
ЕвшстВо 0 указ На ирезидентта на 
СФРЮ Йосип Вроз Тито вт 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности. ,
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Ново ПредседателствоГлас на истината и
принципността

В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО- 
Съюзната конферен 

дия на Социалистическия 
съюз е извършен договор 
във връзка с подготовката 
за раздвижване на иници
атива за кандидатиране и 
избиране на 
Председателството
СФРЮ, избирането 
ито републиканските л 
пскрайнинските скупщи-
*ни трябва да стане до 15 
май т.г. До тази дата, спо 
Ред Конституцията 
СФРЮ, в Скупщината на 
Югославия трябва да бъ
дат провъзгласени новите 
членове на Председател
ството.

вото на СФРЮ са използу 
вали Лазар Колишевски, 
Цвийетин Миятович, Пе
тър Стамболич, Видов 
Жаркович и Фадил Ход
жа.

ТО на

На 17 януари 1949 год., 
т.е. преди тридесет и пег 
години, излезе 
орой на в-к ,,Глас на бъл 
гарите в Югославия" — 
първият вестник на бъдгао 
ската народност в Югосла 
вия на майчин език. С 
излизането на „Глас на 
българите", като 
на българите

ветническата 
на Ииформбюро; 
мяване обществеността за 
трудов! де 
осъществяването на плано 
з и те задачи и пр.

От посочените програм
ни цели се вижда сериоз
ността и сложността 
времето, в което се 
ва „Глас на
Преди всичко това са пър 
вите години спед победата 

революцията,
социалистическа 

държава се намира 
редица сложни и 
задачи в преобразяваното 
на страната, 
ху руините от войната из 
никват нови селища, съз
дава се

Резолюция
осведо-

циалшзма и за равноправ 
отношения между соци 

ал!готическите страни и 
комунистическите и рабо> 
тнически партии. В тази 
дейност вестникът пости 
гаше несъмнено високи 
резултати всред читатели 
те, допринасяше за ак 
циоината сплотеност на 
българите в Югославия в 
борбата за победа на пра 
вилните становища на 
ЮКП. ръководена от Ти 
то. Приносът на „Глас на 
българите" към победата 
на истината за Югославия 

принципността на 
ЮКП е несъмнено голям, 
което представлява гор
дост за цялата журналис 
тика и издателска дей
ност на българската наро
дност в Югославия- 

Макар че приносът към 
победата па истината за 
нашата страна е една от 
най-високите стойности 
на „Глас на българите’, 
— неговото значение пе 
.може да се ограничи са
мо на това. Второ него 
по значение с, че той но 
ложи основите на журна 
листиката на българската 
народност в Югославия с 
транша програмна ориси 1 и 
ровка, която с валидна и 
за настоящата ни пнфор 
матинна и издателска де
йност, — братство и еди 
нство с всички югославс
ки народи и народности 
върху основите на пълно 
равноправие, изграждане 
на социализъм по собоч- 
вен път. пълна независи
мост и самостоятелност и
по. Същевременно _ чрез
„Глас на българите" за 
пръв път бе създадена въ 
зможност на нотеницални-

първият
Член на Председателст

вото на СФРЮ не може 
да изпълнява никаква дру
га самоуправителна, публи 
чна или обществена функ 
ция освен в 
по л итич еските 
ции, нито пък може 
изпълнява друга професио 
нална дейност-

членове нарезултати в
на

на ко-

обществено-на- организа-вестник 
в Югосла

вия, на практика се проза 
ждаше един от основните 
стратегически 
от политиката на Югосла 
вената комунистическа пар 
тия — принципът за пълно 
равноправие на всички на 
роди и народности (т°гава 
наииснални малцинства) в 
нова социалистическа Юго 
славия-

появя 
българите". дана

принципи на когато Председателството на 
СФРЮ избира от редове
те си и подпредседател на 
Председателството. Спо
ред Правилника за дейно
стта на Председателство
то на СФРЮ. длъжността 
председател изпълняват в 
период от една година 
членовете на Председател 
ството според утвърдения 
оеД и т°-‘ член на 
Председателството от Ма- 
ко/у ния. след това от Бо
сна и Херцеговина, Слове 
ния, Сърбия, Хърватско, 
Черна гора, Войводи на и 
Косово като при това за 
председател на Председа
телството, чийто мандат 
започна на 15 май 1980 го 
дина беше избран член от 
Босна и Херцеговина.

младата
пред

крупни Председателството на 
СФРЮ, като 
Федерацията, е 
но с премените на Консти 
гуцията на СФРЮ, напра
вени през 1971 
Първото 
во беше избрано в съща
та година и наброяваше 
22 членове а през май на 
1974

II нов орган накогато вър- установе-

социалистическо година.
Председател ст-стопанство, социалистичес 

отноше
ния— Но това е и време 
то когато Сталин раздвлж 
ва огромна

Чрез ..Глас на българи
те" гражданите от бългао 
ската народност в Югос
лавия получиха възмож
ност с писмена реч да 
афирмират на свой май
чин език творческите си 
\гс'илия в изграждането на 
социализма, да подлагат 
на критика дадени слабо 
еги, да излагат своите 
становища и по най-голе- 
митз обществени и поли 
тически въпроси на 
време, да създават и твор 
ят на своя език. Именно 
затова рожденият лен нз 
„Глас на българите" преде 
тавлява събитие от голямо 
историческо значение за 
българската народност в 
Югославия, 
чало на нашата журналис 
тика, начало на един кул- 
турен и творчески 
на българската народност, 
какъвто нс е имала никого 
г.ю-рано.

ни обществени

пропагандна, година беше заместе 
но с деветчленно Предсе
дателство.

икономическа, дипломати 
ческа, политическа, дивзр 
сантска и военна машинс- 
рия срещу нова социалис
тическа Югославия, за да 
я подчини на своя догма- 
тизъ.м и хегемонизъм, га 
ка че нашите народи, въп
реки огромните жертви и 
небивал на друго място гс 
рзизъм през войната, за 
разгрома на фашизма и по 
болата на 
— да не бъдат господари

бъдат 
Напм

Според новата Консти
туция на СФРЮ, Предсе 
дателството на СФРЮ съ
чиняват по един член ог 
всяка Република и покрай 
нина, а избират го репуб
ликанските скунщини, от
носно покрайнините с тай
но гласуване на съвмест
на сесия на всички съвети 
на скупщииите. Член на 
Председателството по фуя 
тшя е и Председателят 

Председателството на 
ЦК на С10К.

това

По същия ред се 
избира п подпредседател 
на Председателството на 
СФРЮ, като при т°ва на 
15 май 1980 година е бил 
избран член на Председа
телството от Словения.

революцията,

в с«оя Д°м, а Да 
подчинени на него. 
те народи и народности, 

ЮКП и Ти
на

ръководени от
пе можаха Да приема!Това оеше на

то,
този позор, а сплотено за 

страната на
Скупщината на Югосла

вия, на съвместна сесия 
па двата съвета, провъзгла 
сява избирането и обявя
ва състава на Председа
телството на СФРЮ- Чле 
ноиете па Председателст
вото на същата сесия да
ват клетва, а сетне се 
учредяват и поемат задъд 
же*ншя*

станаха на 
ТИТОВОТО НЕ.

подем Танюг
По това време и населе 

нието 0'1' бьп гарс-ката 
родност бс .наложено

организирани ип

ма
ни

те литературни творци да 
творят на майчин език и 
■да публикуват 
с-и. Тази друга 
на иоС'рнииа|. бе потврьде 
на от фанта, че човечето 
от авторите, които ео мре 

със стихотвора-

различни 
формбюровоюи удари с 
цел да бъде използувано а 
борбата орешУ ЮКП и, Нс 
й;ното ръководство. „Глас 

българите” още от еа- 
начало безкомпро

Пред вакви сложни и от
говорни задачи се намирал 
„Глас на българите” се зи 
жда от уводната статия 

му брой. МсЖДУ

творбигз
ВЕЛИК РЕВОЛЮЦИ 
ОНЕР И ТИТОВ СЪ 
РАТНИК 
ВИСОК СТОПАН
СКИ ПОДЕМ стр. ■* 
ДА СЕ ПОДГОТВИМ 
ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕ 

стР. 1
ЩЕ СЕ СТРОИ ТУ
НЕЛ ПОД „ГРЕБЕН” 

стр. Ю

димензия
на първия 
другото п нея е опре-,теле 

че вестникът има 
активиране на масите 

от народността за изграж 
дане на социализма, 

осъществяване 
поставени

стр. з■на
Членовете на Председа

телството на СФРЮ се нз 
бират на 5 години. Никой, 
се казва в Конституцията 
па СФРЮ, не може да 
бъде избран повече от два 
пъти ««следователно, за 
член на Председателство
то. Това право в сегашния 
състав на Председателст

ва мото ои
мионо, последователно 
достойно сс бореше сРе_ 

воичви машипаци
14н<|юрмб1оровснаса

нато същевременно 
истина

но,
цел

дстилиха 
■пия и разкази «а неговите

и

страници, в следващия пе 
риод на нашата 
реч — в периода на „Вра 
тство" положиха основите 
■на литературата на българ 
ската народност в Югосла

на„кон шу писменатропапаРотно 
задачите,
Петия конгрес на

от гайда,
разпространяваше

Югославия, за после
ИТБАЮКП

та за
дователната принципна 
ррои чо ок а политика 
ЮКП, коят° сс бори 
самостоятелен път към. со

навсички народи
; превъзпитавапред

Югославия 
не на трудещите се в ду

социализма безком
промисна борба срещу кле

ма
вия.на

за
Мило ПРИСОЙСКИха на



В ШВЕДСКАТА СТОЛИЦА ЗАПОЧНА КОНФЕРЕН 
ЦИЯ ЗА МЕРКИ ПО УКРЕПВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО 
СИГУРНОСТТА И РАЗОРЪЖАВАНЕТО

ИНИЦИАТИВАТА ЗА БЕЗЯДРЕНИ БАЛКАНИ

Среща на балкански експерти в АтинаСтонхолм: разведряване 

или неизвестност
и затова сТРемят към 

Той се 
откровен диа- 

поички намали".

Ф Участвуват представители на Югославия, Ру 
мъния, България и Гърция Ф Турция — наблюда 
тел ф Албания още по-райо отказа да участвува

В Атина 'в началото на 
седмицата започна среща 
па експерти от балкански 
те страни (с изключение 
■на Албания) за нзпамира- тво, но в една 
не взможности за претвор ласт. Не е 
я'ване на Балканите в без 
ядрена зона и по въпроси 
•на взаимното доверие й 
добросъседското ' сътруд
ничество. Домакинът пови 
на II г представители ма 
САЩ и СССР като всяи- 
•ки яДРеии сили, на Шве
ция като домакин на евро
пейската конференция по 
разоръжаването и на Фра
нция като I председателС\- 
еуващ на ЕИО. Съветски
ят съюз обаче не прие по 
маната.

Атинската среща е и 
континуитет на балканско
то сътрудничество, и нова 
изходна точка за още по- 
всестранно добросъседст 
во във всички области —
■изтъкна гръцкият премиер 
Папандреу в кратката си 
поздравителна реч. Папан 
дреУ подчерта, че между
народната обстановка е 
тежка и се характеризи
ра с все по-силна конфрон 
тация между Изтока и За 
пада, надпревара в разо-; 
ръжаването, с най-голяма 
криза на доверието в све
та през последните 20 го 
дини. По време на Конфе 
ренцията в Хелзинки де- 
тантът беше на най-висо
ко равнище, а сега е з 
най-низката си точка. Бди 
нствената светла точка в 
момента е това. че огром
но мнозинство хора в све
та разбират непосредстве
ната опасност от ядрена 
война.

нея
сът рудничество. 
застъпи за
лог „по

Срещата на експертите, 
Папа• ПЪРВИЯТ ЕТАП НА СРЕЩАТА БЕШЕ ОТКРИТ 

НА 17 ЯНУАРИ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТА 
ВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
• ДЕЛЕГАЦИИТЕ СЕ ОГЛАВЯВАТ ОТ МИНИСТРИ 
ТЕ НА ВЪНШНИ РАБОТИ

В първия егаи на сре
щата представителите ще 
изнесат общи становища 
на своите страни по вьп-
СТАНОВИЩА__________

-каза между другото 
идреу, е продължение на 
балканското сътрудни чес

нова об-
случайно, ча

ЮГОСЛАВСКИТЕОт СТОКХОЛМСКИЯ ПОЛМтИ 
чески маратон, коГгго запо
чна въпз вторник, европей 
оките народи очакват 
много. А това „много” е: 
обстановката в Европа да 
бъде по-спокойна, по-доб 
ра и по-сигурна. Над Сто 
кхолм обаче лебдц сянка 
на неизвестността, може 
би и на снепса. Това е ра 
збираемо, защото само 
преди осем и половина го 
Дини, през лятото на 1975 
година, недалече оттук, в 
Хелзинки, най-високите 

представители на страни
те от Европа и Северна 
Америка подписаха исто- 
рическикя Заключителен 
документ, документ на 
•мира и разума, с който 
независимите и суверени 
страни, съзнателно и до 
броволно се отказаха от 
прилагането на сила в ра 
зрешаването на взаимни

те проблеми. Днес предс
тавителите на същите стра 
ни, въпреки договореното 
в Хелзинки, 
ят пътища и начини с цел 
да се премахне или огра
ничи възможността за из-, 
бухване на катастрофал • 
на ядрена война.

Дълбока е увереността на Югославия, че 
балканските страни е Да 

отношенията си върху последовател 
за независимост,

ОТНОВО тъ.рс от жизнен интерес ~з 
основават
нохо спазване на принципите 
суверенитет, териториалната цялост, ненаруши- 
мост на границите, ненамеса и неприлагане па 
сила, както и върху правото на всяка страна 

собствен идентитет и да развива свобо 
дно собствено обществено-икономическо уст
ройство.

да има
Откриването на сРежв 1а 

с присъствието си увеличи 
ха министрите на външни 
те работи на страните— 
участнички, които в пър
вите няколко дни ще нзло 
жат ,добрата воля" 
своите стРа-нм и ще дадах 
начален размах на прет
ворите в първия етап. 
този първи етап ще трае 
цели три години, все до 
започването на Конферен
цията за сътРУДничество 
и сигурност в Европа, ко 
ято ще се състои във Ви 
ена.

ВИДНИ АМЕРИКАНЦИ ЗА ТИТО_________

За да се създадах такива отношения ме
жду балканските страни, необходимо е, Л1вжду 
другото, да се осъществи твърде значителната 
идея за създаване на безядрена зона на Балка
ните. Югославия се застъпва и винаги се застъп 
ваше за създаване на такава зона в Африка, 
Централна Америка, Европа и навсякъде по 
света, където се раздвижва този въпрос.

Югославия не разполага с ядреното оръ
жие и като такава вече представлява безядре
на зона. Проблемите във връзка с освобожда 
ването на Балканите от ядреното оръжие нико 
га не възникваха от положението на Югосла
вия и тя без каквито и да е проблеми подкре
пя тази идея. Безядрената зона обаче може да 
стане действителност само ако в неяа се вклю 
чат всички балкански страни и ако зоната ос
тане открита и за небалканени страни- Необхо 
димо е зоната да бъде призната и приета от 
страна на великите сили, защото в противен 
случай не може да бъде ефикасна.

на

Д

Принос към историята 
на XX век

За срещите си с нашия президент разкакз- 
ваха Джералд Форд, Джими Картър, Джордж 
Кенан, Елери Хантигтън, Волтер Кронкайт, 
Джеймс Рейстън, Дл<он Филипс, Ричард Ник- 
сън, Аверел Хариман, Майкъл Дебейки и други.

срещата се провежда по 
същото време, когато и 
конференцията в 
холм, защото светът е из 
правен пред голяма опас- 

страни,
балканските, 

страхуват от

росите °т дневния ред: из 
намиране на възможност 
за претворяване на Балка 
ните в безядрена зона. за 
използуване на 
енергия за .мирни цели I 
за техническо, техноложко 
и друто сътрудничество.

Сток-
Повече видни личности на американския 

политически, обществен и културен живот те 
зи дни изразиха голямото ои уважение към ли
чността на президента Тито, 
ки приноса му към историята на XX век. За 
срещите си с нашия президент разказваха с 
хубави думи бивешите президенти на САЩ 
Форд, Никсън и Картър, бивешият посланик на 
САЩ в СФРЮ Кенан, първият шеф на американ 
ската военна мисия при Върховния щаб НОВ 
и ПОю Хатингтън ,видните американски жур
налисти Кронкайт, Рейстън, Сулцбер и Филипс, 
известният дипломат Хариман, прочутият хи
рург Дебейки и друга.

Изявленията им е записала на магнето
фонна и филмова лента съвместна екипа на Те
левизия Сараево и белградски „Филмови 
сти", която подготвя телевизионна

ядренатаност, а малките 
каквито са 
най-многовисоко оценявай

ДЕЛЕГАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФСЪЮЗИ ПОСЕТИ НАШАТА СТРАНА

Среща Маркович — Дюлгере
Председателят на Пред

седателството на ЦК 
С Ю К Дра госл ав Маркови ч 
в миналия петък прие пре 
дседателя на Централния 
съвет на българските гтроф 
съюзи и кандидат за член 
на Политбюро на ЦК 
БКП Петър Дюлгеров, ко

йто оглавяваше 
ята на българските проф
съюзи, намиращи се по то 
ва време на посещение в 
нашата страна, 
на на Съ.юза на 
ките синдикати, 
ворите участвуваха и 
дседателят на Председате 
лството «а Съвета на 
СЮС Стоян Стойчев ежи и 
посланикът на НР Бълга 
рия в СФРЮ Стефан Стой 
ков.

Проявена еделегаци двустранна
посочени

на готовност и са 
възможности за по-нататъшно развитие на отноше
нията в духа на добросъсе 
Дството и въ,з основа 
принципите 
мост, суверенитет.

по пока-
югославс 

В разго 
пре

на
Н01В0-

_ серия под
название „Световни личности разказват за Тито".

за независи
ма тери

ториална цялост, равногтра 
вие и ненамеса.

Разгледани 
ните спорни въпроси 
славско-бъл гарските отно 
шения, които представля
ват ограничаващ фактор 
за още по-успешното г 
звитие на билатералнитс 
отношения и 

Разменени

ВЪНШЕН НАТИСК СРЕЩУ НИКАРАГУА
са и извест 

в югоХеликоптери на САЩ превозват контрареволюционери
Б приятелски иАмерикански хеликопте 

ри активно участвуват 
във войната срещу Ника
рагуа — изтиква мексикан 
окият печат, като привеж 
да изявления на гражда 
ни от крайграничната об
ласт на Хондурас. Отпре 
ди една година, а особено 
от декември на миналата 
година, летателни апарати 
на Пентагон превозват с°

■мосистки откро
вен разговор — се изтък- 
®а в съобщението г 
щата — положително 
оценено развитие

контрареволюци 
онери до границата меж
ду Хондурас и Никарагуа 
и ги снабдяват с муниция 
и храна във вътрешността 

никарагуан ската

риканоките сили. Над терк 
торнята на Никарагуа бе 
ше овален един американ 
ски хеликоптер, при 
то загина пилотът. Хонду 
рас и САЩ
използуват свалянето 
хеликоптера като

Ра
от сре-

сътрудничест
са и ин-

е во.кое на отно- 
сътРУДничество 

то между СЮК И БКП и 
яруги обществено-полихи 
чеоюи организации от две 
те Страни, както и на дву 
странните отнощения като 
Цяло, а особено в стопан
ството.

формации
обществено-
КОтО и

ВЪВшенията ина връ.зка с 
икономии ес- 

пояитическо

тери се опитват датория.
на раз-

двете страни, ка 
кто и мнения по някои ак 

-"Роси от между 
народната обстановка а 
особено във

доказа
тел-ство за „военщи-на" на 
сандинското революционно 
Ръководство на Никара
гуа.

®итие наМиналата 
случи и първото непосред 
ствено стълкновение 
ду никарагуанските и аме

седмица се

меж
връзка р отно 

шенията на Балканите.СТРАНИЦА 2
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от ЗАСЕДАНИЕТО ИА ЦК НА СКС
ПО ПОВОД ГОДИШНИНАНАТА ОТ СМЪРТТА 
НА Д-Р ВЛАДИМИР БАКАРИЧВ СК-повече непосред 

ственн производители
Велик революционер 

и Тнтов съратник
щ яШ) %

Д-р Владимир Бака- /гЩЩщ 
рич, като революцио- 
нер, теоретик и пра 
Ктичеоки деец оюта- 
В'И незаличими следи 
в югославската р©вол 
юционна мисъл и на 
практиката 
югославското самоуп 
равление

ЦЕЛОКУПНИЯТ 
сегашен

■ни до- 
революцио*нен 

опит и борба за развитие
на социалистическото са
моуправление

цията и младежта от вси 
чки народи и народности, 
през последните десет го 
дини Съюзът на комунис
тите в Сърбия се удвои 
числено. Над 300 000 души 
в СК са работници, но и 
с години, и покрай ясните 
определения, участието ма 
работниците в СК си ос
тава почти на едно и сь- 
що равнище, а недоста
тъчен е броят на селско 
стопанските производите 
ли. За Съюза на комунис
тите във всяка среда се 
поста.вя въпрос за бавното 
и непоследователно осъще 
ствяване на конгресните 
становища за работничес
кото мнозинство в СК.

Утвърдената политика, ко: 
гато има несъотВетсвие ме 
жду думи и дела. Тази 
чувствителност е особена 
забележима по отношение 
на ония извращения в об-} 
ществения живот, които 
предимно са последица от 
узурпирането на самоупра 
вленнето м които наруша
ват законността и норми
те на социалистическия 
морал.

Шпотвържда 
ват, включвайки и най-а-ю-
вите усилия, които полага 
работническата класа з 
борбата за осъществяване 
на Дългосрочната програ
ма по икономическа стаби 
лизация, че нашето рево
люционно развитие беше

обогати \

ЩЯ,
*и остава неразривно свър

зано с ролята на СЮК и 
способността му във 
ки етап

На 16 януари т-г- навърши една година отМерило за активност и 
отговорност на всеки член 
на организация и орган на 
СК е доколко наистина до 
принася към мобилизира
нето на трудещите се в 
осъществяването на зада
чите, отн°сно как и с ка
къв успех се разрешават 
конкретни проблеми във 
всяка конкретна среда. Са 
мо чрез непосредствена и 
всекидневна борба в раз
решаването на жизнените 
въпроси на работническа
та класа и трудещите се 
те се изграждат истин
ски комунисти, а първич
ните организации и органи 
те на СК ще стават ис
тинската революционна си 
ла. Необходимо е систем
но и организирано да се 
работи върху идейно-поли
тическото издигане и мар 
ксическото 
на новоприетите членове 
в СК за да могат най-ус
пешно да се 
конкретни 
нмте задачи по тези въ
проси ще дадат във всяка 
първична организация ре- 

в ангажирането

смъртта на изтъкнатия югославски революцио
нер и Титов съратник д-р Владимир Банарич. 
По този повод навред из страната се състояха 
комеморативни събрания, на които бе изтъкнато 
непреходното дело и приноса на Банарич за ут
върждаването и развитието на новото социали
стическо, самоуправително общество в Юго
славия.

все-
от революцията

да дава върху класови, ос
нови отговори на множе
ство открити въпроси. Ре
зултатите, които постига 
работническата класа и 
трудещите се, предвожда
ни от Съ.юза на комунис
тите в осъществяването 
на задачите от по-нататъш 
ното иконолгичесно и со
циално развитие върху ос
новите на социалистичес
кото самоуправление са 
от голямо значение и се 
постигат с ангажирането 
на социалистическите си
ли, където преобладава об 
лягането върху собствени 
сили и където съществу
ва ясна програмно-произ
водствена насока, чрез са 
моуправително сдружава
не на тРУД и средства в 
югославски размери и по- 
ширско.

Политиката на приемане 
в Съюза на комунистите 
в още по-голяма степен 
трябва да бъде насочена 
към работниците и други
те непосредствени произ
водители и то с последо
вателно и цялостно прпла 
гане на критериите като 
по такъв начин се спира 
появата на кампания н 
„записване” в СК.

Бана-Богатата революционна дейност на 
рич започва още преди войната. С първите из
стрели Бакарич застава начело на организира
ната борба на хърватския народ и заедно с ДРУ- 
гаря Тито — извървява четиригодишната На- 
родоосвободителна борба, като доживява всич
ки нейни изпитания и жестокости. След война
та дейно участвува в организирането на новото 
общество, като теоретически и практически 
влага всички свои творчески сили в тълкуване
то и направляването на обществените проце
си у нас.

Изхождайки от Марксовото учение за раз
витието на социалистическото общество към 
комунизъм, Бакарич дава основите и разработва 
концептът на самоуправително сдружения тРУД, 
като същина на социалистическите отношения 
в сегашния етап на развитие на нашето обще
ство, подчертавайки че сме в началото на то
ва сдружаване, а че субективните социалисти
чески сили трябва тези процеси постоянно да 
подтикват и развиват, понеже това е онзи ис
торически процес, който води към преминава- 

класово към без класово общество. 
Бакарич е Деен сътрудник на другаря Ти- 

то, всеотдаен радетел за укрепване на братст
вото, единството и съдружието между югослав 
ските народи и народности. Неговият творчес
ки принос и революционна дейност обогатяват 
съкровищницата на югославската революционна

Работникът 
СК като своя Партия, ка- 
кто между другото подчео 
та Вукашин Лончар, член 
на Председателството 
ЦК на СКС, в оная сте-

доживяв-
образование

включат з 
акции. Утвърде

на

Опитът, който придоби
ваме показват, че за про
веждането на конгресните 
становиша и задачи, от 
Дългосрочната 
по икономическа

имаш и класов хара

пен, в която тя последова 
телно и успешно се бори 
и допринася къ.м разреша
ването на неговото самоу- 

социално- 
положение. 

изключи-

не от
зултати 
на членовете на СК

програма 
стабили във

правително и 
икономическо 
Работниците са 
телно критични когато сс 
идва до отклоняване от

актив-всекнд не витата им 
ност в реализирането на 
програмните о предел ен пя.

зация,
ктер на борбата за само- 

необходимуправление, е 
идейно и акиионно подгог 
вен Съюз на комунистите. 
ко;~то да бъде

Б. Костадинов мисъл.

ИСТИНСКИ
НИШКИ РЕГИОН В 1984 ГОДИНАстремежите., 

и.тисива-
СНАБДЯВАНЕТО Вносител на

инициативите и Необходимо е договаряне н деловнтостработническата 
всички прогресия* 
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нията на 
класа и

обществени 
борбата за социализъм.
ни

изменение наопит и за 
някои
с цел да се 
яването с отпускането 
банкови кредити при по-

чината е там, че произвол 
отвените организации днес 
повече тъДОят аванс ог 
търговската мрежа. Зато- 

търговоки орга

уводното см изложение из 
несс, че сега, оше в нача- 

необ-

орга-
регион

законопредписани я
облекчи снабд

Ако търговските 
ни за цик в Нишки 
повече се договарят и сч

Централният комитет н.» 
Съюза на комунистите в 
Сърбия, на заседанието си 
от 12 янУаРи разисква за 
актуадните

лого на годината е 
ходггмо да се изучи въггро 
са със снабдяването и она 
бдоностто на населението 
|Ц региона, преди всичко с 

наречените дефицит

на
оказват взаимна помощ — 
и снабдяването през I 
година с олио, захар, ора 

и Ар.

в а много 
н и за ци и са принудени да 
теглят кредити при твърде 
неблагоприя гни 
като пожъоно не са в съ
стояние Да отплащат

лихви и остават

1984 ИЗГОДНИ условия.
Изтъкнат® беше също, 

че ако снабдяването бъде 
по-редовно и е желателно 
занапред да бъдат премах 

бонове и списъци в

въпроси на со
и/но, детр/рдженти 
стоки ще бъде добро, ка 
кто беше и в края на из

бегне из-

условия,ук<реп- 
Сиоза на комуни- 

Съюзът на комуни

циалножласо-вото
ване на

така
ни стоки. Костич изтъкна 

организа- ви-
чс ТьРгО'ВС,К1НТС 
ции 'трябва да положат

усилия, щото снаб 
дишането да бъде добро и

теклата година, 
тънпато на неотдавна нро 

съвещание в Ме 
региона л

пати
снабдяването със стоки от 

То-
стите. 
с/ ите в 
;гиоина организация-

сокитс 
почти с празни ръце.

В заключение беше пое 
грижата

маСърбия става ;ми- пъ.рва необходимост-
може да се постиг

не само при пълно едино
действие на всички субек 
тнвни сили, с повече Дого 
варяне и зачитане на до* 
гогзореното.

коимумледеното 
ждуобщимската 
на скупщина в Ниш, орга 

инициатива

ва щетишат договор
снабдяването на насе

лението съвместно да вод 
ят гьрговските 
ции и обществено-полмт»* 

организации, ка 
направи

■навременно.
Беше констатирано, 

тго-слабите снабдителни оР 
ганйзаадии в региона не са 
■в състояние навреме да 
обезпечават необходими
те количества стоки. ГТри

Към средата на минала 
наброяваше

почсиизирано по 
на Републиканския коми
тет за стокооборот и услу 
ги. Милентис Костич,

та година 
938 639 членове. Укрегпвайг- 

работ
организа-

засвоите редици с
селскостопанскики М. А.месните 

то за целта сепам естник—г /реДссдател 
Републиканския комитет внии/и, 

производители, интслиген
СТРАНИЦА 3
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В БОСИЛЕГРАД УЧРЕДЕН АКТИВI НА КОМУНИС- 
__ РАБОТНИЦИ ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНОТО

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ДО КРАЯ ИЛ СРЕДНОСРОЧИИЯ ПЛАН
ТИТЕ 
ПРОИЗВОДСТВОВИСОК СТОПАНСКИ ПОДЕМ Насърчител иа работ 

ническата акция!ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА И ИДУЩА ГОДИНА В РАЗВИТИЕТО НА ВСЕ 
ОЩЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОСТАНАЛАТА ОБЩИНА ЩЕ БЪДАТ ИЗРАЗХО
ДВАНИ ОКОЛО ЕДИН МИЛИАРД ДИНАРА, С КОЕТО НАЧИНАНИЕ ПО
КРАЙ ДРУГОТО, ЩЕ БЪДАТ ОТКРИТИ И НЯКОЛКО СТОТИНА НОВИ 
РАБОТНИ МЕСТА • СОЛИДАРНОСТТА НА ПО-ШИРОКОТО ОБЩЕСТВО СЕ 
ПОТВЪРЖДАВА НА ПРАКТИКА

ЗАЦИЯТА НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ДЪЛГОСРОЧНАТА 
ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИЧЕСКА СГАШЯИЗАЦИя 
И ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕТО СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ 

— ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА АКТИВА

Съдружието и равнопра 
вието на широките юго
славски простори всеки
дневно се потвърждават и 
в развитието на Димитро 
вградена община. Стопан
ските организации от га
зи община, свързвайки се 
и сдружавайки с други 
организации на дело по
твърждават. че не призна 
ват никакви общински, ре 
гионални и републнкан- 

. ски граници. Покрай дру
гите, стопанската си дей
ност тук разшириха „Ком 
пас1' от Любляна, „Коте- 
кс" от Сплит, „Иненс” от 
Белград .,.

В развитието на тази 
община, чиито стопански 
подем очертава сигурно бъ 
Деще, от значение е и по
мощта на по-широкото об
щество. В т^и насока от 
особено значение е помо
щта, която оказва Репуб
ликанският фонд за насър 
чение развитието на 1*ко- 
номически 
краища. През тази и и ду 
щата година в развитието 
на общината, преди всич
ко в промишлеността, дре 
бното и селско стопанст
во, ще бъдат вложени ка- 
питаловлоения от около 
един милиард динара.

ЗАПЛАНУВАНИ ПОВЕЧЕ 
ПРОГРАМИ

в общината. пРедставите- 
лчгге и делегатите на об
ществено 
организации и общинска
та скупщина знаят, че от
глеждането на този доби
тък изисква и други меро
приятия. Затова, в Боров- 
око поле ще се извърши 
мелиорация па 950 ха на
сища, а в Смиловско по
ле мелиорация и комаса- 
пия иа 700 ха площи.

Капи та ло в л оже н ията с а 
големи — казва Велев, но

л ю ч и ел ектр ифицира н ет°
на селата в общината.

— Изхождайки от зна
чението на малките водо- 
централи в енергийната си 
стема, понастоящем се го 
твят проекти за изгражда 
не на водоцентрала от 160 
киловатчаса в Димитров
град (необходимите съоръ
жения те бъдат вградени 
в сградата на бипешата в° 
доцентрала) н на водоцен
трала от 200 киловатчаса 
в Сенокос. Първата ще оь

политическите
НА ТРУДА
презследвлшитедвЕеГодинИл„д зд секрв 

ТАР НА АКТИВА
обсъж-ако своевременно 

да най-належащите въпро 
си на стопанското разви- 

изгражда на-

Съгласно Статутното ре- 
ОК на СКС ишение на 

въз основа на програмата 
на изборната дейност в 
СК, миналата седмица в 
Босилеград се учреди Ак
тив на комунистите — ра 
ботници от непосредстве
ното производство. На уч 
Редителното събрание бя-

тие и ако 
сърчителни за акцията на 
субективните сили 
вита, които ще се реали-

сгано-

зират последователно — 
каза между другото Тодо
ров.

В програмата за пред-ха приети план и програ
ма за работа на Актива 
през следващите две годи 
ни и избран петчленен Се
кретариат-

За ролята на Актива и 
за непосредствените му за 
дачи в осъществяването 
на задачите от Дългосроч 
ната програма по икономи 
ческа стабилизация гово
ри председателят 
на СКС Цоне Тодоров.

стоящата двугодишна ра
бота на Актива са '.запи 
сани действително 
задачи. На

важни 
преден план 

по-нататъшнотоизтъква 
внедряване на социалисти 
ческите самоулравителн и 
отношения в организаци
ите на сдружения труд, 
реализацията на задачите 
от Дългосрочната програ
ма по икономическа стаби 
лизания и разпределение
то на дохода според ре 
зултатите на тРУДа. Не по- 
малко внимание ще се от
деля и на реализацията 
на проекта „Морава II”. 
Активът ои определя за 
основна задача широка мо 
билизация на членовете на 
СК във всички стопански 
организации във фронтова
та борба срещу субектив 
ните слабости.

на ОКизостаналите

— При затруднената 
стопанска обстановка ко
мунистите от редовете на 
работническата класа тРя 
бва да афирмират 
стойчиво 
инициативи 
хора за 
съществените

Димитровград
по-на- 

положителни те 
на трудовите 

разрешаване на 
проблеми, 

това се корени ролята 
иа Актива на комунистите 
— работници от непосред 
ственото производство. Ак 
тивът следва неотложно 
да се изяви като мобили
зиращ субект на икономи
ческата стабилизация и на 
самоупра/вителните 
шения в общината, а та
къв може да бъде само

готовността ни да дог°ним 
средно развитите общини 

под- е още по-очебиеща. Ог 
целокупните необходими 
средства половината обез 
печава фондът, с което на 
дело се потвърждава по
мощта на по-широкото об 
щество. За оправдателно- 
стта пък на тези капита
ловложения ще приведем 
само един факт — покрай 
другото ще бъдат открити 
и няколко стотина 
работни места.

де открита през тази, а 
втората водоцентрала през 
идущата година
чертава Велев. Когато се 
касае за развитието на път 
ната мрежа трябва да се 
подчертае, че е изготвен 
проект и че са обезпече
ни 13 милиона динара за 
изграждането на пътя Мо 
инци — Вълковия, както и 
средства от 80 милиона, 
((Необходими двойно пове
че) за изграждане на пътя 
Суково — Звонци.

ВА
Председателят на Изпъл 

нителния съвет на ОС з 
Димитровград Горян Ве
лев казва, че през тези 

две години ще се реализи 
рат повечето програми. В 
областт3 на промишленото 
производство например, е 
запланувано да се извър
ши реконструкция и мо
дернизиране на кожара 
„Братство", която стопани 
сва в рамките на „Коте- 
кс". За целта ще бъдат 
изразходвани 150 милиона 
динара. Проектът е готов 
и средствата са обезпече
ни. Понастоящем се обез
печават средства (необхо
дими са 400 милиона) и 
се готви проект за изгра
ждане на тъкачен цех в 
Димитровград, който Ще 
стопаниова в рамките на 
„Нитекс" от Ниш. Дребно 
то пък стопанство, покрай 
другото, ще получи и един 
малък цех за производство 
на семеринзи. Същият ще 
бъде изграден в с- Оми- 
лЬвци.

В секретариата. освеч
секретаря Арсена Василе- 

заместник-секретаря 
Александър Тодоров, 
избрани и Симеон Драга
нов, Александър Петров и 
Любен Иванов.

ва и
са

отно-ноаи 
В. Б. М. Янев

ИЗХОД — И В ЖИВОТ
НОВЪДСТВОТО

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В СУРДУЛИЦА
Една от възможностите

за изход от 
общини Приети концепциите иа „Братство", 

„Мост" н „Другарче"
неразвитите 

димитровградча- 
ни виждат в развитието 
на селското стопанство, 
преди всичко на животно
въдството. Покрай доиз
граждането на овцеферма- 
та в Л истинско поле, 
ято се отглеждат 
4000 овце и 1000 кози и

На състоялото се засе
дание на Председателство 
то на ОК на ССТН на .16 

з т.м. в Сурдулица бяха ра
згледани, обсъдени и прие 

програмни

в ко- 
около В течение на 1983 

на общо 
атство"

годи-
във вестник ,.Бр 
са публикувани 

статии от Сурдулиш- 
‘ка община от всички об
ласти на обществения, сто 
папския и културния 
вот в общината. Изказано 
е задоволство, че „Вра-гст 
•во" изчерпателно

труд, отнооно основните'клетки на обществото.
която ще се увеличи 
1000 163 Вовце, запланувано е 
и доизграждането 
цеферхчата в Боровоко по
ле. От особено 
ще бъде и 
на ферма за

разискванията е 
тъкнато още, че в предето 
ятата година особено уда- 
рение трябва да се сложи 
ва 41)-годишнината на оз- 
-наменуване освобождеки 
ето от фашизма, както и, 
за постиженията на общи
ната през ^
°Д, а особено

из-на ов- ри концеп
ции на в-к „Братство", опи 
сани е „Мост" и жи-значемие 

изграждането детския 
„Другарче”. Ввестшж 

уводното изложение, кое
то поднесе директорът на 
Издателството и главен л 
отговорен редактор на в-к 
„Братство" Борис Костади 
нов и в разискванията бе 
изтъкнато, че изданията на 
Издателството 
Отговорили на обществени 
те изисквания за инфор
миране на майчин език з 
тази община.

отглеждане 
на 1000 ЮНЦИ в Сми лов око 
поле, както и доизгражда 
нето на кравефермата в 
Радейна, в която ще се 
отглеждат към 1000 
ви. В

В областта на инфра
структурата. която трябва 
да следи стопанското раз 
витие на общината е за
планувано 
на 110-киловолтов далеко
провод от Пирот до Дими 
тровград. 
през тази година ще полу 
чат ток и селата Било и 
Прача, с което ще прик-

е инфор 
по-важ- 

общината 
през изтеклата година. То
ва обаче не

одирало за всички 
НИ събития в

'и зтекл ия пери- 
от районни

те центрове Божица и 
Клисура, ,къдеТо живее 
оългарска народност. Съшо 
тана трябва жанрово да 
е Разнообрази и обораги 

съдържанието на

изграждането означава, че 
ве може още по-обстойно 
да се пише, като при 
ва основни извори на 
формации не бъдат • 
обществените форуми, но 
и местните общности.' - 
ганизациите на сдружения

кра-
частния пън сектоо 

е запланувано изграждане 
то на 50 малки

то-напъдно саНай-вероятно овцефер. ин-
оди. само

Като опитни 
на прогреса, трудещите се

радетели вестни-ор- ка.
С. М.
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председателството
та АК'1ИВНОСТ В ПЪРВИЧНИ^1 ДИМИТРОВГРАД ЗА ИЗБОРНА
__ ЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПИВОД ЗА КРИТИЧЕСКА ОЦЕНКА
«ЙЯГ И ИЗБ0РНИ АКТИВНОСТИ --

ОБЩИНА °СА НА ЗАЕТОСТТА В ВОСИЛЕГРАДСКА

Незачитане на обще
ствените договориДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ И

На съвместно заседание 
на Цощинмсия комитет и 
кадровата комисия при Об 
Щиномия комитет :на СКС 
е Димитровград, на 
т®- бе направен 
на предизборната и избор 
на активност в първичните 
организации на Съюза на 
комунистите в общината. 
'-^Цепката г 
вност е проведена 
Успешно и 
вения план.

Вге

XIIIV т^онгрес на СЮК и 
АХ конгрес на СКС, ггро- 
Цесът на диференциацията 
нма засилен темп. Това 
же да се види от числото 
но новоприетите 
ве и приложените идейно- 
политически мерки 
юза на комунистите- 

По дреме на предизбор
ните събрания и след тсчва

вата комисия не са дали 
съгласието см.

Имайки предвид, че из 
борната активност в пър
вичните партийни 
зации бе повод за крити
чески и всестранен 
лиз на постигнатите 
зултати във всяка конкре 
тна среда, удобен момент 
да се забележат

ДОБИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТИ 
ЩАВАТ МНОГО.

вече

мо12
органианализ члено- ТРУ- 

НЕ ОБЕ-ана-в Съ. Ре-
С години наред

приемането на стажанти, 
и въобще приемането 
нови работници в Босиле
град ока община не върви 
с желан

въпрос излишно е да се 
говори. Още повече ако 
се има предвид, че с при
емането на стажанти, От 
една страна частично се 
намалява броят на незае
тите лица, а от друга тру 
довите организации и общ 
ности подобряват кадрова 
та си структура. Има още 
един въпрос във връзка с 
това: защо основните и 
трудови организации и оо 
вдости незачитат собстве 
ните си подписи 
сложили върху

е, че тази акти актуалтвърде 
според подгот

на

Поради несъществуване на условия за рабо 
та (малко членове на СК) закриват се първич
ните организации в село Дреговита, в трудова
та организация ,Днгропромет” и Самоуправи- 
телната общност за обществени дейности. Кому 
нистите от тези организации занапред Ще Дей
ствуват в първичните организации на соло Пога- 
ново, осн!овното училище в Димитровград, район 
ните организации на I и Ш район в Димитров
град и в сеДо Градини.

Тъй като предстоят избори за членове на 
Общинският комитет на СКС, на заседанието 
на Председателството е оформена работна гру
па, която да подготви отчет за работа на об
щинския йомитет- Групата съчиняват Крум 
Величков, Васил Ранчев и секретарят на Пред
седателството Иван Денчев.

темп. Именно, 
трудовите организации и 
общности, по един или

всички първични оо 
га низ а ции на Съюза 
комунистите в 
за изминалия 
период е направен крити
чески

на
докладите
двугодишен друг начин, затварят вра

тите пред младите работ
ници специалисти, от 
които някои и по няколко 
години
В потвърждение на факта 
е, че през 1983 година са-

анализ. Изходни то 
чки в критическото обсъ 
ждане на досегашната ра 
бота са били

търпеливо чакат.
осъществява 

нето на задачите и стано 
витата, произлизащи 
конгресните решения и ор 
гените на Съюза на кому
нистите. Най-много е рази 
сквано
ването на стабилизационни 
те задачи и Дългосрочна
та програма по икономиче 
ска стабилизация- На съб 
ракията откровено и дос
та конкретно е разисква
но за субективните слабо 
сти и търсени са подходя 
ши решения 
Както изтъкна в уводното

, които са 
Обществе

ните договори и самоупра 
вителните споразумения 
по настаняването на ста
жанти?

мо неколко организации 
са изпълнили тази обще
ствена задача. От общо 
46 стажанти, колкото спо 
Ред Закона за трудови от
ношения и Обществения 
договор на Междуобщин- 
оката регионална общност 
в Лесковац, е тРябвало да 
бгдат приети през 1983, 
година, приети са само 17, 
от които по четирма в 
Автотранспортната 
низация и Горската 
ция-

от

върху осъществя
Сега, когато са измина

ли всички срокове за при
емане на стажанти, ин
спекцията по труда към 
сб-щинската скупщина ще 
потърси наказание за оне 
зи организации които не 
са изпълнили задължения
та си. Обаче, с това най- 
малко се разрешава въпро 
са на незаетите лица.

Във връзка това в Босиле 
градска община още един 
въпрос заслужава внима
ние. Става дума за изказва 
не на годишна потреба за но 
вл работници и стажанти, 
в основните и трудови ор
ганизации 
през настоящата година. 
Именно, до края на .мина
лата година трудовите ор
ганизации и общности са 
били дължни на СОИ по 
заемане на работа да из
кажат потребите си за но
ви работници през насто
ящата година. Досега, та
зи също така обществена 
задача са изпълнили само 
16 организации и общнос
ти, докаго останалите 14 
все още мълчат. Въпро
са .т е °ще по-болезнен, ако 
се има предвид, че меж
ду тези които не са из
вършила! това задължение 
са организациите от сто
панската дейност 
мо там къАето трябва да 
се създава дохода и ко
ито трябва да бъдат носи
тели на развитието на Бо 
силеградска община: (,.Сло 
га",„ Услуга", „Напредък", 
„Изградня", Цехът за пре 
работка на. овощмя и зе
ленчук, Фабриката за про 
нзводство на чорапи, Квар 
новата единица и пр.)

Няма съмнение, че и 
единият и другият въпрос 
заслужават внимание. За- 
щото, над 1000 души се, 
намират на списъка на не
заетите в СОИ по заема
ше на работа.

изборите, 
от.овични организации са 
спазени критериите отна 
сявги се до избора на сек 
ретари и секретариати, с 
изключение на първичната 
организация в „Градил", 
където за секретар е из
бран кандидат, за когото 
Председателството и кадро

ните проблеми и утвърдят 
■конкретните задачи и на 
соки за по-нататъшна ак
тивност на членовете па 
СК в следващия двугоди 
шен период, сега е най-ва
жното Утвърдените задачи 
във всяка среда, на всяко 
място, от всеки комунист, 
непоколебимо да
ществяват-

във всички

орга-
сек-

за същите.

изложение Иван Денчев. 
секретар на председателст 
вото, в повечето първични 
организации, особено след

За небрежното и неза
конно отношение на тру
довите
щности към този належащ

организации и об-се осъ-А. Т.
ц°а□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ааппппппппппппппппппппг|п

° ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД 0§СУРДУЛИЦА вв §Общ събор на общината - общностиЗапочна с работа 

политическата 

школа на ОК на СК

II
о ]§ Днес в Димитровград ще се проведе общ 
3 събор на общината. Пред Делегатите на общин- 

сната енупщина, обществено-политическите ор- “ 
ганизации, представители на сдружения тРУД и § 
самоуправителните общности на интересите на 

о дневен ред 1це се намери Резолюцията пю осъ- 
§ ществяване на обществения план на общината

през настоящата година. Ще бъде взето и реше § 
ние за тазгодишния бюджет на общината.

А. Т.
заа□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аоао□□□□ооааоосш□□□□□□□□□□□□сш□□асюоаааа

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В 
СУРДУЛИЦА ЗА СЕИТБАТА

§ §!§
8
8 38

8
88
83 8

С цел да издигне идей- 
ослособ

та, разделена в шест 
матични цикъла.

те
но-по л итическото 
яване и марксическото об 
разование на 
на Съюза на комунистите 
тези дни започна школува 
нето на петия випуск 
политическата школа

За курсисти са избрани 
членове на СК според 
че утвърдените критерии. 
Между гях има 
па ръководствата па първи 
чнитс организации на СК,
Съюза на синдикатите, Сь 
юза на младежта, саииоуи- 
рави телците органи, 
гациите и т-н.

Необходими максимални усилиячленството
ве

Председателството на Членовете на Председа- 
ОК на ССТН в Сурдулица телството обсъДнха и нз 
на 16 ч-м. раенюнва за реа 
визираното на есенната сс 
итба в общината кач-о под 
черта, чс 30 па сто от за 
плануваните 303 ха все 
още не са засеяни о есен 
ни юулчури. Затова- об- 
щесгвеночгол I 1тичесните 

сили и селскостопанските 
организации в общината и 
занапред трябва да водят 
организирана акция и не
изпълненият план да се 
,/компенсира” през проле 
тната сеитба, за чието ус 
пешно реализиране с1Дно 
чана трябва да се поло
жат максимални усилия 
— е заключение на Прад 
сещате лството.

членовена
тътна

люпенията и допълненията 
на системата за напояване 
лМасурншно поле” — про 
акт на , .Морава II”. Пок 
рай другото, целокупните 
площи 'В системата не ще 
бъдат 530, а се увеличат 
на 600 ха. Капнталовложе 
нията за камасация, 
раждане на пътшца, докле 
ма за изсушаване, накто и 
за изграждане на оистема 
та за напояване ще 
лизат на около 1,9 милиар 
да динара. Изграждането.1 
на оисчюмата за напояване 
ще започне през март, а 
се очаква да

Общинския комитет на 
СК в Сурдулица. Първата 
беседа на тема: ,,Акчуал- 
ните въпроси на 
политическото и маркси- 

образование в Счдр-

Деле
идейно-

За директор на шнолата 
избран Драган Ристич, 

секретар на Самоупрагеиче 
лната общност на интере
сите за основно 
вание, а за 
на съвета на школата Лю 
биша Попович, пршюдава- 
ч'ел в образователния цен
тър „Йосип Броз Тито” в 
Сурдулица.

чеоко 
за на екомунистите и пре 

СК” пзг
дстоящите задачи на

Слаиолюб Маринко 
на Об

образо-изнесе
вич, председател 
щинения комитет на

председател
ВЪЗСК.

Инак 40 курсисти в те- 
преДстоящите 

овладеят
чение па 
пет месеца ще принлючи

нъм края на годината.обмена и съдържа
на шнола

доста 
телна програма С. М. м. я.В. Б.
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„ГАЛЕНИКА" 1РЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ БАЛАНС

ТЪКАЧНИЯ ЦЕХ „8 МАЙ" В ДИМИТРОВГРАДВ Увеличение на 

производството
ПРОИЗВОДСТВОТО ЩЕ СЕ

Не искат увеличение на стацтните основи?
но е, че събранието не е 
подготвено па съответното 
раюнище, а със сигурност 

че езикът на циф 
нак-убодител ния т

нансиране на тРУДОвата об 
щност. Този процент през 
настоящата година ще Оь 
ие намален и ще възлиза 
38 на сто.

Ано се надникне в спи
съка на личните доходи за 
11-те месеца на изтеклата 

забележи, 
Слаязпца Си

Неотдавна в тъкачния 
цех „8 май" към трудова 
та организация ,,Услуга" 
в Димитровград се проведе 
общо събрание на заетите 
е този цех. На дневен ред 
-между другото бяха пла 
нът за 1984 година и уве 
личение на стартните ос 
(Лоши на работниците. И 
докато за плана заетите 
разискваха близо час и по 
ловина, за предложението 
да се увеличат стартните 
основи гласуваха само два 
ма—трима работника.

• ПРЕЗ 1984 
УВЕЛИЧИ ДВА ПЪТИ

ХИМН
се знае, 
рите е
език. Оопон това от 
що 125 заети в този цех, 
на събранието лрисъству- 
ваха само 64 души, а в мо 
мента, когат0 трябваше да

- ЩМкМШШ

достигне сУм° 220 милио
на динара,

Производството в_
фабрика ,,25 май' а ма чужде- 

пазари на сгойоб- чесната 
в Сурдулица, стопанисза- 
ща в състава на „Галени
ка” — Земун, през деке
мври м. г. бележи реко
рд. Произведени са общо 
1314 тена минерална въл- 

отношение

странните 
ност от 119,2 милиона ди
нара. Сбщо прг;> годината 
тпябва да 
продукция на 
на динара. Минерална е'ьл 

се изнася на паза- 
в Италия, Франция, 

Най-голямо

година ще се 
че тъкачната

реализира 
45-/' милио

•'■с

на щена, което по 
на същия месец на ире- 

24,35
рито
ГДР и ГФР. 
количество ще бъде изне- 

на пазара във Фран-

II дишната година е с 
на сто повече. Това уве- 
личие на физическия обем 
на производството благо
приятно се е отразило и 
върху финансовите резул
тати. Само през тозичме- 
сец е реализирана продук 
ция па стойност от 
36 740 000 динара.

Такова увеличение е 
резултат преди всичко на 
износ в Германската демо 
кратична република — 
около 760 тона по твърде 
изгодни цени. Стойността

ЙЙ8
сено
ция — над 5 хиляди тона, 
сетне в Италия и други 
страни. Стойността на из 
носа ще достигне сума от 
8 хиляди долара.

Такова производство ще 
се реализира бла

ЩНаистина Зг-предложение 
то на работническия: 
вет бе толкова неясно и 
неподнрепено с факти, та-

съ.

>ка че заетите не можеха 
да видят какво е това уве 
личение. Не помогнаха и 
допълнителните пояснения 
па финансовия и директора 
на тъкачния цех. А според 
предложението на работни 
чеокия съвет стартните 
основи е трябвало да се 
увеличат около 2,5 пъти, 
така че токачките вместо 
3060 биха имали 7680, ше 
фът на производството 
12 610 и директорът 15 170 
динара.

Въпреки че стартните 
основи в този цех са твър 
де ниски, основната при
чина, че не е прието пред 
ложението е разликата ме 
жду режийния персонал 
и производствените рабо 
тници. Струва ни се, че 
и осведомеността на ра
ботниците е недостатъчна. 
Защото този цех, като най- 
успешен през 1983 година, 
е отделял 51 на сто за фи

, 7 \
може да 
годарение, че ще бъде пу 
сната в производство вто
ра поточна линия, чиято 
мощност е около 16 
ди тона годишно. За 
сгрояване на новата линия 
са изразходвани 240 мили
она динара капиталовложе 
ния- Също така ще бъде 
реконст руирана и първата.

рекон-

т№№•ш 9' щЛ 4:Ш хиля-9
по

Ог общото събрание в тъкачни# цех „8 май”
на изнесената продукция 
възлиза 23,3 милиона дина 
ра, а реализацията в тази 
основна организация нл 
сдружения труд през де 
кември м. г. достига су
ма От около 39,4 милиона, 
което е за 2,16 пъти по
вече в сравнение със сред 
ната реализация през ос
таналите единадесет месе
ца на годината.

Инак физическият обем 
на производството 
изтеклата година възлиза 
на 10 309 тона, 
с 12,6 повече в сравнение 
с предишната година. С 
плана за настоящата го
дина пък се предвижда 
Рязко увеличение. Общо 
тРябва да бъдат произве
дени около 20 хиляди то
на, от които- 8 хиляди то
на ще бъдат пласирани на 
чуждестранни пазари, а 
останалото количество ще 
се изразходва за домашни 
потребности. С други ду
ми, през настоящата годи
на ще бъде произведено 
двойно по-голямо количес 
тво в сравнение с ланн 
Стойността на продукция
та, която ще се реализира 
на пазара в страната ще

се гласува предложението 
останаха само 40 души.

Прибавим ли към това и 
факта, че мандатът на са 
лгоуправителния работииче 
ски контрол е изтекъл 
преди една година, а нов 
още не е избран, налага 
се комунистите и членове 
те на синдикалната орга 
низация, в предстоящия пе 
риод да раздвижат дейно 
стта си и да се захванат 
с решаването на належа
щите въпроси, един от ко 
ито е и увеличението на

мова е имала среден ли
чен доход 12 285 700 дина
ра, а магазвнеРът на су
ровини. който има по-ви
сока стартна основа — 
10 131 300 динара. Главни 
ят майстор—ръководител 
Злата Георгиева е имала 
9 311 300, другият главен 
майстор 11 692 300 дина
ра, въпреки че също са 
имали далеч почвисоки 
стартни основи от тъкач- 
ките. През същия период 
директорът на цеха е по
лучил 18 721 400 динара.

Тези факти никой не 
съобщи на събранието. Яс

тиния, за чиято 
струкция ще бъдат израз 
ходвани около 40 милиона
цшара.

За отбелязване е, че ,Л‘а 
ле»:ика” — ООСТ „25 май" 
в Сурдллица върши изсле 
двания на неметали на те
риторията на Църнотрав, 
ска община. Открити са 
залежи на метадиабаз, ко
йто успешно ще замести 
кокс. Засега са открити 
залежи за двадесетгодиш
на експлоатация, а след 
откриването на находище
то тук ще бъдат трудоус
троени тридесетина ра
ботници.

С неплатената продук 
ция след деветмесечието

през

което е
стартните основи.

А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Автотранспортът през настоящата година
и увеличеното производст
во през декември в „Гале
ника” считат, че ще бъдат 
погасени загубите от де
ветмесечието на минала
та година и че тази сур- 
дулишка фабрика 1983 го
дина ще приключи с по
ложителни делови РезуЛ| 
тати.

Изтеклата 1983 година 
за „Автотранспорта” в Бо 
силеград, бе година на 
ежедневна проверка на 
трудовите задачи на все
ки зает. Често и прекомер 
но увеличение цените на 
горивото, маслото, автогу 
мите, при това и техния 
недостиг, резервните час
ти и пр., бяха все по-чес 
ти спирачки за реализира 
нето на заплануваните де 
лосви задачи. Но въпреки 
това, заплануваният в нача 
лото на 1983 година общ 
доход от 136 100 000 ди
нара се очаква да бъде 
преизпълнен с около 19 
на сто и да възлезне на 
162 500 000 динара, дохо
дът с 12 на сто, а чистият 
доход с 5 на сто. Заплану 
вано е да бъдат превезени 
около 850 000 пътници и 
около 50 хиляди тона раз-

Може би, само авторемон 
тната работилница 
да реализира цялостно Своя 
годишен план.

Осъществените плано
ви задача в Автотранспо 
ота са още по-убедителни 
ако се има предвид, че 
са осъществени при наис
тина трудни условия на 
стопанисване. От общо '27 
товарни камиона през го
дината са ползувани 23. а 
от 31 рейса, колкото има г 
сега в изправно състояние 
са само 25. Причината за 
това е в недостиг на авро 
гуми.

лезне нанад 10 000 динара.
През настоящата годи

на в „Автотранопорта” в 
Босилеград запланувано е 
и възобнавяне на автомо
билния парк. През година 
та ще бъдат набавени 3 
шови рейса и 4 товарни ка 
миона на стойност от око 
ло 14 500 000 динара. Пок 
рай това ще се разшири и 
модернизира авторемонт
ната работилница, за кое 
то са обезпечени около 15 
милиона динара.

Няма съмнение, че пла 
новите задачи в ,Автотран 
спорта” в Босилеград са 
достатъчно амбициозни, и 
че за реализирането им е 
необходима далеч 
ма трудова дисциплина, от 
говориоср в работата и 
по-добра и съдържателна 

работата. 
При това задачите от Дьл 
госрочната програма ло 
икономическа 
ция всички тРябва да имах 
в преден план.

няма

Ст. Н.

ИЗ ООСТ „5 СЕПТЕМБАР”
..... _ „ .. <м '\1' ' 1

Планът за износа преизпълнен
)} : ::А

Основната организация на сдружения труд 
„5 септембар” в Сурдулица, стопанисваща 
става на автомобилните заводи „Дървена заста
ва” от Крагуевац, преизпълни

В настоящата година 
„Автотранспорта” в Боси
леград планира увеличение 
от 20 до 30 на сто. При 
това запланувано е общият 
доход да възлезне на око 
ло 204 800 000

в Съ,

ПО-ГОЛя плана за износ 
през 1983 година. Именно за потребностите на 
Волжките автомобилни заводи (ВАЗ) от СССР 
са доставени 120 440 13 ГМ микромотори 
дители. Стойността на този износ 
около

охла-динара, до
ходът на около 42 000 ди 
нара, а чистият доход

33 000 динара. Запла
нувано е средният личен 
доход да бъде увеличен с 
26 на

ооганизация в възлиза на
три милиона долара. Според плана и 

договорите през настоящата година тази сур- 
дулишка стопанска организация на същите за
води трябва да достави 110 хиляди микромото
ри от същия тип.

лични стоки и материали 
също така ще бъдат цялос 
тно реализирани. Подобно 
е и с реализирането на пла 
на на

нанад стабилиза-

бензиностанцията. Ст. II.сто и същият да въз М. Я.
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Старите изкушения
Н ачинът ПО който бяха 

менците на

гдгв.ггл-яг
на валутните законоприппи^яни6 рила1анст° извлича заключението, че множеството 
женият трвдЛе нГе^ въ^Х °ДРУ ИЗНуДеНИ Р“я °т ™™а г°'

даЪнеВппт,8Гя ®ъзпРоизвоДстн0Н|Ите Цялости, ТИва и положителен 
' начшъо™ . ^ АРУШ хаРактериетики за нещо друго, а то поради
кпт^п новата година — потвърждават цена, с която тези резултати са
оКтомвпИйско° ПК3та На Л1И,Налогод 1[шното Днес е вече напълно ясно, че главният
СЮК чръ п рн° засеАание на ЦК на цех платиха трудовите хора, чиито реални ли 
е*тич-1 ’ гт-т- * ; *ази година ”ще льржим чни доходи само в миналата година намаля
нг» гмпо иса 1 Те -Те изга1ти • ^ действител ха с твърде високите 12 процента. Броят па 

, ще не е изсъхнало мастилото на тексто заетите нарастна в обществения сектор с об 
ете на приетите законолредписания, а вече що 2 на сте, а производителността намаля с 

се явяват толкова силни отпори, че Съюзни- 3,4 процента. Изправени пред този факт де- 
ят изпълнителен съвет бе принуден да зало легатите в Скупщината на СФРЮ приеха ста 
жи целия си авторитет за да отбрани отдел- новището, че личните доходи са Стигнал1и до 
ни .мерки, за които счита че са неизоежно границата на социалната издържливост. С 
предисловие, щото в такива реални обстоятел това е .много казано. Икономически гледано, 
ства да се създаде нужният отдих за подго- споменатите резултати сз свързани и с ре- 
товката на по-комплектни предложения

нетната политика от цените, същата от раз
пределението на дохода и на разпределение 
то на личните доходи според труда, след то
ва от данъчната система и социалната поли 
г/жа, от инфлацията и стандарта, от позици 
ята на работника в разполагането с дохода, 
от самоуправлението. Преместването на 
но звено търси 
които само синхронизирани и отговарящи на 
Дългосрочната програма по 
стабилизация може да дадат положителен ре 
зултат.

1984

не
от

за дина могат да останат като трайна лерспек 
опит. Ако не заради ед~

цяла редица други мерки,твърде високата 
платени. икономическа

Но, било би прекалено упорито и неве- 
жно да се вярва в това, че и най-съвършени- 
ят „колет” на мерки може само по себе да 
извлече обществото от икономическата кри 
за. Обективните противоречия са твърде го 
леми и дълбоки. Те раждат твърде различни 
и противоположни интереси, които все по- 
трудно самоуправително се съгласуват. От 
друга страна, работникът не е станал субект 
в решаването; 
е в ръцете на бюрокрацията и етатистичео- 
ните сили. В тоя смисъл икономическата 
билизация и укрепването на самоуправление 
то са единствен процес, който между друго 
то означава, че програмата по стабилизация 
та не може да се осъществи без облягаме 
върху работническата класа. Тя, чрез само
управлението, трябва обезателно да стане 
активен участник в изнамирането и провел; 
дането на решенията.

за кордната инфлация и обезценяването на на- обществената сила предимноосъществяване на приетата програма по ико 
нолгическа стабилизация- ционалната валута.

ста
К„лко„ постищато . Ск„с С ^"тИ&гГ ^2

труд, подти?ква потребителската логика 
и приходите без труд. Изправени пред въз
можността, че същата рязко да се повиши 
след необходимите промени на някои цени

щината на СФРЮ, е твърде важно, и кол- 
кото е същото охрабрение за оперативните 
носители на икономическата политика, мно
жество изкушения остават. Защото задачата 
е твърде амбициозно утвърдена като „кон
солидация на стопанството и съвкупните от
ношения в нашата икономика върху курса на 
по-нататъшното развитие на самоуправлени
ето в условията на действуване на обектив
ните икономически закономерности пазарни 
те .критерии и нормализация на условията на 
развитието и за онези структуратни промени 
в нашето стопанство, които ше се осъществ 
яват във втората фаза на провеждането на 
Дългосрочната програма по 
стабилизация” (М. Планинц).

на енергията, транспорта, суровините — ко
ето всъщност е икономически инструмент, 
който посочва на преструктуиране на стопан 
..-ото в смисъл на програмата по стабили
зацията — Съюзният изпълнителен съвет за 
мрази цените за шест месеца. Дилемата е 
тежка: или по-нататъшно увеличение на ин

Л огично е да се заключи, че програмата 
трябва да бъде цялостна и са 

мо като такава .може да бъде основа за мо
билизация на работническата класа чрез са
моуправлението. Яоният и конкретен план 
на мерките л промените, върху курса на об
ществено-икономическата стабилизация, въ 
одушевени от класовите интереси на трудо
вите хора може да прерастне в движение, в 
оила която ще омаже всички препятствия- 
А това може да стане при по-ещинна актив
ност на СЮК във всички негови ръковод
ства н организации. Само такова единство 
води към Деоготворни акции вместо словес
ните инструкции, към революционни проме
ни вместо политиката на ежедневния „кър
пеж". На този курс поне в СЮК не би тряб 
вало да и,ма дилеми. Защото пред него се на 
мира действително „един от най-тежките из 
пити" както и салгият СК утвърди. Може би 
и затова ония, които т°зи изпит не издържат 
би трябвало да се махнат и предоставят мя 
стото си на онези, които това знаят и -могат.

по промените
Флацията, или административна мярка с вси 
чки негативни последици, 
бе казано, ло-малнот° зло.

Избране е, както
икономическа

Почти е безпредметно да се критикуват 
танива отделни мероприятия, изнудени от 

йономическите резултати от миналата всекидневната реалност. Танива вероятно ще 
година, в зависимост от това как ще се има още. Това не е нито първото нито пос- 
разбират, биха могли да се наблюдават ледното изкушение. Като отдих да се на- 

и като добра стартова основа, за икономи- бере цялостният курс на стабилизацията, с-ь 
чеокото развитие в годината, която е пред щитс може да се разбере и приемат. При то 

Тези резултати наистина не са за под- ва трябва да се има предвид познатата оцен 
Намалението на дефицита на об- на, че времето не работи за стабилизацията

цялостната
чуждестранни дългове (и на програма, толково и по-тежко ще бъде осъ- 

главницата), което -връща Доне ществяването й- 
рието в кредитната способност на нашата
страна спряното намаляване на ироизводст- |\/| -иналох-одишният опит потвърди, че 
ео- о и на съвкупната стошшсна активност програмата по стабилизацията най-
— всичко което е постигнато в условията на пълно може да св осъществи цялостно,
Н- малсние на вноса и увеличението на изно- а не мярка по мярна. Не е възможно Да се 

__бсз съд,нение потвърждава упоритост- отдели, например, бюджетът и кредитно-мо-

нас-
ценя-ване.

150 милиона долара, редовното изплаща- — >колноТо но-дъл1х> се отлагащо
не на всички 
лихвата и на

УV.

В този РЕАГИРАЛИЯ ПО ПОВОД ЗАБЕЛЕЖ
КИТЕ НА НИН

• СПОРЪТ НЕ Е В ИНТЕРПРЕТА
ЦИЯТА

• КАКВО ПИШЕШЕ В НИН 
ТЕАТЪР

• МНОГОСТРАНЕН РЕДУКЦИОНИ- 
ЗЪМ II ВУЛГАРИЗАЦИЯ

(Д. Ч-аст-ч: „Колубарската битка", 
драматизация на Борислав Михайлович 
М-пхиз, режисьор Ареоние йованович, 
Югославски драматичен театър, Бел
град)



2 Комунист
РЕАГИРАНИЯ

ПО ПОВОД ЗАБЕЛЕЖКИТЕ НА 
НИН

Спорът не 

е в интер 

претацията
дина, в което между другото се 

че Председателството еизбегнат бъдещитесинтез на които ще се 
по-новата кризи.

щта. Този документ е

ШгН и обратно”, нито аз, нито 'потвърждение на неговата водеща историческото място «а самоурр»

™у”нани“
нГ ни^аТка™омТиРдТбило™Гч лющпие^на^тоз^.конгрес" („д“е заТебе^вдл, з^рьглена общесгве- 
за.«ерил на НИН. Полемизирах с тият конгрес на СКЖ — докумен на цялрст съ.с собствени в^греш- 
едаа част на един единствен те- ги", Издателски център „Кому- ни закономерности. Самоуправи- 
кст на един отНИН-овите комен- нист”, Белград 1974, стр. 182). В телната система се дефинира ка- 
татори и за това казах мнението текста ои онази част, която НИН г0 преходен етап от капитализма,
си. Нима е точно, че тази част не е публикувал) цитирах и Реди- през началната фаза на социали-
на Рабреновичевия доклад за съ,- ца други документи от Десетия зъма, към асоциацията свободни- 
вещанието на икономистите в Опа конгрес на СЮК, които се позо- ге производители. То не е изграж
тия е основа на редакторската по- вават на Платформата. дано на своя основа, но съдържа
литика на НИН? Заоцот° реагирах на нападение елементи на буржоаското оощест-

След това, НИН шца: защо то на Платформата? — затова, че во и на с°циализъ.ма. А това зна- 
и на кого днес е необходимо пое- Платформата е резултат на идей- чи и стоково ^паричните отношения 
торно’ да ее раздвижва полемика ночюлмтичеоката победа на Съюза не са неговата цел, нито е исто- 
за Платформата на Десетия кон- на комуниоите в разплатата с ета 
грес на СЮК (1973 год.) и съпос- тистическия и технократичеоки 
тавя с Дългосрочната програма по концепт на обществен о-изкономи- от текста на

стабилизация (1983 чесните отношения. Защот° смя- оплождане „на обществения капи 
когато е нужно та, че в нея се съдържат всички гал". Задача на социалистическо- 

програмата колкото е възможно основни определения, които се го самоуправление е преодолява- 
по-последователно да се провеж- намират и в Конституцията на не елементите на буржоазното об 
да? Въпросът е отправен до мен, СФРЮ от 1974 година и в Зако- щество (не веднага и не за^ един 
макар че Рабренович противопо- на на сдружения труд- С „погреб ден), а не на тяхното възобновя- 
ставяше Платформата на Дълго- ването” на платформата се изплъ.. 
срочната програма, а не аз. Твър- зва идейната основа и на Консти- 
дех обратното, че между Плат- туцията и на Закона на сдруже- 
формата и Дългосрочната програ- ния труд, а с това тогава се от

крива и пътят на радикалните про 
производствените и обще-

казва,
особено посочило на оценките ^ 
Дългосрочната програма по стаби- 

оощество

в

лизацията, че нашето 
може успешно да преодолее сега 
шните трудности и сложните ико 
номически проблеми само чрез по 
следователно осъществяване на с 
Конституцията утвърдената 
ция на работника в сдружения 
труд- „Тази оценка", 
съобщението, „показва

пози-

казва се в
направле

ние на акцията, която трябва да 
бъде насочена към създаване

за по-бързо и по-стабил- 
развитие, но и на

на
условия 
но материално 
по-нататъшното развитие на само- 

общ ествен о -и кон оупр а вите л ните 
мически отношения и към тях 
приспособените отношения на по
литическата демокрация.

Изхождайки от тази оценка, 
-.-едседателството на ЦК на СЮд 

подчеРта, че с Конституцията л 
Закона за сдружения труд са осъ
ществени нормативно-институци
онални предпоставки за развитие
то и укрепването на соцпапистиче 
скот0 самоуправително производ
ствено отношение, чието съдържа 
ние съчинява и демократическо до 
говаряне на работниците за усло 
вията, средствата и резултатите 
на труда. Върху тази основа се 
развива и системата на социалис
тическото самоуправление”.

Все пак, след всичко това, съ 
ществено недоразумение не е в 
оценките на отделните докумен
ти, пък нито в тяхното интерпре
тиране, но в изходните станови 
ща на критиката на обществената 
практика на социалистическото са
моуправление. Защот°, едно е ако 
тази практика критикува с наме
рението да се подтикнат и уоко- 
Рят процесите, в които самоупра 
В1ителната сисема е инструмент за 
осъществяването на интересите и 
целите на работническата класа. 
Друго е ако целта на самоуправ
лението се идентифицира с вели
чината на профитния размер. Вто
рото е само епигонство на консер 
вативните буржоазни икономичес
ки школи, което при нас би въз
обновявало техно-бюрократическия 
монопол, а производителя подтик
нало и върнало в наемно отноше
ние.

рическа задача на работническа
та класа (както това произлиза 

Джекич) по-бързо
икономическа 
год.) по време,

ване.
Дефинициите на социалисти

ческото самоуправление като пре 
ходен етап към асоциациите на сво 
бедните производители , влезе и 
в документите на Десетия кон
грес на СЮК. Намира се и в Ти

ма няма съществена разлика.
Прави ми се забележка, че не мени в 

се позовавам, например, на Резо- отвените отношения- 
люцията .на Десетия конгрес, а на Съществува тук още нещо 
Платформата. В този въпрос се но това вече принадлежи на он 
съдържа становището на Рабрено ва, в коет° не се съгласяваме. М. 
вич, с к°ето полемизирах, че Де- Джекич и по-нататък набляга на 
сетият конгрес на СЮК почти из- различията между Дългосрочната 
цяло е отхвърлил определенията програма, и казва: „Същинска раз 
от Платформата. А това, просто, лика е, струва ни се в това, че з 
не е точно. В Резолюцията на Де- нашия живот влезе 
сетия конгрес на СЮК „Борба за че социалистическото самоуправи- 
по-нататъшно изграждане на соци телно производствено отношение е 
алистическото самоуправление и осъществено, пък с този факт, ка 
задачите -на Съюза на югославски- то безспорен, се разчитало при 
те' комунисти дословно пише: теоретическото, слей това и пра 
„Със засилената активност на Съ- ктическото изграждане на иконо- 
юза на югославските комунисти миката, обоснована върху юоциали 
са обезпечени условията в Плат- етическото и самоуправително съз 
формата за подготовката на стано наше. Жал ми е, че съм прину- 
вищата и решенията на Десетия ден на М. Джекич повторно да ка 

; конгрес на СЮК да се дадат яс- жа, че и това е точно. Платфор- 
ни оценки за изминатия път, по- мата възникна след обществените 
нататък развият и актуализират вълнения. В това време се гово- 

' основните програмни становища на реше за обществената криза. Ни- 
Съюза на комунистите и дефини- кому тогава не падна на ум да 
рат направленията на неговата твърди как е осъществено ооциали 
идейно-политическа борба и зк- етическото самоуправително про

изводствено отношение. Търсеха 
Публичното обсъждане в СЮК се решения за промяна на произ- 

и в обществото подкрепи и по- водствените отношения и възста- 
твърди становищата в Платформа новяване на такива, с помощта на

товия доклад и в тук вече цити
раната резолюция.

Не се съгласяваме и в след
ното: Рабренович твърди, а от 
Джегаичевия текст това произти
ча, че производствените отноше
ния, както саописани в Платфор
мата, сме осъществили в измина
лото десетилетие, и че това 
причината за нашата сегашна кри 
за. Аз мисля обратно — в криза 
сме. защото не спряхме онези про 
цеои, ко)Ито искахме , да спрем, че 
не е осъществено онова, което пи
ше в Платформата м документите 
на Десетия конгрес на СЮК, в 
Конституцията и Закона на сдру
жения труд. Затова в Дългосроч
ната програма по икономическата 
стабилизация не виждаме отрича
не на Платформата за подготовка 
на становища и решенията на Де
сетия конгрес на СЮК, на нейна
та реафирмация.

Потвърждение на такова свое 
становище намерих и в съобще
нието на Председателството на 
ЦК на СЮК за заседанието, 
тояло се на 27 декември 1983

0-

поставката,
е

Всеки от нас има 
критикува 
ческите отношения, но и отговор
ност за становищата, 
стъпва.

праово да 
обществ ено -икон ом-иция-

които за-със-
Владимир Слийепчевичго-



Комунист 3
Какво 

пишеше 

в НИН

са опасностите в „Реставрацията 
на капитализма у нас, повече на 
ЛРу™ страни (на държавно-социа
листическото или груповособстве- 
ническото)-. Сяед 
„Кратко 
«ласа в

Разбъркани категориитова твърди: 
казано, работническата 

класическия капитализъм 
— привеждаме
упростен.о —

„Комунист'’ в брой, 1397 от 1 януари 1984 година обявява 
беседата с Ми тя Вибичич, член на Председателството на ЦК на 
СЮК под заглавие „Националният въпрос изисква нов замах вър
ху самоупрадзителна основа”. Това е повод да се спра върху ня
кои несполучливи формулации в изложението на М. Рибичич.

Желая преди всичко да кажа, че съм един от онези, които 
много ценят прозррливата и мъдрата мисъл на Митя Рибичич, чи- 
ито размишления са нестереотипни и интересни. Оттам някои

журнали стич ески
се намираше в нае 

отношение към отделния чо
век, притежателя на капитала. 13 
социализма „кагшталът Става об- 

НИН 11 ~ Ществен”, така че отношението
дина ое пуЪли^ванеЛ№№ 1983 ГО ТРябвало Аа се промени. Задър 
^аркоНадич У, текстът на «ало е името, променя се саой- 
улрав;гение" „ лп реалн°т0 сам0 ств°т0- Но, ако „общественият 
номика'' Оценя^айн РеНЗТа ИК° КаоИтая Не °е опложда по-бързо 
те разиоккямм Ни схоластични °т „капиталистическия капитал ’ 
папич спеимяЯ„ кризата V нас, с новото „капитал-отношение” не- 
от нат-иАт, На, преДУ1Ч>ежда|Ва *Ч° не е в ред и работническата 

„„на -офанаивною техно- класа не получава онова, за коо- 
еско и ДРебнобуржоазно съ. го се е борила”. В заключението 

е, което с право се назова- Джекич казва: „Ако 
ло идея на 
ление".

МНО

е
от неговите становища в споменатия разговор неприятно ме изне
надаха. Говорейки за новите качества в решаването на национал
ния въпрос, М. Рибичич с право изтъква, че нов замах трябва да 
се даде върху самоуправителна основа, което особено важи за 
Косово: „Сега оме против това там да бъде натиск да бихме пре
махнали изселването и всички ония горе-долу познати неща. Не
обходимо е да се потрудим повече да сторим в друга насока. 
Грябва да се даде алтернатива на тази нова коегзистенция ме
жду албаснкия народ и малцинствата в Косово” (подчертал Ж 
Дж.).

изтеклото де 
на наше-„реадното самоулрав- сетилетие не бе период

то несправяне с проблемите, не 
бихме имали икономическа криза, 

на критиката на иито тая Програма би била потре 
ето положение от становище- она. Полемизирали бихме 

то на „реалното самоуправление' ги работи”.
— пише по-«ататък Папич — „е 
че сме отишли предалече г 
питието на самоуправлението, 
ектирали системата

„Същността
Преди всичко, убеден съм че винаги трябва да бъдем про

тив натиск, които довеждат до насилствено изселване, а не само 
сега, както казва М. Рибичич. Натискът — историята ни учи за 
това — е винаги опак. А когато в демократическо самоуправител- 
но социалистическо общество .натиска получава такива широки 
размери, когато десетки хиляди хора се чувствуват безпомощни, 
тогава т°ва е застрашителен факт. Обаче, 
бъркането на термините „народ”, 
нашата политическа, пък и в научната терминология за сърбите, 
хърватите, словенците, македонците, черногорците и мюсюлмани
те е установено названието народ, относно нация, а за остана
лите народи и нации, чиято матица се намира извън югославска 
територия — народности, относно национално .малцинство. Според 
М. Рибичич в Косово живее „албански народ” и „малцинства” 
(което логично значи, че тази „малцинства” са сърбите, черногор
ците и другите национални малцинства). Наистина трудно е Да 
се повярва, че един авторитетен и отговорен партиен функционер 
да мисли така. Бях готов да вярвам, че М. Рибичич мисли на 
„мнозинство” и .малцинство”, като математически, а не полити
чески категории. Но, след споменатия 
„Впрочем, и самоуправлението променя малцинството в мнозинст
во, в националност”. Ако М. Рибичич „малцинството” и „мнозин
ството” е употребил като математически понятия, тогава не е 
ясно как самоуправлението може да превърне .малцинството 8

за дру-

В броя на НИН от 1 януари 1984 
година бе публикуван отговор на 
Жарко Папич под заглавие „Има 

че нещата затова не функкционн- ли истината смисъл”. След като 
рат, и че затова трябва — колко- Д ом а н тир а неистините от Джеки- 
го по-бързо толкова по-добре — чевия текст, че е съучаствувал з 
реалистически да 
зад ..

в раз- 
, про 

утопически,
много по спорно е 

„мнозинство”, „малцинство”. В
„изкопването” на Платформата, че 
в НИН открил противник, от ко- 

к0 гото трябва да защитава Платфор 
мата и Дългосрочната програма, 
че налага полемика за Платформа 
та и че не се позовава на Резо
люцията на Десетия кконгрес на 
СЮК, но на Платформата, Папич 
привежда: „Впрочем, главният и

се върнем на-

„Касае се за оная критика, 
Дългосрочната програма дод^., 

вява като „изневерена любов”, не
изпълнени очаквания от историче
ския хоризонт на „реалното само
управление

В този контекст Папич
опира върху текста на С. Рабрз- кореспондент не заради 
нович („Апатия в Опатия”, НИН, салга по себе си, но заради ней 
2/ Л1), в

се Отговорен редактор защитава своя
лъжата

цитат дословно пише:Дългосрочната ната роля, то ест заради разлика- 
между Платформата и Дълго- 

на срочната програма”. В края на

който
програма по иконолшчеоката .ста- та 
билизация се противопоставя I 
платформата за Десетия конгрес отговора Жарко Папич констати

ра: „Приказката, както виждаме,на СЮК (не посочвайки нито авто- мнозинство, как с развитието на самоуправлението може да се 
размножи малцинственият народ в мнозинство. Очевидно е, сле- 
следователно, че тези понятия не са употребени в математически, 
но в политически смисъл. А добавил! ли към това и становището 
на М. Рибичич, че превръщането на малцинството в мнозинство, 
в случая в Косово, всъщност превръщане в националност, тогава 
излиза че сегашните „малцинства” в Косово (сърбите, черногор
ците) с развитието на самоуправлението тепърва трябва да се 
изборят за статута си само на „националности”, но все още не 
и на нация.

се повтаря; не с доклада от „скъ
пите опатийски кръчми”, но с ге- 
сретизирането на М. Джекич. То
ва пък теоретизиране, конзистеи-

ра, нито заглавието на 
нито НИН). След като е цитира-

статията,

нето на конгресните документи 
показа, че Десетият конгрес на 
СЮК е приел и съществено и фор тно на метода на автора, се осно- 
рл!ално Платформата, той заключ вава на простата неистина, на ста- 
ва: „Тук се касае за нещо друго, новището, чс Платформата е 
за „конструкцията” на нашата по- чивала на тезиса за „осъществено 
нова история по начин на отхвъР- самоуправление, а че Дългосрочна 
ляне на основните определения на га програма се основава на „реа- 
СК, а от становището на актуал- 
ните интереси на все по-амбицио
зния технокритически либерали
зъм у нас".

В броя от 25 декември НИН 
текста „Защо се по- 

обявен

по-

лизт.м”. Ако е това разлика, то
гава оценката в доклада на С. Ра- Становището, че сърбите са „малцинство" в Косово (кое

то логично произтича от споменатата формулировна М. Рибичич; 
е толкова почпроблематично, че сърбите, както и останалите юго
славски народи, според никой политически критерий не могат Да 
бъдат „малцинство” вътре в югославското общество, особено не 
вътре в си°ята република СР Сърбия- Разбира се донолкото се съ
гласим, че САП Косово е в състава на СР Сърбия-

Вярвам, че тези неприемливи форму ли ровки са резултат на 
езикови недопзрсчоностн и термннояопически непрецизности. Ка
тегориите „народ” и „народност” са побъркани, а в случая на Ко
сово наопаки поставени. Трябва да се очаква, че и самият другар 
Мм тя Рибичич ще поясни този, свои становища, защото така 
запи те объркват и обезхрабрягаат.

брекович, че са касае за „две но 
две идеологии" е твър- 

«едостатъчна,
антики и
це мека и съвсем 

в тогава разликата е много ло-голя-
реагира и на 
требва Платформата”, 
„Комунист” и на този на ма. Сега нашият кандидат изправя 
Жарко Папич. Вече на първа стра- тази непотребност, разликата е на
шзЦраз°ябвГна: НиГи’'К<®'. *сФинираНа' тя се
Под това общо заглавие са обя- между ./идеализма и „материали- 
вени извадки от текста „Защо се зма”, което — припомням на Джо 
погребва Платформата” и отговора к,ич — ц много повече отколкото 
на главния и отговорен редактор разлината между „две политици”...

НИН Мирко Джекич под за- ____________ ___________________
„Живот между редовете”.

Т0КСТ

ДВИЖИ

па-

Живорад Джорджевнч
на
главие прости произволи. Донато същест 

.вуват определени общественоисто- 
рнчеоюи и политически реалности, 
тяхното неоснователно преимену
ване няма за последица само тео
ретическа конфузия, но и полити
чески пеяоности, недоразумения, 
пък и несъгледиши ефекти.

В една част на интервюто вие 
се застъпвате за това, че „на на
ционалния въпрос Да се даде нов 
замах върху самоуправителна 
нова”, да бихме постигнали ново 
качество. Това — казвате Вие — 

за Косово. „Сега

- Неоснователно 

преименуване
След като поканва Папич 

Слийепчевич да обяснят защо 
криват полемика за Платформата 
„когато вниманието на обществе
ността с посветено на осъщеютвя- 

Дъдгосрачната ирогра-ването на
ма", ДжеКМЧ Твърди, чс има раз
лики между нашите важни доку- Уважаеми другарю Рибичич, 
мс-нти, „покрай другото на линия- Винаги сцм Ви считал за чо- 

__ Дългосрочната веК| интелентуалец и партиен ръ
ководител, готов за откровен луб 

Затова В.и и пиша

блшупано в „Комунист” от 1 я1НУ- 
1984 година. Казвам пран по

вод, зшцото причините са много- 
бройнн, почти исегаздневни, а про 
изтичат от иекритичеоната и про
изволна употреба на определени 
категории. Категориите трябва до 
бъдат теоретически израз, понятия 
за действителните отношения, а па

ари
оста Платформата 

програма". личен диалог.
Посочвайки след това на об- ГО0а открито писмо посредством 

гтоятелството, че много лесно се органа на СЮК, комуто и двама-
_ „ ияггитап-огношонисчо, та лри!надлвЖ1тм. Пряк повод

разполага с иапитал с вашето интервю, яу-
Джекич констатира, че и

особено важи 
оме против това там да има на-

за (На 4-та стр)
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А Комунист
лирическо и лошо национално раз 
съиодаване в добро потребление.

Тази „стратегическа драма з 
две части" и с идейния си стожер 
и с театралната си и художест
вена анахронност представлява сви 
детелстио, почти документ, за 
отсъствието на наквато и да е стра 
тегия от страна на онези които 
на нея уж полагат право и с ко
ято, евентуално, един народ може 
само да отсита по своето славно 
минало, с чел, същевременно, до 
безкрайност да отсрочва да се из 
прави с лице нъм проблемите на 
идния век, към своите актуални 
исторически задачи и тяхната ци- 
вилизирана и социалистическа ди- 
мензия. Може би прекадено е ТРа 
гично, но за съжаление, жестоко 
точно!

ТЕАТЪР

Многостранен редунцноннзъм н вуягарнзация.
пълно с лоша иатетика, повишени 
тонове без покритие, повръхност- 
ност, отдавна надминати драматур 
гичеоки и релсисьорски решения. 
Най-лфатно, „Колубарска битка" е 
едно от яай-анахроничните теа
трални представления през послед 
ното десетилетие в Белград.

Така скроено и направено пре 
дставление, по-точно лоша подхо
дяща тържествена академия счи
та и на твърде ниското равнище 
на активиране на зрителите. Тра
гизмът и драматичността, сърната 
иното преценяване на художестве 
ното умение и инвенцията или, по- 
нрецизио, тяхното отсъствие се на 
домества със запаляиство, почти 
със стадионски национални страс
ти или палето това „философски 
Ои се казало, с „горделива радост 
на принадлежност” кдм нация или 
войска като към нещо крайно не
уместно и неиздиферепциран0- Та
ка направено представление наис
тина може да стане удобен мо
мент за неосъзнати национални 
празнения и вдъхновения с номпен 
сационни ефекти. Покрай казано
то, внимание и подозрение заслу
жава и факта, че това е още едно 

•сдетавление в така наречения, 
наистина разнообразен, мшштарис- 
тически окръг коготр съчиняват: 
„Военна тайна” и „Тайна на чер
ната ръка” на Л. Рнстович и сега 
„Колубарска битка”.

Всякак, касае се за възмож
но, но във всеки случай и за ле
гитимно четене на Чосичевата, а 
и всяка друга литература. Колу- 
барока битка" е пример как твор
ческото безоилие и политически
ят априоризъм на автора на дра
матизацията и режисурата в тър
сенето ма легитимация, която да 
прикрие това безсилие завършаза 
с илегитимно четене на литератур 
ния тенст и неговата лоша, а на 
места и обратана функционализа 
ция- С това тя е и типичен при
мер на пресъздаване на лошо по-

ДОБРИЦА ЧОСИЧ „КОЛУБАРСКА БИТКА”, ДРАМАТИЗАЦШ 
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ РЕЖИСЬОР АРСЕНИЕ ИОВАНОВИЧ 
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР, ' БЕЛГРАД

зи многостранен редукционизъм,
ооедтшане и ву^ане върши 
ха но лтншггя на изкореняваше на 
виючми възможни диференцирани 
и крнтичесни разисквания за ^рю 
окия -народ ДОЗИ подход Драсги-ч 
но е видим на 
о^е търсиш ох м©н, сила, държа
ва, войска г — може да се о^де 
шр^хив оога, но не и против оръ,о- 
01Ч1ИЯ вомнше, дори когато той «а- 

поиледошахблно са заоои-

^Азразително лоша услуга, ПО
ЧТИ олоутихреоа е нШ1рав©на 
лоорпцс1 '■лоидч С ПрсдСГсШлонИети 
„Ачолуоарока оитма . ч-л^ред дам* 
па „ддрелю па смърттадрамапи- 
аацушха направи оорисяав лшихеш- 
ЛШЛИЧ аулилИо, а режиоураха тхр-О- 
мие ✓юваневич.

Ачахо ЧОСГО насилствено Дби- 
С1\оле, драматизираното е нужпи- 
1х» определение за една димешия 
па «екстатично литературно про 

С елимимнр ан ехо

11(1

АЧСДГШОсцената:

Представлението на Югослав
ския драматичен театър посока 
на лоши форми на обективизира- 
нето на голяма и значителна лите
ратурна творба. Тази творба не 
само че е лред опасност Да бъде 
изтъквана за хубав пример, а да 
не задължава никого на -нищо, но 
личи че може да задължава само 
онези, които на това имат най-ма
лко право и на които е достъпен 
само крайно проблематичния и не 
осъзнателно некритичеоки начин 
на задължение. С такова преДста 
вление и с всичко онова, която го 
съпътствува и което ще го съдът 
ствува е направена сериозна пре
чка на възможното продуктивно 
наследство и на’ проблематиката, с 
която е претоварена конкретната 
литература и самото литературно 
творчество на Чосич. Може би мо 
жем да се съгласим, 
разнообразни са обективизациите 
в оценяването на всяко творчест
во, данъка и неподходящата демо 
критичност, но струва се че в та
зи злоупотреба не може да се ос- 
зободи от отговорност ни самият 
Добрица Чосич.

иилша.
каляши социалистическите нерти- 
кал1И и прогреС1Ш'НИ1те опорни теч 
ки в четенето на „ореме на смърт 
ха , за което напра в о и отворено 
ое застъпва и самият доорица 
чосич. личността на оу-кашин гол 
хич сценски почти и не същест
вува и е лишена от някои свои 
основни становища, осооено за па
триотизма .и за отношението 
сооствен-ите уоеждения и живота, 
които могат или не могат да се 
жертвуват за отечеството, и кои- 
го, инак и днес и утре имат па
ради* матична стойност и на тази 
и на всяка друга почва. Пито из
леко присъщата дилема около уче 
нива-сержант, както и около това 
може ли се и как с придобиване
то на войната да се губи мира ...

пауюв сучели е* 
рлздуща елементи от разказвателя, 
_ ^илкАГУР^ът още от начало е
ПОЯХАЛИЯ на тълкуван. 10И изтиква
^Афоделени данни, върши ирецпу

ха

пирони на литературни факти, по- 
ммла известни значения с Дел оп 
^с^аслопь страна па произведение
то, според която същото може да 
се предаде в драматическа форма, 
да направи по-изказвателна. ос
вен тълкуването на метафорични
те слоеве, които са иманентни в 
драмата като поетична литерарча 
форма, драматургът е изправен и 
хгусл ироолема па сденичността. 
относно пред приспосоояването на 
прозаичния текст към атРактивно 
стта на непосредствено театрално 
продаване. драматургът, значи, 
тряова да упростява нещата.

ако вече един литературен 
род се упростява, свежда деистви 
ето до неооходима степен, той 
все още не изневерява границите 
на художественото и може да с? 
чравдае с разликата в медиите, 
гроолемъг настава тогава — зс 

което „Колубарската битка1' е Ти
пичен пример 
подход към упростяването се подчи 
ни на извънхудожествените причи 
ни и цели, когато поради полити
ческото ои упростяване и нацио
налното становище се фалшифици 
ра и действителността и предме
та на драматизиранет0- Драматур
гът и режисьорът на „Колубарска 
та битка" са направили своеобраз 
на тривиапизация и лоша комерци 
ализация на творчеството на Чо
сич. Със овоя частичен (и по ин
тересите и по духовната иногпи- 
рация) политически ангажмент, в 
този случай крайно неиздифеРен- 
циран национално, както и с види 
мото творческо безсилие, автори
те са извършили и естетическа ре 
дукция, с която са елиминирани 
всички елементи на трагизъм, и в 
която истината, болката, радост
та, насилието и хуманността не 
стават никакви естетически, теа
трални категории.

По този начин изкуството се 
отрече от собствените си изиск
вания, сложи се в определено ло
шо разбрана национална функция, 
стана операционно, отричайки по 
този начин и самата себе си. То

на

и т.н.
Всичко това бе последица за 

дедраматизирането на самия худо 
жествен материал и действието 
на тази „стратегическа драма в 
две части". И след като няма въ
трешна драма, тя трябваше да се 
постига в съотношението на съще 
ствуващия и презентирания мате
риал към, от сцената отсъству- 
ващ вербално призиван и подраз- 
бираем враг, военен противник ка
кто и изключително драматичен 
двигател и източник на сценского 
стълкновение.

Статичността, 
та, изпразнената риторичност на 
скромна радио-драма, на което пре 
Аи всичко припомня „Колубарска 
битка” е опитано да се премахне 
чрез последователно реализиране 
на вече известната и овехтеяла 
булаичевска драматургия и „есте
тика", която само присилява на не 
съзнателна привързаност и която с 
изстрели, атаки и действия на во
енни групации и изключително с 
тях да постига драматични ефек
ти. „Колубарска битка" е изрази 
телен пример на продължаване на 
булаичевоната драматургия с мал
ко изменени костимографски и 
музикални елементи.

'Представяен и ето 
ока битка", което драматизира Бо 
рислав Михайлович Михиз, а ре- 
жи,ра Арсение Йованович при то
ва личи на някаква неинвентивна 
реконструкция на лошите предво
енни представления. Същото е пре

че твърде

1

Усилията на актьорския ансам
бъл заслужават всяка похвала, осо 
бено трябва да се изтъкне преда
ната работа и умелост на Миша 
Янкетич, но те останаха заробени 
в лошата драматизация и лошата 
оежисура.

когато целият

несценичност- Милорад Вучелич

(От 3 стр.) РибА-гчич извънредно 
ватокия или сръбския език, за да 
може да се случат такива непре- 

Следователно, 
онова което пише: традиционно го 
национално .малцинство сте 
възгласили за народ, а части на 
югославските народи • ^ 
цинства!!

Не желая да ви припиша оно 
ва, което не сте мислили и абсо
лютно съм сигурен, че 
имали намерение да извършите та 
киша „категорийни

владеете хъРването и всички онези горе-долу 
познати неща. Необходимо е да 
се потрудим повече да сторим в 
друга насока. Трябва да се даде 
алтернатива на тази нова коегзи- 
стенция между албанския народ и 
малцинствата в Косово. Трябва да 
се даде ново съдържание на брат
ството, иа съвместния живот, че 
малцинствата в това албанско м>но 
зинство да бъдат субект, който е 
съртговорен за развитието на аш- 
оно1М'ната покрайнина, на своя край 
и на самоуправлението" (подчер
тал Й. М.).

Помислих

цизности. остаза

про

за лтал-

не сте

преименува
ния", но също така съм сигурен, 
че те може да предизвикат сери
озни

„Колубар- в един момент, че 
се касае за печатна грешка и пог
решен превод. Никъде, обаче, не 
пише че текстът е превеждан а 
и такива грешки, да си признан^м, 
би можало да бъдат _ 
лени. Освен това, Вие

недоразумения, толкова 
сериозни, че сте члеи на най-вис- 
шето партийно ръкководство.

С уважение и другарски при-

по-

вет
само умши- 

другарю Йован Марич
Загреб

Комунист Рен редактор Влайко Кривокапич, главен и 
отговорен редактор на републиканските я 
покрайнинските 
(СР Босна телефонна централа 335-069 Белград Адрес

бня- НОВИТЕ ^ ”ЗДаНИЯТ‘ ^ СР Сър! 
лефоГ 627-793 Рад> буле8аРД -Ленин”, 6, те-

трудова организация ,Д(о-

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

Джорджевич (СР Сърбия), Деджеп Хайрулаху 
(САД Косово), Петър Караянов (СР Македо
ния), Янез Корошец (СР Словения), Мирно 
Мжалевич (СР Хърватско), Матия Новосел 
(СР Черна гора), Калман

ф С указ на Президент» на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
е Орден братство и единство със алатен 
венец.

ф Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила
динови ч.

ф Урежда единна редакционна колегия: дирек-
редактор Велко 

отгово-

# Издава Издателска 
мунист”.Петкович

Войводина) и Алберт Душм (редактор 
дани ето за ЮНА).

(САП 
на из-

• Председател на Издателския 
нист”, изданието свет на „Кому-

ПРаНвФГвГ4' заиестш‘*-пР'Д«д”тел РдД,гишатор и главен и отговорен
Миладинови, «аместннх н главен н

м русинскк
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НЛ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА СЪРЕВНОВАНИЕТО ВЪВ ВИСОКИ ДОБИВИ В 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

С ДОГОВОР до 

СРЕДСТВА
1)

За състоялото 
бота

се в съ,- 
отче-гно-учредително 

събрание на избирателите 
в Долна Любата без 
каляване може да се 
*е. че беше най-масовото 
и най-плодовитото събра
ние от този вид през по 
следните няколко години, 
но само в селото, но и >в 
Босилеградска община. То 
ва беше прекрасен 
мер на обща грижа за сел 
скня бит и с°цналистичес

чия, понеже 
Ща се правят достъпни 
експлоатация много нейни 
букови и борови гори. За 
това се очаква значителна 
помощ от тези 
ции. И

с тези пъти Неотдавна в Димитров
град, на малко тържество, 
бе подписан самоуправите 
лен договор, с нойто се 
обезпечават средства за 
награди в съревнованието 
на селскостопанските про 
изводители за висони до
биви. Всъщност, с подпис 
ването на договора съРео 
нованието истински зажи 
вява, защото по този начин 
се събират средства за да 
може то да се провежда 
всяка гбдина. Според спо 
разумението всички учас 
тници ще отделят 0,1 на 
сто от осъществения до 
ход през изминалата годи
на за финансиране на съРе 
вновгнието. Споразумение
то между първите подписа 
ха селскостопанската тру 
дева организация „Сточар"

и трите ООСТ в състава 
й: „Нишава", „Търрокооп” 
и „Кооперант". 
подписаха 
„Свобода", 
ство”,
Културният център и об- 
ществено-политичесните ор 
ганизации. За съжаление 
най-голямата тРУДОва ор
ганизация в Димитровград 
„Тигър — ООСТ Димит
ровград", а също и строи 
телната организация ,,Гра- 
дня" отказаха да подпи
шат споразумението. От 
друга страна същото под
писаха Люлбянската бан
ка, Нишката банка, Инс
титутът за царевица и Ин
ститутът за животновъдег 
во от Земун поле.

продавачите и 
„Слога"

търси отза да се предприе
мат съответни .мерни. На 
истина,

Договора 
и нонфенция 
ножара „Брат 

детската градина,

ире-
инсиекторът по 

пазара ги е наказвал мно
ка-

организа 
долнол юбатчан и, 

живущи в Скопие, Ниш, 
Враня

го пъти, но 
са дреболия 
с незаконната 
на продавачите. Решение
то се вижда в премества 
нето им в други магази
ни, понеже 
между
чите е равно на фронтал
но стълкновение и крайно 
недоверие.

На събранието се учре
ди скупщина на МО, по
мирителен съвет, сам°уп- 
равителен контрол, съвет 
на потребителите и други

наказанията
в сравнение 

заработкаи други места про
явяват висока готовност 
да помогнат тази най-важ 
на акция.

Все пак централно мя 
сто в разискванията
лучи неприемливото отно 
шение на продавачите Ко 
це Спасов и Цветанка Спа

при- отношението
селото и продава

ло-ките самоуправителн-и от 
ношения в местната общ
ност и силно потвържде
ние на известното стано
вище на СЮК въ.в връзка 
с политическата дейнос г 
в конкретна среда: да се 
раздвижват най-жизнени- 
те въпроси.

А именно такива въпро 
си заемат централно мяс 
то в програмата на мест 

. ната общност за 1984 го
дина: махленски пътища, 
селско стопанство, рено 
виране на културния дом. 
За разрешаването на тези 
и други проблеми Ще бъ 
дат изразходвани към 5 
милиона динара, повече от 
които ще обезпечат дол- 
нолюбатчани чрез парич 
но самооблагане. Най-гол- 
ям е интересът за пътища 
та Център — Валози (през 
Широки дол), Център — 
Лисински преслал (през Ко 
зи дол) и Център — Гаше 
вица. Прокарването им е 
и от интерес на „Напре
дък”, защото водят 
просторни пасища по Вало 
зи, Лисински преслал и 
Близен, и на Горската сек

сова към тРУАОвите зада
чи и потребителите. По 
този парлив въпрос 
тически и аргуемнтирано 
говориха десетина души, 
а да имаше време щяха да 
говорят всички присъства 
ващи (пад 200 души). По
точно. да се оплачат, 
щрто работата на прода
вачите се граничи с експ
лоатацията, а отношение
то им към потребителя с 
безобразието. Подхранват 
хората с помощта на гол 
ям арсенал престъпления: 
неточно мерене, своеволно 
повишаване на цените, не

кри

органи.

А. Т.К. Георгиев
за-

КАК Е ЗАВЪРШЕНА ЕСЕННАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ЕСЕННИЦИТЕ БЕЗ ТОРОВЕ
ф ПЛАНЪТ ИЗПЪЛНЕН СЪС 78%

въ.рщане на ресто, неточ 
но изчисляване на сметки 
те. Проявяват нелюбез- 

скриват дефицитни

циите навреме бяха обез 
печи ли торове, но произво 
дителите не ги взимат, за 
щото са поскъпнали със 
130%. В сеитбата са упот 
ребени само една четвър 
та от необходимите коли 
чества торове. И при най- 
благоприятни климатичес 
ки условия ако посевите 
не се подхранват поне се 
га през зимата и пролетта 
— не знаем какво ще ста 
не — изтъкна Тодорович.

Планът по есенната сей 
тба в Бабушнишна общи 
на е изпълнен със 78 про 
цента. От предвидените 
3200 хектара, които е тряб 
вало да бъдат засети с 
пшеница са засети 2950 хе 
ктара. Както ни уведолгч 
инспекторът по селско сго 
панство при общинската 
окупщина Вукадин Тодо
рович, основна причина за

плананеизпълнението на 
е слабата организираност 
в сеитбата пък и неблаго 
приятно време. Дълго вре 

Тодорович,
ност,
и евтини стоки, запазват

ме, сподели 
нивите с царевица не бя 
ха обрани и по такъв 
чин не можеше да бъдат

приятели,за роднини и 
псуват, кълнат обиждат и 
се заканват с бой, а в на 
вечерието на Нова година 
Коце Спасов нанася с

на-

изорани и засети с пшени 
ца. Липсата на млада ра 
ботна сила на село — съ
що оказва голямо 
НИе — изтъкна Тодорович.

към
дървен метър повреди на 
един младеж. На народа 
дотегна своеволието на

влия-

КООПЕРАЦИИТЕ — ПАК 
НЕАКТИВНИСЕГА Е ВРЕМЕ ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕ 

ТНАТА СЕИТБАДа се подготвим! за пролетната сеитба Ако се знае, че в Бабу 
понаето В Бабушнишка община 

с пролетници тРябва да 
бъдат засети 5470 
ра: 3607 хектара с царе
вица, 1650 с овес, 200 хе 
ктара с ечмик и т-н.

шнишка община 
яшем има 600 тРактори (от 
ксеито само няколко в об
ществена собственост) би 
могло да се очаква сеит 
бата в общината да се за 
върши в рекордно време- 
Обаче не е така. Въпреки 
че тази механизация нре 
димно е набавена със оре 
дства от „зеления план" 
— кооперациите не прояв 
я«ат интерес за какви це 

използуват- А изве

хектазеленчуци и ДР-стения, 
плодове.

Време е и да се пораз- 
гледат сметките във връз
ка с използуването на 
средствата, получени 0 г 
„зеления план". Иеведнаж 
се констатира, че има из
ползуване на средства 01 
„зеления план" за друг»! 
цели, не е зле да се 110 
обиколят създадените ми
ни ферми, като се помогне 
да се разрешат мнота. съ
ществуващи проблеми и

въчни в стопански изосга-Навлязохме и 
година. Много от незавър
шените през изтеклата 1*о 
дина в селското стопанст
во работи остава да седо- 
завършат щом времето се 

Зимните дни би 
най-рационално

Сега е

в новата
налиге краища.

Но както и да е, сега 
би трябвало да се сепнат 
и земеделските 
цш като техните специа
листи обиколят местните 
общности, узнаят какво е 

торовете,

Към 1000 хектара тРяб 
ва да бъдат засети карто
фи. фасул и др. зеленчу
кови растения и няколко 
стотин хектаРа с фураж- 

В организация на Соци 
али етическия съюз, 
чно на секцията по селско 
стопанство Ще се раздви 
жи акция за успешно из 
ггьпмение на плана по про 
летна сешба.

Оу навременната подго

моопора-

олрави. 
трябвало
да се използуват.

секциите но сел- 
стопанство при Социа

положението с 
как се подхранват посеви 

какво трябва да сеереме в 
ско
листическия съюз да се 

акция
на плана по про

по-тоте и
направи през първите дни 
на пролетта за 
гази година реколтата да 
бъДс добра.

ли се
стно е. че тракторите се 
използуват за превоз на 
строителен материали дру

да можеза из-раздвижат 
пълнение
легнаха сеитба. ги стоки.т-н.

Зимният период не бива 
да представлява „пауза" в 
селсносто стопанство ако 
искаме през 
имаме пълни хамбари, а

Време е и да се напра 
свиден ция (там 

направено)

— През настоящата 
дина добивите едва ли ще 
бъдат на желаното 
ще — казва В. Тодорович. 
— Именно, върху засети 
те площи не са хвърляни 
изкуствени торове, защото 
са много скъпи. КоопеРв-

гоБез съдействието насле
циалястите-агроиоми, оА-
ва ля

товка ще зависи и изпъл 
Както

ш точна 
дето не е 
обработваемите и необра- 
богваем/Итв площи, за да 
не стават пререкания до
гадки, както по-рано, вьв 

които

на равни нението на плана, 
ни уведоми 
подготовката още не е за-»

мното може да се 
опит от по

лятото да
Тодорович, снаправи, а от 

рано знаем, че
общини те не «апус

канцелариите

някоив изкупуване 
да бъда'1’ из-

пл адовете по 
на зърното 
пълнени (ИЗЦЯЛО.

наши
кат лесно 
си. Дори и таи, дсто 
лучават креатияни

почнато.
площите М. А.вр ъ ж а с 

се засяват с'ьс зърнени ра
ло- М. А.

доба-
СТРАНИЦА 7

1984Братство • 20 януари



култ ар л ф просв егтаФ и зкаство&

ЛОБЗОРДИМИТРОВГРАД

Дума-две за илюзиите на 

„нощните бродници“
Средношколците догодина в 

ново училище
образование 50 на сто, ре
публика ноката общност за 
основно образование 40 на 
сто и 10 на сто общесг
веига-политичес?ката общ
ност на Димитровград. 
През 1985 година от същи 
те извори ще се дообезие 
чат недостигащите 28 ми
лиона динара. Възможно 
е последните да се обезпе 
чат и през 1984 година, до 
колкото някои училища, 
които имат право на сред 
ства от споменатите само 
управителни общности не 
започнат да строят- Също 
съществува възможност те 
да бъдат осигурени чрез 
кредит от строителните 
организации.

За втората фаза вече е 
обявен публичен търг за 
изпълняване на работите- 
Заинтересованите строите 
лни ор га н из аци и трябе а 
да се обадят до 20 ягуа
ри. за да може с начало 
то на пълния строителен 
сезон да започне строеж 
и на втората фаза.

Да напомним, че с изг
раждането на нова сграда 
се решава проблема и на 
насоченото образование 
ооновното училище, поне
же т° ще може цялост
но да ползува сградата на 
някогашната гимназия. Съ
щевременно се освобожда 
ва и сградата на четири 
'класното училище в Стро 
шена чешма, която би мог 
ла да се ползува за младе 
жки дом или нещо подоб-

Ако строителните рабо
ти продължат със сегаш
ния темп, няма съмнение, 
че надалото на следващата 
учебна година ще започ
нем в нови помещения — 
заяви директорът на възци 
тателно-образователния це 
нтър ,,Й. Б. Пито" в Димит 
ровград, Милутнн Ценков.

Въпреки неблагоприятни 
те временни условия, от 15 
октомври миналата годи
на, строителната организа 
ция „Граджевинар” от 
Ниш, която строи учили 
щния комплекс, не е пре 
къ,свала с работа. Момен
тално са в ход изкопните 
работи и фундиране на ос 
новите за учебни стаи и 
други помещения. Проек- 
то-аметката за тази част 
от сградата — първата фа 
ца — възлиза на 54 мили 
ома динара. Средствата са 
обезпечени цялостно, но 
ето и дава възможност 
със сигурност да се каже, 
че предвидените сроко
ве ще бъдат спазени. Б 
първата фаза са провиде
ни учебни стаи и съответ

известиш време работи и първото кил иВ Димитровградския край се сре
щат хора, чиято заслепеност години на цно училище в този край, което му при 
.ред ги ,дч)ни", както назва народът „без дава особено културно-просветно зна- 
мотика да дойдат до големи пари". Въ ч©ние. Въпреки че манастирът не е под 
просът не е от днес и заслужава -нуж- защита на дтзржагвата, за населението от 
мото ви имаше на обществеността и Димитровградско, особено за хората от 
съответните органи, които са длъжни Забърдието и Висока представлява па
да пазят културното наследство от ми- метник с културно значение. Тъкмо по 
малото. Става дума за хора, които сля- ради това никой няма право^ Да нару- 
ато вярват на различни предания и житзе- шава многовековния му покой в тихата 
ят с илюзията, че са в състояние Да планинска долина ,а още по-малко да 
се домошат до огромни заровени в зс накърнява неговата първооитна архитек 
„мята богатства — товари с жълтици, )а, да разнрътва основите и стените 
злато, сребро, накити. С една дума, ка- му. Алчността на тези хора сякаш ня- 
сае се за „болни" хора — „нощни брод ма граници.
(нищи", които под закрилата на нощта не 
хаят за загубения сън, прахосаното вре
ме, вложените сили и тРУА, изминат** 
те километри, прехвърлените кубически 
метра пръст, за преместени дувари, съ
борени столетни стълба.

В една късна есенна нощ през ^ ми
налата година „нощните бродници" въ 

трънокопи и лосто-оръжени с лопати,
ве започнали да „преуреждат" основите 
на магерницата. Евентуалното рухване 
на сградата изобщо не ги интересувало. 

Тяхна лична работа би било, ако то Търсеното богатство не било намерено,
подкопана ива правят из балкана, по пространите но магерницата останала 

шумаци, у.рви и котловини. Но те ,,ата вероятността да рухне е твърде близ 
куват” чешми, кладенци, черкви, мана ко. Виновниците вероятно няма да бъ- 
стири и други културни паметници, за дат наказани. Необходимите мерки ог 
което не е достатъчно само лпрезре- компетентните органи не се предприе- 
ние, но е необходимо и наказание. Сле- мат, а това им дава кураж да се нахвър 
дният пример най-илюстративно говори лят с нова наглост сРещу някой Друт

обект. Безспорно жителите, местните 
общности, ръководствата на общест- 
вено-лолитичесикте организации, па и 
гражданите поотделно, с успех могат 
да се включат в акциите да се пресече 
пътят и наглостта на „нощните бродни 
ци" и да се опазят културните блага.

за това.&
Преди известно време „нощни брод 

ници" се озовали край манастира „Св. 
Кирик и Юлита", намиращ се в непо
средствена близост на с. Смиловци. Ка

ни помещения за админис 
трацията. Втората фаза съ 
държа изграждане на съв
ременна работилница 
учениците, физкултурна за 
ла с общо предназначение 
и зала за поместване 
парно отопление с въгли 
ща.

за
нто е известно този манастир е един от
по-старите в Димитровградския край-
Строен е по време на турското робство Още повече, че не се касае само за 
през 1702 година. Освен самото светили споменатия манастир, защото подобно 
ще, край манастира се намират и по нещо се случва и с черквиците и мана 
мощни сгради, от които най-интересна стирите край Прача, Грапа, Петьрлаш и 
е старата магершца. В манастирските други, 
помещения в началото на миналия век

на

И за втората фаза са обе 
зпечени средства от 40 ми 
лиона динара. Средствата 
съвместно са осигурили ре 
гионалната самоуправитед 
на общност за насочено

Кирил Тодоров
Ч.на.

А. Т. БОСИЛЕГРАД:

Из дейността на Центъра за култураБОСИЛЕГРАД

п;и БЕЗ ОРГАНИЗИРАНА 

ЗИМНА ПОЧИВНА Ценгьрът за култура в 
Бооилеград, през изтекла
та година за любителите 
на филма е прожеткирал 
99 кинопр едста в л ения с 
различно съдържание: пар 
тизаноко, н аучно-фантас- 
тично,' кавбойско, крими.на 
диетично, сексуално и пр. 
Покрай кинопредставлени 
ята в Босилеград, през го 
дината подвижното кино 
е прожектирало още 26 
филми в Бистър, Долна 
Любата и Горна Лиоина.

Както .ни осведомиха а 
Центъра за култура, най- 
посетени филмови бяха: 
„Лагуна”, „Пази да .не бъ 
де блъсканица", „Ромео и 
Джулиета", „Най-голямото 
отмъщение на Брус Ли". 
От домашните филми най- 
голям брой зрители привле 
че филмът „Вариола ве- 
ра".

та година. Центърът за 
култура в Босилеград е 
организирал и 5 представ
ления на различни 
тури о-худож еств ени 
жества.

С това Центърът за кул 
тура напълно 
вил своята програма в та
зи област за 1983 година.

е осъщест-
И тази година учениците 

от Босилеградска община 
ще остзнат без организи
рана зимна ваканция, ко 
ято започна в миналия пе 
тък и ще продължи за сре 
дношколците до 1, а за 
учениците от основното 
училище до 6 февруари. В 
основното и средно учили 
ще изтъкват, че нямат сре 
дства За тази цел и, че 
топва е в компетентност на 
Самоугхравителната общ
ност по пряка детска 'за 
щита и СОЙ по физичес
ка' култура, които всъщ
ност са и компетентни за 
физическото развитие на 
децата. Обаче, те все още 
не проявяват интерес в 
това отношение и да зап 
лануват известни средства 
за тази цел. Наистина, в 
СОЙ по пряка детска за 
щита има 200 хиляди ди
нара, предназначени за по 
чивка и Рекреация на де
ца, но въпрос е къде и

как ще бъдат изразходвани. 
И преподавателите по фи 
зическо възпитание, както 
в основното, така и в оре 
дно-насоченото училище, 
някак ои не са заинтересо 
вани да раздвижат въпро 
са. Естествено, че мнози^ 
на от родителите ще под
държат инициативата. Ня 
кои са готови догри и да 
заплатят и зимуването, сти 
га да има кой да организи 
ра тази важ-на за физичес 
кото развитие на младия 
организъм.

Въпросът още повече тРе 
вожи, ако се има предвид, 
че последните снеговале
жи донесоха дебела онеж 
на покривка и в Босилег- 
радска община за зимно 
спортуване, което не би 
създало големи разходи, 
а и спортният зимен цен
тър на Власина е отдале
чен от Босилеград само 
тридесетина нилометра.

М. я.

кул-
дру-

м. я.
г л

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ХУДОЖНИКА

Слвбодан Сотиров
Културният център „25 май” в Димитров

град чрез страниците на вестник „Братство” из- 
разява дълбока благодарност 
Слободан Сотиров от Белград и брат му Спас 
Сотиров, от Ниш, които До 
та от смъртта на майка си Йорданна Сотирова 
подариха на Художествената галерия при кул 
турния центъР скъпоценно платно (художестве
ната картина „Рози”) и по този начин овекове- 
чиха паметта на близкия си и обичан родител.

Културният център „25 май” 
в Димитровград

към художника

повод годишнина-

Инак, от кинопредстав- 
ленията е осъществен общ ! 
доход от около 650 хиля- | 
ди динара.

Освен кинопредставлени 
ята в течение на изтекла V*.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
^ЯВЕШЕ] йиаг 

Надви „под диктат
„МЛАДЕЖКИТЕ ФАБРИКИ" _ ОТ ИДЕЯ ПО 
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТУЧИЛИ ЩАР'ЖЛТЛ НА ПОЛУВИС

„Дооановци^-първо 

име;' в регистъра I;
•ШР*?5У ^ ---- А '

ИМЕТО НА ПЪРВАТА МЛАДЕЖКА ФАБРИ
КА (ЗА ОБУВКИ) В НАШАТА РЕПУБЛИКА ВЕЧЕ 
Е ЗАПИСАНО В ОКРЪЖНИЯ СТОПАНСКИ СЪД В 
БЕЛГРАД

нз сдружения труд
го факултети, 
лувисши

отдели и по 
училища, за да 

не се позволи удвояване 
на мощностите

знанията и дипло
мите и разрез между 
ствителните кадрови 
реби на

девалвация на
Дей
ПОТ

сдружения 
школуваните ка

труд
и броя на 
дри Идеята за откриване на 

так а!н ар е ч ен и ,,-мл ад е ж.н и 
фабрикт” настана минала 
та година в резултат на 
издирването на нови въз
можности за ускорено тру 
доустРояване иа безработ
ни млади кадри. Тъй като 
безработицата е един от 
най-сериозните проблеми 
на младежта у нас, идея
та бързо зае едно от най- 
важните места в дейност
та на младежката органи
зация- В повече места в 
нашата република се из
дирват възможности за 
откриване на такива фаб
рики, а в Белград вече се 
вършат последните подго
товки за пускане в де.й 
стене на първата „младеж 
ка фабрика” за обувки 
„Добановци”. Към края на 
миналата година фабрика
та беше записана в реги
стъра на Окръжния сто
пански съД в Белград, а 
съветът на организацията 
наскоро трябва да избере

52-ма работника 
кандидатствуващи 
В ход е и уреждане на 
помещения. В течение на 
Февруари и март работни
ците, които ще бъдат при
ети. ще се обучават в Ин 
дустрията за обувки „Бел 
град”. Пред откриването 
на фабриката обаче стои 
един сериозен проблем: 
трябва да се внесат три 
шевни машини на стойно
ст 24 000 западногерман- 
ски марки. Засега трудно 
се намира източник на те
зи средства, но това не 
означава, че проблемът е 
неразрешим.

От 430 
лица.

За територията на СГ 
Сърбия без 
на САП териториите 

е изготена „Прое 
за рациона 

лизацид на .мрежата на
полувисшите и

ктопрограма

висшите 
училища”, съгласно Резол
юцията за социалистпчес 
ко самоуправитедно 
бразование на

университетт

О До началото ната 1984/85на следпрео
пол увиеше

то и висшето образосз-

година
ващата \’чебна година ще 
бъдат закрити подведомс
твени отделения на Икс 
номическия факултет от 
Белград в Шабац и Тптосо 
Ужице; на Правния факул 
тет от Белград в Титоьр 
Ужице; на Правния и Икс 
номическия факултет ог 
Ниш в Заечар; на Маш/н 
ния факултет от Белград 
в Титово Ужице, Валево 
и Кралево; на Техническия 
факултет от Белград в Ша 
бац; на Електротехничес
кия факултет от Белград 
в Светозарево и на Меди 
цинскля факултет от Бел 
град и Крагуевац. Ще бъ 
де закрит и Дефектолож- 
кият факултет в Белград, 
а кадри за работа с изее

престане работата на По
лувисшето педагогическо 
училите и Полувишсе пе
дагогическо училище за 
икономика на домакинст
вото в Белград. В първи 
курс няма да се записват 
студенти и на всички под 
ведомствени отделения за 
пол увиеше образование на 
работници и на Полувис- 
шето училище за насочено 
то образование „Прота Ма 
тея Ненадович” във Ва- 
лево (правни и икономичес 
ки отдел). Ще бъде утвър 
дено дали основателно съ 
ществуват 
кият факултет в Бор и 11е 
да готи ч еско-техн и ч еск ият 
факултет в Чачак.

В СР Сърбия без 
териториите на САП 
съществуват 43 фа
култета и 11 подве
домствени отделения 
с 64 048 
18 270 задочни 
Центн и 3716 препо
давателите и 3001 съ 
грудници.

В 22

редовни и Откриването на първата 
младежка фабрика се оча
ква с нетърпение сред 
младежта, защото нейните 
първи опити трябва да 
покажат колко реална е 
идеята и въ.з основа на 
тях да се утвърдят по-кон 
кретни насоки за реализа
ция на същата.

Сту-

полувисши 
училища и в ,,първа 
стопен” на 10 факул
тета
10 916 редовни и 933 
задочни студенти, 
които преподават 632 
професори и 205 сът
рудници.

Технологичес-са записани

на

Б ЧШШШШк
Неоправдателно отсъствуване

таващи в развитието де 
ца и млади ще се школу- 
ват на Философския фа
култет в Белград. Няма ве 
че да работи и Факулте
тът по охрана на труда в 
Ниш. Предлага се факул 
тетът и Институтът да 
бъдат трансформирани в 
университетен център за 
сбразование на специалис
ти. Ще престане да съще 
ствува Центърът за мулти 
дисциплинарни студии към 
Белградския университет, 
ООСТ за физическо въз
питание и отделът за пси 

към Филозофския

ние. Рационализацията ще 
бъде проведена в два е! а 
па. До 1985 година ще 
бъдат премахнати нерапи 
оналните решения от прел 
ходния период, ше се из
вършат организационни и 
програмни промени и ще 
бъде извършена 
димата подготовка за из 
готвяне програма за дъл
госрочно развитие на насо 
ченото образование, осоое 
но на висшото образование 
в Сърбия до 2000 год. До 
1990 година ще бъдат пре 

органи
зационно, кадрово и матс 
риално
щес-гву ва щ ите 
тел н и ведомства.

време да се раздвижи подобна акция и 
сред бабушнишкнте млади работници | 
—самоуправители. Още повече, че днес 
се сплотяват всички творчески сили за 
провеждане в дело на задачите от Дъл
госрочната програма по икономическа 
стабилизация-

Младите производители тРябва да бъ. 
дат в първите редици на борбата за из 
П7,лнението на тези задачи и включва
нето им в анцията , Млад работник—са 
моуправител” мбже само да бъде от пол 
за. Тя сигурно ще даде нов размах на 
творческите им усилия. Затова не бива 
да се разтака с провеждането и. От- 
съствуването от една такава акция е 
неоправдателно. М. А.

Общоприетата V нас младежнна ан 
ция „Млад работник — самоуправитеи 

. „отминава” младежите—работ 
Бабушнишка община. Ако пре

ди години броят на заетите млади хора 
организациите не беше голям, 

би имаше известно оправдание за тако
ва поведение, но днес положението с 
съвсем друго. В новооткрития чех на 
, Първи май", в ООСТ „Бабушница" 
(цсх на „Лисна” от Словения), в ,,Ти
гър”, п/,к в „ТекстилкоЛор” — работят 
предимно млади хора.

Ано сс има в предвид предназначе
нието иа тази анция — борба за повс 

производство преди 
тогава може да се каже, че е

все още 
ници в

необхо- можев

хология 
факултет в Ниш. На мпо 
го факултети в Белград ще

дприети мерки за

бъде редуциран броят на че и по-начествено 
всичко,

укрепване на съ- 
образова- отделите-

ф В началото па учеб
СЛУЧВА СЕ...лг Председател на сила

и след като Борис Стоя
нов отказал да направи то 
:иа, Стоян Костов веднаж 
,\гу зашлевил няколко пле 
сника. Слад това Стоянов 
склонил да му „отстъпи ’

'84"„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ
Това станало в село Ра 

нита, в Бабушнишка 
шина, в Съюза на социалп 
етическата младеж. Стоян 
Костов на всяна цена ис- 
нал да стане

Е Д А об-с л
Разговор за младини — 
смяхТЪНЪК ----

без смях...
Млъи.
По блатистия път 
остана
една следа 
на мъж

председател 
организа 

Тъй като ио време
поспа—

В случая сега те се на 
меси Общинската конфе
ренция на социалистическа 
та младеж в Бабушннца, 
като постави на право мя
сто нещата в младежката 

Ракита.

и на младежката
шепот,
шепот

ция.
па редовните избори това 
желание не му се изпъл
нило, той избрал друг 
път. Започнал да 
натиск върху председателя 
на младежката

Ракита Борис Стои

и
въздишки...
Пауза.
И пан разговор, 
но студен

върши
и
жена — 
без рожба! 
Блатист път—

организация в с-организа
Радко СТОЯИЧОВи ция в

пои до си подаде оставки, М. Антнч
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КАКВО СТАВА С ПЪТЯ СУКОВО—РЛКИТА?

ЩЕ СЕ СТРОИ ТУНЕЛ ПОД ГРЕБЕН
тунел о отникъде не може да се вече тозм мост е дотраял

|1И че по него е забранено 
г движени е на моторни ао- 
■ зила над 5,5 тона, а и днес 
'ммнаюат много по-тежки 
азозила и може да стане 
злополука. Нашето реше
ние още не е потвърдено 
от страна на Републикан
ския комитет за връзки и 
съобщения, но във всеки 
случай движението по мо 
Ст0 прш село Власи но
си опасност и засега не 
сме намерили решение за 
и е го.

Такова е положението 
със строежа па пътя Су- 
ково—Ракита. Кога насе
лението от дерекулсните 
села Тр. Одоровци, Куса 
врана, Искровци и Пета- 
чинии отново ще получат 
Рейс не може положите/' 
но да се каже. И след 
разчистването на свлачищр 
то в ждрелото ма р. Ер
ма не ще бъде разрешено 
движение на моторни прз 
возни сРедства, , все до 
като не се построи тунел 
през Гребен планина. А 
дотогава? Не е известно 
още кално време жители
те от тези селища ще мти 
нават по кози пътеки?

Вярно е, че за изгражда 
нето на тора шосе трябват 
големи средства, но вярно 
е и това, че то далече на 
дминава възможностите 

Димитровградска общи 
на, дори и региона,
Ред размерите и характе
ра ои. трябва да се трети 
ра като пиродно бедствие. 
А в такива случаи се дей 
ствува и по-лзсеобхватно 
и по-енергично.

Ще се строи
дължина от 650 метра през влезе, изникват редица тРУ 
Гребен планина. Кога оба- дности. Най-трудно е за 
че ще започне строежа на 
този обект, който

остарелите хора, на кон 
то често е необходима ле 
нарека помощ. Оовон ус
лугите на здравната етап 
ция в Трънсни Одороизци.

хора ие могат да 
ползуват друга медицинска 
по.\:Ощ, а нерядко такава 
е необходима.

— Знаем за трудности
те на населението в тези

що
140 милионаструва над

динара още не е известно 
— ни уведоми тези дни 

' Велимир Сибинович, сек- тези 
Ретар на Регионалната са 
люупрааителна общност за 
пътища в Ниш, когато ю
попитахме какво става с 
изграждането на пътя Су- 
ково—Ракит9. Велимир Си села — изтъкна Сибино- 
бинович също ни запозна, твич, но в случая до голя- 
че за десетина дни, докол ма степен главна роля иг
ото времето позволи, ще рае ,/висша сила”. Дру- 
продължи разчистването на го нещо — продължи той 
овлачището в ждрелото — всяка строителна орга
на река Ерма край Пога- низация, след като види 

.. навеки манастир, станало при какви условия трябва 
още на 14 март 1983 годи- да се работи, ни повиша 
на, която злополука взе и >ва цените, така че едва

По кози пътеки до домове те си, докато не се прона 
ра тунел под Гребен

два човешки живота. успяхме да намерим стро-
Работата по почистване» ител, който считаме, че 

то на ждрелото на р. Ер- качествено и скромно ще 
ма ще поеме строителна- извърши почистване на 
та трудова организация овлачището на Ерма. За 
„Маврово” от Скопие, чи целта сме получили 30 
ито специалисти вече са милиона динара. Миналата 
посетили мястото, къДето година изразходвахме към 
трябва да се извърши стро 15 милиона динара, но не 
ежа. успяхме изцяло да осв.о

Налице е, че работата бодим коритото на р. Ер 
в ждрелото на Ерма тРяб ма, поради нови срутва- 
ва да се извърши при твър ния на скали и земя.
Де трудни условия, но има Попитахме го също ка 
и известно разтакане, а кво става с построяване- 
към 1000 жители от Трън то на нов мост на река 
ски Одоровци, Куса врз- Ерма при село Власи, за 
на, Иекровци и Петачинцн който Скупщината на само 
повече от десет месеца управителната общност за 
живеят изолирани от св|> пътища в Ниш взе реше
та. Досега не е имало ня- ние през октомври мина 
каи^ сериозни смущения б лата година да бъде заб- 
снабдяването, обаче, кога- ранен за движение, 
то времето се развали и — Да, ние взехме тано- 
когато в този край почти ва решение, поради т°ва,

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ефикасна 

противопожарна защита
Съгласно Републиканс

кия договор и Закона за 
противопожарна защита, 
Изпълнителният съвет на 
общинската скупщина в 
Босилеград, даде съгласие 
за формиране на територи 
ално противопожарно по
деление. Същото ще набро 
ява 5 пожарникара от но 
ито трима тези дни трябва 
да бъдат приети. С цел да 
се подобри ефикасността 
на противопожарната за
щита в Босилеград, члено
вете на Изпълнителния съ 
вет взеха решение в т^че 
нпе на настоящата година 
и материално да засилят 
противопожарната защита 
с противопожарни апара
ти, и противопожарна 
терна и други 
ния.

пълнител ния съвет, дадо 
ха подкрепа на Скупщи
ната на Южномора®ската 
регионалната общност във 
връдка с инициативата за 
изменение процента на об 
лагания за сдружаване на 
средства за развитие на 
недостатъчно развитите 
краища в СР Сърбия, без 
локрайнините-

Изпълнителният съ
вет прие и предложението 
за увеличение облагания
та за геолошки изследва
ния, накто и решението за 
формиране на отделен 
фонд при общинската ску 
пщина за обезпечаване на 
средства за саниране на 
отделни видове стопанско- 
вкусови произведения в 
оборотните организации, 
при които се създават из 
лишни разходи.

на
спо-

М.А.

НОрН^БОСИЛЕГРАД0 СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБ

Засвидетелствували се с дела цис 
съоръжеВ миналия петък в Боси 

леград се състоя редовно 
годишно отчетно^изборно 
събрание на Общинския от 
бор на СУБНОР. На 
ранието бе анализирана ед 
<ногодишната дейност на 
тази организация, приета 
акционна програма за ра
бота през настоящата го 
дина и съгласно Титовата 
инициатива за колективна 
работа, решаване и отго 
верност избран председа 
тел и секретар на Предсе
дателството на ОК на 
СУБНОР.

занапред, 
укрепваме братството и 
единството между нашите 
народи и народности, обл 
яхайки се върху собствени 
те сили и възможности, 
с по-шляма

още повече да усъвършенствуване на де
легатската система. Неза 
меним е техният принос 
укрепването на концепци
ята по всенародна 
на и обществена самоза
щита, в задълбочаването 
на Революционните тради 
ции
те поколения и пр.

В продължение на засе 
данието членовете на Изв М. я.

съб
отбра

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ КЪМ ТРУДОВАТА 
ОБЩНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В 
БОСИЛЕГРАД

Отговорност 
към труда, качествена ра 
бота и дисциплина да над 
Деляваме натрупалите се
иконсжическн 
без да чакаме каквато а 
да е помощ

всред подрастващи-

ОБЯВЯВАпроблеми, в продължение на събра 
иието на което присъству 
в аха «и обществено-полити
ческите ръководители бе 
приета
рама за работа през наето 
ящата година, където съ
що така са набелязани за 
дачи.

отстрани. В
това отношение 
от Бооил е градска 
на следейки изцяло завети 
те на другаря Тито, изгово 
Рени на Осмия конгрес на 
СУБНОР, „че от оня мо
мент, когато всеки от нас 
се е определил за револю 
цията, приел е и задача, 
да й служи 
докрай, те дават значите 
лен принос.

бойците
общи- вакантно работно място МАШИНОПИС на Об 

щинския съд в Босилеград (един изпълнител) _ 
в трудово отношение на неопределено време. 
Освен предвидените със Закона условия, канди- 
датите трябва да изпълняват и следните усло-

1. Завършено 
шинописен курс.
2. Да минат през задължителна проверка на зна 
нията. На работното място ще бъде приет 
зи кандидат, който отбеляза най-висок 
на проверката.
Молба, обгербвана с 2 динара съдебна такса и 
доказателство за изпълняване на условията се 
изпращат до Конкурсната комисия на Общин
ския съд в Босилеград в срок от 8 дни от пу
бликуване на обявата (денят на публикува
нето не се взима предвид). Молби _ 
ктувани документи няма да се разглеждат

акциомна прог

ни нон ом йчесната стаби
лизация, изтънва-р бойците, 
въдреки че е 
тежжа, не е неосъществима 
задача. Тя не е по-трудна и 
по-тежка от Народоосвобо 

. дителната борба и социали

които изиокват из 
вън,редни уоилия, а особе
но за преодоляването на

трудна и основно или средно училище и ма

всеотдайно и икономическите проблеми.
он-

За председател на Пред 
седателството с едногоди
шен мандат е преизбран 
Радомир Миленкович, 
секретар с мандат от

резултатетическата революция, от 
битките край Неретва и 
Сутйеска, на Дървар, или 

о^ 1948 
гато с резолюцията на ИБ 
беше извършена икономи
ческа блокада на нашата 
страна. Нужно е сега, и

В Делегациите на 
ните общности.

мес7- 
в делегате 

ките скупщцни и общест
вено-политическите

ПЪ|К година, ко. а за
„ дсе 

години Павел Илиев, и 
двамата пенсионери от се 
ло Райчиловци.

орга- 
дават 

раз-
по-пататъшното

низации дейците
значителен принос за 
витието и с некомпле-

М. я.
СТРАНИЦА 10

Братство • 20 януари 1984



Шизическа тт$Мт(1) ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

Заслужил спортен деец
РВУЛШИ, КОНТО

ОХРАБРЯВАТ
футболни^ отбор „Мла 

дост от Босилеград
миналата годи- 

постигнал

Димитър Ста в ров 
Ден през 1951 
Дим игров град. 
л,но млад, а вече 15 годи
ни се намира

занапред остава футбола, 
въпреки че ..за това е ну
жно доста време и само- 
отрицания".

Димитър е един от ма
лобройните спортни „за
палянковци”, които актив
но и последователно рабо
тят в спортния живот на 
Димитровград. Той счита, 
че за спортния живот в

е оо- Димитровград има усло
вия, но липсват ентузиас- 
ти и упорита работа. Не
доразуменията, които осо
бено се явяват, когато ста 
ва дума за спорт и рек- 
реация на трудещите Се, 
също са голяма пречка., 
но не й непреодолима, ка- 
кто казва той-

година в 
Сравните-

в спортния 
живот на Димитровград. 
От това 13 
в Футболист.

години акти-
член

.Младост” са изиграли 50 
официални футболни 
(нървият — 38 
'КИят — 18,4 
от които две 
ни с

втечение на 
на е мача А. Т.

и юношес 
приятелски, 
международ

- йвре”&/ ■<“»" 
..Асен Балкански” 
митровград.

Освен 
болни

завидни 
спортни резултати. Обаче 
ако бяха Футболистите’ 
проявили по-голяма 
лост, дисциплина и 
ворност към

1иассзая1

КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ 
В ООСТ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО „СЛОГА” В 
БОСИЛЕГРАД ДАВА

сме- 
отю- 

футболната 
игра, същите щяха да бь_ 
дат далеч по-добри. Всъщ 
ност това е обща конста
тация от отчетно-изборно 
то събрание на Скупщина 
та на спортното дружест
во „Младост” от Босиле
град, ^на което бе обсъде
на работата на Скупщина
та, нейните органи 
и спортните

и две с 
от Ди-

ОБЯВАпосочените фух. 
срещ-и, в течение на 

годината Футболистите на 
..Младост” имаха л реди
ца местни футболни сре
щи. Между другите с сд- 
бсра на граничното поде
ление в Босилеград, 
бора на

за приемане на:
I. СТАЖАНТ В ТЪРГОВИЯТА — един изпъл
нител
УСЛОВИЯ: Полувисша професионална подго
товка (търговска, икономическа или комерче- 
сна насока) или ВКВ—търговски работник.
II. РАБОТНИК ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОИ 
ТЕЛ НИ ОБЕКТИ — 1 изпълнител 
УСЛОВИЯ: ВКВ или КВ зидар—дърводелец с 
1 година трудов стаж.
III. ОТГОВОРНИК НА МАГАЗИНА в Долна Ръ- 
жана — 1 изпълнител
УСЛОВИЯ: ВКВ или КВ—търговски работник 
с 1 година трудов стаж. Молби с доказателст
ва за изпълняване на условията, кръщелно сви
детелство и удостоверение, че не се води след 
ствие, се изпращат на адрес: ТО „Босилеград” 
Общи служби в Босилеград в срок от 8 дни 
след публикуването на обявата. Непълни и не 
изпратени навреме молби няма да се разглеж 
дат-

С От
местната общ

ност в село Райчиловци и 
други селски отбори в об
щината, с което до 
ма степен

Д. Сгавров получава за- 
служеною признание
футболния клуб „Асен Бал 
кански”. Вече четири годи 
ни е секретар на клуба.

Сгаврсв е зает в ООСТ 
„Димитровград” 
делар. И там 
спортен дух не мирува. В 
града сигурно не съще
ствува по-деен председа
тел на комисия за спорт 
и оекреация на трудещи
те се от него. Като та
къв той е един от главни
те организатори и активен 
участник от „Гумарата” з 
работническите спортни 
игри. Тъкмо за тази своя 
дейност в трудовата орга
низация Ставров, неотдав
на по повод Деня на „Ти
гър” получи емблемата 
„Заслужен спортен работ
ник”. Тоза не е и един
ственото признание за 
спортни постижения и ан 
гажиране па Ставров. Все 
пак той казва, че това му 
е най-скъпото признание. 
А най-голям ата му любов и 
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и тела 
постижения 

на двата отбора на ФК 
„Младост” 
година.

голя- 
популяризпрат

през 
Освен

събранието делегатите об
съдиха и приеха програма 
за работа и избраха пред 
седател и секретар на 
Председателството за сле
дващия едногодишен пери
од.

миналата 
това на и омасовяват 

спорт. Поради 
болният отбор 
дост” бе отличен 
ца пахвали и гралготи, ме 
жду които безспорно най- 
значителна е Осмосептем- 
врийската похвална грамо- 

присъди об-

този вид 
това фут- 
на „Мла-

като мо- 
неговият

с реди-

— С осмото място на та. която и 
шинската скупщина по по
вод 8 септември — Деня 
на освобождението на Бо- 
силеградска 
фашизма.

първият и третото на 
юношеският отбор в края 
на есенния полмсезон на 
тазгодишното 
първенство тРябза да бъ
дем доволни. Още повече 
ако се има предвид, че 
първият отбор в течение 
на полусезона игра без 
няколко проверени футбо
листи

футболно община от

На събранието делега
тите обсъдиха и приеха 
план и програма за рабо
та през следващата годи
на и избраха, Радомир 
йойич за председател, а 
Здравчо Манасиев за сек
ретар на Председателско 
то, с мандат от една го
дина.

СУРДУЛИЦА

Високи глоби за бранониеримеждг другото
подчерта досегашният пое 
дседател на Председател
ството, Раде Стойков.

За разлика от °същес1- 
вените добри резултати в 
първенството двата отбо 
ра на ФК „Младост” ог 
Босилеград в състезания
та за купата на Маршал 
Тито изневериха очаквани
ята. Именно, първият от
бор след втория кръг (в 
първия бе свободен) загу 
би от „Морава” от Влади- 
чин хан, а юношеският от 
бор бе елиминиран в пър 

от сУРДулишки

Ловджийското дружество „Слободан Пе- 
незич — Кърцун” в Сурдулица наброява около 
450 членове и е едно от най-масовите друже
ства в общината. Между тях има и доста неди 
сциплинирани членове, които ловят извън се
зона или извън утвърдените датуми, а има и 
такива, които бракониеРСтвуват йо ловните то
рени в общината.

. С най-новото решение се предвиждат ос 
три наказания срещу недисциплинираните лов
ци. Така например за безправен отстРел на гли 
ган глобата възлиза 80 хиляди, колното и за 
безправно убита сърна. За заек ще се 
та глоба осем хиляди ,а за фазан 1500 динара 
и пр. Ловджийското дружество ще поднася на- 
казателни заявления, 
ловци ще изключва от своите редове.

.-ь-

м. я.
□

8СЪБРАНИЕТО НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ООСТ 
АПТЕКА „БОСИЛЕГРАД" — В БОСИЛЕГРАД 
ОБЯВЯВА

•; §В !'5
8 ВВ КОНКУРС 88 В8 за приемане в тРУДоа» отношение на:

1. ФАРМАЦЕВТ — стажант
УСЛОВИЕ: Завършен фармацевтичен факултет 
Молби с доказателство за изпълняване на усло
вието се изпращат в срок от 15 днн след пуб 
ликуването на коннурса

посюасшоаогюаааоорооооаосшсшооааосшоаааасшсшсюпасшаааасшсюсша

8 запла-8 В8 ВВЕИЯ КРЪГ 
„Радник”.

Инак, }з течение на го- 
отбора на

В 8 а недисциплинираните 
С. М,п

в?дината двата

Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от пре- 
I ждеиременната смърта на нашия мил и никога 
I незабравим

ТЪЖЕН ПОМЕНС голяма тъга и болка в душата съобщаваме на 
роднини и приятели, че на 9 януари 1984 година 
ненадейно почина нашата скъпа и непрежали- 
ма съпруга, майка и баба

V

Лазар Павлов
агроном и автолакировчнк 

от ДимитровградМара Владимирова 
Захариева в Неговото любещо сърце, доброта и чове 

| чност нинога обаче няма да бъдат заличени °т 
I спомена.Г д * .

№ Н/■ШГ . :■ __ _
1 В събота на 21 януари 1984 г. в 11 часа 

ЛШЙ 1Це |,0еетим гроба му в димитровградските гро 
ищца и 1це дадем едногодишно възпоменание.

Каним близни и познати да присъствуват 
Ц| на тьжнпя помен. Скърбягцн:

съпруга Мира, син Саша, майна Мали
на, брат Слободан със семейството, 
племеник Далибор, шурей Власта 
семейството и останали роднини

(1911—1984)
От село Груинци (Босиле- 
градско) *-т

ВЕЧНО СКЪРБЯЩИ: В.
Васил, снаха 

Милан, 
Лиляна'

Владимир, синсъпруг
Милка, дъшеря Драганиа, зет 

Владимир, Валентина,
.ЛУЧ;'. СЪС

внуци: 
и Саша

СТРАНИЦА П
Братство • 20 януари 1984
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ЗЛОБОДНЕВКАг
Късметът щастие ли е?

Прилеп. Най-усиадио се стара- 
колежк!Ите и райОколо Нова година мнозина ми по

желаха щастие, на мнозина и аз псь 
желах щастие, и тана, с половин соо 
ствена вина, почуствувах горещо жела
ние да пообяоия какво нещо е щастчт- 
ето. Много бързо обаче ми етапа ясно, 
че съм си възложил прекалено тежка 
задача. И тъкмо да се откажа от »фи- 
лософските" си амбиции, спомних си 
за Загорча.

В студентските си дни т°й изгра
ди специална теория: „Аз съм 
да взема учителска диплома, а не Да 
се убивам от учене”. Кат° поръчена за 

„биолозите '

или от
еше да забележи у 
печката нови обуща или- чорапи, за да 
обясни причината за най-'Новото нощно 
„земетресение’'- Прочу се и в обуче
нието. Цяла една учебна година отде- 

20 минути от часовете само 
нарледа (през прозореца) па

физическо възпитание, ко-

Сви нмамо йеднннце■■■

полугодие-Едва чекам да почне второто
синатога и сиауту нико

они сеДа не слушам вечи
караш. Са иа се завърши полугодието,

сетили «"'“си6 р:иУГ наЛУродителсНият са- 
Янко редовно си учеше уро- 

ясно защо има две йе-

ляше по 
да се ко
лежката ч по 
ято провеждаше обучението на игрите 
отсреща училището. След това 10 ми- 

упренваше учениците, че са го- 
Направи и завидна

сганак дена наш 
ците и дека не е ни 
дипице — каже снаата.

— Да не съм луд. Кяо да кажем, ка раз- 
редният гзнесе Дека на сви писмени задаци он 
накачил йединице. — Не учи нищр, каже 
Ка му речем да д°йДе иеиой оди вас — 
каже дена сте млого заузети . • •

— Е, да йе за у кавену — 
време — пай върля прашите снаата.

— А ти да йе /*а се иде и да с® зя ни но 
излозите или да се иде у биоскоп че най- 

Що ти не си отишла па да видиш...

нути
леми иемирновци. 
самоуправителна кариера, защото и в 
това отношение си имаше оригинална 
те°рия: „Лош лш е, арен ли е, аз съм 
си с директора".

дошъл

него, в учебната стая на 
се намираше масивна дървена греда, с 
която беше подпрян таванът. Още ве
днага Загорча резервира за себе си мя
сто зад гредата и най-спокойно прекар 

часовете. Опрян о гредата издър 
които се

а он
избираДойдеше ли време да се 

директор иа училището, започваха лю
ти „битки”. Преди няколко години оба
че, за някакво чудо, никой не искаше 
да* бъде директор. В последния момент, 
речи ои на шега, Загорча подаде 
ба — и го избраха. Но директорегво- 

шега работа. В случая той 
специална теория: „По

ти че найдеш

ваше
жа успешно всички изпити, 
полагаха писмено. За останалите — да 

здрав ботаникът. Всяка лекция 
растенията

мол- деш време.
__не остава дължан синат.

— А ти увечер не питаш децата написала 
домашното, него с®ДУ У3 телевизорат

е жив и
за цветовете на 
професор завършваше с прочувствело 
изложение за меда: „в меда са най-го- 
лемите благодати на природата, природ 
ният мед е най-силното лекарство . За 

загрижи за здравето на бота-

старнят
то не е
приложи нова 
добре да имаш вуйчо дългогодишен ди- 

вуйчо в Америка". 
Така един негов вуйчо, дългогодишен

голям об

ли су СИ
До сред ноч и гледаю разне глупости...

__ А що ти им не кажеш... Ка те никойректор, отколкото
не слуша.

Тека целу ноч се преганяше. Унукат напи
тия 3, а унуката 4 единице. Нели зидове тън- 
Ьи, я све чу и немого да трепнем.

Ютрото сабале, нели и децата насетила де
ка може да Би стигне некоя лошотиня, първо 
при мене дойдоше. —

— Дедице — рече унуката. Де дай некою 
пару да отидем на Златибор. Тамо има много 
мойе другарЬе да прекарам десетина дни на 
мир... А после у второто полугодие че види
мо ...

горча се
ника и един ден срамежливо му зане
се няколко буркана чист домашен мед

и уважаван директор, стана 
ществен и роднински благодетел.

Сега вече Загорча не е директор, а 
някакъв педагогически ръководител. То 
ва обаче не му попречи да осъществи 
успеха на живота си: в ерата на ико
номическата стабилизация работи само

Стана прогимназиален учител в за
тънтено село и наскоро се специализи 
ра За — почивките. Редовно се включ- 

компанията на учителките, оби- 
Предупреждаваше ги

ваше в
колили печката, 
да не си осмудят триъгълните кожух
чета и проверяваше качеството на ма
териала, от който са съшили роклите 
си, за да константира, че са от Щип

два дни седмично-
— Човекът си има късмет — ка- 

късметът
Кирил Георгиев

зват нашенци. А, бе, хора, 
щастие ли е?

У — Дедо, дай ш 50 старе илядарйе. Очу да 
идем при чичу у Тудовицу. Ем, нема да ме 
питуйе за оцене, ем па са при н»ега има код- 
жа мои другаре, дошли од градищата, да 
одморе од уче*ье, од родит®л>е - .. А и чича То- 
дорайия йе изсушила и убаве игушуничЬе, че 
пупамо, че се скиямо, а за оцене нема да ме 
гняви...

Дадо на децата паре та си отидоше, па по
сле ка седомо да доручкуйемо на синатога и 
снауту одържа йедно предаваше:

— Са децата несу тука, имате време и да 
се изръпчете, а и да размислите кино занапред 
да се понашате- Кико досъга — не може. Тея 
единице несу само на децата, него и ваше. У 
второто полугодийе и вие требе повише 
работите с ши, да идете «и по често у школу- 
ту, да Би възпитавате, 
према ни кико лтачави

— Чух, че по-рано 
возил някакъв барон?

сиМомче кани момиче:
— Хайде Да излезнем 

да се поразходим. Ше взе 
мем колата.

— Може бих тръгнала, 
но... майка ми е много 
строга. Най-късно утре ще 
трябва да 
къщи.

се
— Да.
— Колко дълго?
— До смъртта му.

— А от какво почина? 
— В злополука...

й се обадя в

— Отдавна не съм виж 
дала Силвия- Какво ли ста 
ва с нея? — пита една 
приятелка приятелката си-Упреква преподавател 

своя ученик:
— Защо пушеше вчера? 

Срещна ме с цигара и не 
ми се обади?

— Бях пийнал малко...

да
— Бих се 

ако я бях видяла. Загуби 
ла е 3 килограма.

— Значи оперирала е но 
са си...

изненадала
а не да се односите

Ерштйо ■ М|., ••
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