност на Управлението за обществени прихо
ди при

\

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ,ТИГЪР" И ДЕНЯ НА АРМИЯТА
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА — БОСИЛЕГРАДСреща между работници 1 воищи КОНКУРС

стрелци от Димитровград 
— 450 кръга, следвани ог 
стрелците ма Алексинац— 
365 кръга и стрелците 
Ниш — 346 кръга. На по 
следното място се класи
раха стрелците от Пирот 
с 270 кръга.

В индивидуалното
м ежду 1Н ай-добри 

Дим|ИТровградча

Димитровград, 16 декем 
ври. В чест на 20 декем
ври — Деня на СОСТ „Ти 
гър" и 32 декември — Де 
ня на ЮНА, се проведе 
състезание по шахмат и 
тенис на маса между ра
ботниците от ООСТ „Ди
митровград” и числящите 
се към ЮНА ог казарма
та в Димитровград. Сре
щата се състоя в Клуба 
на работниците- И в две
те дисциплини 
ците на 
град” бяха 
победиха с резултат 5:0. 
Това е продължение на 
традицията, която започна 
преди няколко години и 
успешно се поддържа.

СЪСТЕЗА-

митровград със 128 точки, 
второ Стефан Вацев от „Ти 
гър-Димитровград" със П2 
и трето място Влайко Ран 
джелович от Ниш със 109 
точки.

ЗА ПРИЕМ НА ЕДИН ИНСПЕКТОР ЗА 
ПРИХОДИ ЗА РАБОТА НА ИНСПЕКЦИОН
НИТЕ РАБОТИ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО РАБОТ 
НА ВРЕМЕ В УПРАВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТ
ВЕНИТЕ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД.

ф Покрай общите условия, кандидатите тРяб- 
ва да изпълняват и отделни условия, и то: ико
номически факултет или полувисша икономи
ческа шнола, VII относно VI степен на профе
сионална подготовка, положен професионален 
изпит и три години трудов опит на съответни 
работи и задачи.
ф С молбата нанд и датите са длъжни да пбдне 
сат: кръщелно свидетелство, диплома за завър, 
шеното училище, удостоверение, че не е П°Д 
следствие и доказателство за трудовия опит.

от

СПОРТНА СТРЕЛБА
В неделя на 18 декем

ври т-г. в спортния цен
тър „Парк” в Димитров
град се състоя състезание 
по спортна стрелба (възду 
шна пушка) между стрел 
ческите дружини от Але- 

Димитровград,

кла
сиране 
ге бяха 
ни, относно Вукадии Мар 
-нович с'ьс 165 кръга, второ 
мя-сто зае Ружица Аленоо 
■ва със 152 кръга и ва тре
то място Методия Симов

работни- 
ООСТ „Димитров 

по-добри и ксинац,
Ниш и Пирот. В отборно със 143, също от Димитрав- 
то класиране най-вече по- град.

Димитър Ставровимаха спортнитепадения
ф Молбите с посочените документи се подна
сят в сЦок от 15 дни от Деня на публикуване
то на коннурса в „Братство” до Конкурсната 

трудовата общност на Управлени- 
обществени приходи на ОС — Босиле-

Г Комисията за прием на работници на ос
новната организация на сдружения труд »УСЛУ 
га” от Босилеград обнародва

РЕГИОНАЛНО 
НИЕ В ПИКАДО

комисия на 
ето за 
град без такси.ОБЯВАВ редицата състезания, 

състояли се а чест на ^ 
Деня на

ф Неш-лни и ненавременни молби няма да се 
разглеждат. ----декември 

ЮНА, се проведе и регио
нално първенство в пина- 

На това състезание

Конкурсната номисия на трудовата 
общйост на Управлението за общес
твени приход при ОС — Босилеград

За прием:
1 АВТОМЕХАНИК, изпълнител
2. АВТОТЕНЕКЕДЖИЯ, изпълнител 1
3. МЕХАНИК ЗА БЯЛА ТЕХНИКА, изпъл-

1
до.

отбори отучаствуваха 
Алекоинац, Димитровград, 
Ниш и Пирот, както и от 

ООСТ „Тигър Ди 
Срещата се 

на 16 декември т.г. 
център „Парас".

иител 1 ,
4. РТВ МЕХАНИК, изпълнител 1

УСЛОВИЯ: За всички работни места КВ
съответната специалност, е

бори на 
митровград”.

или ПоправкаВКВ работник със
опит /от 1 година.състоя 

в спортния
На този преглеи първо 

отборното клаеи-
зае отборът ^ог^Ниш

трудов
донументация за изпълня- 
условия в обявата се 

ТО „БОСИЛЕГРАД”, Об 
срок От 8 дни От

Във в. „Братство” брой 1130/31 в статия
та .Завърши Викторината” е отпечатано: Във 
Викторината взеха участие учетщитеотучи- 
лищата в Босилеград, Клисура, Бистър, Горна 
Любата, Горна Лисина, Звонш! и Димитровград ^ 

Горна Любата трябва да стои Долна

ф Молбите с 
ване на предвидените 
поднасят на адрес: 
ща служба — Босилеград, в 
деня на публикуването

пълна
място в 
ране
с 314 точни, второ 

Тигър—Димитровград с 
’ отбо-

на обявата.
място252 и трето

аг Пирот с 245 точки. 
В индивидуалното кла 

сиране първо място спече 
ли Джордже Костов от Ди

Вместо
Любата*

молби няма Да сеф Непълни и ненавременни 
разглеждат-

рът
У

СТРАНИЦА Н
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ Николания,и 'козето на 

'влезли в градината «а Го
те и унищожили боба. 

Вочерата двамата братяБРДНКОВСКА МИРБА
се скарали за ечмика и за 
боба. По едно време Ни 
коламкия предложил:

— Абре, Готе, кога 
караме, защо седим залуд 
ни. Я иди че допееш гайда 
та, а аз че изнеса ноиди-

В село Братковци, в Бо 
силеградска община, живе 
еха двама браТЯ: Готе и 
Николания. Двамата бяха 
яки, здрави 
Ри работници,
Дето се казва скакли да 
превръщат. И двамата бя

ха известни песнопойци и 
гайдарджии. Но 
ха и джанковицата.

Но случило са веднаж, 
че Гогевите свине и ко
кошки унищожили жи
то пред сърп на Никола- 
кия. Съццият деи, за беда,

обича
ен Има лн место 

за „Руй"?
доб-мъже,

можеха
ра.

Речено—сторено.
Готе надул гайдата, а 

Нижолаисия «изнесъл пи
лен кол Iдир с джанковица. 
Пили, свирили и забрави 
ли на боба и ечмика. По 
едно време подели хуба
вата народна песен: „Пет 
кана на майка думаше".

По едно дреме Ниисола- 
ния дал ново предложение:

— Абе бата Гоге, защо 
да се караме повече? Ти 
ле си 'Пратил кокошките и 
отминете у ечмика, нито 
пик аз съм напра тил кози 
те ^у боба... Хайде утРе 
да слезием доле край ре 
ката и да навърнем вода 
та в градините и ливади
те. Така и направили и за 
бравилн за „щетите"».

Стоян ЕВТИМОВ

Равносметка работуту на само-ДълЬс 1-оДине пратим 
дейпот0 дружество „Руй" из Звопци. Едно вре
ме работеше, па после, позастану, па накраят 
съвсем поруйне и избледе. Ог парице добивао- 
ше по-малко, натам-навам, утршпеоше Ьи, ама 
оди активност нсмаше, ако за сван празник се 
заричаоше, дека од тия Дьн — че почну ожи
вено да работс.

Животът ми беше доста тих: 
и плесници получавах, и жълтици! 
С враговете си се разплатих —
приятелите пи останаха длъжници!!! *
Крещя в този забързан 
но далп ще бъда чут:
— Зад борда никакъв човек, 
зад борба — само мазут!

— Пази ои съвестта чиста! 
скарах се на едното.
А той с усмивка чиста 
■ме попита: За кого?

век,

У последно време дружество-го се съживи. 
Узеше га под свое ом.тадината; и млади хора, 
нпко млади, одма се осети и активност- Добре 
ама, имаю два проблема: паре и помещения.

Ако с парете проблемът не може лъсно да 
се разреши, за помещения би тРебало да има 
повече разбирателство. А нема га.

Младите оди „Руй" почунали на вратата 
на школиту — одговорили им дека не.ма .место 
там за репетицийе. Потражили подслон у за- 
другуту — и там немало место-

Натам-навам, нашли сл°бодно .место V ед- 
пу воденицу на Ракитску реку. Почели та.мо 
да пробаю, Да играю, пою и свире та Ветрен 
и Асеново кале да се тРесУ, ка- и там изкърсъл 
проблем. Дошли хора, що върше залесяване и 
казали: „Другари, на това место требва да се 
изгради преградна стена, воденицата, че 
събара, тРажете си друго место" ...

Са самодейците од ,,Руй" у Звонци су пред 
нов проблем: куде да се съвру?

Ако Звонци оче да има самодейно друже
ство, ако оче да имащ за сван държавън и на- 
Родън празннк приредбу, би требало сви за- 
йеднички да се найду — и да найду решение.

Т. Р.
ч_.

— Невероятно! Няма 
ме пребита пара, длъжни 
сме До гуша, а ти иокаш 
да купуваш нова рокля — 
обръща се съпруг към съи 
ругата си. Нима не мис
лиш, че с пея ще може 
да платим наема си?...

— Отде да знаеш? — от 
върща с тайнствена усмив 
ка съпругата.

МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕЕ&2Й
Хората се познават в игра и на път.

Италианска
Помнете — човек няма избор. Той тряб

ва да бъде само човек.
Ст. Леп

сеЧовекът е живо съкровище, богатството 
— мрътво.

Китайска
Всеки се ражда, но не всеки става човек.

Руска
Да не почиташ старите хора значи да 

разрушаваш къщата, в която ще спиш вечерта.
Кар

дете, няма да стане

— Забелязвате ли, че 
Попови си живеят без по
роци?

— Да. Имате право. Не 
пият, не пушат, а и деца- 
те са осиновили.

Който не е бил 
възрастен. Ко стар човек, мислим дека дружеството 

„Руй" не е заслужило да се повира по воде- 
ниде и пояте, а дека требе да се найду и за 
гьега по-добра помещения. И сто 
просветните работници 
едни ду требе по-активно да

— Защо си толкоз зе- 
подозрително пи

Чаплин
предупреждава за идва-

села?Старостта не та мъж жена ои.
— Снощи, като обикалях 

магазините, срещнах бив
шата ти съпруга.

— И? Какво има сме
шно в това?

— Ами, поприказвахме 
си за тебе- .Наистина, не 
ои опомням ' така сладко 
да съм се смеяла някога!

мислим и декането си.
и хора оди меонуту за-Гласовете би трябвало да се претеглят, 

а не да се преброяват. се у ключе у шега 
и да учине сее та и съдържанието на програ- 
мете да буде по-убаво.

Ако

Шилер
Търпимостта е 

против различията в мненията.
единственото средство

дружеството убаво работи — това и
» тьи че Ьи одличиБауст кико

.у
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