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АКЦЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТО 
ПРЕД ТАНЮГ

НА ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ ОБЩ СЪБОР В СУРДУАИЦАКЪМ ошешноеш
ДОКРАЙ ОТКРИТО

СТАБИЛИЗАЦИЯ Н ИНТЕНЗИВНО 

РАЗВИТИЕ ДО 1985 ГОДИНА
• УВОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВОЙНАТА ПРОГРАМА 

ЗА ПЕРИОД 1981—1985 ГОДИНА ИЗНЕСЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
НА ОС В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА инж. ЙОВАН ПЕТРОВИЧ

• НАВЛИЗАМЕ В ГОДИНА, В КОЯТО ТРУДНО
ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЗАДАЧИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕ 
СКА СТАБИЛИЗАЦИЯ ф ОТ НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ 
И ГРАЖДАНИ НИЩО НЕ СМЕЕ ДА БЪДЕ 
0 ЩЕ ТРЯБВА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ДОКАТО ПОЛОЖЕНИ
ЕТО НА КОСОВО СЕ СТАБИЛИЗИРА

СКРИТО ОС инж. Йован Петрович се 
досегашното ра

1975 доДЕЛЕГАТИТЕ на трите съве 
та на Общинската скупщина, 
общинските ръководства на 
■обществено-политическите ор 
ганизации, «стопански дейци, 
представители на сдружени
ята и дружествата в община 
та, на 27 май т.г. в Сурдули- 
ца на общ събор разгледаха 
развитието на общината от 

.1981 до 1985 година. Про
ектът на обществения план по

налният доход от 
1979 година е увеличен с 
2,5 пъти и От 8057 динара 
на жител през 1975 е дос
тигнал 20 599 динара 
1979 година. Това всъщност

спря върху 
звитие, както и върху основ
ните !насоки на развитието на 
общината през 
пет години. Между другото 
той каза:

ПРИЕМАНЕТО на решения 
за делегатската система тряб 
ва да бъде пренесено, факти 
чески а не формално, върху 
делегатските скупщини, защо- 
то без това не може да укре

следващите през

е най-ускореният растеж на 
територията на Южкоморав- 
ски регион. Динамичният ръст

— Динамичното обществе- 
.■о-икономическо развитие на 
общината в предишния пла
нов период, 
резултати във всички 
на живота и труда и последо 
вател.-юто укрепване на про
изводителните сили са израз 
на нови постижения по пътя 
на прогреса. Бързите и корен 

изменения дадоха основен 
печат, особено в областта на 
промишленото производство.

до известна степен 
язът Иа изостаналост на об
щината по отношение на репу 
бликата. Но не дотам, 
<~урдулишка община да напус 
не 'неразвитите общини.

намали
пва влиянието на сдружения 

политическата система
осъществените 

областитруд в
и в решаването на обществе
ните въпроси върху самоупра 

основи. Делегатските

чесредносрочното развитие на 
общината няколко месеца бе 
нашироко обсъждане в ор
ганизациите на сдружения 

общности

вителни
скупщини все още не са в до 
статъчна степен

място на истинско реша

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В ХАРАКТЕ 
РА НА СТОПАНИСВАНЕТОафирмирани местнитеТРУА.

и останалите самоуправител- 
ни устройства. Окончателни
ят му текст ( с всички забе-

като
ване. А именно тук в предсто Въпреки бързото иконо 

разммческо и обществено 
зитие на общината — посочи 
Й. Петрович

ЯЩия период ще се води гла 
вната борба — подчерта

председателят 
скупщина 

СФРЮ Драгослав Мзркович в 
разговор с журналистите 
Танюг.

Председателят на
на СФРЮ в разговора и- 

в началото на го- 
изявили някои

Драгослав Маркович лежки, предложения и изме 
нения) приеха делегатите на 
ОС на състоялата се сесия 
след общия събор.

ме-
Доходът в предишния пет- явяват сежду другото 

на Съюзната
годишен период е увеличен 
с 2,9 пъти, а общественият 
продукт за три 
стта в този период е увели- 

година 
личните 
Нацио-

принасят към ускоряването на 
процеса на публичност в рабо 
тата и по-широко 
трябва да споменем, че все
ки който желае да има „свой” 
вестник, всеки вестник да за- 

(НА 2 СТР.)

някои трудности и противо
речия, които час 
трябва да се преодоляват. 
Касае се за

на
по-скоро

пъти. Заето-отваряне,на ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ
неефикасност в

чавана средно през 
та с 5,9 на сто, а 
доходи с 2,4 пъти.

В уводното си изложение 
по средносрочния общест
вен план председателят на

стопанисването и ползуването 
на обществените средства, ка 
кто

Скупщи

ната за изоставане в техни 
ческо-технологическото раз- 

Прибавим ли към това 
все по-влошаващите се ус
ловия на стопанисване в све 
товни размери, налага се пре 
устройство в характера на 
стопанисването.

зтъкна, че 
дината са се 
твърде 
нции:

ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКА ТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ витие.неблагоприятни тенде

стагнация ръста
инфла-

в В решителна защита на обществотонаголям размер
наповишениеицията 

цените.
дупреждаваха, 
навлиза в година, в която тру

Тези тенденции пре
би се

на сдружения труд, в които е 
имало груби нарушения 
употреби. Борбата срещу сто
панския криминал и нарушава
нето

Като важен субект на народната власт и на сис
темата на обществената самозащита, правосъдните ор 
гани в Нишки регион проявяват пълна готовност, в ра 
мките на своите компетенции, да дават собствен при

за борбата срещу всични врагове на нашето со-

че може и зло
Необходими са крупни 

промени в развойната полити 
начина на стопанисване.

по-ефикасно 
налич

ните производствени сред

ства и наличния труд, да се

запдно ще се осъществяват 
лануваните задачи в икономи
ческата политика.

на самоуправителните
ка инос

циалистическо общество.
права, бе изтъкнато на сеси
ята, не може да бъде ефика 
сна без активно съдействува- трябва да се ползуват 
но на работническите контро
ли. Затова е необходимо об-

Преди всичко
СТРАХ ОД ПОСЛЕДСТВИ

ЯТА областта на сто- 
В тази об

ОКРЪЖНИТЕ съдове в Ниш, 
Пирот и Прокупие, Основният 
съд на сдружения труд и Ок
ръжният 
Ниш и окръжните обществе
ни прокурорства в Ниш, Пи
рот и Прокупие, както бе оце 
нено на сесията на скупщина 
та на Междуобщинскато реги 

общност в Ниш, през

пленията от
ланския криминал.

обаче се забелязва уво-
Драгослав Маркович с жур 

Танюг отделно ласт 
личение

щсствено-политическите ор
ганизации и самоуправителнм- 
тс органи в организациите на 
сдружения труд да активизи
рат този важен субект на об
ществената самозащита. В то
ва важна роля имат и право
съдните органи, които трябва 
да помагат работата на само- 
управителните работнически 
контроли и да допринасят за 
афирмацията им.

налистите на постигне по-голЯма произво

дителност, рационалност и 
чество на труда. Също така 

налага основно изменение 
и над

но броя на тежкитестопански съд винформиранеторазговаря 33
на обществеността. Ясно е, че 

не може да

углавни деяния, но това не 
значи, че

ка
съществува тенден 

увеличение броя но 
1980 годи

без публичност
ни пълна отговорност ция на

тези дела, понеже
открити някои престъ- 

датиращи от по-рано.

има
каза

се
той. Обаче журналисти 

оказват в положз
между производството 
стройната, а с цел да укреп 

положение

на сате често се 
ние да им се съобщи 
не е за публикуване.

случаите, когато пре 
на печата не при

пления,
Когато вече става дума за стю

това 
Като из

онална
миналата година успешно са 

обществената си
ва материалното 
на производствения труд, отна сесия-панския криминал, 

та бе посочено, че видно се 
ефикасността в

изпълнили 
задача.

ключвам
По отношение на пред 

1980 го
носно на сдружения труд ка

то цяло. Предвижда се 
бавно настаняване на работа 
в администрацията и нелроиз-

дставителите
съствуват иа 

— което

е повишила
откриването му. При това

активност и ефикас

ходния период, през
зйачително е повишена

отделни заседа- 
е предвидено

по-по-
дина
ажурността 
съдебните дела, ефикасност
та В откриването на престъп- 

и виновниците, а на

През 1980 година в региона 
е забелязан 
брой углавни деяния срещу 
конституционните основ>и на 
нашата страна. Но и в тези 
случаи правосъдните органи, 
съвместно със следствените 
органи, службата за сигурност, 
обществено-политическите ор- 

останалите субек 
веонародната отбрана и

ИИЯ
със закоиопредписанията 

се касае

в решаването на засилена
незначителенност са проявили следствени

те органи, Службата на обще 
ственото счетоводство и пове 
че инспекционни служби.

слаба или по

за държавна- 
леоно би

когато 
тайна. Проблемът водствените кадри.

ПЕРИОД НА ИНТЕНЗИВИРАНМ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

катоокачестви
затвореност

ленията 
казателната

могъл Дз се 
бюрократи ческа 
на обществото и ограничаване 

информиране.
и таки

политика е прила- 
обществените За съжаление 

чти никаква
съгласногана 

изисквания-
е активността на 

работниче 
В повече общи 

зобе

въп-
бъдещатз развойна 
(1981—1985 г.) са 

капмтало 
общественото

Един от централните 
роси на 
политика
юще потускорените

вложения в

свободата на 
Не отричайки
ва явления, 
тавам, че 
тивно

самоуправителните
с предходнитече има

все пак, подчер 
проблемът

по-сложен.

В сравнение
броят на криминални- 

миналата годи-

ски контроли.
Нишки регион не е ганизации и 

ти на
обществената самозащита, са 
реагирали спешно и енергич
но. В условните на засилена

(НА 3 СТР.)

години
то дола през 
на О по-малък и говори

на постепенно на-

ни в
лязан случай самоуправителен 

контрол да е

е обек-
работнически 
подал заявление срещу винов 
ници за стопански престъпле- 

и в организации

слабо__ Когато говорим за
общество и

тенденция 
малявоне на
Намалява и броят на прест-ь-

прест7,плонията. (НА 6 СТР.)в нашето 
за слабостите в печата
стите —• про 

които до
ния, дори

дължи Маркович —



НАС |И УI ПО СВЕТА
ХОДЖА ОТ ТИРАНААЛБАНСКИ ФАШИСТИ В ЖЕНЕВАВАНДАЛИЗЪМ НАКъм общественост 

покрай отрито Терор над югрславски
гражданиI

(ОТ 1 СТР.). отношение на своята партия,
акционерно дружество, капи- 

стъпва интереса на. „своята" тапа, който ги издържа и така 
среда, за .своите" интереси нататък. Това е реалното по
да информира, за аргументите ложение. При нашите усло- 
да не информира и т.н. Това вия, заговарянето 
е голям проблем. свобода е заговаряно на мно

гопартийна система. Това е на 
пълно ясно. Става въпрос за 
определението 
равителна демокрация, 
многопартийна, гражданска 
демокрация. Въпросът не е- 
така прост, за да можем в

кд изненада от факта, че шве 
/'«царските 
да се състоят такива' демон

страции и но напр 
що, за да защитят югославски 
те граждани и коресподенти 
от терора на екстремистите.

• Учудваща „нозаинтсрссооа 
ност" на швейцарската поли- власти позволили .<5

на такава
Ции-

авили ни-ГРУПА албански национали-

сти и фашисти, в края -на ми

налата седмица, в Женева ор 
ганизирали груби антиюгюсла- 
вски демонстрации и пред о- 
чите на „незаинтересованата" 
швейцерска полиция 
зирали преследване на граж

дани с наши паспорти.

Друг въпрос е начинът на 
критиката и културата на поле 
миката, не само в печата, но 
и в нашето общество и поли 
тическия живот изобщо. Това 
също така, се явява като ог
раничаващ фактор в процеса 
на демократизация на нашето 
общество. Пречи и известното 
подценяване на постигното ра 
внище на общественото съзна 
ние. Необходимо е по-бързо 
да се освобождаваме от боя- 
зъна, че всяка информация, 
сама по себе си, ще може да 
предизвика някакви последи
ци. Защото искали това или 
не, информацията тече — или 
ще информират нашите сред
ства за масова информация, • 
или ще информира някой 
друг. Нищо не може и не 
трябва да остане скрито. Сле 
дователно, към общественост
та трябва да се отваряме до 
край, но в това всеки трябва 
да се отнася крайно отговор 
но, като води сметка за всич 
ки усложнения, както на вът 
решното, така и взаимното по 
ложение.

г
за самоуп- 

или за
1

Ако вече предварително са 
знаели, че демонстрациите и- 
мат антиюгославски характер 
властите в Женева, която е ед 
на от седалищата на ООН, са 
били длъжни поне да защи

тят животите на нашите граж 
дани и да обезпечат на наши 
те журналисти, акредитирани 
в Швейцария и ООН, нормал 
но да изпълняват професио

налната си - длъжност.

„Незаинтересованото" дър

жание на полицията в Жене

ва само охрабрило албански

те екстремисти.

органи-разговор напълнонастоящия 
да го изясним. Но това е въп 
рос който трябва идейно-по
литически, теоретично да 
изясни докрай- Изглежда, че 
и покрай всичко, 
досега, нещата не са разре
шени докрай. Затуй и ще се 
приеме нов закон за инфор
мирането.

се
От този терор тежко пост

радало непълнолетно момче, 
двама наши журналисти също 
били повредени, а няколко 
наши граждани успели да се 
спасят от грубите постъпки 
на разюздените фашистки гру

направено

1
Л. КОГЛКСИЪ

■ч

БЕЗПОЩАДНА БОРБА
пи.

НАКРАТКОГоворейки за положението 
в Косово Маркович подчер
та, че ще бъде необходимо 
доста време, докато политиче 
ското положение в Косово се 
стабилизира. Очевидно е, че 
подготовката на контрареволю 
ционните действия е била про 
дължителна и затуй ще бъде 
необходимо и съответно вре
ме положението напълно да 
се санира. По-голям проблем 
сбаче представлява създаде
ното в идейното съзнание съ
ществуване на вражеските ор 
ганизации. С вражеска орга
низация се излиза на край от 
носително бързо, но със съз
дадено идейно съзнание, осо 
бено всред младите, трябва 
дг се води продължителна, у- 
порита и

Върлуването на албанските 
фашисти в Женева и други 
места в Швейцария (в които 
албанските националисти напа 
дат клубовете на нашите гра 
ждани и- тероризират югосла 
вяните) представлява по-мал-

ПЕКИН: Съюзният секретар 
на външните работи на Югос
лавия Йосип Върховец завър
ши турнето по Далечния Из
ток, в рамките на което посе 
ти Япония, Корейската демо
кратична народна Република 
Китай. В края на посещение
то си в Китай, Върховец бил

С това безспорно се прави 
лоша услуга на успешното ра 
звитие на отношенията меж

ду Югославия и Швейцария.

ЗА САМОУПРАВИТЕЛНАТА 
ДЕМОКРАЦИЯ

приет от подпредседателя на 
Китайската комунистическа па 
Ртия Дън Сяопин. В разгово 
рите, които преминали в сър
дечна приятелска атмосфера 
събеседниците

Коль Широка 

председател 

на Съюзната 

конференция 

на ССТНЮ

Според думите на Драгос- 
лав Маркович, трябва да се 
изясни и въпроса с често из 
разяваното политическо иска

не за така наречената свобо
да на печата. Трябва да се 
изясни кой какво подразбира.

— Днес — посочи Марко
вич — съществуват, общо взе 
то, освен нашата, две извест
ни системи на информиране 
— едната е в източноевропей 
ските социалистически страни, 
с известните права и отговор
ности на средствата за инфор 
мация, а другата в страните 
на Запада, за която главно се 

. мисли, когато се споменава 
така наречената свобода на 
печата.

В този печат, — каза Мад- 
кович — новините и журнали 
стите имат свобода по отно
шение на другите партии, но 
твърде ограничени права по

потвърдили, че 
отношенията между двете ст
рани са поставени върху ис
тински основи и че същест
вува двустранно желание 
да се подобрят.

теба.

Разбира се, дефиренциация 
та, която току-що започна не 
е онова същественото: участ
вува ли или не в демонстра
циите?
диференциация има по-друго 
съдържание, рамки и консек- 
венции. В тази борба трябва 
непоколебимост, 
ност, трябва човек да 
решителен и смел.

ДАКА: В опита за държа
вен преврат в Бангладеж бил 
убит президента на тази стра
на Зиаур Рахман. Опита 
преврат и атентата срещу пре 
зидента Рахман извършили бу 
нтуващи се войници в приета

заИдейно-политическата

нището Читатонг, начело на 
които се намирал генерал Ме 
нсур Ахмед.

безпощад-

Държавният преврат обаче 
бил спрян, военният бунт 
бил потушен, арестуван бил 
атентаторът срещу президен
та, а също така е арестуван 
и водачът на бунтовниците

— Сигурно е обаче това, 
че в Косово съществуват си
ли, способни и готови да се 
изборят за победа на социа
листическото самоуправление

тите в Косово, СКС и СЮК, в 
Социалистическия съюз и 1_ 
изпълнителните органи на на
родната власт.

Коль Широка

На неотдавна състоялото се 
заседание на Съюзната 
ференция на ССТНЮ за пред 
седател на Съюзната конфе
ренция с едногодишен мандат 
бе избран Коль Широка.

Широка е роден през 1922 
година в Призрен. Член 
СЮК е
Същата година постъпва 
НОБ. По време на борбата и 
след освобождението е изпъ 
лнявал редица отговорни длъ 
жно^ти в Съюза на комунис-

— подчерта между другото 
Маркович. Не бива да бъдем 
нетърпеливи, -трябва да помог 
нем на комунистите в Косово, 
защото главната борба трябза 
да водят те. Събитията на Ко 
сово р_аздвиж>иха много въпро 
си, откриха процес, 
това трдбва да се изучи, за

На същото заседание Зора Менсур Ахмед. 
Томич бе избрана

кон-
за предсе

дател на Конференцията за
ХАВАНА: На четиридневно 

официално посещение в Куба 
пребивава делегация на Скуп 
щината на СФРЮ, оглавяваща

въпроси на общественото по
ложение на жените в Югосла

Зора Томич е роденавия.
през 1929 година в Словенс
ка Бистрица. Член на СЮК е

се от председателя Драгослав 
Маркович.Всичко

на
да се извлекат определени за 
ключения и за да се създаде 
възможност за по-нататъшно 
безпрепятствено развитие 
социалистическото

станал през 1941 г. станала през 1948 година. Би
ла е изтъкнат активист на 
СКОЮ и

БЕЙРУТ: В тежко бомбарди 
ране на жилищните квартали, 
курортите и плажовете в Бей
рут в неделя са загинали най 
-малко 20 лица, а над 300 въз 
растни и деца са ранени.

в
изпълнявала редица 

отговорни длъжности в общена
самоуправ ствено-политическия живот 

на Любляна и Словения-ление у нас.
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ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
ТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
МЕЖДУОБЩИНСКИЯ 
РЕГИОН

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО- 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ
ССТН И 

В НИШКИ Йвснп БРОЗ Ш0-ВЕЛИШ МI.

ЗА СРЕДСТ1АТА ДА РЕШАВАТ 

ТЕЗИ, КОИТО ГИ СЪЗДАВАТ «ШШ ЕШ (1)ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
МеждуобЩ1инската

на 'роси от свободната размяна 
на труда. Андреевич посочи, 
че в областта

конферен
ЦИд на Социалистическия
юз и

съ- 
съвет 

ре- 
заседание 

подготов 
на са

на организира
нето на самоуправителните об 
'щности на интересите не 
върви достатъчно към демок

Междуобщинският От 28 февруари до 22 април 
оип Броз Тито е на пътешествие по Аф
рика, като посещава Гана, Того, Либерия, 
Мали, Тунис и ОАР. Същата 
1 до 6 септември е домакин и главен ини 
циатор на Първата конференция на не
обвързаните в Белград. На Конференцията 
участвуват 25 страни

Йо в Италия и папа Павле VI във Ватикан. $ 
На 4 юли, на закрито заседание на ЦК 2 
на СК в Хърватско предупреждава ' за 
Явленията на национализъм и. контраре- 
волюция. Председателствува на 21-то засе 
дание на ЦК на СЮК на 1 и 2 декември 
свикано’ по негова инициатива, за да се 
изучи идеологическо-политическото по
ложение в СЮК. Открито и твърде ос
тро критикува състоянието в Сък)за на ко 
мунистите, особено в ръководството на 
СК в Хърватско, при което разобличава 
явленията на национализъм.

На 16 май 1972 година пуска в дви
жение водоцентралата Гердап, където с 
румънския министър—председател Чау 
шеску произнасят речи на народния ми
тинг. На 24 май Съюзната скупщина за 
80-тия рожден ден го удостоява с вто 
ри Орден народен герой. Президиумът 
на Върховния съвет на СССР му присъж 
да Орден Ленин

От 2 до 10 септември 
твува в работата на

на синдикатите в Нишки
сегион на съвместно 

обсъдиха на 27 май 
ката ратизация в решаването. Има 

случаи — каза Андреевич — 
тези общности

година от
за Третия конгрес 

моуправителитз в Югославия, 
който ще згпочне на 15 юни 
т.г. Основно

да се създават
и там дето не е нужно. Разме 
рите на облаганията 
управителните общности 
тересите не бива

впечатление е, че 
и регион 

е в пълен разгар и във връз
ка с проекта на резолюцията 
на Третия конгрес 
дигат конкретни предложения.

с пълно право на 
качеството на 

Под пряко Титово ръко
водство се полагат основите на движение 

Вече следваща
година Тито прави посещение на 
и Судан. В същата година Тито про- 

От 24 септември до 3 октомври гост 
на президента Тито е Леонид Брежнев, 
председател на Президиума на върхов
ния съвет на СССР. От 2 до 21 декември 
посещава СССР и Унгария. От 18 сеп
тември до 25 октомври

някои страни на Латинска Америка: 
Бразилия, Чили, Мексико и САЩ, като се

за само 
на ин

подготовката в Нишк гласоподаватели и три в 
наблюдатели.:

да се утвър 
ждават на скупщините на СОИ : то на необвързаността. 

1962 
ОАР

вече се из или на скупщините на обще
ствено-политическите органи-

е на посещение
в

:
♦среща с председателя Кенеди. Произнася 

реч в Генералното събрание на ООН. 
От 25 юни до2 юли посещава Полша. В 
същата година с румънския председател 
Георге Георгиу Деж 
мък на водоцентралите „Гердап". По-къс 
но, от 11 до 16 септември посещава Ун
гария-

активно учас- 
Четвъртата конфе

ренция на шефовете на държавите и пра 
вйтелствата на необвързаните в Алжир. 
От 12 до 15 ноември е на посещение в 
СССР.

слагат основен ка-

От 24 януари до 7 ноември 
година посещава Индия и приема Неруо- 
ва награда за мир. След това посещава 
още Бангладеж, Непал и Сирия. В съща
та година на съвместна сесия на Съюзния 
съвет и съвета на републиките и покрай 
чините бива избран и тържествено 
възгласен за президент на СФРЮ без ог 
раничаване на мандата.

1974

От 3 до 16 октомври 1964 година на 
Втората конференция на шефовете на дър 
жави и правителства на необвързаните в 
Кайро подписва „Програмата за мир и 
международно сътрудничество". От 7 до 
13 декември на Осмия конгрес на СЮК 
говори „За ролята нз СЮК в по-нататъш 
ното изграждане'на социалистическите об

Момент от заседанието

СтанимирКакто подчерта 
Стаменкович, секретар на Пре 

на Междуоб-

зации, защото делегатската си 
стема не е посредствен начин 
за решаване, но начин на пря 
ко решаване. Именно поради 
това
за средствата трябва да реша 
ват тези, които ги дават. 3 из 
казването си Андреевич изне 
се мнение, че в проекта на 
резолюцията на Третия кон
грес на • самоуправителите би 
трябвало по-определено и по 
вече за изменязмия делегат, 
тъй като тази конституционна 
разпоредба не се ползва мно

дседателството 
щинската конференция нз Со
циалистическия съюз в регио

про-

както посочи той
и покна, проекторезолюцията 

рай положителните си постано 
вки, има неща, които би тря
бвало да претърпят 
ние. Стаменкович

От 29 юли до 1 август 1975 предвож 
да югославската делегация на заседа
нието на КЕБС в Хелзинки, където се 
ща с повече ръководители на

ществени
проблеми в , международната работни
ческа борба за мир и социализъм в све
та". От 26 до 30 април 1965 година посе
щава ОАР, а от Ю до ,14 май — Норве- , 
гия, а по-късно от 2 до 8 юни — ЧССР, 
а от 8 до 13 юни — за пръв път посещз- 
ва Германската демократична република. 
През идната 1966 година от 18 до 23 ап
рил е на посещение в Румъния. От 30 
май до 2 юни на Бърдо край Крань во
ди разговори с Янош Кадар.

отношения и за актуалните

сре 
европей- 

гос- 
Джерал

измене-
подчерта, 

че би било добре в проекта ските страни, а на 3 и 4 август му 
гува председателят на САЩ 
Форд. От 10 до 22

♦:по-точни опре- 
обще-

да се внесат 
деления за ролята на 
ствените

: март е на посеще- 
Латинска Америка — Мексико, Па

нама и Венецуела на 
мата прави престой в Португалия- През

ние в
:съвети, като форми

завръщане в страна обществено влияние в раз 
на важни общест-

♦
♦го.решаването 

вени
Радмило

тел на Координационния
подготовка на Третия

: Египет,
Гурция и др. страни. Взима активно учас
тие на Конференцията на КП в Европа в 
Берлин и с успех застъпва становището 
на СЮК

същата година посещава ощеНовица Джорджевич, деле
на са- 

Ниш из

въпроси. Също така — 
Чирич, председа- гат на Третия конгрес

През 1967 година на 9 юни взима 
участие в срещата на шефовете на КП и 
правителствата на социалистическите стра
ни, които обсъждат положението след из- 

нападение на Близкия изток.

моуправителите от гр.
че на конгреса ще тря 

по-обстой

коми
тъкна,
бва да се разисква 
но за отговорността в решава

тет по за равноправни отношения 
международното комунистическо и работ 
ническо движение. По този случай се сре 
ща с мнозина ръководители на КП 
Европа.

вна самоуправителитеконгрес
в Нишки регион обширно обо 

хода на подготовката в 
като подчерта, че за

ралеското
От 10 до 16 август посещава ОАР и Ирак.

:нето.снова вЗабележките и мненията от
заседание на Пре • 

МОК на

региона, 
работата на Конгреса владее От 1 до 9 ноември е на посещение всъвместното

От 16 до 19 август предвожда наша 
та делегация на Петата конференция 
необвързаните в Коломбо.

СССР, като присъствува на тържественото 
50-годишнината на Октом-

дседателството на 
ССТН и Междуобщинския съ- 

синдикатите ще бъдат 
в Съюз-

огромен интерес.
Взимайки участие в разиск 

Миливое Андрее-

начествуване на
врийската революция и произнася роч 

Върховния съвет. От 7 януари
вет на 
препратени направо 
ния координационен

ванията д-р
делегат за Третия конг-

На 25-ти март 1977 година изна
ся лекции пред слушателите на Политичес 
ката школа в Кумровец. Същата година 
на 16 май получава трети Орден наро
ден герой. При посещение на Съветския 
съюз от 16 до 19 август приема Орден 

' Октомврийска революция. От 24 до 29 
август посещава НДР Корея- От 30 ав
густ до 8 септември югославският пре
зидент посещава НР Китай, където бива

пред
до 8 февруари 1968 година посещава Аф
ганистан, Камбоджа, Пакистан, Индия, 
Етиопия и ОАР, а от 8 до 30 април по- 
сощава Япония, Монголия, Иран и СССР.

На съвместно заседание на Пред
седателството на ИК на ЦК на СЮК на 21

вич,
рее на 
член на
юзния координационен

подготовка на Конгре- 
спря върху някои въп-

комитет 
на Третия кон

самоуправителите

самоуправителите и 
републиканския и съ 

коми-
за провеждане 
грес на 
Югославия-

в

тет по 
са се

М. А.

август осъжда военната интервенция в 
ЧССР.В решителна защита на обществото

Ниш констатираха, че 
полагат

От 11 до 15 март 1969 година на 
Деветия конгрес но СЮК говори за акту- 

вътрешни и международни проб- 
ролята на СЮК в социалистичес

ката система. Конгресът отново избира 
Тито за председател на СЮК.

::МРО В
е необходимо да се

по-големи усилия за по-

много добре посрещнат.
В Белград на 26 юли започва Конфе

ренцията на министрите на външните ра
боти на необвързаните страни, на която 
в уводната си реч президентът Тито по
зовава да направят 
пия за изява на принципите и целите на 
необвързването. От 21 до 24 ноември в 
Белград се провежда Осмият конгрес на 
синдикатите, на който Тито изтъква необ-

(ОТ 1-ва СТР.)
алните

дейност иа външния 
бе изтъкна

още
добряване работата

поми ивражеска
и вътрешния враг, 
то на сесията, правосъдните 

в Нишки регион про-

на тези
За целта ще тря-ведомства. 

без още повече да се съгла-,
От 26 янруари до 27 февруари 1970 

година прави посещение на Танзания, 
Замбия, Етиопия, Кения, Уганда, Судан, 
ОАР и Либия- От 1 до 10 септември взи
ма участие в работата на Третата конфе
ренция на необвързаните страни в Лу- 

Същата година, от 6 до 9 октом-

още по-големи уси-оргаии
явяват по-висока бдителност 
и готовност във всеки момент 
да дават, в рамките иа зако

компетенции, собст-

сува действуването на всички 
субекти на обществената само 
защита, 
ните

по-специално на орга 
и ведомствата, непосред 

задължени за борбатаиите им 
вей принос за 
борба против 
ли срещу
самоуправителиа

суверенитета

ствено
срещу всички видове крими- 
нал.
съдиите органи трябва да 
сочват явленията

безпощадната 
похитите

ходимостта от въвеждане на колективна 
работа, решаване и отговорност.

От 1 до 11 февруари е на посеще
ние в Кувейт, Ирак, Сирия и Йордания.

; всички
социалистическата

обществена 
и тери- 

иа СФРЮ.

сака.
ври посещава Белгия, Люксембург и се 
среща с канцлера на ГФР Вили Брант. 
От 14 до 20 февруари 1974 година по 
покана но Садат посещава Египет, а от 
25 до 29 март е на официално посещение

Повече от досега прово-
по- 

в областта
система,
ториалната цялост

Приемайки отчетите

сочените правосъА”и

криминала и да подпома
гат обществената акция за те 
хно премахване.

Подготви: Матея АНДОНОВ 
(КРАЙ)

на

на по- 
органи, 

Скупщината на К. Г.
делегатите на
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раздвижиха широка акция, в резултат на 
която се събраха необходимите средства.

В СЕЛО Долна Любета пролетта ми.на 
под знака на електрификацията. Построе 
на е мрежа за ток с низко напрежение 
на стойност 8 милиона динара, а 70 на 
сто от средствата обезпечиха местната об 
•щнюст и участвуващите семейства, които 
внесоха по 9000 динара. В домовете ве
че са поставени електрически инсталации, 
така че всичко е готово за вечно „збо- 
гом" с мрака.

Развитие на 

самоуправлението
Тогава, пък, на сцената стъпи инертността

от Леско-на Електроразпределителното
неговите делови партньори. Съсвац и на 

големите закъснения и низкото качество
на работата, те се изявиха като несигурен

заба-значително 
успеха й. След многобройни и еиер

партньор в акцията и 
вихаУСПЕШНО развивахме новите социалистически от 

ношения. От въвеждането на първите работнически 
съвети през 1950 година самоуправлението се разши 
ряваше и върху всички други области на обществе

ния живот. Самоуправителните органи постепенно, на 
истина с различни отпори, постоянно получаваха все 
по-големи права и отговорности. Укрепваха материал

ната основа на самоуправлението и влиянието на тру 
довите хора при решаването на обществените рабо

ти. Във всеки етап на нашето развитие, а съгласно с 
промените в обществено-икономическите отношения, 
развивахме и по-нататък обогатявахме равноправното 
между народите и народностите. Нашата нова Конститу 
ция, това още повече осигурява. Основателно изтък

ваме, че новите самоуправителни отношения между 
хората и пълното равноправие на народите и народно 
стите са гаранция за единството и крепкостта на со

циалистическа федеративна Югославия-

гични интервенции на отговорните хора в 
общината личише, че проблемите ще се 
преодолеят. Договорено бе работата на 
мрежата в Долна Любата да приключи 
до 4 май- „Електромонтаж" от Кралево 
бързо завърши голяма част от работата 
■и незначително отстъпи от срока. Излезе 
обаче, че това е направено за сметка на 
качеството. И сега се поставя В7,прос: 
кой е бил длъжен да върши контрол над 
работата и защо не е и изпълнил длъжно 
стта си?

за селото 
Защо? Низкотокова

Всо пак този исторически
момент е неизвестен.

тези дни е оценила ко- 
техничоски

то мрежа, както 
мисия, е построена с редица 
недостатъци, вследствие на което е него
дна за употреба. Всо докато 
нат пропуските, в къщите на долнолюбат 
чани ще мъждукат газените 
може до бъде зо кратко, ако изпълните

не се мах-

лампи. Това

лят на работата наскоро се завърне да 
поправи грешките си. Но да не се случи, 
както вече со случваше, да закьснее . . . За акция, каквато е електрификация

та, че са достатъчни само пари. Необхо
димо е единодействие на всички сили в 
местната общност.

В Долна Любата пътят до едииодей- 
лесен. На-

Още веднаж, субективни слабости за 
бавиха хода на тази благородна акция.

По това, но и по редица други харлк 
теристики, акцията по електрификация в 
Д. Любата е пример, от който трябва да 
се извадят много поуки.

Но да тръгнем от началото.

Долна Любата е едно от трите села 
в Босилеградска община (заедно с Горна 
Любата и Горна Лисина), чиято една част 
получава електрически ток в момента, ко 
гато цент'г,рът на селото отдавна вече по 
лзува неговите предимства. Електрифици
рането на селото в две фази може 
беше обективна нужност, тъй като село
то е доста голямо и разпръснато по пла 
нинските склонове, а общината трябваше 
да обезпечи значителни средства. Това о- 
баче не изключваше политическа акция, 
в резултат на която жителите от махалите 
съзнателно да схванат обективната реал
ност и активно да се включат в реализа
цията на първата фаза, за да 
втората фаза също така бъде общо дело.
Ако това беше постигнато, електрификаци 
ята на селото щеше да бъде реализира
на много по-рано. Без него обаче остана 
увереността, че заглъхна 
че жителите в центъра на селото изпол- дявайки се не безплатно

ствието не беше ни прост, ни
преодолеят дребяо-соб 

интереси („да не ми се 
стълбът Да не бъде побит в

лагаше се да се 
ственически отсе

че дръвче,
градината ми" и лр.), издигането на 
ни интереси над обществените („стълбът 
да б'/,де по-близо до къщата ми"), дема

(Из доклада на X конгрес на СЮК) лич

РЕШЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС У НАС

гогията („държавата е длт,жна на всеки- 
го да въведе ток без пари") и други ви 
дове отпори. Този път акцията на Съюза

ПО ПЪРВАТА тема — по националния въпрос аз 
не говоря, защото той у нас сега би се поставял в 
такъв или инакъв вид. Не, националният въпрос у нас 
е решен, и то много добре решен, на общо удовол

ствие на всички наши народи. Той е решен така, как

то учеше Ленин. И това решение на националния въ-

би на комунистите и останалите социалистиче 
ски сили беше упорита и в резултат на 
нея укрепна съзнанието, че електрифика
цията трябва да бъде дело на население 
то, че обществото отделя извънредно мно 
го средства за тази акция, без които реа 
лизаиията й не е възможна. Това съзна
ние беше основата на единодействието,

прос у нас отразява характера на нашата революция. 
Успехът който постигаме в изграждането на социализ 
ма най-силно потвърждава правилността на решение
то на националния въпрос в нашата страна. Без пра
вилно решение на този въпрос 
както ние го решихме — би било невъзможно изгра
ждането на социализма, защото без вътрешно един
ство, градивно братство и единство на народите в на
шата страна, би била невъзможна обновата

основната гаранция на успеха на долнолю 
батчани.сетне ипо такъв начин,

Нищо не може да действува тъй нас
ърчаващо, както успехът в една такава 
голяма и важна акция- Няколко семей
ства. които иронично подхвърляха "токът 
не ни е толкова необходим",потайно на- 

ще получат ток 
назреме осъзнаха заблуждението си и 
хванаха "последния влак" да поправят 
грешката си. Успяха благодарение соли

дарността на останалите.

в нашата
страна, а камо ли осъществяването на Петгодишния 
план, провеждането на много други мероприятия и 
постигането на

солидарността,

такива успехи до днес.
Нито една страна с народна демокрация не е та

ка многонационална, както нашата страна. Само в Че-

зуваха изгодностите на местоположение
то си.

Две-три години по-късно общината
обезпечи средства за реализация на втохословакия съществуват две сродни националности, а 

в някои от останалите съществуват само малцинства. 
Следователно, в тези страни на народна демокрация 
нямаше нужда да се решават така крупни проблеми, 
както бе необходимо у нас. У тях е основен класо
вият момент, а у нас

рата фаза на електрификацията. Органи
зираните социалистически сили в селото Кирил Георгиев

ДНЕС В ЛЕСКОВАЦи националният и класовият.

Сесия на скупщината на Междуобщинската регионална общностТито: Речи и статии, т. IV, стр. 40—44.

ДНЕС в Лесковац се прове 
де деветнадесета сесия на 
скупщината на Междуобщин
ската регионална общност, на 
която се разгледа проекторе 
шението за сключване на до
говор за основите на Обще
ствения план на СР Сърбия

за периода 1981—1985 годи- щита, за развитие на агропро 
мишления комплекс и за раз- 
вите на съобщенията.

Делегатите на скупщината 
обсъдиха и резултатите на 
стопанството и обществените 
дейности през първите три 
месеца на годината.

БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
СОИ ПО ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА

СКУПЩИНАТА НА на.
В рамките на този въпрос 

се обсъдиха договори за на
сърчаване развитието на недо 
статъчно развитие области, за 
развитие на всенародната от
брана и обществената самозаОбезпечени средства К. г.

Бележка__________ __________________

Не е забравен човекът
ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ТАЗИ СОИ ЩЕ РАЗПО 
ЛАГА С НАД 8549 ХИЛЯДИ ДИНАРА

ДЕЛЕГАТИТЕ на Скупщина
та на Самоуправителната общ 
ност на интересите по пряка 
детска защита на проведеното 
си през миналата седмица 
Босилеград заседание обсъди

дат обезпечени от облагания 
ча трудещите се и гражда
ните от общината.

ДУШАН СПАСИЧ, ра
ботник в органа на об
що управление в Бабуш 
ница е сполетян от го- 

неволи.

Както ни уведомиха 
Душан Спасич е приме 
рен служещ. И затова 
съдбата му не оставила 
равнодушни 
колеги. На синдикално 
събрание, неотдавна, те 
решили да дадат по е- 
дин трудоден (което въ 
злиза на над 30 000 ди

нара), като му помогнат 
материално.

такива трудни моменти 
и те ще му бъдат от 
полза, но отношението 
на колектива към чове- 

е по важно. Сега 
и Спасич ще почувству 
ва, че не е сам. С него 
е целият колектив, кой 
то и досега имаше раз 
биране за неговите про 
блеми и неволи. От дру 
га страна — това е вед 
но и признание за не

говата усърдна и при

мерна работа. Не е за

бравен човекът...

От целокупните средства, 
за редовна работа на детска-

в

леми семейни 
Дълги години съпругата 
му е болна и той се ра 
зкарва с нея по лека
ри и болници, прави го

канеговитеха и приеха тазгодишния фи 
нансов

та градинка, която ще запо
чне с работа презплан. За задоволяване 

потребите, които
септември 

т.г., СОИ ще изразходва 1200финансира 
тази СОИ ще бъдат обезпече 
ни над 8549 хиляди динара и

хиляди динара, 5 милиона ще

се изразходват за детски до
бавъчни, 200

леми разноски, води бо 
рба за• същите по отношение на ми

налогодишните средства са у- 
величени с 15 на сто.

Значителна част от средства 
та ще обезбечи Републикан

ската СОИ по пряка детска 
защита (2835 хиляди динара), 
а останалите средства ще бъ

да спаси животахиляди за рабо 
преду- 

Босиле- 
средства 
за други 

цели из дейността на тази об 
Щност.

й.та на отделението за
Лекуването Й обачечилищна възраст 

фад, а останалите 
Ще се изразходват

в
го струва много пари. 
Само за една инжекция 
например тези дни той

Жестът на колегите 
на Спасич е наистина 

за всяка похвала. Не се 
касае само за парите. В

лично ходил в Загреб и 
платил 5000 динара. М. А.М. Я.
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БАБУШНИЦЛ

Среща с делегати на III конгрсе на самоуправилнеТрескава
подготовка Бих говорил за-делегатите

резултатите. Инак. на терито 
рията на общината се практи 
кува делегатските скупщи- 
ни да се провеждат по вре
ме на работното време и че
сто пъти не е възможно да 
се намери кой да замести 
делегата, след това матери 
алите често са много обемни 
и винаги не стигат на време.

Вярвам, изтъква Миладино- 
вич, че това важно събрание 
на югославските работници 
ще разреши доста въпроси, 
които в настоящия момент 
обременяват развитието на 
самоуправителните обществе 
но-икономически отношения.

този смисъл конгресните 
резолюции трябва да дадат 
основата за по-добро самоуп 
равително споразумяване и 
договаряне, по-засилено да 
дойде до изява необходимо
стта за по-добро възнагражда 
ване във фабриките, в из- 
водствените помещения и да 
се обезпечи по-голямо влия 
ние на трудещите се върху 
дохода.

След работата на Конгре
са ще пренесе опитите на 
трудещите се от страната ни 
и надявам се, че това ще бъ
де от полза и на моята ООСТ, 
а и на младата работническа 
класа в Сурдулишка община.

С наближаването 
на започването на Третия 
грес на самоурпавителите 
Югославия
бушнишка община се 
Ща все по-широка подготвите 
лна дейност.

Аца Миладинович, висококвалифициран работник в 
„5 септември" в Сурдулица на Третия конгрес на 

самоуправителите на Югославия ще застъпва над 4 хиля 
Ди заети в Сурдулишка община

на деня 
кон

синдикатите в Бабушница Но- 
вица Тодорович, разисквания
та по Проекторезолюцията въ 
рвят добре. Всяка 
стреми да намери себе си 
този основен документ от бъ 
дещия конгрес, 

досегашните

ООСТ
в

15 юни, в Ба-
среда се

разгръ в

— Считам, че свикването на 
Третия конгрес на самоупра- 
Еителите дойде в правия час, 
понеже в годината на иконо-

В Ворганизациите на сдруже 
НИЯ ТРУД, по местните об 
сти

разисквания 
се чувствува решителен стре
меж към по-пълно

щно
и др. трудови организа

ции са провеждат
претворя

ване в живота н.з Закона за
мическата стабилизация и при 
емането на новите развойни 
средносрочни 
ническата

събрания
сдружения труд.на трудещите се. На 

нове на
тях чле-

координационния ко-
и под-

нз Третия кснГрес на 
самоуправителите оказват

планове, работ 
класа трябва пър

ва да каже мнението си 
всички въпроси, да каже как-

Забележките и 
Ята от публичните

предложени 
разисква

ния по Проекторезолюцията

митет по организация 
готовка

по

во иска да постигне с товапо- ще се изпращат напр.зво до 
Съюзния комитет 
ка на Третия конгрес 
управителите в Югославия.

М. А.

мощ в разискванията по Про 
екторезолюцията за конгреса. 

Както

развитие и какво й пречи по- 
бързо

ПО ПОДГОТОВ

на само
Вда осъществи целите

ни уведоми прздседа 
телят на Общинския

си.
Считам, казвасъвет на по-нататък

периодаМиладинович, че □ 
на борбата за осъществяване 
целите на
стабилизация

ПРЕД ЗАПОЧВАНЕТО НА СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДО
ВА АКЦИЯ „ВЛАСИНА 81"

икономическата 
е от голямо зна 

самоуправителното спо 
общественото

чение
разумяване и 
договаряне, а също така и 
доходното свързване и сдру
жаване и делегатското реша
ване.

скупщина
А. Миладинович

Ако ми се удаде възмож- 
ще гсворя за някои 

опити в развитието на деле
гатската система в Сурдулиш 
ка община и ООСТ „5 септем 
ври

През тази седмица в Лес- 
ковац е учредена Скупщина
та на Съюзната младежка 
трудова акция „Власина 81“. 
За председател на същата е 
игбран Христивое Костич, се

кретар ка Председателството 
ма МОК на СКС в Южмомора 
сски регион, а за секретар на 
акцията Ранджел Петксвич, се

кретар ка ОК на ССМ в Лес
но за и.

В тазгодишната акция ще 
участвуват 18 бригади с 900 
мпадежи и девойки от всич
ки краища ка страната. Акци

ята на Власина и околността 
й хце започне на 14 ю.чи, а 
ще приключи на 6 сепге.иври

Делегатската 
нашата основна организация 
на сдружения труд успешно 
се осъществява, макар 
все още не сме доволни от

ност система в

че
Сърболюб Микич

Сериозни задачи за трудещите се 

и училищата
т.г.

В СОСТ „5 СЕПТЕМВРИ" — СУРДУЛИЦА

Трудещите се в организа
циите на сдружения труд и 
трудовите общности и гражда 
ните в местните общности в 
Босилеградска община избра
ха Лазар Стаменков, дироч- 
тср на основно училище ,,Ге 
орги Димитров'' в Босилег
рад за делегат на Третия кон 
грес на самоуправителите 1-а 
Югославия, който ще се про 
веде от 16 до 18 юни в Бел
град.

Тези дни, наред и изпълня 
ването на задачите на работ
ното си място, Стаменков 
усърдно се подготвя за актив 
но участвуваме на конгреса. 
Помолихме го да сподели по

слабости в осъществяването 
на задачите в тези три, из
вънредно важни самоуправи- 
телни звена.

Нашите определения във 
връзка с нашата образовател
но-възпитателна система са 
ясно набелязани в Конститу
цията и документите на Десе

шното социалистическо стро
ителство, да ги подготвя да 
станат добри самуправители, 
способни отговорно да пое
мат бремето на по-нататъш 
ното развитие на самоуправи- 
телната система у нас.

На този план е доста пос
тигнато, но още много тряб
ва да се направи. Тези задачи 
на трудещите се и самоуп 
равителните и професионални 
те органи в училищата са сло 
жни и твърде отговорни. Но 
те не могат да ги изпълнят 
докрай сами, нужна им е по 
мощ от останалите субекти 
на самоуправителната систе
ма.

Мотори за компресори
на електромотори за монофа- 
зен ток за напрежение от 12 

едноцилиндрични

ОСНОВНАТА организация ча
сдружения труд з-з производ
ство на микро—мотори „5 сап 

в Сурдулица, която 
състав на крзгуе-

волти за
компресори. Тези мотори 
произвеждат за потребите на 
ТО ,, Металопластика" ООСТ 
„Елкопласт" от Чайетина, ко
ято работи в състав на Леар 
ната на мед „Свободан Пене 

— Кърцун" в Севойно. До 
говорено е производство 
10 хиляди мотори в стойност 
от 2,8 милиона динара, 
ва сътрудничество не е 
единно. Тази сурдулишка ОО 
СТ сътрудничи и с Фабрика- 

чагони от Кролево.

сетемзри 
работи в 
вашките заводи „Цървена зас
тава" през първото тримесе 

настоящата година 
заплануваните 

резултати —

чие на 
не осъществи

зичпроизводствени 
не е осъществен производство 

автомобили, По-

от

нидт план на 
ради това са предприети

осъЩествява-
То-ме-

Откровено казано, осъщес
твяването на дохода по прин 
ципите на свободната размя
на на труда още е в заро 
диш и тук предстоят сериоз

обществено-политически
акции, в които трябва да уча 
ствуват всички самоуправител 

субекти в общината.
|Какво очаквате от Третия 

конгрес на самоуправителите?
— Конгресът е от голямо 

значение за 
развитие на социалистическото 
самоуправление в Югославия 
и аз от него очаквам много. 
Очаквам, че на конгреса, въз 
основа на положителните опи 
ти ще бъде направен договор 
за решително и ефикасно пре 

слабости,

някои въпроси, свързани със 
задачата му на делегат на об 
щината на тази 
среща на югославските самоу 
правители.

Другарю Стаменков. 
ви се удаде възможност да

ропридтия за 
не на допълнителния 
производство на микро—мо-

ллан в
най-гол яма

тори.
Неотдавна в тази организа-

С. Микич ако ,низапочна производствотоция

участвувате в конгресните ра
зисквания, кои самоупра ите 

бихте засог 1али
ни

лни въпроси 
и кои опити във връзка с
тях бихте изнесли?

— Говорил бих за по-ната- 
тъшно развитие на самоупра 

обргзоватолно-тьз 
питателното дело, за раз |ре-

Л. Стаменков по-нататъшното

тия и Единадесетия 
на СЮК. Задача на нашето со 
циалистическо училище е не 
само да подготвя младите по 
коления за опроделони 
циалности, но и да развива 

любов К'|)М социалисти- 
самоуправление, и

конгресвлението в

сг.оредделението на дохода 
резултатите на труда в учи
лищата и за свободната раз
мяна на труда. В самоуправи

спе

махване на всички 
които забавят развитието на 
самоуправлението и 
то социалистическо общество.

телната практика на училища 
та в нашата

у тях 
ческото
чувство на дълг към велики
те придобивки на социалис ^ 
ческата революция и към ог
ромните постижения в досега

община всички
на наше-тези въпроси са твърде акту 

плни.. Опитите все още 
скромни, има и доста обектно 
ни трудности, но и субективни

са '
М. Янев

СТРАНИЦА 5
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ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА ТРУДЕЩИ ТЕ СЕ

1
СУРДУЛИЦА: СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ ИСтабилизация и интензивно 

развитие; до 1985 година Да се стимулира творческият труд
на цените, темп/.тизвестно намаляване ръста

разносни през април т.г. в сравнение
мина

За целта трябва * Въпреки че в страната се чувствува 
му псе още е над предвидени,, " Жизнените 
с март същата 
пата година цените са 
50 на сто.

(ОТ 1-ва СТР.) вложенията.
да се приемат конкретни про 

бъдат об- 2,1 на сто * В сравнение с декември
април с окологодина са увеличени с

по-високи с 19 ,а. в сравнение с миналогодишния
Предвиждат се 

капиталовложения
грами, в които ще 
хванати

стопанство.
интензивни ивсички стопански

обществени-(27,1 на сто), което говори за 
, растеж, който никога досега 

не е достигнал това равни- 
продукт 

расте в размер 
с 0,5 на 

отколкото в

организациите 
те дейности.

в

равнище. Имайки лред- 
форумната работа 

не могат дз се 
резул

3750 динара, който всъщност 
най-малък в целокупното 

стопанство в Сурдулица. С ма 
лък среден личен доход са и 
трудещите се в Модната кои 
фекция в която са заети към 
180 работници през първите 
три месеца е 4535 динара. Но 
едно е среден, а друго най- 
малък личен доход-

тр си 
вид, че отИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВОД 

НИТЕ РЕСУРСИ

ИЗХОЖДАЙКИ ог този съ
ображения, въпрос,,т за 

жизненото равни- 
особе- 

най-малки лич 
и занапред остава

ще. Обществения! 
следва да 
от 7,5 на сто, или 
сто по-бързо

с и
на този план

запазване 
що на трудещите со, 
но на онези с

очакват по-значителни
Общинският синдикаусловия, богат

извънредните 
възможности бла

Почвените
Южноморавски регион. На ството на води,
ционалният доход през то- климатични

трябва да се уве гоприятствуват за развитието 
със 7,3, а броят на на общината. Освен на туриз 

Пр* ма, през следващия петгоди
шен период

тати,
лен С7,вет е раздвижил ини-

ни доходи 
в центъра на вниманието. По 
край всекидневната борба сро 

повиша

организациитециатива сред 
на сдружения труд, ерзд ра
ботниците и на място се изу
чават проблемите

зи период 
личава
заетите с 6,5 на сто. 
това заетостта в промишлено 
то производство трябва да 
се увеличава за 9,4 на сто, а 

общественото селскосто
панско производство за 4,6

щу неоправдателното 
ване на цените,

и търсятобществено-много по-голя
ще се обърне

Из-

решзния-общности иполитическитемо внимание 
и на инфраструктурата, 
граждането на пътища, 
трификацията 
лища до 
телството на здравни и дру-

доход
3040

Гарантираният личен 
в Сурдулишка община е 
динара. В Сурдулица е 

становище 
личен доход да не бъде по- 
малък от 3100 динара. Обще
ствено-политическите

— Гарантираното заплащане 
иа личните доходи според 

Йович, 
Общинския

сдружения 
най-

организациите на 
труд в изнамирането наелек взе- 

най-малкият
в

меи, казва Десимирна всички се- 
1985 година, строи-

вечерешения
опити и раз

подходящи 
имат, различни 
лични резултати.

то
председател на 
синдикален съве/, с меч с дез

ка сто.

Една от предпоставките 
развитие е сък 

активи-

Не много характердопринесе
възможнос-

остриета. 
но, но при известно число ра 
ботиици с немалки лични дс-

ги заведения ще 
да се създадат 
ти за откриване на малки це- 

районнитб центрове.

сили вОбществено-политическите 
община, 

синди 
влагат усилия в

зе ускорено 
ращаване периода на 
ране на капиталовложенията, 
модернизация на разполага
емите и изграждане на нови 
производствени мощности и 
издигане на общото техноло-

общината и организациите на 
обаче са на

сили в Сурдулишка 
.особено Общинският сдружения труд 

становище, че на това не мо
же и не трябва да се оста-

ходи се изразява мнение че 
„колкото мога малко да ра
ботя, толкова малко не мо
жете да ми заплатите", такз 
че това не е решение. Реше 
нието виждаме преди всичко 
в по-голямого ангажиране на 
самоуправителните и общес
твено-политическите сили в

хове и в кален съвет, 
изнамирането на решения, заЗанапред много 

внимание ще се отдели 
производството на храна, ко
ето ще допринесе и за обща 
та стабилизация на стопанство

по-голямо
не, — търсят се решения как 
той значително да се увели- 

При това, разбира се, 
има се в предвид стимулира 
нето и правилното възнаграж 

по-добрата 
организираност на процеса на 
работа.

на равни-
най-

запазване жизненото 
ще на трудещите се с 
малки лични доходи, 
са вече и първите 
ти, но и трудностите.

Налице
резулта-

изтъкгическо равнище 
на Й. Петрович.

чи.

то.В условията на икономиче 
ска стабилизация,- както бе 
посочено в уводното изложе
ние и разискванията 
шителна акция 
ятните тенденции трябва да 
се пресекат в полза на про
изводствения труд, включи
телно и преразпределение на 
дохода, разширяване иници 
ативите на самоуправително 
решаване е производството, 
разпределението, размяна

та, потреблението и капитало-

даване, както и— Разширяването на мощ
ностите и тяхната модерниза- 

целесъобразното
на природните ре

сурси, снижаването на разхо
дите за обществените и. дру 
ги непроизводствени 
ти, следва да допринесе сред 
носрочният план да стане жи 
ва реалност, а не „списък на 
желания“, заяви накрая пред 
седателят на ОС инж. Йован 
Петрович.

НАЙ-МАЛЪК ЛИЧЕН ДО 
ХОД 3100 ДИНАРА организациите на 

труд където на конкретни ка 
чала да се уредят — стимули 
рането на труда, 
телното

сдружения
с ре 

необлагопри
из-ция, 

ползване
1МЕЧ С ДВЕ ОСТРИЕТАПрез първото 

на настоящата година средни 
ят личен доход в стопанство- , 
то е 6658 динара. Но, дока- 
то средният личен доход във 
Власинските водоцентрали въ 
злиза към 11 867 динара, съ 
щият на 29-те работници 

„Варденик"

тримесечие
самоуправи

доизграждане 
правилната организираност на 
процеса на работата, където 
на трудещият се да се даде 
пълна възможност да рабо
ти, разбира се и да зарабо-

наСтава въпрос, въпреки и не 
голямото число работници, ко 
ито получават по 3100 
ра на месеца, дали тези тру 
дещи се не се стараят да за

работят повече или нямат въз 
можност да издигнат жизнено

дейнос

дина-

в ти.
КаменоломаСт. Н. е В. Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМУНААНО-У СА УЖ НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „УСЛУГА” В БОСИЛЕГРАД

С ДОБРИ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ДО 

ПО-ДОБРО СТОПАНИСВАНЕ
нев, директор на организация
та.

За поддържание на чисто
тата тракторът месечно прави 
разходи над 60 хиляди дина 
ра, а от таксите се събират 
едва около 30 хиляди дина
ра, понеже от заплануваните 
67 566 кв. метра урбанизи- |
рана площ се поддържат са
мо около 13 500 кв. метра. В I 
тенекеджийския цех няма ка- I
дри, а често работите, които (
той може да завърши (дори 
и по-евтино) се дават на дру
ги организации извън общи
ната. 1

■ 1 ^
ШРАБОТАТА ОБРЕМЕНЯВАТ 

РЕДИЦА ТРУДНОСТИРазрешаването на комунално-битовите 
проблеми в града: водоснабдяването, поддър 
жането на чистотата, снабдяването с хляба

са основната
— Всички трудови единици 

са изправени пред редица 
трудности, които трудно се 
надделяват поради множество 
обстоятелства. Хлебопекарни 
цага има мощност 7000 хлеба 
на ден. Мощностите се пол
зуват само с приблизително 
30 на сто и 12-те заети там 
дневно произведат до 2000 
хляба. Известно , количество 
се превозва до Божица, Ра- 
дичевци и Райчиловци, както 
и до училищата в Горна и 
Долна Любата и Бистър, ко

ето поскъпва производството. 
Водопроводният цех е изпра 
вен пред голям брой частич 
ни водопроводи, а главният 
поради застарелост често се 
разваля. Цените по поддържа

нето са доста големи (водо

проводния материал и 
зервните части често поскъ" 
ват) а цената на услугите не 
се показва, заяви Райко Стой

аи оказване на други услуги 
дейност на „Услуга".

В ООСТ ;,Услуга" Боси
леград работят пет трудови

ката стабилизация, п&стене и 
с други мероприятия ООСТ 
„Услуга" миналата година при

- ’ ;
единици: водопроводна, 
некеджийска, ковашка, 
бопекарска и администрация, 
общо заетите са 35 души. Ор 
ганизацията има предимно ус 
лужен характер. Липсват съот 
ветните

те- Р. Стойнев
хле- ключи с положителна равно

сметка. Във ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНАЛ 
НО-УСЛУЖЕН ЦЕНТЪР

фондовете ед
ва е отделила 220 хиляди ди труда, правилното разпреде

ление. на дохода и възнагра- 
ждаване според резултатите 
на труда. Всички трудови опе

нара, а средният личен доход 
е бил 4400 динара. В настоящия период тру

дещите се в организацията 
очакват значително подобре
ние след построяването на 
комунално-услужен център*. 
За строежа му ще се израз
ходват 21 дилиона динара, 
като 60 на сто дава Репуб

ликанският фонд за насърча
ване развитието на недоста
тъчно развитите краища и 40 
на сто Кредитната банка от 
Лесковац.

кадри, а се явява и 
недостиг на машини и съоръг' 
женйя. Трудещите се с го
леми усилия създават дохо
да и винаги стопанисват 
ръба на рентабилността. Ня
мат топла закуска, средства 
за организирана почивка, 
личните им доходи са срав
нително низки.

През първото тримесечие 
на настоящата година „Услу
га“ осъществи доход от 1,85 
милиона динара за 32 на сто

рации са нормирани, така че 
всеки работник може да знае 
колко е изкарал на месеца, 
па дори и за всеки ден. Те
зи норми се показаха 
добри

„Услуга“ обаче здраво ще 
застане на крака едва, кога-

на повече по отношение на съ
щия период от миналата го
дина. Разходите са достигна
ли над 1,45 милиона динара 
и Ьа по-високи 
Чистият доход възлиза 
над 689 динара, а във фон
довете са отделени само 26

като
заключи Стойнев.а

с 36 на сто.
на ито се построи центърът 

решат проблемите, които го
дини наред спъват всестран
ното развитие на тази трудо 
ва организация-

НА РЪБА НА РЕНТАБИЛНО 
СТТА

ре-
хиляди динара. Средният ли
чен доход възлиза на 4615 
динара.

— Ние ще съдействуваме 
с мероприятия за повишава 
не производителността

С големи трудности, прила 
гайки мерките на икономичес

М. Я.на
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КОМЕНТАР

Очакванията не бива да се изневерят Опортюнитретият конгрес на югославските самоуправите- 
лй, по силата на обстоятелствата, ще бъде пър
вото

ЯЩия период. Мисля, че резолюцията, колкото и не
достатъчна била, в основата си поставя задачите на 

Следователно: с обръщане 
1 и фактори към институциите' на са-

голямо югославско- съб
рание без другаря Тито. Ако се прибави кЪм това 

и факта, че

политическо такъв начин. 1 
обществени сили

на всички змътконгресът се провежда
даден от другаря Тито в новогодишното 

навечерието на 1980 година, естествено 
чувството на особена'

по почина мгауправителната 
ват и освобождават силите

система, с искането да се насърча-
му послание, 

1 се явява
вътре в системата, защо- 

то това е гаранция за по-нататъшния ход 
ето.

в
на развити-

чрез силното укрепване на властта на трудо- 
хора и гражданите.
Обаче, без претенции

като отпоротговорност за неговия успех. 
Тито, говорейки за необходимостта от 

на самоуправителите,
витепровеж-

глобалнодане на Конгреса
да навлезнем в оценява 

разискванията, все пак, трудно би могло да се 
каже, че всяко разискване е така интонирано и на
сочено. Изнасят се различни

определи политическото 
нататъшното

му значение, отделно в по- 
развитие на социалистическото самоуп

равление. В трудовите хора това създаде очакванизь 
коит.о не бива да бъдат изневерени.

Конгресите на самоуправителите станаха 
традиция, пък и повече от това:

не на
НЕПРИНЦИПНИТЕ И НЕКРИТИЧЕСКИ 

НАПАДКИ СРЕЩУ ПЕЧАТА И ЕДИН 
ФУНКЦИОНЕР 
ТО НА ЦК НА СЮК, КОИТО СЕ ЧУХА 
НА НЕОТДАВНАШНОТО 
НА СЪВЕТА НА УНИВЕРСИТЕТА В ПРИ 
ЩИНА, НЕ СА НИЩО ДРУГО, НО ОПО 
РТЮНИСТИЧЕСКО БЯГАНЕ ОТ ОТГО
ВОРНОСТТА И НАСОЧВАНЕ НА РАЗИ- 

СТРАНИЧНАТА ЛИ-

мнения и оценки за на- 
обществено-икономическа действителност, ко 

ето е разбираемо. Твърде желателно е в действител
но откровен диалог, разбира се, в границите на то-

В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО-шата
вече

ЗАСЕДАНИЕте станаха насъщна 
че въз основа на не-потребност на трудовите хора, 

посредствения 
лог да се

леранцията и конструктивната критика, да се изнасят 
възможно повече обективни мнения и оценки за из-работнически, самоуправителен диа- 

подтикват и мобилизират по-нататъшните 
усилия и по-нататък да се разширяват възможности
те на работническата класа, на трудовите хора и граж 
даните и на всички други обществени фактори вър
ху самоуправителното и материалното развитие на 
обществото.

минатия път, а и за актуалния момент. Във връзка с 
това, казали бихме, че 
трябва да различаваме колко някои от разисквания
та и мненията

все пак по съответен начин
СКВАНИЯТА ПО 
НИЯистински ни насочват към самоуправ

лението, като основен и единствен начин за разреша
ване на проблемите, а колко, макар били разисква
ния и мнения на отделни хора, обективно ни отда
лечават от този път. Ако се пледира за по-широк 
диалог, логично е да има разлики в мненията. Ако

КОГАТО, преди няколко дни, 
вестите за заседание 
Университета в Прищина,

наС приближаването се появиха 
Съвета на 
обществеността с право очакваше кри 

анализ на този форум на вис-

Конгреса, 
се насочва към неговия въз- 

въпросът —да-

на началото на
вниманието все повече 
можен изход. Естествено се поставя 
ли Конгресът със своите резултати ще удовлетвори 
очакванията и реалните потребности на работници-

тическисе пък пледира на известна нужна диференциация 
на мненията, тогава същата трябва да бъде макси
мално обективна, та да не бъде спъван диалогът, кой
то изтъква същинските, реални проблеми, каквито са 
например ниската производителност на труда, затво-

образование за състоянието и 
начело на

шето
задачите в учреждението,

намира, разбира се 
ната на вражеската и контрареволюци 

акция, която стана в тази
страна; очакваше се само- 

критическа и отговорна дума за това 
— защо и как се е случило Универси 
тетът да стане главната крепост на ал 
банския национализъм и иредентизъм, 
голям брой студенти да бъдат излъ- 

националистически лозунги и въ

ците, които са доста силно подчертавани в следващия 
смисъл:

в светликоето сепо-ефикасно да се осъществява материал
ното и съвкупното развитие на обществено-икономи- частонна 

на нашата
ческо развитие в икономически по-стабилни условия 
и самоуправлението да осъществи значително по-ре- 
шителни

реността на стопанството в границите на организаци- 
обществено-политичес- •ите на сдружения труд или 

ки общности, потреблението извън реалните матери
ални рамки, инфлацията и т.н.

дна глобална политическа оцеНка доста е раз-
акценти,

крачки напред.
Какво предопредели такива очаквания и изис

квания? ЕЩе споменем само няколко съществени момен
ти. На първо място е нашият досегашен опит. Имен
но, готвейки се за този Конгрес, благовременно и с 
право бе изтъкната съществената разлика между се
гашните обществено-икономически и политически ус
ловия, по отношение на времето, когато през 
година се проведе Вторият конгрес на самоуправи
телите на Югославия. По това време работниците въз 
основа на дотогавашния опит и резултати в развитието 
на социалистическото самоуправление търсеха и вър

пространена, сегиз тогиз с различни 
но в основата си се свежда до констатацията 

Ако е позволе- гани с
за развитието на самоуправлението, 
но в свободна интерпретация да кажем това,

влечени в акцията на врага; кои греш
и обтогава

ки са правени във възпитателния
че на голяме въпросът: дали стагнираме или закъсняваме в раз

витието на самоуправлението? Или, оценката, 
рано имахме повече самоуправление, повече пазар и 
свободно действуване на икономическите закономер-

разователния процес, 
брой млади хора от тази среда 
близка да стане една обществена си

на несвобода и
обществото на социали 

самоуправление. Впрочем, о- 
критически обзор върху 

слабостите в работата, правени

че по-1971 по-

сталинисткастема 
догма, вместо 
етическо 
чакваше се

ности, че стопанството по-малко се затваряше, а сега 
обществено-политичес-и стопанството исе затварят

общности, че имаше по-малко администрация и 
администриране, а сега се увеличава администраци-

ху платформата на СЮК изнамираха основните и
система. Това

ките
в по-ституционални решения в политическата 

е периодът на конституционните амандмани, а по-къс~ 
Конституцията на СФРЮ, Законът за

очакваше 
на сегашното 

отношения в Университе-

ята и т. н. кратък и по-дълъг период,
Това би могло да се посочи и на примера на 

самоуправителните общности на интересите, 
поради формализма вЪв функционирането си, вмес- 

надминават предишната бюджетна практика
и икономически

но бе приета 
сдружения труд и други регулиращи системата за- 

По това време работническата класа
и граждани бяха подтикнати на диалог

се оценка и преценкакоито
състояние и 
та и във връзка с това, програмата наи всичкикони.
мерки и акции, които ще значат при- 

и създаване
то да
стават място на несамоуправително 
нецелесъобразно и нереално проливане на дохода. 
Такава практика, между другото, е причина за адми
нистрирането и държавната интервенция.

Най-често се мисли, че основните

трудови хора
и оценяване на опита и резултатите в осъ>Дествиване- 

основни институционални ре-
нос към стабилизацията 
на благоприятен обществен и

Покрайнината. С то-
полити-то на съществуващите 

шения в политическата система на социалистическата 
което — обективно —

чески климат в 
ва, покрай другото, 
форум задължаваха и заключенията на 
20-то заседание на ЦК на СЮК и на 
другите най-висши партийни форуми 
на СР Сърбия и САП Косово за уре
ждане на състоянието в Косово, а то
ва значи и в Университета.

университетскиядемокрация,само управителна 
дава възможност за коренни промени, преди всичко 

базата на обществото. То ест, учредяването и раз-
отношения

организации 
себе и че ими-на сдружения труд са затворени в 

тират „предприятие 
пово-имуп 1ествено

форма", че имат гру- 
подобни. Пос-

в в малкаобществено-икономическите 
на социалистическото

витието на поведение и тем
удребнеността на стопанството,

самоуправле- 
! ХО- 

стабил

върху основите 
ние и властта на работническата класа, трудовите 

това и по-динамичното и

ледицито на това са 
раздребността, I и мобилността на акумулацията, консер 

основните организации на сдружения труд 
се касае за затвореността на рав-

ра и гражданите, а с
но обществено-икономическо развитие.

момент е познанието, че въпреки

ватизмо на 
и подобно. Когато

на основните
Вместо всичко това на заседание- 

непонятнотор важен сдружения 
индикатори. Например, тяхна- 

което като явление, 
лошо. Все пак, кои са при-

организации на то, след почти двумесечно 
мълчание на същия този форум, дой 
доха до изява гледища и оценки, кои 

на заклю

усилията, пък и постигнатите положителни ре
зултати, обществено-икономическото развитие 

социалистическото самоуправление не 
на начина както 

изказани критически

нищото
труд, взимат се някои 
та собствена администрация,

и развитието на 
се осъществява с

. без съмнение, е твърде
затваряне на основната организация на 

е това развойната политика,

то са в остро противоречие 
ченията на ЦК на СЮК и съвкУпната 

която нашето общество води в

интензитета или
чините за
сдруженият труд? Да ли 
политиката на разширеното възпроизводство, да ли 

основната организация на сдруже 
някой друг, пък положението е не са-

е замислено. За това вече са
Но и в подготовката на Конгреса се развиха 

относно опита, реоценки.
и досега критически разисквания

и проблемите на обществено-икономичес- 
Търси се отговор на въпроса: защо 

социалистическата самоуправи-
условия все още не

акция,
Косово и по повод на Косово. Напад-по това решава

зултатите 
кото развитие, 
наличната система на

демокрация в дадените 
резултати?

нат бе „централният печат" и един фунния труд или
/мо сложно но и противоречиво?

Няма съмнение, че проблеми има,
(и не само те) понякога се явяват в твърде изостре- 

Затова се очакват Конгресът на югослав-

ЦКкционер в Председателството на 
на СЮК, уж поради необективно ин- 

нереално квалифи

на събитията, а за ня«<>и авто 
бе казано дори, че 

на вътрешния

че същите
телна
дава оптимални

~Впрочем, определени
ществено-иконо'мически
воен етап са последица, пРеди
ганего или непоследователното прилаган^^ ^ 
ните институционални рошения 
идва недвусмисленото заключение в код 
тоябв.ло да се очаква Конгресът на югославските са- 
тряовало д лппедели действуването в предстг,-лхуууправители да определи н, г-------------------------------

об- формиране, поради 
циране
ри във вестниците 
са заловили в „хорото

•на форма.
ските самоуправители, със

аргументите, които ще бъдат износо- 
с приетите заключения, до повлияе и 

най-широката мобилизация на трудовите 
гражданите върху тяхното по-ефикасно реша-

натрупани и изострени
но сегашния раз- 

всичко, на неприла-

силата на своя политичес-
проблеми

ки авторитет и 
ни, както и 
подтикне 
мора и I
ване и по-нататъшно усъвършенствуаане но самоупра 
вителните социалистически отношения.

на налич- 
там 

насока би и външния враг"!

(НА 3-та СТР)



2 Комунист
ПРИЧИНИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ НА КОНТРАРЕВОЛЮЦИОИ НАТА АКЦИЯ В КОСОВО

Неприятелят трябва да^почуствува 

нашата сила и решимост
до край и че Щ® сев Косово мостта, че се връви

върви до край- Почувствува ли олортю 
особена адо6и- низъм и небойкост, сигурно ще тръг

не отново. Понеже, не е отстъпил. А

което Съюзът на комунистите 
трябва да посвети особено внимание, 
особена отговорност и 
лизация на всички 
премахне състоянието, 
оно ескалира . ..

На Четиринадесетото заседание на Централния комитет 
на Съюза на комунистите на Сърбия, (6 май) в обсъждането

контрареволюционната акция в
на

причините и последиците от 
Косово участвува и Мнлован Мншевич. Пренасяме по-широки 
откъси от неговото изложение

субекти за да се 
което тъй опа сете ще се опита да потърси някои суп 

методи. Може би ще се откаже 
както е извее

тилни
от шряка бруталност, но

на 30 април не се отказа отосновното тно, ни
бруталност. Ще действува там, където 

ще развиваме б/,де с*ьздадено предусловие

предупредил, чеМИЛОВАН МИШЕВИЧ Вместо да почнахме в
— а ние се определихме, че

ли с емиграция

на органите по сигурност е най-малко училище
в основното училище

за това.В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ за кому- 
Сърбия и Косово, преди

допустима наивност, а тук неприятел

ят е минал край техните очи. За това 
оправдание нито за изговора

югославски социалис-нистите в
всичко за комунистите в Косово, време

патриотичен дух, 
тически
жим основните 
ство представихме на 
такова

С оглед, че в изявлението на Ко
мисията на Председателствто на Цен- 

комитет на СЮК са споменати

сло-патриотизъм, тук да им
ние това лростран- 

врага, който с 
влияние продължи и в средните 

Така се създа

няма

,,Ние на някои неща предупреждавах
ме". Предупрежденията са 
трябвало е да бъдат много по-глас- 
ни, много по-енергични.. .

то е пълно с предизвикателство, търси 
сериозност, търси макси

мална отговорност и то не обикновена 
чиновническа отговорност, но истинска 
комунистическа, която значи много по
вече. Търси, значи, цялостно да се вьр 
ви в акция, безрезервно, твърде дис
циплинирано. Това би трябвало да бъ-

тралния
поделенията на Югославската народна 

позволете ми телеграфически

максимална
могли и

армия, 
да каже
територията на Косово редно, със сво
ята решителност, със силата, с дисци
плината, с единството, с морално-поли-

училища и факултетите, 
де чуждо съзнание, което се превърне» 
както виждаме, в разорителна сила, из 

опасни поведения.

че нашите поделения на

Имало е много индикации, за това 
нещо сега всички сме съгласни. Има
ло е указания, че неприяателят е г 
офанзива и индикации ст този вид е 
имало дори повече.

явена чрез твърде 
Тази сила се развилия,

В мираше пречки. И във връзка с това 
трябва да имаме заключения в пър
вичната партийна организация, без ог
лед на нейната идейна оспособеност и 
без оглед на това,

понеже не на-
тическата здравина внушаваха и пре
дотвратяваха. Считам, че в този сми
съл са изпълнили задачата.

дат и главните поръчения от това за
седание, за всички комунисти. Тряб
вало би, според това, да се тръгне от 

поръчение, което от Титоосновното
непрекъснато учехме и наистина и без 
каквото и да било отстъпване трябва

Но, не бяха само индикации, ко
ито могат, но не винаги и да се пре- 
познаят. Някога може да се прости 
ако от индикациите не се извлече точ 
но заключение. Имало е конкретни ак
ции, имало е опасни поведения, имало 
е видимо заемане на позиции и изтлас 
кване на Съюза на комунистите в ъп,л 
от който не се вижда нищо. Това вече 
и не са индикации.

Мисля, че Югославската народна 
армия и нашите поделения там поли
тически много зрело са се отнасяли 
и на никого не са оставили дилеми, на 
кого Югославската народна армия при
надлежи. Напротив, беше ясно, че при
надлежи еднакво на всички народи и 
народности.

колко познаваме
а станалото може да се раз 

и без Маркс. Тук не са необхо- 
науки. Просто трябва

марксизма, 
личи I
дими специални 
да се обича родината...

да се върви на дела, в акция. •. Оста
ва само въпросът как ще обезпечим 
да вървим в акция и как ще обезпе
чим никъде да няма празен ход и все-

Напомнил бих, че ние в Печ вече 
няколко години имаме студентски цен 
тър за обучение, в който имаше по 
няколко, по пет-шест хиляди студенти 
годишно. Това са големи групи 
1500 до 2000 студенти и това са същи
те студенти. Те при нас не направиха 
нито едно престъпление, не счупи нито 
едно стъкло на прозорец. Бяха изклю
чително
И в манифестациите на братството и 
единството участвуваха твърде активно. 
Но с тях се работеше. С тях се ръ
ководеше. Възпитателните влияния там 
бяха непрекъснато присъствуващи. И то 
ва е причината, че те конструктивно се 
държеха. Може би някои от тях, ве

роятно са, участвували в тези демон

страции, може би и под натиск когото 
имало.

кидневно да се изказват всички кому
нисти, относно тези, които не са в със
тояние така да се изказват да напуснат 
Съюза на комунистите. За тях, очевид
но, там не е място. Оттам не би било 
опортюнно сега да откриваме теми, ко 
ито пряко не дават принос за полити
ческото стабилизиране на Косово, ко
ито пряко не допринасят да се пре
махва неприятелското действуване, за- 
щото това действуване все още съв
сем не е премахнато. За такива теми 
има време и те могат по-обстойно да 
се разглеждат. Но в борбата против 
национализма, против неговата агресив 
ност няма място за закъсняване нито 
за охолно отнасяне.

Здравината на военната организа
ция, динамичната работа в първичните 
организации на Съюза на комунистите, 
на всички младежки организации в ак

тивна позиция не оставиха никъде про

странство за чуждо действуване. Аз от 
говорно ви уверявам, че ние във всич

ки поделения имаме таково здраво е-

от по
ПРОСТРАНСТВО ЗА ЧУЖДО 

СЪЗНАНИЕ

Сега се казва, че ще трябва да 
укрепваме Службата по сигурността и 
че трябва технически да я подготвим. 
Това е точно. Усъвършенствуването на 
Службата по сигурност е постоянен 
процес. В информацията на Покрайнин 
ския комитет от 6 март т.г. 
че сигурростната обстановка е стабил
на, но че задача на времето е техни
ческото оборудване на Службата 
сигурност и обществена самозащита.

дисциплинирани и отговорни.

динство, и такава сигурност, и сериоз

ност, че и по-нататък сигурно и убе-

По-на-
се казва

дително ще предотвратяваме, 
татък, политическата и идейна работа 
е раздвижавала и ще раздвижва моти

вация и желание. В това участвува це-

за
Неприятелят все пак успя да под- 

лъже, успя както виждаме да подведе, 
успя Да угрози и не съм сигурен, че 
са го напуснали амбициите и занапред 
да вилнее ако за това му се създадат 
предпоставки. Дори, добре би било да 
забележим, че този неприятел би на
правил много повече проблеми ако не 
бе енергичната акция от равнище на 
Федерацията. ..

Не е убедително виновниците да 
се търсят в слабата техническа под
готвеност, макар че трябва да се тър
сят и съоръжения- Нима е необходи- 

за да се забележат открити 
нападки против Тито, против братство
то и единството, и да се забележи от

локупният командирски състав, и това 
за нас значи наравоучение и опит.. .

Ние в целокупната работа твърде 
ясно наблягахме върху нашия съвме

стен живот, върху съдбовната свърза-

У нашите хора владае учудването, 
как на някои в Югославия е могло да 
хареса системата, каквато е статис

тичната и бюрократичната в Албания, 
а същевременно да не му харесва юго 
славската съвмесност, хуманият само- 
управителен социализъм. Дали е била 
нужна голяма политическа грамотност 
за да би се направила тази разлика? 
Не е, но, ето виждате, нас и това ни 
завари. Отговорът сам се налага — ако 
съвместността не се тачи, константно 
не се гледа, ако начело на такава ак

ция не е Съюзът на комунистите, тога 
ва и плевелът на някого ще прилича 
на цвете. . .

ма техника

критото кокетиране с представители на ност между нашите народи и народно 
Албания, когато както сега се казва е 
имало случаи да не се знае 
домакин, а кой гостенин. За

сти, върху нашата решимост и послед- 
дователност никому да не позволим да 
посяга към това. В такава атмосфера 
националистите нямаха никаква възмож

кой еЗа Съюза на комунистите, като во
деща сила, е недопустима политическа 
:небдителност, а в този случай 
нея сме изправени. Значи, практически 
става дума за неопростимата грешка 
на Съюза на комунистите. Това 
на грешка и затова трябва да 
несе и крупна отговорност. Изправени

това не е
нужна техника. Значи, за това е нео
бходима акция, яснотапред

в 'определе
нието, и това в конкретното. За 
е необходимо твърдо

и отбранява страната. И 
няма да има проблеми.. .

това ност, не можаха да се изяват, дори и 
в най-мека форма, макар че както 
добре знаем, не съществуват доброна

мерени националисти. Това значи, че 
ма- нашата идейна акция е незаменимо 

оръжие в борбата против чуждите си

ли и чуждите идеи. Ние има какво да

желание да се 
тогава

е круп 
се по

лази

сме, по-нататък, пред отсъствието на ре 
волуционното и ясно определение г 
това пред онова определение на дело. 
Имаме

Днес все още е загрижваща 
И совостта и фактът, че младежта 

но засегната 
рова. Тук вече не

е сил
с националистическа от-прояви на непредприемане на 

мерки за защита на жизнените стойно става дума за .захва
щане с националистическа вълна, по
неже

предлагаме, и за това тук днес мно- 
някой може от нея да бъде го слушахме. Но когато не предлагаме, 

захванат, но да не бъде много 
нен. Тук се' касае

сти, капиталните насоки на нашето ре
волюционно движение и това по вре
ме когато нямаше Доверието в албанската народност 

в редовете на Югославската народна 
армия е такова, че то никога — нити 

не е доведено под

и ра- тогава никой не е виновен освен нас, 
за зараза, касае се 

за смислена, добре организирана 
докринация, която започва в

никакво място за 
опускане, за непредприемане на 
мерки.

понеже се намери друг който пред

лага. В този случай предлагаха от Ти-
тези

ин- 
основ- 

започва от-
вчера нити днес 
въпрос. Ние знаем, че работническата 
(Класа и комунистите в Косово се нами

рат в първия ред на отрабаната на са-

училище. Тук, значи, 
равянето с антиюгославското, антисърб 
ското, антититовското, с небратството, 
неединството а за всичко това са необ 
ходими кадри.

ното рана. . .
, И за Службата по сигурност, сис

темата на обществената 
най-малко е допустима каквато и да 
било наивност, небдителност и оттег
ляне пред неприятеля. Напомнил бих, 
че другарят Едвард Кардел своевре- 
ченно — когато отделни лица в 
бляна са кокетирали и кореспондира- за

самозащита,
КРЕПКО ЕДИНСТВО НА ПОДЕЛЕНИЯТА 

НА ЮНАСледователно врагът моуправителния социализъм в Косово 
и конституционното устройство. Нашата 
подкрепа в тази борба^ ще бъде без

има свои кадри. Нищо там 
да се

не е могло 
случва стихийно. Нищо случайно 

Лю- Някой е трябвало да бъде способен ЛЯТ трябва да почувствува решително-

Сега е моментът когато неприяте-

такава акция. И това е онова, на^ стта, непримиримостта, силата и реши- резерва.
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Опортюнизмът като ТИТО И ПОКОЛЕНИЯТА, КОИТО ИДВАТ

(ОТ 1-ва СТР.) НАШИЯТ ПЪТЗатова и непринципнитеБезспорно е, нападки
срещу печата и изпълнителния секре 
тар в Председателството 
СЮК, които се чуха на Съвета на Уни 
верситета и, особено фактът, че 
на заседанието не е

че е имало и има
приложения, текстове 
във вестниците, които 
ето си и" поуките 
структивно и успешно 
цията, която днес 
и извън него.

и фотографии 
със съдържани 

не допринасят за кон

ЦКна на

никой
развитие на ак- реагирал срещу 

твърде неблагоприятен 
Последната 

не може другояче да ги разбере, но 
защитничество, бягане от отговор 

ността и разискванията по същинските 
въпроси. Това е насочване

се води в Косово тях
отзвук в обществеността.

имаха
Може да се намерят 

примери, за щастие не много, на лип
са на чувство за мярка, където 
така

МИЛОЙКО ДРУЛОВИЧ цялотоводство постави две задачи: 
ръководство да бъде в страната и пар 
тията сама да се финансира. Днес та
кива решения 
динствено възможни.

чрез като

II ЪТЯТ» по който тръгна Югославия 
■■ през последните няколко десети-
летия, не беше единственият по който време, с такова решение,

започна процеса ЮК11 да

нар. обективно изнасяне на фак-
подгряват националистическите 

страсти и насърчават силите, 
желаят стабилизиране на

може би изглеждат е-тите се
Обаче по това 

Тито без на
на акцията

които не по странична линия, 
по които ни направляват заключения- 

дание на ЦК на СЮК; 
това е опортюнизъм, който 
другояче да се тълкува,

извън насоките,
отношенията 

и уреждане на състоянието в Косово. 
Но това изобщо не бива

ста-
което Й осигури до

Имаше много лагане
не самостоятелна,

можеше да се тръгне, 
кръстопътища и изкушения на тези про 
странства в едно драматично историче- верието на трудовите маси и прогре-

сивните сили на Югославия-
Тито тогава не желаеше нито пре

дизвикваше криза в отношенията меж 
ЮКП. Обаче той бе

та на 20-то засе
да хвърли в не може 

но като отсянка значителната 
която печатът, радиото и телевизията 
имаха и имат в информирането 
битията и състоянието в Косово и ак-

положителна роля,
ско време.

НЕ ДА СЕ ТЪРПИ СЪДБАТА, НО 
ДА СЕ ГОСПОДСТВУВА НАД НЕЯ.

пор срещу акцията, която в Косово 
води Съюзът на комунистите.

за съ

ду Коминтерн и 
(Непоколебим в становището си, че пре 

необходимо здраво да бъ
цията, която днес се води там. С. Кържавац За човека, отделно за младите хо- 

за живота, изпра- 
неиз- 

зна-

ди всичко е
де укотвен в собствената си среда и 
че Коминтерн не трябва да се наме- 

вътрешните работи 
нейните кадрови проб

ра, да се размисля 
вен пред 
вестности, 
чи постоянно да се

множество загадки иДУМИ И ДЕЛА
които донася времето,

задълбочават сло- 
които човек сам на

сава в политиката и 
на ЮКП нито в 
леми.жните въпроси, 

себе си поставя. Моето поколение тр- 
живота, койтоНеоснователни застои СТАНОВИЩЕТО ПО НАЦИОНАЛНИЯ 

ВЪПРОС
ябваше да размисля за
така често се срещаше с условията на
войната, сЪс. смъртта. Ако бяхте храб- ,

МНОГО, бързо СВИК- ‘
на живота". В та

Съдбовен въпрос за Югославия, с 
на нейната многонационалност, 

оглед на неравноправието на 
в бивша Ю- 

въпрос. 
Тито писа: „Нацио

ри, а такива имаше 
вахте с „реалностите оглед 

както и се било по-про 
личност. Ма

кива условия, изглежда, 
сто да се изгражда своята 
кар че още не 
же, отраснали, 

главно

И покрай все по-забележителната 
миграция на селското население и все 
по-големия брой на „старческите се

мейства" в Нишки регион почти и ня

ма село, което в предишните години 
да не е отбелязало по-малки или по- 
големи резултати в обществено-иконо 
мическото си развитие. От друга стра 
на, акционното организиране и дейст- 
вуване на Съюза на комунистите

както и броят на комунистите 
преки селскостопански производители, 
най-малко са такива, каквито би тряб

вало да бъдат.

лна. Обаче, ако по-подробно се ана

лизира същата, ако от нея се изва

дят комунистите, които работят в 
трудовите организации, формирани в 
селата, просветните и здравните ра

ботници, служителите в земеделските 
кооперации, пенсионерите и „остана

лите", както ги нарича партийната 
статистика, тогава се стига до цифра

та от
производители, което 
е малко и е под реалните възможно

сти.

народите и народностите 
гославия, бе 
Още в 1934 година 
налната борба и угнетяването ще взе- 

сега сигурно по-остри

бяхме, така да се ка- 
поколение дей-

националният
моето

пожертвовано, държе 
Обаче, нямаше 

азмисляваше за това, 
влезне 

занима- 
Не знаехме

ствуваше 
ше се патриотически. форми...мат

Ние трябва да застанем начело на на- 
ционалноосвободителното движение в 
страната".

През 1936 година 
трябва да се зачита правото

на всички народи,
сърбите, хърватите и 

и на македонците и

рапредстава, и не 
дали
в историята, 
телни сами на

неговото действуване ще 
Не бяхме много 

себе си.
значително това, което

Тито писа, че 
на само-

..то
дали е толкова 
правим, 
та на '

агония-Все пак, чувствувахме 
старото общество и че борбата, 

озовахме е пътят на пре- 
на човека.

бяха обкръжени 
• Начело на патриотично 
бе ЮКП и Тито. Не исках

определение
5400 комунисти селскостопански 

във всеки случай
ча ест, не само на 

словенците, нов която се 
образованието 
сред хората, 
искреност. - 
то движение

село, Живеехме а също така и правото 
Войводина, Босна и Хер 

за това дали да за 
самостоятел-

черногорците, 
с на народа въвкоито

цеговина да реши 
пази своята регионална

федеративната държава ...
се изтъкнат пра

организации във 
относно във

Без първични 
всяка местна общност, 
всяко 
статъчна

търпим съдбата, но да
Никого не интере-

господ- ност във
СъЩо така трябва да

националните малцинства: на
Има потреба да се връщаме към германците, унгарците и 

това време. Не се касае за каквото и равн0правие.. . Следователно,
многобройни, 1937 година Тито говори за равнопра- 

стойности. 
самия себе.

ме да 
ствуваме над нея.За тази слабост на Съюза на кому

населено място, няма нито дь- 
гаранция за успешното ра

на обществено-икономическите 
на село, за преобразова- 

селското стопанство и за осъ- 
концепта по самоупра- 

на месната общно- 
се създават предпоставките 

договаряне и 
съвместните потреби 

жители на селото.

нистите в Нишки регион неотдавна се
на за-

суваше историята- вата на
албанците на

водиха интересни разисквания
Председателството

още
на звитиеседанието на 

Междуобщинската конференция на 
Трябва да се каже, че

комунистите на село, нито

време. То скрива
и неизследвани

да е 
непознатиСК.

за действува-
самостоятелността във федера 

обаче не за сецесия,
отношения вието и

тивната държава, и
инсинуира „Зери и популит те-

Човек не знае всичко и за 
Касае се за потребата от размисляне 
и изследване на едно време и движе-

вой

ние на
кактов ществяване на 

<вителното развитие
нето на зи дни.нитоМеждуобщинската конференция,

на общинските комите- 
СК тук не се е

война Титокогато в суровите условия на
основните загадки на

Във Втората световна 
бе начело на борбата, в която югослав 

намериха правия път на

ние,
ната решавахмест, където 

за самоуправителното

задоволяване на 
на всички

на заседанията
бъдещия живот.

В изобилието на познанията, кои- 
за Тито и революцията,

такива, трудно е да се

ските народи 
своето обединение в момента, когато 
това изглежда завинаги осуетено. През 

войната, Ти-

ти и конференции на
разговоряло дълго време, с изключе- 

и бегли' разисквания
ато имаме

ние на редките 1942 година, в разгара на
„Народоосвободителната бор-

имаме много 
проникне до дъното. Трябва постоян- 

поставяме нови въпроси и 
отговори заради онова, което

илипо развитието на агро комплекса
сеитба. Това е вербятно 

че по-

заключенията на 
на Междуобщинс- 

но СК е: до конгр-

то писа:
ба би била фраза, дори и измама, ко 

би значила национално осво-

Затова, едно от
дано даза пролетната Председателството 

ката конференция
СЮК във всички населени ме-

гато не
бождение." Затова: „Всеки народ тря- 

свобо-

търсим
днешното време поставя на човека.

За това обстоятелство взех да при

една от съществените причини,
първичнитерасте броят на

на СК на село и
бва сам да се бори за своятабавно еса на

че стаг-

селскостопанските 
в Съюза на комунисти-

помня на някои от основните опреде- да"% 
ления, които силно влияеха 
и характера на нашата революция, на 
времето днешно.

Нишки регион, където има у сле
да се формират първични

организации 
нира приемането на

ста в
През четирите десетилетия на след 

три детайли да-
на хода

вия за това,
организации на

военното изграждане 
доха на решимостта на нашето рево-.

установи дей-

СК, макар и от по три 
според ста- 

страна, трябва да се 
кампания, за по-

производители

което е минимум люционно движение да
равноправие на народите и

те. члена,

тута. От друга 
раздвижи акция, не

ДВИЖЕНИЕТО СТАВА САМОСТОЯ
ТЕЛНО

ствително
народностите, без хипокризия, претекст 
и манипулации.

акоби се грешкаОбаче, направила 
обобщено би се разговаряло и оценява 

СК във всичките
на селскостопански 

на Съюза
голямо приемане 
производители 
на комунистите.

Тито работеше върху това, револю 
ционното движение да бъде самосто
ятелно по времето, когато малцина в 
международното комунистическо дви
жение, за това въобще мислеха и гово 
реха (1937). По-късно за косъм

от страшната Сталинова присъ-

Първият момент, след създаване- 
федеративното уреждане, бе въ

ло действуването на 
петнадесетина

в родоветеобщини в региона, за- т.о на
веждането на самоуправлението, идея 
та която носеше зародиш на непосред 

Втор момент бе

за действуванетощото нито условията 
на СК на село във всички

пък общинските парти-

общини са В средите, където селските първи- 
са числени, каквато е 

община Житораджа, където 
имат и по шест-

ствената демокрация, 
конституционната гаранция на икономи 
ческото равноправие на народите, без 

пълно национално равно-

се из-еднакви нито чни организации
мъкнаи техните ръководс- 

се ангажирали
напримерЙни , организации 

тва всякъде еднакво са
да (1948). което няма

През 1937 година Тито поема отго- превие. Това особено твърдо е форму
ворността на генерален секретар на лирано в Конституцията от 1974 годи-
Югославската комунистическа партия, на. Трет момент бе Титовата решител- 
която бе нелегална. Проблемът на ре- на разплата > 
волюционния интернационализъм, кой- ционализъм в

на Комин йто бе захванал и
на СЮК и опасно заплашил единство- 

стабилността на нашата странй, в

селските организации
членове, трябва да се разпиедесетина

да възможността за формиране .но две 
повече първични организации на

ускорят развитието на 
на СК.

да помогнат и

селските първични организации 
В момента от почти шестдесет и две 

комунисти в Нишки регион, 
хиляди души члену- 

първични Организации, 
цифрата е внушите-

с опасно карастналмя на-
седемдесетите години, ко 

част от членовете

или

СК и акционни конференции, като по- 
-ефикасни облици но дой- 

ствуването на СК.

то в жаргона и в практиката 
терн (Сталин) значеше подчиняване на 
центъра, Тито до голяма степен раз
реши с едно, наглед логично, но дал
новидно решение. Пред новото ръко-

хиляди
над четиринадест

сложни и по
то и

(НА 4-то СТР.)ват в селските 
На пръ* поглед,

В. Ф.



4 Комунист
Постави се въпросът — какво по-НАШИЯТ ПЪТ(ОТ 3-та СТР.) допринася за развитието на соци

__ мир'/,т или студената война;
обединяване, особено

воче
ализма

подобна и на тази която през 
направи албан-

степен,
последните седмици 
ският национализъм и иредентизъм в

усилията В'/,рху
на по-малките и средните страни

борбата за мир, равно- 
намесата и употребата

да

сътрудничат 
лравие, против 
на сила,

в
Косово,

или блоковото групиране.
ДЕФЕТИЗЪМ ИЛИ БОРБА ПРОТИВ 

ФАШИЗМА
сескрупулозно. Той Т'ьрсеше да му 

коленичи,
пор, по-точно, които подготвиха, орга 
низираха и водиха, надминаха дилема
та: освободителна война или комуни- 

Не е имало коле-

капитулация или остър кон- Тито, Неру, Насър и други, наме-
фликт. За това другарят Едвард Кар- риха език по този съдбоносен В'/,
дол казва: „Всички ние в този момент прос за бъдещето на света. Така 
бяхме изправени пред голямата отго- СТИГна до ГНрвата конференция

решението по тази дилема, необвързаните страни в Белград (сеп-

През 1937 година Коминтерн в и- 
международното работничес-

се
етическа революция- 
бания, че войната трябва да бъде ос
вободителна. Поставяше се и следният 
въпрос: ако освободителната борба е 
основа — дали на масите е все едно 
каква ще бъде властта след освобож
дението.

намето на
комунистическо движение взима 

за потребата,
ко и
правилното становище 
относно подготовка на отпор

ворност за ,
обаче Титовата отговорност бе далече тември 1961). 
най-голяма и най-трудна. Защото Тито 

Народоосвободителна воина
спечели такъв личен ав жението нарасти а, от 26 страни —

Белград (1961), — на 92

срещу

фашизма.. Ражда се идеята за създ<*~ 
Народния фронт като форма 

на обединяване на всички антифаши
стки сили за отпор. Две години 
късно, пактът между Сталин и Хитлер ^ 
(август 1939 година) поставя комунис
тическите партии пред тежки изкуше-

Изминаха повече от 20 години. Дви
кол

в нашата
ване на и революцията

ритет, че неговата дума в този слу- 
" имаше съдбовно значение”.

кото имаше в 
страни, членки на необв'ьрзаното дви- 

в Хавана

топо-
Това, покрай ДРУгото. бяха мотиви 
на освободената територия да 

образуват народоосвободителни от 
бори още 1941 година, от самото на
чало на борбата.

чан
жение,- колкото се събраха

Тито и югославското ръководство Ре" (септември 1979). На
приемат този диктат, защо ция на необв-ьрзаните страни, на коя- 

би анулирали всичко, което то за последен лт,т лрисьствуваше Ти- 
1937 година за

тази конферен-

шиха да не 
то с тования.

то бе направен единственият жест: е- 
динодушно бе приета резолюция, с 
която се отдава признание на лрези- 

да погребат резултатите на ре деНта Тито за заслугите му в създава
нето на движението на необвързаните 
страни. Това не бе акт на куртоазия, 
но историческо признание, с което ще 
се гордеят много б'ьдещи поколения 
на Югославия-

бе направено още от
самостоятелността наЮгославската комунистическа пар- движението. Да 

Сталиновия диктат, би
ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛА

СТТА В ТЕЧЕНИЕ НА ВОЙНАТА
тия не се дезориентира поради пакта 

Титовото становище се покорят на 
значило
волюцията и да изгубят доверието на 
масите, които с огромни жертви изне

Хитлер—Сталин, 
бе недвусмислено: никакъв дефетизъм 
и колебание, но отбрана на национал
ната независимост, ако страната бъде

Заседанието на всенародното пред 
ставително тело на Антифашисткия съ
вет на народното освобождение се 
проведе на свободна територия в град 
Бихач още 1942 година, когато фаши- 

освободител стките армии бяха пред Москва.

соха революцията.
нападната.

САМОУПАРВЛЕНИЕТОАко ЮКП се колебаеше 
може да се повярва, че 
ната война можа така бързо да спе
чели доверието на масите, което ста
на основа на победата във войната и 
революцията.

трудно

Народите,
има свой особен, самостоятелен път, Югославия, според начина как пишеха 
още от времето на революцията. Сми със своето писмо, вършеха богослуже 

самоуправление Ние на своя език, според упоритостта, 
когато не искаха в нещо да вярват, 
според начина как се бореха за неза
висимостта, според своето държание 
отделно в по-новата история 
ставляват негация на мощта и силата.. 
Ако е нещо останало от тази история 
в духовната и моралната структура на 
тази общност, това е тогава отлорният 
морал и борческият дух.

Югославското вътрешно развитие които днес съчиняват
След капитулацията на Италия, по- 

голяма част на югославската територия 
бе свободна.. Народоосвободителната 
армия се увеличи, бе много добре въо

сълът на този път 
то е, да се даде възможност за най- 
голямо участие на човека в управля
ването и непосредствената демокрация- 
Под управляване 
на управляване с производствени про-

ръжена, имаше политически органи на 
властта по цялата територия. Силите, 
които бяха против Народоосвободител 
ната борба все повече се компроми- 
тираха в народа. За потребата от прев 
зимане на държавната власт решение 
прие ръководството на въстанието по 
инициативата на Тито. Изборът на мо
мента за такова решение бе твърде ва 
жен. Ако това решение не бе прието 

роосвободителна и революционна вой тогава (в Яйца, ноември 1943) това би 
на. — Прилага се комбиниран облик 
на въоръжена борба, който най-много 
изчерпава окупатора и който дава въз 

увеличение

В момента когато на малодушните 
и късогледите изглеждаше, че всичко 
е загубено и когато 
фашизъм поставяше въпроси със сво 
ята безсмисленост, Тито и ЮКП реши

не се мисли самозастрашаващият пред-

цес, но и с разполагането на принаде 
ния ТРУД. От там Югославия поня
кога на страни се взима като страна 
на парадокса: принципите на свобод
ния пазар вървят с основните (Прин
ципи на марксистката икономика 
планирането", работниците се събират 
„сами да си определят заплатите" за 
следващата година; те решават за сре 
дставата и програмите по модерниза
цията и инвестициите във фабриките; 
Съюзът на югославските комунисти се 
отказва от една част на своята мощ 
— прякото изпълняване на властта — 
в полза на заетите във фабриките и 
учрежденията; синдикатите застъпват и 
защищават работниците, покрай друго 
то и от онези, които са избрани в ор 
ганите на самоуправлението; самоупра 
влението не спира пред портите на фа 
бриката, но се осъществява на всички

ха да се тръгне на въоръжено въста
ние, а не на политическа борба в еве
нтуална комбинация с диверсии и са
ботажи. Партизанското воюване по мно 
го свои свойства бе нов облик на На- с Тито беше и остана в съзнанието 

на югославяните символ на този дух 
и морал.подхранявало надеждите на реакцион 

ните сили в страната и извън нея би 
позволило намесата на великите сили 
в нашите югославски работи. Решение 
то носеше в себе си риска от конф

ликт, както със западните съюзници, 
така и със Съветския съюз. На всич

ки решително бе показана, че народи 
те на Югославия, които се бореха, ще 
решават за своята съдба и за своя бъ 
дещ държавен строй.

Когато младият човек наблюдава 
която да е личност, или си търси об

разец, интересува го как в тази лич

ност се изявява човешкото. Природа

та на Титовото величие е проста, дей 
ствена. За него ще си спомнят поколе

можност за постоянно 
броя на бойците.

В тази борба загиват две трети от 
членовете на Комунистическата партия 
и на югославската комунистическа мла 
деж, в Югославия изгубва 10,5 на сто 
от своето население. Това е цената, с 
която плати правото на съществува
ние и независимост, цената с която ко 
мунистите на Югославия показаха, че 
са достойни на доверието на народа.

нията, които идват не по легендите, 
но по това какво в конфликта с труд
ностите и загадките на времето, ще 
чувствуват потреба от изследвания на

КОНФЛИКТЪТ СЪС СТАЛИН (1948) една внушителна историческа револю

ция, където е дълбоко залегнало Ти

товото дело.

равнища все до федерацията.

Тито стоеше начело на така масово 
то и успешно народоосвободително 
движение. Нищо повече да не е нап
равил за своята страна световният 
мир, останал би на почетно място в 
историята.

Непълни три години след освобож 
дението, в началото на 1948 година, 
Тито и ръководството на ЮКП бяха 
изправени пред една от най-драматич 
ните дилеми, пред която когато и да 
било са се намирали: как да се реа

гира на Сталиновотю нападенйе срещу 
Тито и социалистическа Югославия. На 
падението не бе случайно, но все пак 
бе неочаквано. Освен това, то бе без-

ТИТО И НЕОБВЪРЗАНОСТТА

Тъкмо бе излезнала от огъня на 
Втората световна война, Югославия на 
скоро се .озовава в опасните условия на 
студената война и блоковото разделе

ние в света. Новите изострявания, пък 
и въоръжените конфликти бяха реал

ност или висяха над главите на хората 
и народите.

Нашите поколения днес чувствуват 
потребата да се оживяват спомените 
за светлите предтечи на социализма, 
които ни оставиха неосъществени, но 
велики блянове.В навечерието на въстанието про

тив фашистката окупация Тито и кому

нистите на Югославия, 
ха начело на масовия патриотичен от-

Споменът за Тито ще пазят 
гобройни поколения, които не са има 
ли възможност да бъдат негови съв

ременници. Не само заради това кое

то говореше, заради .неговата храб

рост, но заради онова, което, остави 
пред очите ни

мно-които застана-

Комунист
нова социалистиче

ска, самоуправителна, равноправна об

щност на югославските народи.
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Който и да е, и когато и да било, 
ако съставя революционната история
в картини на Югославия, не може да 
допусне Титовият лик да не бъде на

Издава: Издателска трудова организация „Кому
нист".

Печата се на сърбохърватски, относно почетно място. Онова което бъдещи

те поколения, би трябвало да изслед

ват, не само резултатите, но и трудно

стите, които трябваше да се преодо 
леят за да стигне до целта.

хърватско-
сръбски (кирилица и латиница), на словенски, маке
донски и албански и > съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски н русински език.

Излизв в петък.

С указ на президента на Републиката от 22 декем
ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Орден на 
родно освобождение, а 
с орден братство к единство

Ето защо Титовото дело живо ще 
привлича вниманието и на поколения

та, които тепърва трябва да присти
гнат.

с указ от 22 декември 1974

със златен венец.



Наши села; МОИНЦИ
ОБЩНОСТ ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК И ДЕЙСТВУВАНЕТО Й В МЕСТНАТА

младите86 ^еяни във всяка акция
Първичната 

Съюза на 
Груинци, в 
души, съвместно 
обществено-политически 
ли дейно работи в 
ването на 
и обществени въпроси в 
стната общност. Макар и 
лочислена. тази

организация на 
комунистите в

В досегашната си дей- 
с. ност осъществихме добри ре

зултати. Почти всички акции 
се раздвижват от комунисти-

селскост.опанските производи 
тели в проекта „Морава II". 
Но акцията не върви с жела

ното темпо. Може би щеше 
и досега да 
ако носителят 
ООСТ „Напредък", бе

която членуват 7 
с останалитеСело МОИНЦИ 

но от центъра 
— Димитровград,

е отдалече стите „Голема чешма" 
туша" в 
потече в 
кои моинчани 
ли.

и „Ме си- те.
на комуната 

около 15
най-скоро разреша- 

комунално-битовите
Благодарение помощта на 

общината и доброволния |.ни 
труд, гуспяхме да си подоб
рим живота в селото 
електрификацията в домовете 
влезнаха електрически уреди 
а до центъра на селото 
се движат и товарни камио-

време ще 
мивките, които

има резултат 
акцията, 

изля
зъл с конкретни предложения 
Сега. под въпрос е доверие

то на селскостопанските про
изводители.

ни-
купи-

километра и до него 
стига лесно

насе при- 
и удобно. Село-

ме-вече са
ма- 

организация 
акци-

сто има асвалтово 
то тук бе 
няколко години. И

'Първичната партийнашосе, кое- 
преди 

не само 
имат моинчани. Селото 

вече отдавна осветляват 
трически крушки, а в 
на моинчани блестят 
зионни екрани и 
диоприемници.

орга
низация в село Моинци наб
роява 6 души,

прокарано е същински двигател на 
ите в селото. И резултатите 
са налице. Именно, електри
фицирането на селото, изгра- 

Босиле-

които много 
са активни, въпреки че възра 

вече започва да

шосе

елек 
стаите 

телеви- 
свирят ра-

стта ни.пре 
както впро 

този 
само хора

ждането на пътя отчи, защото и тук 
чем

Селото се мени — I 
Борис Николов, секретар 
първичната организация 
СК.

казва Покрай това комунистите 
на дейно работят в обществено- 

политическия живот в местна
та общност.. Включени са в ра 
ботата на останалите организа 
ции и делегацията и твърде 
дейно работят в разрешава

нето на обществените въпро-

град до центъра на селото, 
поправката на училищната сгра 
да са

в повечето села в 
край са останали

само част от акциите, 
в които първичната организа
ция е взела дейно

напреднала възраст.
В (Настоящия момент 

продължава Николов —участие.
И не само това. Тя значител-

пър-
вичната организация, обще
ствено-политическите сили г 
С-ъветът на местната общност 
работят върху включването на

ни резултати осъществява 
във всенародната отбрана и 
обществената самозащита.

си.

ДИМИТРОВГРАД: ПРЕД НОВО МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ Един отвинаги актуалните 
въпроси пред първичната ор

ганизация е всенародната от

брана и обществената самоза
щита. В тйва отношение мест

ната общност съвместно с 
граничарите дава свой пълен 
принос. Въпреки и, зключител- 
но добрите резултати на този 
план, за което свидетелству- 
ва и миналогодишната акция 
„Нищо не бива да ни изне

нада", тази задача е една от 
първостепенните, както пред 
първичната организация така 
и пред местната общност ка

то цяло.

Условие за по-ускорено
градоустройство

В края на този месец в Ди
митровград завършва местно
то самооблагане, 
ние на чието участие през из 
теклите няколко години са по 
строени повечето обекти — у- 
лици, канализации, . водопро
вод и прочие. За по-нататъш 
ното градоустройство, обаче 
са необходими нови средства. 
Разбира се, че част от тях 
трябва да се обезпечат чрез 
ново самооблагане. А именно 
това бе и темата, която неот
давна обсъдиха делегатите на 
Скупшината на местната общ 
ност в Димитровград.
Според проектопрограма, за 

периода от 1 юли т.г. до 31 
юни 1986 година, чрез парич 
но самооблагане ще се обез 
печат около 70 милиона дина 
ра. Всичко това е взависимост 
от гражданите и трудещите 
се дали ще приемат решение 
то според което за самообла^ 
гане да се отдеят по 2 на сто 
от личния доход на заетите, 
10 на сто от кадастралния до 
ход на селскостопанските про 
изводиголи и 3 на сто от ли
чния доход на занаятчиите.

С. Моинци Ако се обезпечат гези сре 
идст.ва, в Димитровград ще 

благодаре- бъде изграден нов средно
школски център, ще бъде из

Всичко си имаме, обаче Основният поминък на мо-
само вода в къщите 

ни липсва, но и този проблем 
вече тне бъде разрешен, осве 
доми ни 
НОВ — председател на ССТН 
в Моинци.

Въпреки, че в центъра на 
селото съществува хубава че 
шма, жителите на село Моин
ци изглежда най-сериозно са

инчани е животновъдството и 
селското стопанство. Сега на 
пасищата под Видлич пасат о- 
коло 300 овце, а някога тук 
са се отглеждали стада, кои
то са надминавали цифрата 
1000. Значи животновъдството 
е ней-дивният шанс и на мо
инчани, както и на всички ви 
сочани и забърдчани.

МАНА АНДРЕЕВ, секретар 
на п-ьрвичната партийна орга
низация в Моинци 
че младите изглежда са „заб 
резили", че добър доход мо 
же да се осъществи и от до
битъка, а не ако се работи 
само във фабриката.

вършена реконструкция на ня 
кои улици, други ще бъдат 
изградени,

СИМЕОН СТОИМЕ-
ще се довърши 

изграждането на канализацио
нната мрежа и т.н.

М. Я.Т. Петров

Кратки новини от Дерекула
казва

Тези дни в Звонци започна с работа курсът по 
обучение на шофьори за леки коли. В момента се 
обучават 23 души от Дерекула. Интересът, които 
проявиха дерекулчани към, организирания курс в Звон 
ци надминава очакванията, така че Народният универ
ситет от Бабушница най-вероятно ще има кандидат- 
шофьори за още няколко подобни курсове.

И тук, в Моинци, съЩеству 
ва хубава училищна сграда, в
която вече от няколко години 
никой не се учи, а причината 
е ясна: Няма кой да седи в 

В Моинци има два- 
които отиват на 

в Смиловци.

Дългоочакваният водопровод, който трябваше 
да бъде готов още преди няколко години, най-сетне 
ще бъде завършен това лято. Именно през средата 
на миналия месец бе сключен договор със строител
ната организация „Пироградня“ от Пирот, която ще 
построи водопровода от село Вучидел до

Стойността на строителните работи възлиза на 
един милион и шестотин хиляди динара.

чиновете. 
ма ученика, 
училище

И така петдесетина души,
Звонци.които в момента живеят в то 

село под политева красиво 
на Видлич, с нетърпение очак ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ват завърщането на младите, 

рядко бездейству- 
градовете, а плодород- 

стоят необрабо

които не 
ват в 
ните 
тени.

Може би някои 
от Моинци и другите съсед- 

все още' не са раз-

Звонска баня вече очаква първите си гости. Ви
лите са реставрирани, парковете почистени, закрити
те басейни също • • • Откритият басейн е пълен с во
да и очаква вече първите си посетители

им ниви
плувци.

С. Стоименов младежи

В най-скоро време ще започнат рабоите въР” 
ху ограждането на 500 хектара площ — къДвто ще 
се отглеждат глигани, муфлони, елени и друг дивеч. 
Ловният торен ще бъде в околността на Звонци, за 
чието уреждане са обезбечени и нужните парични 
сродства.

до В7,ведзт водата 
Наистина 

много жи •

решили 
в своите И ни селаКЪЩИ.

набрали, че перспективата
стопанство сега е да

селото мо живеят
50, обаче те са 

това е 
се запои

тели, само
единни и сговорни, а 
най-важното, когато 
не акция и тъкмо заради то

трябва никой ДВ 
че водата от

селското 
леч 
чем преди

по-добра отколкото да ре

2—3 години. Т. Петров
се съ

месгнс-
Т. Петровва не

ммява.
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ПОВОДИ И РАЗГОВОРИУНИВЕРСИТЕТ В СУРДУЛИЦАИЗ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ

Награда за 

ентусиазъм
Нишката драма в Божица 

и Клисура
^НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 

в Сурдулица, изпълнявайки 
тазгодишната си програма за 
българската народност в Бо
жица и Клисура, на 27 и 28 
1май тази година организира 
гостуване на членове на Ни
шката драма в Божица и Кли
сура. Гостуването е премина
ло под знака на ознаменуване 
на 40-годишнината от въста
нието и социалистическата ре
волюция-

Членовете на Нишката дра
ма, между които Брана Вои- 
нович, Зорица Стеванович и 
Стеван Петрович, са изпълни
ли „Николетина Бурсач", ка- 
кто и други текстове от бо
гатото революционно творче
ство на Бранко Чопич.

територията на тези два ра
йона.

Неотдавна, пак в рамките

Получената Златна значка е доказател
ство, че в Сурдулишка община са постигна
ти значителни резултати в областта на кул
турното дело — казва Добрина Николич, 
директор на Народния университет в Сур- 
дулица

Ш В чест на 40- 
годишннната от ре
волюцията 
нен

на програмата за културното 
развитие и издигане на бъл
гарската народност в Сурду
лишка

ИЗПЪЛ-
„Николетина 

Бурсач" и револю
ционни текстове от 
Б. Чопич

община, танцовият съ
став „Кояо" от Буяновац се 
представи пред божичани и 
клисурчани с народни танци 
на народите и народностите 
от СФР Югославия-

ЗА ДЪЛГОГОДИШЕН труд рода и народностите, живу
щи в Южноморавски регион.

— Нашето културно ведом
ство такова каквото е е един 
ствено в общината. Главната 
му дейност се състои в про
жектирането на филми, биб
лиотечното дело и организи
ране на различни културни 
програми. Убеден съм, че 
културният живот с различни
те активности, които органи
зираме е достатъчно обога
тен. Това пък не значи, че 
няма място за още ло-голя- 
ма изява и че на това поле

Представлението на Нишка- 
прод

и ентусиазъм в изпълняване
то на задачите из областта н-з

та драма е изпълнено 
ученици, граничари и гражда
ните от тези два района на 
Сурдулишка община.

културната дейност — не са
мо в Сурдулишка община, но 
и в по-широката общност — 
неотдавна Републиканската ку 

общност

Гостуването на Нишката дра
ма, както и на танцовия със
тав от Буяновац, премина при 
повишен интерес сред люби

телите на драмата, относно 
на народната музика от тези 
два района.

Народният университет съ
що така предвижда устрой
ване, на художествени излож

би, както и организиране на 
музикални концерти и други 
видове културни дейности на

лтурно-просветна 
присъди на Добрица Николич,
директор на Народния уни
верситет в Сурдулица и един
от първите труженици на то
ва широко културно поле, Зла 
гна значка.

Ст. Н.

ОТЗИВИ

Изява на млад художник са използувани всички възмо
жности. Аз, пък, който оби
чам тази работа внасяйки в 
нея част от себе си, разби
ра се с 
работя, ще вложа максимални 
усилия, та то цялостно да из
пълни ролята си. За това мз 
задължава и Значката — 
зва с оптимизъм Николич.

Окова което се касае 
усърдния труд и на снова ко
ето той и досега е направил 
място за съмнение за по-ната

ДИМИТРОВГРАДСКАТА тра 
диция в изобразителното из
куство 
художници, 
ва и неотдавна откритата из
ложба в Нови Белград, чий- 
то автор е .младият художник 
Георги
факт, че Йосифов 
то творчество 
и е изборил място да се пред 
стави пред белградската пуб

орги Йосифов е 
среща
който смело и решително 
спуска в изобразителното 
куство. Изложбата е 
от преждевременно самозадо

Георги Йосифов 
на импулсите на съвременния 
свят и същите по аналитичен 
път трансформира в снимка 
на рисувателния лист. Прие- 

актуалните теми Йо- 
автентичен

премиерна 
с един млад автор,

реагира другарите, с които

продължават младите 
Това потвържда

се
из-

лишена
ка-

майки
сифов изнамира 
изобразителен израз.

С фотографска точност, обо 
гатена с автентични решения 

неговите ри-

Йосифов. ДЗСамият
със

се е наложил
свое

на художника,
рабо-тъшните успехи

няма. За самопожер-
оЧо еУ/сИ ен наЬ^о внатеепсунки представляват интерес

ни съчетания на неговия та
лант и воля да

таталика заслужава да кажем ня
колко думи за него и твор
чеството му.

ГЕОРГИ ЙОСИФОВ

Този културен деятел, кой
то в това културно 
ство работи вече 14 години, 
се е изявил с твърде голям 
смисъл и инициативи в раз
витието на културния живот и 
културното сътрудничество със 
съседните общини, а особено 
голям е приносът му в раз
витието на културата на на-

твозения и непрекъснат труд 
в областта на културата и по- 

резултати, 
година е 

удостоен с Пето септемврий
ска награда на Общинската 
скупщина з Сурдулица, а 
палата година 
Орден на 
зенец.

прави изслед 
вания в техниката, за която

ведом-
стигнатите в нея 
Николич през 1976

е роден 
през 1955 година в Димитров 
град, където свършва основ
ното и средното си образо
вание. През 1977 година за-

моментално се е определил.

На края да заключим: изло 
жбата предсказва още- по-зна 
чителни резултати, особено 
ако се има предвид 
последователност в 
която е свойствена 
които се подготвят за една

неговата 
работата, 

на онези,

вършва виеше педагогическо 
училище в Белград, 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. 
В момента той е студент 
Академията по изобразително 
изкуство, отдел ЖИВОПИС, в 
Нови Сад. Досега 
на няколко колективни 
би в Димитровград и Нови 

път авторът
представил с една стара и 
че забравена техника — 
сунка с черен и цветни 
ливи.

Срещата с рисунките на Ге

е удостоен с 
труда със златенотдел

В. Б.

дълга и упорита борба. Твор 
чеството на младия Съдържателна екскурзияГеорги Йосифов худож
ник, което не мина незабеля 
зано, говори че Георги Йо
сифов, ако продължи така, 
Ще успее, а пък Димитров
град покрай Слободан Соти
ров, Никола Антов,
Донков

е участвувал 
излож- Йосифов

нуждата от континуирана 
дълготрайна работа. Впрочем 
това

волство. съзнава

и
Сад. Този МИНАЛАТАсе

май". Също бе направено по 
сещение на

седмица колен
на основно училище 

,,Братство" в Звонци проведе 
двудневна екскурзия по СР 
Сърбия. На път за Белград 
разгледаха Крегуевац и 
риалния музей ,,21 октомври" 
в Шумарице.

В Белград бе посетен Цвет 
ният дом и гроба на другаря 
Тито, както и музеят

ве-
ри-
мо-

ТИВЪТпотвърждава и спомена 
тата изложба, в която първо 
битната основна

,,Кадиняча" 
музея на Титово Ужице.

Екскурзията беше добре ор 
ганизирана, а имаше 
възпитателен

Душан
и много други ще по 

лучи още един чталантлив май 
стор в изобразителното изкус 
тво.

и

идея логич
но е развивал на плана 
съдействието

на научно- 
характер. Орга

низирана е в чест на 40 го-

на тематичните 
и пластичните определения.

мемо

Т. Петров
дини от въстанието и 
листическа

социа-
из ДЕЙНОСТТА НА 
ДРАМАТИЧНА СЕКЦИЯ 
ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

6Г1 ри Образователния център „Иван Ка- 
I I раиванов” в Босилеград работят

революция.
Й. м.пове

че секции, но драматичната е най-чи- 
слена и една от по-дейните. Наскоро млади
те артисти-самодейци ще се представят пред 
оосилеградчани с

„25

ДИМИТРОВГРАД

Ще ое представят 

е комедията 

„Народният 

представител“

комедията „Народният 
представител” от Бранислав Нушич. 

Подготвянето Гостуваха драгомански самодейцина комедията, както 
уведоми Владимир Стойнев, отговорник 
работата на 
добре, а

ни
в рамките на гранично сътза тен". Това е 

5 картини.
Драмата е написал Иван 

Дончев, а режирал я е Сто
ян Манов. Да добавим, 
димитровградските

една драма всекцията, върви сравнително 
единственият проблем е свързан с 

костюмите, които да бъдат верни на Ну- 
шичевото време. у

Запланувано е комедията „Народният 
представител да бъде изпълнена 
села в Босилеградска община, 
ществуват условия за това.

общинарудничество между 
Димитровград — СФРЮ 
Драгоман — НРБ, на 27 май 
в Димитровград 
модейният

и

гостува Са 
театър при чита-

че
самодей-

лището в град Драгоман. Са
модейците

ци ще върнат гостуването на
И В НЯКОИ 

В КОИТО СЪ-
от съседна Бъл

гария твърдо успешно 
представиха пред 
градската театрална 
с драмата „Сребърният пръс

драпоманчани на 19 юни с по 
дбранзсе културно-художествен

димитров-
публика,

|на програма.
И. Борски

т. п.
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"“И“» №т • Мпиета ши.ха
№НЦИЯ НА НГАГ^чиаищната конфе- 
ЦЕНТЪР в босилеградБРАЗОВАТЕЛНИЯ

ПРЕД БРИГАДИРСКОТО ЛЯТО "81

бригадирското лято “81 
е на прага. Подготвителният 
периодИзбрано ново 

ръководство
успешно приключи 

и младите от Сурдулишка об 
Щина вършат последни под- 

комплектуване на 
бригадите, които ще участву- 
гат на трудовите

готовки за

младежки
акции.

Младежкта трудови брига
да ,,Пера Мачкатовац" вече

на съюз 
година ще 

съюзната мла-

реншят гч На Училищната конфе-ренция на Съюза на социалистическата
г едног°Аишен мандат е избран Влади

мир Стойнев, ученик в III клас

шести път участвува 
ни акции. Тази* . мла- участвува на
дежка трудова акция „Парти
зански път" на Фрушка го
ра. Бригадата ще наброява 50 
младежи и девойки — 
работници,

от на трудова акция

КЪМ КРАЯ на месец май 
но за-

,,Пера Мачкатовац II", 
ще наброява 50—60 бригади-

Подготвителните работи по

ката организация в Образова
телния център и за 
шните й

млади
селскостопански

производители, средношколци ра. 
и студенти.

работят по 6 бригади, 
общо приблизително 100 мла 
дежи и девойки от 
краища на страната ще

коятосе състоя отчетно-избор 
седание на

или
по-нататъ-Учили щната кон- 

Съюза на со
циалистическата младеж в Об
разователния център „Иван 
Караиванов" в Босилеград, на 
което

задачи.

Избрано бе и ново Предсе
дателство на училищната 
ференция от 7 члена. За пред
седател на Председателството

ференция на всички
сеГОТОВИ ЗА ТРУДОВИ подвизикон-

присъствуваха препода- 
председателят на 

ОК на ССМ Пене Димитров.

с едногодишен мандат бе из
бран Владимир Стойнев, уче
ник в III

ватели и

Бригадата ще
цията на 7 юни т.г. и там ще 

оглед под 
очакват се доб-

клас. Първа 
на новото ръководство е да 
направи план за работа 
настъпващия период.

замине на акзадача озоват на залесителни акции 
на бреговете на прекрасното 
Власинско езеро.

Тази акция всъщност раз
движиха младите от Сурду
лишка община, които 
1977 година по почин на ОК 
на ССМ

МЛАДИТЕ ОТ СУРДУ
ЛИШКА ОБЩИНА ЩЕ 
УЧАСТВУВАТ НА СЪЮ
ЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУ 
ДОВА АКЦИЯ „ПАРТИ
ЗАНСКИ ПЪТ" НА ФРУ- 

„е ШКА ГОРА И МЕСТНА- 
ТА ТРУДОВА АКЦИЯ 
„СУРДУЛИЦА ’81"

На заседанието се разисква 
върху отчета на ръководство
то на конференцията за 
гашната дейност на

прекара 28 дни. С 
готвеността

през
досе- 

младеж- ри трудови резултати. Впро
чем резултатите от

Р. Станоев
предиш- 

години (носител на ем 
Влахович ",

презнита 
блема „Велко 
публиканско организираха акция 

по залесяване „Власина "77". 
През следващата 1978 годи
на акцията получи републи-

ДИМИТРОВГРАД признание 
СР Сърбия и републиканско 
признание на СР Македония, 
Лентата на акцията и много 
ударнически звания) дават ос

сформиране на бригадата са 
в ход. Младите от Сурдулица 
масово се откликнаха на ак
цията по залесяване, която 
бе един вид трудова про
верка на най-добрите. Тази 
бригада ще работи върху из 
граждането на комунално-би
тови обекти: водопровод, тро 
тоари и прочие.

Местната акция в Сурдули 
цз вече се провежда пет го
дини и досегашните резулта 
ти напълно са потвърдили не 
обходимостта от провеждане
то на такава акция-

На съюзната младежка тру 
дова акция „Власина "81" та 
зи година в три смени ще

Признания за 

най-добрите горани
канско значение и залесител
ните акции се проведоха на

новение да се надяваме, че 
ще се постигнат добри успе
хи и в тазгодишната трудова 
акция-

Председател на 
младежка трудова бригада е 
Зоран Янев, а секретар Зо
ран Пантелич.

Местната

територията на Църнотравска 
община. В следващите две го 
дини: 1979 и 1980 акцията по
лучи съюзно значение.

съюзната За младите от Сурдулица 
тези акция представлява въз
можност 
не и обмен 
бригадирите от „Пера Мачка 
товац II" и бригадирите на 
СМТА „Власина "81", 
оказване на взаимопомощ з 
трудовите акции.

Акцията „Власина 81" ще 
започне на 14 юни т.г.

По повод 20-годишнината на Общинската органи- 
горените миналата седмицазация на Движението на 

в Димитровград бяха връчени златни и сребърни зна 
чки, грамоти, емблеми и

за взаимно гостува 
на опит между

почетни дипломи на заслу
жили трудови организации и отделни лица.

младежка 
„Сурдулица 

ще започне на 21 юни. 
Бригадирският стан ще бъде 
в Дома на младежта и пио
нерите в Сурдулица. Направе

пък
трудова акция 
81 "Грамотите, които присъжда Движението на гора- 

на Сърбия получиха Конфекция „Свобода“ и 
Йордан Маринков от Димитровград.

както и
ните

Т. П.
ни са подготовки за сформи 
ране на младежка бригада Ст. Н.

бе3зК1?^^и3^и3тАеПИСВАНЕ НА СТУАЕнти на факултетите, полувисшите и ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В СР СЪРБИЯ

Трудолюбието отваря вратите — Успех по група предме- 
извънредно 

за отделна специалност;
— Успех на изпитите за из

пълняване на отделните усло
вия;

так" и други, кандидати, кла
сирали се на едно от първи
те три места в състезания и 
активности от изключително 
значение за специалността, ко
ято се следва, кандидати от 
неразвитите области на репу

бликата, които получават сти- 
пендии от обществено-полити

ческата общност или органи

зациите на сдружения труд 
от тези области и кандидати, 
изпратени от организации на 
сдружения труд, в които са 
работили най-малко една го

дина. За да ползуват предим

ството, кандидатите ще тряб

ва да приложат веродостойни 
доказателства.

ти от значение

— Общ успех на кандида
та, изразен с удвоената срод
на стойност на общите му ус
пехи по класово и то: а) за 
кандидатите със средно насо
чено образование — във всич

Пръв срок за записване — от 29 юни 
до 10 юли. Доколко в този срок не се за
пишат заплануваният брой студенти, запис
ване ще се върши от 20 до 31 август и от 
1 до 10 септември 1981 година.

Отделно предимство при за

писването що имат: стипенди

анти на Титовия фонд, полу

чатели на признания за из-

Факулгетите, 
училища за образование на 
работници и педагогическите 
академии в рамките на уни
верситетите в Белград, Ниш и 
Крагуевац тези дни обявиха 

за запис-

Студентите, записали се в първи курс в 
учебната 1980/81 година, които понастоящем 
отбиват военната си повинност, ще се за
писват в първи курс с помощта на издаде
ното им удостоверение, от 1 до 10 октомври 
1981 година. В случай по това време да се 
намират още в ЮНА, те ще се записват в 
срок от 7 дни след излизането от казарма-

полувисшите ответна специалност, средно 
образование или които са по
ложили с'ьответен брой из
пити.

Доколко на конкурса
обадят повече кандидати 
предвидения с конкурса брой, 
предимство при избора 
имат кандидатите с по-добър 
успех в средното образование

се
от

съвместен конкурс 
ване на студенти за учебната 
1981/82 година.

В първи курс могат да се 
записват кандидати, които из

пълнява т общи и отделни ус-

ще

та.
и на изпитите, с които са

из пълнили общите условия, ките класове; б) за кандида-

както и на проверката за из- тите със средно образование

пълняване на отделни усло

вия (ако са предвиедни с последния клас и на заклю-

конкурса). В този случай ще читолния изпит в) за канди-

се прилагат следните крите- датите, полагали изпити —

успехът на изпитите.

Задочните студенти ще се 
записват при същи условия ка 
кто и редовните.

ключителни резултати в пред

ходното образование - 
мота „Вук Караджич", „Ми- 
хайло Петрович 
„Светозар Маркович", „Нико

ла Тесла", „Стеван Мокра- 
ниц'\ „Йован Микич — Спар-

гра-ловия, предвидени с конкур- 
факултет или 

училище. Общите 
кандида-

за п/.рвите два класа, в \са на отделен 
полувисшо 
условия изпълняват 
ти, които са завършили сред

но насочено образование, С'/>-

Броят на редовните и задо

чните студенти се определя с 
конкурса на факултета или 
полувисшото училище.

Алас",

рии:

СТРАНИЦА 9
5 ЮНИ 1981БРАТСТВО •



ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Истински футболен празник
„ДИНАМО" (ВРАНЯ) 1 : 3„МЛАДОСТ"

По значението си, по създадената на иг
рището край Драговищица атмосфера, по 
динамиката и качеството на играта, финал
ната среща за купата на маршал Тито на 
територията на Вранския междуобщииски 
футболен съюз между „Младост” от Боси
леград и „Динамо” от Враня беше истински 
спортен празник и събитие, което дълго ще 
се помии.

Футболистите на „Младост" и „Динамо" преди меча

нея, установиха теренско над
мощие и организираха реди
ца успешни атаки към вратата 
на М. Чипев. Но и босилегра- 
дските футболисти бяха 
строени за игра и бяха 
по-малко успешни. Резултатът 
бе открит в 41 минута — 1:0 
за гостите от Враня- Но са
мо 3 минути след 
Цветков изравни резултата.

Във второто полувреме от
борите продължиха да водят 
динамична и оспорвана борба. 
Обаче по-опитните и физиче
ски по-подготвени футболис
ти от Враня отбелязаха още 
два гола и спечелиха победа-

Над хиляда зрители се съ
браха в сряда, на 27 май, на 
футболното игрище в Босиле
град да приветствувзт най-го- 
лемия успех на футболистите 
на „Младост", с желание да 
се случи малко спортно чу
до: техните любимци да по
бедят и във финалната сре
ща. Разбира се, това бяха са
мо желания, но всички уважа 
ваха силата на отбора на „Ди
намо", който беше голям фа
ворит.

Футболистите излезнаха на 
терена ,носейки голям тран- 
спарент, на който бе написан 
нашият обет: „Другарю Тито 
ний ти се кълнем, че по твоя 
път ще вървим". След това 
група момичета в тържестве
ни народни носии подариха 
на футболистите на двата от
бора по един кармфил, като 
им пожелаха хубава спортна 
борба и успех.

Играта на двата съперника 
беше наистина хубава и на 
високо спортно равнище. Фут
болистите на „Динамо", кои
то се състезават в Нишка ли
га и заемат първото място в

на
не

това М.

та.

Обективната боси легра дека 
публика топло приветствува 
успеха на „Динамо" с поже
лания за успехи в по-нататъ
шното състезание. Накрая на 
капитена на вранския отбор 
бе връчена купа.

„МЛАДОСТ": М. Чипев, Ив- 
кович, Иванов, Б. Тасев, В. Та
сев, Георгиев (Златков), Вен
ков, Арсов, В. Чипев, Заха
риев (Младенов) и Цветков.

М. Я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СКУПЩИНАТА НА СОИ ПО ЗДРАВНА 
ГРАДСКА ОБЩИНА ЗАЩИТА В БОСИАЕ- В СОИ ПО ПРЯКА ДЕТСКА 

ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД

ДА СЕ ЗАВЪРШИ ЗАПОЧНАТОТО дина амбулатории и станции 
в общината. Според проекто- НОВплана за изграждането на ам
булатория в село Назърици 
са необходими 1 ' милион и

по здравна защита ще отде
ли над 38 милиона и 485 хи
ляди динара, (същите в срав
нение с миналата година са 
увеличени с 19,2 на сто).'

На заседанието делегатите 
на скупщината на СОИ по 
здравна защита обсъдиха и 
приеха нова програма за ра
бота през настоящата година, 
според която тази самоупра- 
вителна общност ще обезпечи 
средства за изграждане на 
нова здравна амбулатория в 
село Назърица и средства за 
доизграждане и обзавеждане 
с медицински съоръжения за 
почнатите през миналата го-

секретарЗа задоволяване нуждите
здравна защита в Босилеградска об

щина, Общинската самоуправителна общ
ност на интересите по здравна защита, в 
настоящата година ще отдели над 38 

и 485 хиляди динара.

на население-
752 хиляди динара, които сре
дства са напълно обезпечени. 
Също така СОИ по здравна 
защита е обезпечила

то за

Делегатите на Скупщината 
на Самоуправителната 
ност по пряка детска защита 
в Босилеград през миналата 
седмица, вместо досегашния 
секретар Владимир Стоичков 
на тоя пост избраха ИВАН РА 
ДЕНКОВ. Раденков понастоя
щем работи като обществен 
правозащитник при Общинска 
та скупщина в Босилеград, а 
новата длъжност с мандат от

общ-сред-
ства за купуване на две коли 
за потребите на Здравния дом 
в Босилеград, с цел 
подобрят условията за работа 
на терена. Делегатите на Ску 
пщината приеха решение

ми
лиона

да се
ДЕЛЕГАТИТЕ на Скупщина

та на Общинската СОИ 
здравна защита, на проведе
ното неотдавна в Босилеград 
заседание, на което присъс- 
твува и Драголюб Трайкович, 
член на Регионалната СОИ по 
здравна защита в Лесковац, 
обсъди*9 и приеха тазгодиш

ният финансов план и програ
ма за работа през настояща
та година, както и някои въ
проси из областта на дейно
стта и.

Според приетия финансов 
план в настоящата година за 
задоволяване нуждите на 
селението от общината, СОИ

по
да

участвуват солидарно с 2 ми
лиона и 841 хиляди динара за 
погасвене дефицита на СОИ 
по здравна защита в Търгови 
ще .изказан по годишната рав 
носметка за 1980 година.

четири години ще изпълнява 
като волонтер.на-

М. Я. м. я.
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Асен Гогов вене ЗЗ^ОАини работно-само през нощга

Нощите, превърнати в дни
АСЕН ГОГОВ, хлебопекар, който 

хлебарница работи 33 тодини, намерихме димитРовгРаДската 
легата му Йордан Велчев Тох„ Р компания с коки н велчев. Трудно повярвахме,

' Десетилетия

С присъща скромност, чичо 
Асен не желае да каже нито 
една ,т,ежка" дума. Не зара 
ди това, че не ще, 
това че

че някой мо 
само през нощ-

же да работи 
та, обаче

повече от три а заради 
ндма нито един лошВярно е.

миг, за който може да 
спомни, когато се касае 
неговите колеги 
изобщо.

си
за

ПРИКАЗКАТА
щен жЛвот над 
плоча, над която

за своя 
нажежената

и колективано-

целия тру
дов стаж пекара нашият, събе 
седник, е именно една необи 
кновена съдба на хлебопека- 
рите, които ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ КРАЙ ГРАДИНИдокато
спят, те бдят над тестото 
пекат хляба, 
посещението,
Асен Гогов, започна

другите

Изненадан, о 
хлебопекарят

ПОД ТЕЗИ куполи, които все още са в строеж 
след 2—3 месеца ще бъдат поместени туристическа
та кантора, пощата, универсалният магазин, ресторан
та, банката,

Асен Гогов: Когато ра

ботата се обича, нито
да раз

казва: пицерията и деловите помещения на 
гостилничарска организация „Балкан" от Димитров- 
град, чиято собственост е именно този обект — един
ствен по архитектурните си решения 

Да добавим, че

Аз не е трудно, нито можесъм за приказка, 
нямам нито хубав „речник". 

Ако нещо ме'
а край-

този обект, чиято стойност 
надминава 40 милиона динара, се намира непосред
ствено край международното шосе Е-94, близко до 
село Градини.

в този
човек да ненавижда 
професията си.

попиташ за те-
хлебопекарницата,стото,

за кифлите и баничките — зз 
гова ще ти приказвам с часо 
ве. Познавам „душата" 
ба, зная как. „диша", а и той 
мен ме познава.' Можах

за

Т. П.на хля

да на
меРЯ и друга работа, обаче 
не исках. Знаех, 
го хлебопекар мога да б^>да 
полезен

ДИМИТРОВГРАД

че само ка- Катастрофите
предупреждават

на обществото, а и 
на себе си. Когато

Обаче, казва Асен, имаше 
моменти, когато трябваше да 
„обърна другия лист", да „ра 
здвижа" и администрацията и 
работниците, защото самоуп

равлението все още не е за

живяло както трябва. С мла

дите си колеги също така до

бре се разбирам, макар че 
все още нямат трудови нави

ци. Обаче всички са добри.

започнах
да работя през 1942 
заплатата не ми стигаше 
за облеклото, 
око 800

година 
нитс

а сега взимам 
хиляди, разбира се,

стари.
За дългогодишна работа е 

получавал часовници, за десет
През изтеклата седмица на 

автомагистралата, коЯто мина 
ва през Димитровград, непос
редствено край 
случи още едно автомобилно 
произшествие, което за щас-

ред са причина на много ав
томобилни катастрофи, матери 
ални вреди, смъртни случаи.

Последната автомобилна ка
тастрофа още един път пре
дупреждава отговорните, че е

— .Отпуски по болест поч
ти никога не съм 
За тези 33 години едва ли ще 
се съберат няколко

ползувал.години, за двадесет, за триде 
сет годишнината ... мотела, се

месеца.
И тогава нямаше да боледу
вам, обаче не можах да ста-

И хич не съжалява чичо А- 
сен, че 33 години лете и зи
ме нощем е пракарап в ди

митровградската хлебопекар
ница, край горещата фурна, 
където условията за работа 
не са много лесни.

от леглото. Трябваше девам

цата да школувам. Аз и съп
ругата ми Славка така прека

рахме нашия век. За мен но
щите са дни, а дните нощи.

Е, само това напиши — за 
миг чичо Асен застана, дълбо 
ко въздъхна, като че ли и на 
сълзи — никой за тези 33 го 
дини не ми стисна ръката и 
не ми каза едно — благода

ря- Това не ми харесва, а зто 
тази есен ще се пенсиони

рам . . .

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ИНТЕРЕСНО

Разказът, ако изббщо така 
може да се нарече за един 
хлебопекар с това приключи, 
но надяваме се, че когато тръ 
гне в пенсия някой все пак 
ме щу подаде ръката и ще 
му каже БЛАГОДАРЯ.

Последната катастрофа край мотела в Димитровград на 
една от трите „черни точки"

тис мина без жертви.
Произшествието се случи на 

една от трите т.н. „черни точ 
ки", които вече с години на-

крайно време да превземат 
съответни мероприятия 
най-напред тези точки да се 
означават като такива, а съще 
временно да се потърсят и 
технически решения, още 
вече ако се знае, че туристи
ческият сезон току-що -започ-

Т. Петров

ло

ва.
В противен случай произше 

ствията ще. продължават 
по-нататък ще представляват 
потенциална опасност по об
щественото имущество и жи 
вотите на хората, а освен то
ва нанася се и голема вреда 
на общината, - понеже всички 
разноски — лечебни, съдебни 
и други заплаща тя.

Съвсем ясно е, че животите 
на хората са по-скъпи от оси

Още има гайларджии
ГАЙДАТА е един от най-старите музикални ии- 

нашите краища.струмеитн в

Някога служеше за увеселение по сборове и

2ЕГ иИис?рР;:1нТЛТев“е ГвГабГ'иТе Г 
вече представлява сломен от миналото.

!
то-чко друго и тъкмо заради 

. ва Предприятието за пъти*Да 
би трябвало да превземе под 

може

Залесителните акции показаха че в общините, к-ьдето 
живее българската народност ерозията сериозно за

страшава. В поречията с успех могат да се създадат 
тополови насаждения • • • .

Но старите майстори и „мераклии" все още тук 
т.ме се срещат по различни поводи, засвирят и се 

увеселяв.т със свирката и. този оригинален ориента- 
леи инструмент. Такава една среща неотдавна заснех 
ме иа Власииа.

ходяЩи мерки, защото 
би следващата катастрофа не 
ще мине без човешки жерт-

I

ви . . .

Т. П.
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Огпуве у лут
; начисто. Нищо не чу-Оди неколко дъна огпуве 

йем кикво се говори по
. слушкуйем, видим човеци отвараю уста нещо 
ама я нищо не чуйем. Не разбирам кикво ми и же- 
ната говори. Знам дека йе дошла пролет требе да 
се работи, она ми нещо казуйе ама я нищо не чу-

! ! Йем-

село. Седим у задругуту за- 
говоре, о нашето село)!се готвитържество— Бре, Милане, голямо

— Да. Пристига агрономчот о ...

Отидо при доктора. Говори ми нещо човек, ама 
я нищо не разбирам кикво ми говори. Узе слушал- 
Т\у, завира ми у ушите, распитуйе ме 
види човек откикво съм оглувел. Учил толкова 

'Т п»е, прекарал по Белград десетина године, ама нигде

ХУМОР ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

Ризе и Иосеи не може да 
шко-

у книТ)е не пише за моюту болест. Взелритне у разбой в моя къща. 
отсекъл основата.

ДВАМА доганичани от старо време, 
Ризе и Йосе, били „твърди" приятели.

помагали си един на 
Йосево котле се

ка да
секира и

От силна мъка Ризе грабнал Йосево- 
няколко пъти с все сила

Испратише ме на контролу. Човек ме распитуие 
кига сам престанул да чуйем.

Я му казуйем он записуйе.

А това беше скоро, преди йедну недел»у. Пойдо 
(®! у град с автобусат. Ка улезо унутра седо, йедън на- 

шинац седи зад мене и одйеднуш изока:

— Куде ми бре, денусте крошжуту ...
Тегая изгледа у левото уво ми нещо пуче и више 

оди туя страну нищо не съм чул.

После автобусат пойде и почеше нашенци да се 
разпраяю за некикво млеко. Толко силно окаю 
през Видлич, ми пуче нещо и у другото уво.

И по цел пут до град слушам каран>е и окаже и 
по йедно време нищо не съм чул.

♦
Добре си живеели, 
друг, правили си заем. 
намирало у Ризеви, а Ризевата съпруга 
Врона тъкала бало у Йюсеви.

Но случило се Йосе и Ризе да 
скарат за някаква дреболия- Йосе много 

— Е, няма вече твоя Врон

гото котле и 
блъснал о едно дърво.щл — Йосе бре, повика го Ризе излез-

- направил съм
— извикал Ризе.

№ се
ни да ти дам котлето - 
ти от него френска капаГИ се разсърдил:

||||
№ Не, аз съм неговият син1
II — Господине, нима няма да покаже

те кавалиерството си и да отстъпите мяс
тото си на една дама*.

— Грешка госпожице. Господин по- 
Стойне.

СТОЙНЕ Господинов, нашенец от Дол 
на Любата, сега покоен, пътувал с влак 
на печалба. На една гара в неговото ку- 

добре напарфюмирана дама.

!да

пе влезла
Поогледала купето, повъртяла се, но ня
мало място да седне, 
ла към Стойне:

чина, а аз съм неговият синш Тогава ге обърна ♦
♦У И продължил да си седи.1 ♦IДоктурат слуша това кво му распраям и одйед- 

се насмея:

— А значи това йе бай Манчо...
чичин ♦нуш

р ♦■■■ ♦

градските улици. Седнал на бръснарска- ♦ 
та столица и решил — да излезе по-хи
тър.

Бръснарят го подкастрил, обръснал ^ 
и запитал:

— Да те намиришем ли, чичо!
— Намириши ме, чичин!
— Да ти напръскам ли косата, чичо!
— Ако чичин!
— Да я издухаме ли, чичо!
— Ако, чичин!
— 800 динара, чичо-
— Проклет да си чичин, издуха ми 

кесията-...

В ПЪРВИТЕ следвоенни години изку- 
говеда от БосилеградскаУзе рецепту и ми написа никига више да се не 

возим с тия автобус и ушите че ми се опрайе.
1 и**1М&4*г‘** **т&чщ* I

!пените овце и 
община били закарвани до касапниците 
във вътрешността — леш. Така един път 
се случило Рангел Петров, 87-годишен дол 
нолюбатчанин, заедно с още един съсел
янин да карат овце в Белград. Пътували 
над 10 дни и когато предали овцете тръг 
нали в една бръснарица да се — дока
рат. Пръв седнал съселянинът на Петров, 
подкастрили го, избръснали го, предло
жили му да го намиришат, но той отка
зал, и накрая заплатил 500 динара.

Брей, глупав излезе този мой дру
гар, помислил си дяА° Рангел, за съЩн- 
те пари щеше намирисан да шъта из бел

йН!
сЛЬеСц/ьас/

!
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