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Да меним отношението към труда а се избират само 

най-способните
I• резултатите от труда, а не 

квалификациите, не работно
то място, а такива случаи на
истина има немалко. Не е за 
подценяване и обществената 
работа с хората, посочване 
какво значи неизпълнение на 
задълженията към трудо
вата организация и към об
ществото, в крайна сметка и 
към семейството. На идейно 
-политическата работа в тази 
насока трябва да се посвети 
дължимото внимание. Сигур

Неотдавна Нишки регион посети Станимир Ив 
анович, председател на Съюза на синдикатите в Со
циалистическа република. Сърбия. Журналистът на 
Радио Нищ Милутин Джунич води разговор с него, 
от който за нашите читатели предаваме най-интере
сните части.

— В последно време много 
се говори за отговорността, 
при изпълнението 
чите с желание нещата 
се променят в положителна 
насока преди всичко в съ3Да 
ваяето и разпре деянието на 
дохода. Изглежда, че малко 
бавно променяме отношение
то си към труда. Къде вижда 
те изхода от това положение, 
къде тук е ролята на синди
катите?

е в съгласие с разполагаемия 
доход, както и потреблението, 

на зада- Задача на синдикатите и на 
да цялото общество е общото по 

требление да сведат в реал
ни рамки на .разполагаемия 
доход и съответно на произво 
дителността на труди.

Синдикатът и досега имаше 
ясни становища, раздвижва
ше и осъществяваше съотве 
тна дейност, но все пак, ис
тинските резултати изостава
ха. А липсваха поради това, 
че възнаграждаван ето в об
ластта на материалното прои 
зводство не беше адекватно. 
В последно време имаме на
чални резултати, особено при 
затруднените условия за ра
бота пъзнаграждаването е с 
40, дори и с 50 процента по- 
високо при с-ктпата квалифи

В предстоящите избори ще бъдат изб
рани около милион членове на делегации и де
легати, но трябва да преобладава мнозинство
то на работниците

но е, че в организацията на 
труда трябва да се поправят 

в технологията, — В настоящето положе 
ние, обременено с
номически трудности и ог' всички безотговорни по 
известен застой в развити ведения и решаване из 
ето на самоуправлението, 
на всички равнища и за 
всички постове трябва 
да се избират лица, които 
на практика са се дока 
зали с най-последовател 
ната си самоуправителна 
насоченост и способност 
да подтикват творческа 

предста акция на трудовите хора
“ и съвместно с тях да Се начин на решаване, 

борят за премахване на 
всички трудности и преп 
ятствия. Това трябва да 
бъдат способни, смели 
решителни кадри, хора 
инициативни и упорити 
готови и способни да се 
издигнат над тесните ин 
тереси, затварянето, лока 
лизма и партикуляризма.

— Колективната работа 
ико трябва да изкара на яве

много неща 
за да може работникът наи
стина да дойде до пълна из
ява.

вън делегатската система
— каза Милисав Джурич.
— Това ще доринася към 
по-голямо

Може да каже, че покрай 
общата насока и синдикатът 
в своите организации и ор- 

-гани не е направил всичко, 
което да бъде във функция 
на възнаграждаваяето _ според 
труда, резултати от труда да 
дойдат до пълна изява

— Да. Напоследът наисти
на много се говори за отгово 
риосгга при изпълнението на 
поставените задачи на всички 
равнища в обществото. Обаче 
още не сме постигнали тази 
отговорност да се изявява на 
правия начин и въ» всички 
среди. Синдикатът, е- длъжен, 
от своя страна да допринася кадия- 
отговорността да дойде

изява не само в син-

мобилизира
не на трудещите се и гра 
жданите в решаването на 
всички въпроси, както и
в осуетяването на тенден 
циите на 
кия или

бюрократичес-
етатистическияОтделен проблем 

влява възнаграждаван ето 
трудовите * общности. които 
не се разграничават според 
това колко допринасят със 
своя труд, с организираността 
си към подобрението на усло 
вията за работа в материално

в

ДО — Това се начални иници
ативи. Как основно да се ра
зреши този въпрос?

— Тук
че начини да се допринесе 
към по-доброто 
на хората. Един от незамени.

В предстоящите избори 
в Сърбия (с покрайнини- 

и те) ще бъдат избрани око 
ло един милион членове 
на делегации и делегати. 
В това голямо число тряб 
ва да преобладава мнозин 
ството на работниците, ко 
ето ще представляват не
посредствените производн 

Това е едно от изисква тели. 
нията изтъкнато на про 
веденото на 5 т.м. заседа 
ние на Републиканската 
конференция на ССТН на 
Сърбия, на което са при

пълна
дикатите, но и в обществото 
като цяло.

.Що се отнася до разпреде 
ле ни ето на дохода — имаме 
известни резултати, обаче 
разпределението преди вси
чко вторичното, все още не

съществуват пове-

ангажиране .
то производство и в изпъл-

мите инструменти сигурно е 
повече да се възнаграждават (На 3-та стр.)

Снегът пристигна■■■ Този пт>т не смее да се
остане само на определе 
нието, че в 
степен да бъдат застъпе
ни жените и

достатъчна

ети задачите на тази ор 
ганизация в предстоящите Поради това пред Социа 
Избори за членове на де 
легации и делегати в скуп 
тините на 
политическите и 
равителните общности на 
интересите. Покрай извее

младежта.

листиЧескня съюз стон гол
ямо и отговорно задълже 

покобществено- ние, според което, 
самоуп рай всичко това, да не

се повтори практиката в 
скупщините на самоупра 

тните преценки за нераз. вителните общности 
витостта и последиците от 
слабите връзки помежду 
делегатската база, делега 
циите, делегатите и' скуп 
щините, изтъкнато е, 
без това няма и стабил
ност и предпоставки 
действуване на политичес

на
интересите и в някои об
ществено-политически ор 
ганизации да се избират 
недостатъчно способни ка 

че дри, което по-късно се 
отразява и върху работа

за та.

ката система. (Д. м.)

Първият сняг в нашите краища пристигна на 9 ноември, въп 
реки че по календара зимата идва на 22 декември. И естествено 
предизвика сериозни затруднения в транспорта. Традиционно най- 
трудните участъци са прелезът на Власинското плато в Сурдулиш- 
ко, а и в другите райони: за Висок в Димитровградско, към Звоици 
в Бабушнишко и прочие.

Изборната дейност 

договор за акцияПредприятията по подържане на пътищата полагат усилия да 
осигурят безпрепятствено движение, но като че ли първият сняг ги 
изненада доста.

(4-та стр.

I



В НАШАТА СТРАНАПА ПОСЕЩЕНИЕРОПЕЕТ МУГА15Е
югославско-румънски о'пюшкния Дългогодишно и крепко 

приятелствоДоговор за разширяване 

на сътрудничеството
Зимбабве ще ,1Г)СГостите от 

бивават У нас до 13 ноември 
П разговорите между пред 

ссдатсля на Сюания изпълни 
телси ст>вст Веселин Джура

])А ПЯ КОЛ КОД IГ ЕВ НО
страна се

но-
от.нонТсмшя' и приятел- 

взаимно разбира- 
доверио между Ву- 

с гинаха

ските 
стио, при 
теле пк) и
МЪ 1П1.)| и Югославия 
органическа част на традици
онно плодотворните

Петгодишното сноразу 
взаимнатаПредседателят на Предсе

дателство 14) 
гей Крайцер бе на двудневно 
приятелско посещение в СР 
Румъния по покана на' пре
зидента Николае Чаушеску, 
Тази среща се оценява, като 
едно от посещенията, конто 
редовно с десетилетия, се про 
веждат между двеге страни. 
На тях ръководителите раз
менят мнения по най-важни
те взаимни. отношения и съ
трудничеството.

В състава на югославската 
делегацияа бе и Йосип Вър
ховен, съюзен секретар за 
външните работи, Метод Ро- 
тар, съюзен секретар за вън
шна търговия, помощникът 
на Върховец Саво Обрадович 
и посланикът на СФРЮ в 
Румъния Трифон Николич.

Освен по международни 
въпроси, пълно внимание в 
разговорите е посветено на 
взаимните отношения, -особе 
но на икономическите. В та
зи насока са подписани и ре
дица договори.

В Букурещ пребивава и гру 
па- стопански специалисти и 
представители на наши най- 
големм трудови колективи, 
които с румънските си коле
ги разработиха модалитети 
за дългосрочно сътрудниче

ство. в нашата
вителствена деле 

Зимбаб-
сс щение 
намира пра 
гация па Р

мение предвижда 
размяна да достигне до 4,5 
милиарда долара двупосочно, 

ирп това особено внп- 
мета-

нл СФРЮ Сер-
Рспублика 

оглавена от ми-нистърпре 
Роберт Мугабс, В 

тази млада
и мииистър-лредседа 

' теля на Зимбабве Роберт Му 
бе направен обмен на

ие. новиякато
маиис е посветено на 
лургн-ята, кооперацията в ко-

д гадателят, 
делегацията 
необвързана 
нам

ОШ0П1С-

чии то основи са положе
на габс

мнения но най-актуалните све 
топни проблеми и развитието 
на междудържавните отноше
ния- Съвместно бе съобщено* 
че Югославия и Зимбабве 
имат твъде близки становища 
по много ключови

приятелска 
ми.

чия. и
ЧИдТО 

120 МИ- 
елекгроникл- 

еиергсти-

рабостроител ството, 
стойност' се цени на 
лиона долара, 
та, петрохилшята, 
ката и др.

Румънският 
особено внимание на носеще 
наето на югославската деле
гация. приета навсякъде ра
душно, приятелски и 
Подчертава сс, че добросъсед

но време па чести те сре 
Николае Чаушс-

сгра-на сс намират
външните рабо*

ни
НИСТЪРЪТ ,,а ТЯ ИИТ1ШС Магиенде, мииист- 

Енос
,.ци между

Йооии Броз 'Гиго. Сре-ску и
щата между югослшкжигс и 
румънските Държавни дейни 
се оценява, че с „в интерес

финанситенаъРът
Пъкала, министърът 110 пла' 
пиране и развитие Фрсдерик 
Шава, министърът на иътре- 

търговия
печат отдели въпроси

отноше-ог международните 
пия. Правителствата на двете 
страни считат, чс единствено 

разведряване
най-

шната и въшнатана румънския и югославски
те народи, делото на еоциа- 

исзавмсилюсгта на ме-
заместник- 

на селското сто- 
Свинтон Момбешора. и

Мосес Мвеиге и
лизма,
ждународното сътрудничество 
и мира в света".

минисъРът 
нанство

политиката на
ангажирането на 

голям брой страни на този 
план могат да дадат желани-

•гопло.

те резултати.
Двамата премиери изрази

ха сериозна заграженост по- - 
рали влошаването на иконо
мическата и политическата 
обстановка в света, която се 

някои пости- характеризира с все по-силна 
блокова надпревара, надпре- 

посещснието те бяха вара във въоръжаването и 
влошаване положението на 
развиващите се страни. Джу- 
ранович и Мугабе изразиха 
готовността на двета необв. 
ързани страни да дават при
нос за намаляване на напре
жението з света и процеса на 

на разведряване. -

ОТНОШЕНИЯТА СЮК — ККП

Делегация на СЮК посети Китай
се запознаха с 
жения на тези градове, а на 
края на 
прие ги и от подпредседателя 
на ЦК на ККП Дън Сяопин.

Разговорите на делегацията 
на ККП, оглавявана от Ли 
Хси Ниен прсдставяваха все 
странна размяна на мнения- 
Двете делегации изразиха го 
товнзетта и желениего

СЮК води разговори с пред
седателя на ЦК на Китай
ската комунистическа партия 
Ху Яобан и подпредседателя 
на ЦК на ККП Ли Хси Нисн. 
Членовите 
партийна делегация посетиха 
Шангай и Ханджоу, къдсто

Тези дни в Народна репу
блика Китай пребивава деле
гация на Съюза на Югосла- 

комунисти,вените 
оглавявана 
секретаря на Председатество- 
то на ЦК на СЮК Доброслав 
Чулафич. делегацията на

от
на югославската

Чехословакия е национализирано 
през 1948 година ще получат ‘около 
81 милион долара, а Чехословакия 
— злато на стойност от около 150 
милиона долара.

НАКРАТКО ККП и СЮК за по-нататъ- 
шно усъвършенствуване на 
сътрудничеството между две 
те партии и страни. Залог за 
успех на това сътрудничество 
с зачитането на принципите 
за ■ независимост, 
вие. ненамеса и взаимно ува
жение.

Обменът на мнения по 
въпроси от. политическата и 
икономическата обстановка 
в Югославия и Китай, отно
шенията между работничес
ките и комунистическите пар 
таи и основните проблеми на 
днешния свят показа, че две 

.. та партии имат близки ста
новища по тези въпроси, при 
двустранно уважаване на ра. 

‘ зличните пътища в социали- 
с гпчсското строителство/

Политиката на необвърз- 
ване, на която са предани и 
Югославия и Зимбабве, пред
лага единственият път за пре 
одоляване на блоковото раз
деление и е затог за мира и 

равнопра- сигурността в света. Мугабе 
и Джуранович подчертаха ре 
шимсстта на Югославия и Зи 
мбабве да продължат незави
симото си и необвързана по
литика и изтъкнаха, че е не 
обходимо да се опазят коре
ните принципи на движение- 
те. Постигнато е споразуме

ПО ПОКАНА на съюзния секре
тар на външните работи йосип Вър 
ховец, .министърът на външните ра 
боти на Франция Клод Шесон ще 
направи официално посещение 
Югославия през втората половина на 

. този месец.

в
Министрите на външните рабо 

ти на арабските страни на срещата 
си в Бейрут, посветена на изнамира 
нето на пътища за окончаваме на 
стълкновението в Ливан са приели 
план за осъществяване на тайното 
доставяне на оръжие на воюващите 
страни в тази страна. Както съоб 
щава Ройтер, шефовете на диплома 
иите на* Саудитска Арабия, Кувейт, 
Сирия и Ливан са взели решение, 
според което в крайбрежието на 
Ливан да се поставят 15 разузнава' 
телни пунктове с цел да се спречи 
доставянето на оръжие на всички 
военно-политически фракции, стълк- 
новяващи се в тази страна.

На първото заседание на новия 
бирмански парламент за президент 
на Бирма е избран у Сан Ю (63), ге 
нерал в пенсия- Както съобщава АП, 
у Сан Ю досега се е намирал на 
длъжността секретар на Държавния 
съвет на Бирма. Не Вин (70), който 
през август т.г. е съобщил, че няма 
отново да се кандидатира за прези- 

: "дент е задържал функцията на пред 
седател на управлящата бирманска 
Партия на социалистическата прог 
рама.

ние двете страни да продъл- 
жат тясното си сътрудничес
тво в рамките на движение 
то на небвързаните страни'
чрез размяна на мнения на
всички равнища.

РЕШЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ КТ.М 
ПК НА ССТН В КОСОВОЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ИМЕТО 
И ДЕЛОТО НА ДРУГАРЯТИТО

КОСОВСКА МИТРОВИЦА С 

ИМЕТО ИА ТИТОПресдтавителят за печата на 
бонския канцлер оповестил, че Хел 
мут Шмидт счита, че предстоящото 
посещение на Леонид Брежнев в 
ГФР ще помогне в подобрението на 
диалога между Изток и Запад съоб4 
щава АФП.

САЩ и Чехословакия са постиг 
нали споразумение за обезщетение 
на граждани на САЩ за национали
зирано имущество в Чехословакия, 
както и за връщане на Чехослова 
кия около 18,4 тона злато, което е 
било собственост на тази държава 
преди Втората световна война, а 
което са ограбили нацистите. Злато 
то в края на войната се намерило 
в ръцете на западните съюзници. 
Според споразумението, което тряб
ва да потвърдят Конгресът на САЩ 
и Скупщината на Чехословакия, гра 
жданите на САЩ, чието имущество в

След като воички общини гордее градът е изтънено«гвг $ сгт™»~поддържа, трудещи се и граждани. 
Косо в ска Днес Косов ска Митровица е 

носи Титово г.рад от 60 000 
ко- ‘ 20 000

ха предложението 
Митровица да 
име, Координационният 
митет 1<ъм ПК на ССТК за 
отбелязване

1' жители. От 
заети ,16 ооо са работ

ници в промишлеността. Оьв-, 
постройки измес-името

другаря Тито 
ние този град да носи 
Титова Мит 

Миналото

и делото 
прие реше- 

името

ременнитеПремиерът на Индия 
Ганди на 9 т.м. е пристигнала 
на тридневно посещение в Италия. 
Това е първото официално посеще 
ние на един председател на

Индира 
в Рим

на
тиха малките и 
Дарски и работнически 
рки.

негодни ру-
къ-шУ 

булевардировица.
на този град е 

част от историята на нашата 
страна, недаата работниче
ска класа н революционното 
движение, организирано 
депо от Югославската 
тия. Воичко, с

Широките 
премахнаха най-големите не
воли на жителите, 
се учат 19 ооо ученика в осно 
вннтс и 7650 ученика в сре
дните училища. 
тстит*е

прави В града
телството на Индия в Италия-

и во 
пар- 

което днес. се
На факул- 

следват 3000 студенти.
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КОМУНИСТИТЕ и 
НИШКИ РЕГИОН КЛАСОВОТО УКРЕПВАНЕ НА СК В Да меним отношението към труда

КЛЮЧОВ ВЪПРОС:
приемането в СК

(Ог 1-ва стр.) на синдикатите, в Оьюза на 
комунистите, изборите, които 
ни предстоят за делегати и 
делегации в обществено-по
литическите общности, само- 
управителните общности на 
интересите, за подготовка на 
предстоящите конгреси на 
СК и синдиката трябва име 
нно да бъдат проникнати от 
една страна от борба за ико
номическа стабилизация, - а 
от друга, за свеждане на вс
ички видове потребление в 
реални рамки и съгласно 
Ръста на производителността 
на труда.

Ще трябва да се изостря 
отговорността към труда, за- 
щото от това преди всичко, 
ще зависи как занапред ще 
осъществяваме желаните це

ли. В тази насока синдикатът 
има отделно значение и мя
сто, като настоява да. се пре
махва лошото отношение към 
труда, към създаването на 
материални блага, а за това 
да съществуват определени 
инструменти., като при това; 
се използват и законните раз 
поредби, за да се премахва 
лентяйството. Обаче когато 
се говори за лентяйство оби
кновено се мисли, че то се 
отнася ДО организациите на 
сдружения труд в материал- , 
ното производство. Аз лично' 
считам, че лентяйство и без 
редие по-често се среща в 
трудовите общности, в скуп- 
щините на общеетяено-гтоли 
тическите общности и в дру
гите служби.

нението на своите функции. 
Характерно е също и това, 
че свободната размяна на 
труда още не е внедрена в 
истинския смисъл на думата, 
че все още съществува в та
зи област бюджетен начин 
на финансиране на тези пот
реби чрез проценти, вместо 
да се верифицират и изпъ
лняват съответни програми, 
така че в образованието, кул
турата и във всички области 
на обществената надстройка 
да додйде, преди всичко до 
изява интересът на ползва
щите и даващите услугите.

В рамките на подготовката 
за Дванадесетия конгрес 
СЮК и Деветия конгрес на 
СКС,
регион ще 
внимание на

Във връзка с класовото ук
репване на СК възниква един 
твъРДе съществен въпрос: за
що съществува 
носг между
дееспособността на СК. В 
рамките на този въпрос вни
мание заслужава 
ето между съзнанието и дей 
ствуването на комунистите.

Познанията вече сега по
казват, че тези въпроси сто
ят в непосредствена връзка с 
политиката на приемане на • 
нови члнове.. В Нишки ре
гион досега са полагани, зна
чителни усилдя и раздвижва
ни конкретни акции във връз 
ка с класовото укрепване на 
СК, но все още не е обезпе
чено работническо мнозин-. 
ство. Немалък бро^ първич
ни партийни организации 
изобщо не изпълняват тази 
задача. В доста среди поли
тиката на приемане е фор
мализирана или подчинена 
на егоистични интереси на 
тесни групи. Има и явления 
на масово приемане в СЮК. 
Всички тези отрицателни про
яви трябва да се премахват 
с конкретна борба в първич
ната
където се върази приемане 
на нови членове. Основно 
средство на тази борба тря
бва да бъде решителното спа
зване на критериите за при
емане в Съюза на комунис
тите.

на

комунистите в Нишки 
посветят голямо 

класхзво-ооциал- 
ното укрепване на организаци 
ята на Съюза на комунисти
те в региона. Основа за 
тическо разглеждане на сгрук 
турата на 
ще бъде из готов еният в Меж 
дуобщинската 
на СКС анализ

несъразмер- 
числеността и

огношени-кри_

членовете на СК

конференция 
„Процеси и 

промени в структурата на чле 
еновете на СКС в Нишки ре
гион в периода 
1980 година".

Какво показва този анализ?
Официалните

— Тези задачи другарю Ил 
анович, ще дойдат до изява 
в предстоящата изборна, де
йност до края на настояща- 
та и в началото на идната го
дина. Кажете ни нещо за та
зи задача на синдиката?

от 1976 до

статистики 
твърдят, че 40,6 на сто от це- 
локупния брой на членовете 
на партията в Нишки регион 
са работници и селскостопан- 
ски производители. Обаче в 
проведените анкети 48,1 на 
сто от притежателите на чер
вените партийни книжки се 
изясняват като членове на 
работническата класа. Това 
показва, че статистическият 
метод за проучване на обще
ствената структура на члено
вете на СК не е достатъчно 
функционален.

Развитието и класово-со
циалното укрепване на СК 
трябва да съответсгвува на 
социалните промени в обще
ството, понеже това е пред
поставка Съюзът на комуни
стите да бъде вграден във 
всички обществени структури.

най-напред, 
че ни предстои широка обще 
ствена дейност в конципира- 
нето на резолюцията на об
ществено-икономическото 
заптие, както в Републиката, 
така и във Федерацията 
във връзка с това с публи
чното изказване да ое стигне 
до най-добри решения по от
ношение обема и предназна
чението на средствата за идна 
та година. Изборите в Съюза

— Бих казал

ра

и

Станимир Ив анович по време на по 
сещението му в Димитровград (втори от ляво)на. СК,организация

Лесковац
От междуобщинската конференция на ССТН

Всенародната отбрана-право н дълг на всеки гражданинк. г.
С институцията и Реше ' на всички субекти в об- людават собствените зада 

нията на партийните кон ществената самозащита и чи и задължения.
завършена ролята всенародната отбрана. важното е самоуправител

на всенародната отбрана През последните години ните органи, обществено- 
и обществената самозащи- в Южноморавски регион политическите организа- 

представлява са положени големи уси- ции и други субекти на 
интерес на иля за идейно-политичес- нашата всенародна отбра 

морално-политичес на и обществена самоза- 
кото и професионално из- щита много по-добре да

знаят своите задачи и за 
дължения, да имат пра

за поло- 
собствената

НА 15 „СРЕЩИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУ 
ЖЕНИя ТРУД НА

Най-
СЪРБИЯ" греси е

Лесковчани най-добри та, която 
дългосрочен 
работническата класа, тру кото, 
дещите се и гражданите— 
на народите и народности 
те на нашата братска са-

ф Второто и третото място в общото класира 
не завоюваха отборите на Ниш и В алено ф В 
спортните игри на работниците от нашата ре 
публика участвуваха над 240 хиляди 
тели от организациите на сдружения труд.

дигане на трудещите се и 
гражданите, младежта, же 

общност, ните и пр. Така чрез раз вилна преценка 
лични форми на подготов 
ка (младежки школи, шко

моуправителна 
Всенародната отбрана и 
обществената самозащита 
станаха неотчуждимо пра 
во и дълг на всеки граж- семинари, курсове и про- 
данин и трудещ се в ООСТ чее) са разработени много

теми от тази област.

сьстеза
жението
среда. Затова в ССТН в 

на самоуправителнте, местните общности граж
данската защита трябва да 
представлява една от стра 
тегическите съставки в от

лиСЛЕД интересни спорт- познаване на работници- 
ни броби, които се водиха те, на другарството, брат 
цяла година на спортните ството и единството и 
терени в 98 общини в класовата солидарност на 
СР Сърбия, на 7 ноември работническата класа и 
в Пирот се състоя Фина- всички трудещи се. С те 
лето на „Срещите на ор- зи ценности, Работничес-

местната общност, обицес
твено-политическата об браната и защитата на на
щност и обществено-поли- Обсъждайки този вър- шето общество като все- 

и обществените рос членовете на Между- народна форма на органи 
общинската конференция зираност. Особено значе- 
на ССТН в Южноморав- ние за изпълняването на 

Социалистическият съюз ски регион на заседание- тези задачи имат общест 
като фронт на организира то си, проведено на 6 но- вените организации, дру- 
ните социалистически си- ември т. г. констатираха, жествата и сдруженията 
ли начело със Съюза на че са постигнати завидни (Червеният кръст, Пожар 
комунистите има много резултати в защитата на никарският съюз, извидни 
важна роля в осъществя- същите в нашето общест ците, стрелческите друже- 
вансто на всенародната ог во. Особено видни са ре- ства, радиолюбителите и 
брана и обществената са- ■ зултатите, които се отчи, др.). Там където не съгце
мозащита. Това се вижда тат в проведените учения ствуват трябва да бъдат
И от развитието на съзна като „Нищо не бива да създадени и да работят
нието за запознаване на ни изненада” и други, в дейно и ползотворно,
трудещите се. и граждани които дойде до изява ма- Конференцията прие и 
те с традициите от наша- совостта и подготвеността обществен договор по кад
та социалистическа рево- на населението за отбра- рова политика в Между-
людия, както и да ги на- на срещу всеки евентуа- общинската регионална об
сърчава към обществена лен агресор. Но бяха по- щност, както и Споразу-
акция за реализиране на сочени и известни слабос менне за носителите и на
задачите по всенародна ти който се срещат в от- чина на допптване по кад

и обществената самоза отбрана и обществена за- делии среди по някои въп рови въпроси в ГОжномо-
щцта и за таченето и раз щтиа. Като, основна зада- роси от областта на всеиа равската междуобщннека
витието на придобивките ча на общестпено-полити- родната отбрана, където регионална общност, в СР
от социалистическата ре ческите и обществените се изчаква да се наложи Сърбия и Федерацията от
волюция- организации и сдружения „отгоре", или пък по този територията на тази об-

на гражданите е идейно- въпрос се говори много щност.
М. Джунич политическата подготовка обобщено, като не се съб

тическите 
организации.сдруже- ките спортни игри пред 

спортни ставляват важен фактор 
най-успешни в развитието на всестран 

на личност на нашия ра 
ганизациите на сдруже ботник, фактор за увели 
ния труд в Лесковашка об 
щина. Второто и третото 
място в общото класира 

отборите
на Ниш и Валево. На по 
бедителите бяха връчени 
награди и признания.

И тази година Работни

ганизациите на 
ния труд”. В 13 
дисциплини 
бяха състезателите от ор

Чаване на здравната и тру 
дова способност на труде 
щите се, и допринасят за 
ефективното изпълняване 
па трудовите задачи, пови 
шаването на произволите

не завоюваха

лността, дохода и жизне 
ното равнище на трудо
вия човек, 
голям е и приносът,, кой 
то участниците в 
манифестация дават за ук 

на системата

Извънредноческите спортни игри 
мнифестация, която 
провежда успешно вече 
15 години — потвърдиха 
многостранния си общес 
твен смисъл,, заради който 
и бяха раздвижени. Над 
240 хиляди работници от 
организациите на сдруже 
ния труд в СР 
взеха активно участие 
срещите, които все 
вече стават 
иия

се
тази

реггаането 
на всенародната отбрана

Сърбия
в

по
манифеста- 

на сближаване и за Б. Костадинов
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бележка
СУРДУЛИЦАЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИ-

тшштя връзкаминерални иПрез изтеклата седми- отвените
Димитровград се други суровини.

Тъй като икономически 
ак це достатъчно развитите

и с

ИМАМЕ трактори за пре 
пясък, чакъл и друг

материал и АИ> 
какво да 

— изтъкна

ОСТ, в които има наруше 
ми междуличностни и 
взаимни, както и самоуп 
равителни отношения. На 
заседанието въз основа на 
материали, изготвени 
работни групи, са конста 
тирани лошо кадрово-орга 
низациошю и делово сър 
тоя ние и ООСТ „Власи- 
ни”, образователния цен 

„Моша Пияде", ООСТ 
„Бело

да в
проведе заседание на по- 
литнческо-стопа! тскня
тив към Общинската ску- обидиш разполагат

Димитровград, определени туристически 
Бе обсъдено проекто-пред ценности, значителна част 

.общество- от средствата ще бъдат 
раз- насочени за увеличаване 

капаци

Общинският комитет на 
СК в Сурдулида напрали 
качествена подготовка на 

което се съ

воз на 
строителен 
ва. а нямаме с 
изорем нивите 
неотдавна един делетат 
Общинската номференция
на Социалистически* съюз 
в Бабушница. Или - агроно 
мите си седят по канцела
риите, а не искат да дой
дат на събрание на Социа
листическия съюз например 

Студена. Или във о- 
изпълнението

заседанието, 
стоя на 28 октомври, а ма 
което бе направено

година в в
откри

разглеждане дей
ложението по 
4шо-икономнческото 
внтие на СР Сърбия през 
1982 година, а също така

тнческо
иоетта па , първичните ор 
гаиизации в СК и други 
обществени субекти в ре 
ализация на задачите на 
икономическата и обшее гьр 
твепа стабилизация през 
1981 година. Единодушна 
е оценката, чс първични 

ма СК

на туристическите 
тети. Естествено, че и по- 
нататък част от средства 
та на фонда ще бъдат от 

елекртнфшш-

наи. проектопрограмата 
фонда за насърчение и 
развитие на недостатъчно делиш за 
развитите общини в пери ЦИя На неелектрифицирани 
ода 1981 — 1985 година. те села и селища, а ецщо 
Според проектопрограма- хаКа и за изследване и те

ологнческо Проучване

в село 
Бонинци за 
на плана по есенната сеит
ба се грижи местната кон
ференция на Социалистиче 
ския съюз, а нооперацията 
почти не проявява интерес 
за нея.

модна конфекция 
поле", ООСТ дървообрабо 

I промишленост „Су 1 
и дулина" и СТО ,,Зидар . 

На заседанието на ОК 
на СК остро са осъдени 
явленията на безделие и 
безотговор! юст, 
реба на обществени сред 
ства и имущества, стесня 
пане на самоуправлението

тваша
на те организации 

други субекти системати 
чно са се занимавали с то 
зи жизнен въпрос, но бо 

неотложната

та, която е предложил
фонда, планирате сред- терена в общината, 
ства за инвестиции пре- На заседанието, на кое 
димно ще бъдат насочва- то освен членовете на по 
ни за реализация на оне- литическо-стопанския ак 
зи инвестиционни обекти, тив прнсъствуваха и днре

кторите в димитровград
ските органнза 

цин, секретари в 
представителите на ОС и 
др. бяха разгледани и де 

резултати в сто-

Оше редица критически 
забележки бяха 
по адрес на замеделсните 
кооперации в Бабушнишка 
община, а отговорните хора 
в тя*, или 
ха или не искаха да да- 
дат точен отговор. Всичко 
се свеждаше към това, ето. 
не сме в състояние да пре 
дприемем по-сериозни мер 
ки. туй всичко спира.

И ако някой и 
въпроса — от кои средства 
са набавени тракторите, ко 
ито се занимават с превоз, 
вместо да 
на помощ в изпълнението 
ма плана по есенна сеитба 
навярно ще се види, че вси 
чките 60-70 трактора в об
щината (в частния сектор) 
са взети от „зеления,план" 
при твърде изгодни услови

злоупот-подчертана 
необходимост При сегаш
ните изострени стабили
зационни условия да се 
извърши известен 
лом в поведението на чле 
иовсте на СК, ръководст 
вата и организациите. Ь 
такава обстановка Общнн 
ският комитет на СК 
Сурдулица по-конкретно 
идентифицира и уточни

направени

които се основават върху 
природните ресурси, с ко
ито разполагат не доста
тъчно развитите общини.
Това преди всичко се от 
нсая до капиталошюжени ловите 
ята в селското стопанство панството в общината за 
и преработвателните капа деветте месеца на текуща 
цитети — за селскосто- та година. Бе казано, че 
пански произведения. Съ и покрай посочените ела 
щото се отнася и до обек бостн резултатите в сто- 
тите, конто след като бъ пнаисването са задоволя 
дат построени ще увели
чат ползуването на соб-

СОИ, пре- не може-и от-и други нередности 
клонения.

В предстоящия период 
” органите и организациите 

на СК в Сурдулишка об 
щипа в значителна степен 
ще изостри отговорността, 

ООСТ и като се предприемат кон 
кретни лдейно-политичес 
ки мерки срещу всички 
носители на антисамоуп- 
равителни и отрицателни 
явления-

Партийните организа
ции трябва все повече да 
стават такива обществени 
субекти, в чиято работа 
да се осуетява вербализ- 
мът и обобщеността в 
полза на полезната опе 
ратнвност и ефикасност 
на идейно-политическо 

влияние в сферата на осъ 
ществяне на производстве 

Всъщност ните и други задачи, раз 
внтнето на самоуправле 
нието, ръстта на дохода и 
личните доходи, рациона 
лна употреба на общес 
твените средства и имуще 
ство.

постави
явления и процеси в из
вестно числоващи.

Т. П. определени отрицателни се притекат

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НАСК В БОСИЛЕГРАД

Изборната дейност 

договор за анция
я-

Пък и ония частни тра
ктористи, които склонят да 
орйт поставят много чеиз- 
години условия, искат мно
го. И тук никой не иска да 
сз намеси - преди всичко 
инспектора по селсно сто
панство и др. кампетентни 
органи в общината.

Поради слабата връзка 
между кооперациите и сел
скостопанските произведи 
тели и частните трактори
сти в Бабушнишна община 
едва ли ще бъдат засети 
с есенници запланираните 
3900 хектара площ.

Именно поради това, че 
никой че иска сметка за 
направеното, се случва хо
рата да губят доверие в зе 
меделските кооперации и 
поставят въпроса: ние сме 
готови да се заловим с из
пълнението на плана по се 
итбата, но окажете ни и ну 
жчото съдействие на дело.

Защото, както казва на- 
роднота поговорка, 
не ще молитва, а мотика!

Членовете на Общинс
кия комитет на Съюза на 
комунистите в Босилеград, 
на проведеното през мина 
лата седмица заседание 
обсъдиха и дадоха съгла
сие на изборните докумен 
ти за предстоящите избо
ри в Съюза на комунис
тите в Босилиградска об
щина. Покрай другото на 
заседанието, на което при 
съствуваха изпълнителни

вилната оценка за постиг 
натите резултати и про
пуски е залог за преодоля 
ване на субективните ела 
бости и за много по-успеш 
на активност в предстоя
щия период, 
предизборната и изборна 
активност в Съюза на ко
мунистите трябва да бъде 
договор за конкретна ак 
ция в бъдещата работа.

На изборните пък засе
дания, които в практика 
трябва да потвърдят внед 
ряването на колективната 
работа и отговорност, ос 
вен избора на лица за от
огворни места (секретар може да се очаква далеч 
и секретариат) всяка пар
тийна организация ще из
бере и делегат за Общин
ската конференция на Съ 
юза на комунистите. Из
борното заседание на ОК 
на СК ще се проведе до 
края на февруари идната 
година, която според прие 
тото предложение ще на
броява 35 членове, а от 
редовете на Конференция 
та ще се избере Комитет 
от 9 членове.

За изборните докумен
ти и приетите решения ще 
разисква и Общинската 

рзеултати на организация конференция на СК в Бо
та и членовете, трябва да силеград, която ще прие

ме заключително решение 
а чието заседание е насро 
чено за 13 т. м.

Изборите в първичните 
партийни организации ще 
се проведат до 31 декемв
ри, а в Общинската кон
ференция на СК до 28 
февруари идната година.

изборните събрания във 
всички първични партий
ни организации.

В предизборния период, 
всички партийни органите секретари и представи 

тели на обществено-поли- зации ще направят отче
ти за досегашната си ра
бота, програми за работа

Общо впечатление е, 
че в СК в предстоящите 
избори и набързо след тях

тическите организации, 
членовете на ОК на СК

в предстоящия период, 
както и за предстоящите 
задачи. В тоя период ко
мунистите трябва да во
дят широко и обстойно 
разискване по всички въп 
роси за досегашната дей
ност; както на организа
цията като цяло, така и 
за всеки член поотделно. 
Предизборните заседания 
трябва да бъдат удобен 
момент в който всяка пар 
тийна организация, крити 
чески и всестранно да об 
съди личната и колектив
на отговорност на всеки 
комунист, а особено на 
ръководните кадри. Из
хождайки от досегашните

приеха предложения за 
критериите в изборите, 
решението 
ждане
решение за ключа в изби 
райето на Делегати за Об 
щинската конференция и 
нейните органи, концепт 
за изготвяне на отчети за 
работа в първичните пар 
тийни организации, както 
и предложение за срокове 
те за провеждането на 
изборните заседания.

Според решението на 
Общинския комитет, кое
то трябва да потвърди и 
Общинската конференция 
на Съюза на комунисти
те, всички подготовки за 
провеждане на изборите в 
общината трябва да се 
проведат до средата на 
тоя месец, а до края на 
декември да приключат

за прове-
изборите. по-динамично отношение 

на всички равнища според 
всички актуални идейно- 
политически и обществе
ни въпроси.

на

нивата

С. Ми кич М. А.

Бабушница

ОБЩ събор
О сивите на плана на об

ществено-икономическото раз 
шггие на Бабушнишка общи 
на в периода от 1981 до 1985 
година ще бъде главна тема

Бабушница. Покрай това ше 
бъдат обсъдени и проекто
резолюцията поване на осъществя 

обществения план 
на СР Сърбия до 1985 годи-

се уточнят непосредстве
ните задачи за следващия 
период, защото само пра на общия оьбор, който ше 

сс проведе на 20 ноември в
на и някои други актуални 
въпроси.М. Я.
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НА БОЙЦИТЕ в КАК СЕ РЕАЛИЗИРА НОВОТО МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ В ДИМИТРОВ 

ГРАД?

Успешна предизборна 

дейност
За по-отговорно разполагане 

със средствата/
тт ® сдруженията на бойците в Бранковцн, 
Долно Тлъмино, Горна Любата, Назърнца и 
Горна Лис и на днес се провеждат изборните съ 
брания. Сдружението на СУБНОР в Босилеград 
е насрочило изборното си събрание на 20 ноем 
ври, а сдружението в Дукат — на 22 ноември.

НА ЗАСЕДАНИЕ,
се миналата седмица,

Председателството на Об 
щинския отбор на Съюза 
на бойците в Босилеград 
ска община оцени, че 
предизборната дейност е 
проведена в унисон с при 
етите решения и станови 
ща и че на предизборните 
събрания е направен об 
стоен критически 
на досегашната дейност 
на сдруженията и членове 
те на СУБНОР. Същевре 
мен но е отделяно и голя 
мо внимание на кадровия 
въпрос относно в демок 
ратична атмосфера е из 
вършено евидентиране на 
кандидати за отговорните 
длъжности в организация 
та на бойците в общината, 
а също така и за нейни- 
предствители в Междуоб- 
щинския отбор 
НОР.

През следващите ня
колко дни, както береше 
но на заседанието на

прокарване на водопровод 
ната мрежа в улица „Су 
тиеска" не е започнало, 
реконструкцията на Стро 
шена чешма, също така.

Вследствие ограничени 
те инвестиции в извънсто 
ланските дейности, запла- 
унваните 700 хиляди дина 
ра за участие в изгражда
нето на сграда за нужди 
те на средното насочено 
орбазование ще бъдат из 
разходвани за други цели 
в комунално-битовото стро 
ителство.
НЕОБХОДИМА Е ПО-ДОБ 
РА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РА 
ЬОТА

Имайки предвид,; че мес 
тната общност не е в със 
тояние да готви . техничес 
ка документация, успеш
но да прави договори с 
изпълнителите на работа, 
както и да върши контрол 
в работата, то тази зада
ча тя е доверила на Само 
управителната общност на 
интересите за комунална 
дейност. Факт е обаче, че 
от заплануваното малко е 
реализирано. Също така е 
известно, че до края на 
годината няма много вре 
ме. А измежду тези две 
неща и лошото време и 
Под въпрос се намират 
организацията на работата.

Ако не се раздвижи по- 
усилена дейност, въдрос 
е да ли заплануваните у ли 
ци, канализационна и во 
допроводна мрежи ще бъ 
дат завършени. Под въп
рос ще бъде и увеличение 
то на цените, а с това и 
разполагането със средст 
вата от самооблагането.

В. Б.

Повечето от заплануваното, вместо да е в ход 
на реализация, то е в етап на подготовки

за работа на професионал 
ната служба на местната 
общност, за оказаните ус 
луги от страна на за
комунална дейност.

Колко и как се осъщес
твява заплануването.''
НЕ С ЖЕЛАНИЯ ТЕМП

Понастоящем в ход е 
изграждането на улица 
„Нишава" (асфалтиране) и 
уреждането на градските 
гробища. Със сдружени 
сили и средства на мест
ната сбщнсст. Общинска 
та скупщина и ООСГ ,Ао 
муналац" дбста е налраве 
нс в уреждането на греби 
щата. 
етап е 
параклиса.

Кактс педчертава Ду- 
шанка Ташксва, секретар 
на местната сбщнсст, пс 
лагат се усилия да се реа 
лизЩра заплануванстс. Нс, 
кактс псказва дбсегашнстс 
осъществяване на плана, . 
заплануванстс не се реали 
зира спсред възмсжнссти 
те, преди всичкс не спс
ред възможностите, които 
предлагат средствата от 
самооблагането. И вместо 
изпълняването на работа
та да е в ход, то все още 
е в етап на подготовки. 
За изграждането на улица 
„Момчил войвода" се гот 
ви необходимата докумен 
тапия за прокарването на 
канализационната мрежа 
в улиците „7 юли" и „29 
ноември", пристига пред
ложение от изпълнителя 
на работата, заплануваното

ИМАЙКИ предвид, че 
сдруженият труд не е в 
състояние да ооезпечи не 
обходимите средства за 
комунално-битовото изгра 
ждане и за уреждане на 
жизнената среда, димит- 
ровградчани от 1-ви юли 
т.г. се изясниха за ново 
петгодишно самооблагане. 
Поемайки тази твърде ва 
жна, за улеснение на жи 
вота си задача, с въведено 
от самооблагане от 2 на 
сто от личните доходи 
на трудещите и от прина 
длежностите на пенсионе
рите и 10 на сто от кадас 
тралния доход от селско
стопанска , дейност, през 
тези пет години те ще 
обезпечат 57 595 хиляди 
динара.

От началото на юли до 
края на годината Местна
та общност е запланува
ла чрез самооблагането да 
обезпечи 3500 хиляди ди
нара. При това и от из
теклото самооблагане са 
останали 500 хиляди дина 
ра. В този период от це
локупните тези средства 
1155 хиляди динара тя е 
запланувала за изгражда
не и уреждане на улици, 
1120 хиляди за прокарва
не на канализационна, 350 
хиляди за водопроводна 
мрежа, 700 хиляди за из
граждане на първия етап 
на сграда за нуждите на 
средното насочено образо 
вание, а останалите за под 
държане и уреждане на 
други комунални обекти,

Председателството на Об 
щинския отбор на Съюза 
на бойците, ще се прове 
дат изборни събрания. За 
днес са насрочени избор
ни сърбания в сдружения 
нията на бойците в села 
та Бранковци, Долно 
Тлъмино, Горна Любата, 
Назърица и Горна Лиси 
на. Изборните събрания 
в сдруженията на бойци 
те в Босилеград и Дукат 
ще се проведат на 20 от 
носно на 22 ноември.

На заседанието бяха раз 
гледани и въпроси във 
връзка с таченето на ре 
волюционните традиции, 
защитата на бойците — ин 
валиди, дейността на деле 
гатите на Съюза на бойци 
те в Общинската скушди 
на, обществено-политичес 
ките организации. и само 
управителните общности 
на интересите, както и 
други въпроси от дейност 
та на организацията на 
бойците.

състоляо

анализ

В заключителен 
изграждането на

на СУБ-

М. Я.

ЮМ&НПНЩк <>

Доверие на най — способните 

и най-дейните
ИЗБОРНАТА дейност в първичните органи

зации на Съюза на комунистите е в пълен разгар. 
Преди известно време завърши избирането на нови 
председатели на Общинските конференции на Соци 
алиетически^ съюз на синдикатите и в Съюза на 
социалистическата младеж, а в началото на идната 
година ще започне подготовка за избиране на деле- Готови ли сме за зимата ?..гаги в делегации.

Претворявайки в живо дело инициативата на 
другаря Тито за колективна работа, отговорност и 
решаване, трудещите се и гражданите в нашата 
страна, ясно показват, че Титовата идея е крупна 
крачка напред в по-нататъшната 
иа обществено-икономическите отношения у нас, 
към развитие и внедряване на самоуправлението 
и делегатската система.

Налице е едно: премахнато е някога еьществу 
вещото схващане, че еди—кои си кадри са незаме
ними; че без тях в еди—коя си среда едва ли може 
да се върви напред с желаните темпове.

Колективният начин иа работа потвърждава 
на дело живителната си сила. В рамките на колек 
тивния орган влизат кадри почти наравно способни, 
които с пълното съдействие на останалите членове 

орган, да водят напред. Естес- 
значение как се води

дат отговор Здравният 
дом
„Търгокооп, АТП — Пи
рот, „Ниш — експрес”. 
Трудовите колективи на 
тезн ведомства и предпрн 
ятня най-добре знаят, че 
ние не сме готови за зи
мата, особено в планинс
ките райони на община-

Миналата седмица на за нокос. 
седанието на ОК на ССТН Това неприятно явление 
голямо впечатление напра не е за пръв път. То е 
ви дискусията на Никола предвестник на всяка зи- 
Сотиров, делегат от Иза- ма. Но нали правехме ас- 
товци. Той говори за труд 
постите, които очакват жи 
телите на село Изатовци 
и целия Висок нрез зим
ните дни.

Другарят Сотиров гово
ри за всички ония нево
ли, конто преживяват хо- зи път не се споменава, 
рата от Висок когато сне Прекъсване на движените- ще изтъкнем още 
жните преспи спират дви- то за Висок остава нещо 
жеиието и когато в мага- като нормално! 
зините по селата се чув
ствува недостиг на храни А много добре знаем 
телнй продукти от първа че тъкмо във Висок има 
необходимост. много стари хора. И тази

В момента когато Соти зима значи болните ще от 
ров говори все още в на- правят погледа към Вид- 
шите краища беше „ци- лич в очакване на лекари 
ганско” лято. И все пак те. Съмняваме се в уверя 
рейсовата линия Пирот— ванията на Здравния дом,
Г. Криводол бе прекъсна- че са готови да поддър- 
та поради недовършените жат работата на своите 
мостове иа Бела вода и амбулатории в този пла- 
в Славния. нииски край.

Сега компетентните се Готови ли сме за зима- 
„извличат" на снежните та?
преспи. Не върви и авто- На този въпрос трябва 
буса Димитровград — Се преди всичко да ни да- то.

Димитровград.в

демократизация

валтовото шосе с регио
нално значение, уж, да 
поддържа движението към 
този край? Сега когато се 
съобщава чрез радиото за 
прекъсване движението по та. 
регионалните пътища то-

Във връзка с тази тема, 
едно

явление, което говори за 
това колко сме готови да . 
търсим различни причи
ни само за да оправдаем 
нашето безсилие да раз
решим въпроса свързан с 
връзките и снабдяването 
на планинските села. Ко
гато миналата седмица бе 
прекъсната връзката с Ви 
сок чуха се слухове, че то 
станало заради стабилиза 
цията и пестенето на го
риво! Нима ще започнем 
да пестим там където има 
ме най-голяма нужда за 
поддържане па движение 

Т. П.

иа този колективен
твено, при това е от огромно 
кадровата политика. Подчертан е ярко следният 

на отговорни постове се гласува довери-стремеж:
ето на най-способните и иай-дейните хора, неумори 
ми борци за провеждане на задачите по стопанската ^ 
стабилизация, готови всеотдайно да се борят за про

21-то заседание на Пред-веждаие на решенията на 
седателството на ЦК на СЮК.

По време на предизборната и изброната дей
ност се прави критически анализ на извървяния път, 
иа резултатите и слабостите и набелязват нови за
дачи за работа занапред. Защотб без даване 
чет за направеното не бихме могли с успех 
същите темпове да вървим напред. При предлагане 
то иа кадри, които да заемат най-отговорни постове 
се издигат и повече кандидати, а доверието ще бъде 
гласувано иа иай-дейните и най-усърдиите.

на от 
и със

М.А.
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Г

„Градня“: Провеждане на етавилиаавнята 

във всвчвв севтврн
- Оотниците от един До друт 

строителен обект по 3-4 пь- 
ти е един месец. Налрав. 
на е ревизия на работната 
сила, па т. н. режиен лер- 

- магазинери, брига- 
включени

постоянносе предотврати 
то поскъпване на матерна 

лите. намален е 
на строителни 
(кофраж, жица, 
др.), намалено е прахосва
ното на материалите по ст
роителните обекти.

Отчита се, значително по 
добряване 
та, няма вече празни ходо 
ве при транспорта, строите 
лните материали

Най новите мероприятия 
стаби-по икономическата 

лизация продизвиаха трудо 
в строитолиата

„Гро-

разходът 
материали 
енсери ишито со

трудова организация 
дня" в Димитровград да пр 
оразглодат досегашната ста 
билизационна програма и да 
я съгласуват със согашни- 
то изисквания- Въпреки по 

розултати в

сонал
дири и др. - са 
в производството, максима 

се ангажират разпола
гаемите мощности на тех
ническата база, проучаеа 
се пазара за набавна на ма 
териали, по-рационално се 
ползува
Има обаче явления да се 
отбягва включването в про 
изводителния труд.

„Градня” развива разли
чни облици на доходно св- 

» «е! ързване, предимно с циме- 
: “ нтовите фабрики „Нови По 

ловац" - Парачин, и „Бела 
Щ паланка", „14 октомври — 

Крушевац", търговското 
предприятие „Копаонин” от 
Белград, а в ход са разго
вори и с други стопански 
организации.

щ Списънът на липсващите 
& на пазара строителни мате 
9 риали е доста дълъг: стро 
1 ително желязо, цимент, ту- 
Ш хли, дограма, поцинковани 
8 тръби, паркет, тенеке и др- 
8 уги. Значително нарастна- 
| ха и транспортните разхо- 
I ди. А всичко това търси да 
■ се изнамират нови допъл- 
Р нителни решения.

ЕФЕКТИТЕ
Постигнати са добри ма

териални и финансови ефе 
кти. Така например израз
ходването на гориво и ма
сла е намалено за 719 711, 
ЛТТ--разходи за 110.873, пр 
едставителни разходи за 
8716 и енергия за 9898 ди
нара.

Вследствие на това само 
общият доход е нараснал 
за деветте месеца с 20 на 
сто, а по-рационално се по 
лзуват и средствата за пъ
тни разходи и номандиров-

лно
на дисциплина-

СУРДУЛИЦА Л0ЖИТ8ЛНИТ6 
прилаганото па досегашни
те стабилизационни мср'пи, 
има възможности за роди 
ца нови и допълнителни ме 
роприятия. които значител
но могат да подобрят ико- 

сьстояние но

направо 
са прекарват до обектите, 
а но в главния склад, отк- 
ъдото сетне со развозват, 
усп-зшно се прилагат реди
ца нововъведения при адми

РЬСТЬТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ
механизацията.

номичсското
СУРДУЛИШКОТО сто

панство през изтеклия де 
ветмесечен период по
каза динамична актив
ност и осъществи високи 
номинални ръстове на фи 
нансовите резултати. Но 
основание за 
ство няма, — 
на разширеното заседа
ние на Изпълнителния съ 
вет на Общинската скуп 
щина, състояло се на 4 
ноември т.г.

Общият доход е увели
чен с 59,4 на сто, доходът 
с 53,7, чистият доход с 
46,7, средствата за въз
производство с 87 и сред 
ният личен доход с 40 на 
сто. През този отчетен пе 
риод дойде до по-голямо 
увеличение почти на всич 
ки показатели по отноше 
ние на предишните два 
отчетни периода (тримесе 
чието и полугодието).

Най-голямо увеличение 
на общия доход бележат 
Горската секция „Сурду- 
лица", строително-занаят 
чийската кооперация „Вла 
синац", ООСТ модна кон 
фекция „Бело поле’7. Мач 
катица" и Власинските во 
доцентрали.

Стопанството на общи 
ната от общия доход за 
изразходваните средства 
е дало 1 059 780 000 ди 
нара, което по отноше 
ние на същия период на 
миналата година е по-гол 
ям с 624 на сто. Изразход 
ваните средства имат до 
известна степен по-висок 
размер на ръста от ръст 
та на общия Доход, така 
че ръста на дохода е по 
малък с 5,7 процента.

Осъщественият доход 
възлиза на 518 174 000 ди 
нара и е по-голям от пре 
дишния период с 53,7 на 
сто. По-голям ръст на до 
хода от средния в стопан 
ството осъществиха след 
ните трудови организа 
ции: занаятчийската ко
операция „Власинац", ка 
риерата „Варденик", „Ма 
чкатица'-, „Галеника" и 
Власинските водоцентра

51,9 на сто от миналого 
дншното осъществяване.

За разширяване на мате 
рпалните основи на труда 
и резерви са отделени 
101 404 000 динара, което V 
е с 96,8 на сто повече от щ 
лани.

Загубите в тазгодишния ^1, 
период възлизат на 3 187 И 
000, докато миналата го 
дина бе 393 000 динара. 
Загуба има ООСТ модна 
конфекция „Вело поле" на 
стойност от 3 154 000 и 
дървообработваща пр 
шленост „Сурдулица" от 
33 000 динара.

Намаляването на сред 
ствата за разширяване 
на материалните основи

Ь ■• I ■,>а

кай* Щй
самодовол- 
се изтъкна

т

I ■,оми ж '

ШЦ.;
По-големи ефекти чрез нововъведения

тази трудова организация.
Основните насоки в ико

номическата стабилизация

персонал и 
по болест

нистративния 
др. Отпуските 
през тоя перод са намале
ни с 2 процента, така че 
през 1981 година са загу
бели 4925 трудодни срещу 
5030 трудодни, загубени пр 
ез 1980 година.

С въвеждането на бри
гадната система значител
но се подобри производи
телността на труда. На пра 
ктика това значи: провеж
дане на кратки съвещания 
по строителните обекти пр
еди започване на работа и 
Посочване слабостите в ра
ботата. неразкарване на ра

на труда и резерви имат 
ООСТ „Народна ради- 
ност", комуналното пред 
приятие „Власина"
ООСТ „Промет — сервиз", 
а средства изобщо не са 
отделяли Модната конфек ждуличностните

я и дисциплината.
Програмата по стабилиза 

ция от 1980 година донесе 
редица добри резулати: вс
ички събрания се провежд 
ат извън работното време, 
въведено е удължено рабо 
тно време, за да сз завър
шват обектите срочно и да

и занапред са увеличаване 
ка производителността на 

и труда и подобряване на ра
ботата, икономичността, ор
ганизацията на труда, ме- 

отнашени-
Дървообработваща- 

Вете-
ция,
та промишленост, 
ринарната 
ООСТ „Власина — гостил 
ничарство".

Най-голяма сума за фон 
дове са отделили Власин-

станция и

ки.
Ползуват се всички мощ 

ности, с които разполага 
трудовата организация. Пл
анът за тази година възли
за на 100 милиона динара, 
а за деветте месеца е до
говорена работа за над 75,5 
милиона динара. По 
шение на 1980 година този 
план е по-голям с 29 на 
сто. Общият доход за деве 
тте месеца на текущата го 
дина възлиза на около 75,6 
милиона динара, ноето пре 
дставлява 
1,44 на

ските 
54 095 000 динара.

В отчетния период сред 
ният чист личен доход на 
работник възлиза 7482 ди 
нара и е по-голям с 40 на

водоцентрали

НА 16 НОЕМВРИ

Референдум в «омара 

„Братство“сто от миналогодишния. 
Най-висок е при Власин
ските —
11 038, а най-малък

отно-

водоцентрали
“ >... ««и . . ч*«Яр1Я.ГШ| -•

На 16 ноември тази ~ година 150 работ
ници в кожара „Братство” в село Желюша 
край Димитровград трябва да кажат Да или 
НЕ за приобщаване към Сложната организация 
на сдружения труд „Котекс” от Сплит. По та
къв начин „Братство" би станало петата ООСТ 
на „Котекс”, която от дълги години насам ра 
боти с успех. Това обединение не е неизвестно 
на кожара „Братство”. Над пет години кожа. 
рообработвателите от Желюша тясно сътруд 
ничат с „Котекс”, който им обезпечава

при
кариерата „Варденик” — 
4378 динара и Модната 
конфекция — 4604 дина реализация от 

отношениера. сто по
На заседанието бе изту 

кнато, че не всички вът
решни резерви се ползу 
ват за увеличението на до 
охда, па в това отноше 
ние трябва да се допълнят 
стабилизационните

на плана.
Също така рязко са налш 
лени инвестиционните 
гания. .тъй като Техническа 
та база 
и сега

вла

главно е завършена 
предстоят незначител 

ни капиталовложения.
Естествено 

считат, че има
прог

рами, изготвени в начало 
то на годината. Формира 
на е работна група, която 
Ще помогне за

плас
мент на производството: почти сто на сто от 
обработените 180 000 
редством „Котекс” 
преработвател.

Чрез обединяване с „Котекс” кожара 
„Братство би получила реална възможност 
за изграждане на втора фаза и реконструкция
"а"РГВОДСТВОТО- при което биха се създали 
и реални условия за повишаване «а личния и 
обществения стандарт. личния

в „Градня" 
още

сектори, в които 
вовъведечия и | 
не на работата могат да се 
постигат още по-големи еф 
екти. Икономия на матери
али, горива и енергия щ 
н<е да бъде по-голяма, а Въ 
трешни резерви има и 
административно 
персонал.

многокв. м. агнешка кожа пое 
намират път до финалния чрез но- 

подобрява-надделява 
не на незавидното поло 
жение в ООСТ „Властта 
— гостилничарство”, къ 
дето са нарушени 
правителните и икономи 
ческите отношения.

С. Ми кич

моли. самоуОсъщественият чист до 
ход възлиза на 359 110 000 
динара и е по-голям с

при
режиен

Т. П.
Ст. Н.
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Белград

този брой: Предизборната активност на кому
нистите в К)НА 
Методие Стефановски:
ВСЕСТРАННА ПОЛИТИЧЕСКА АКЦИЯ

(Предконгресната активност в Организация 
та на СЮК в ЮНА започнаха всички комунис 
ти и числящи се към Армията и същата тече 
интензивно и организирано вече няколко месе 
ца. Всъщност, това е продължение на ,актив
ността върху укрепване на нашата боева спо
собност и осъществяване на целите на стабили 
зацията)

Конгрес на Албанската 
партия «а труда

По повод сборника „Документи 
за борбата на македонския 
самостоятелна национална държава"

Димче Беловеки:

Сшарише 

шезиси 

с ноЬи 

аки,енши

народ за

АЬшеншични
сЬидешелсшЬа

I

Да се върви 

до край|

„Въпреки дублираното счетоводство, някои „строещи се обек 
ти” — ги няма нито в една! евиденция. Не се касае за дребни обек
ти, но за капиталовложения от няколко милиарда (нови) динара". 
Това е цитат от статията на нашия» редактор за инвестициите СР 
Хърватско, който с останалите статии от републиките и покрайни
ните, публикуваме в този брой на вестника. Опитахме се два пъти 
да „снимим” полжението на югославския ивестиционен простор, по 
не в основни черти защото преизпитването на икономическата оп- 
равданост и реалност на започнатите и заплануваните инвестиции 
се наложи като първостепенна политическа и икономическа задача. 
Не е нова, но тази задача е спешна. Успехът на политиката на 
нономическата стабилизация може да се доведе в пряка зависимост 
от намаляването на инвестициите. Последните участвуват в общест 
вения продукт с 30 до 40 на сто, а голяма част се финансира от* чуж 
дестранни източници и с домашни кредити, което води направо в ин 
флация-Тези факти не са неизвестни нито на инвеститорите, нито на 
банките, нито на хората, които същевременно влияят и определят 

1 инвестиционната политика в обществено-политическите общности. 
[ Въпреки това, предявяването за свеждане на набуялото инвестици 
! онно потребление в по-реални рамки идва до изява тъкмо сега, оба 

че не всякъде в такава степен, която би допринесла взето, цялостно 
! да се постигне задоволителен резултат. Началото на известния пре 
1 лом за съжаление не е толкова обусловен от идейното и икономи 

. ческо съгледаване на проблемите, колкото от недостига на парични 
I средства и изострените административни мерки, относно от общес 

вения контрол. Кое къде бе по-делОтворио може да се заключи от 
I статиите, които понастоящем публикуваме. Но това е само капка 

от познанието в морето от известните и по-малко известните факти 
I и отношения за 

—от плановете 
извод не е самотен, 
можността от

ико
— трябва да почива върху икономическите закономерности и въз
можностите, които предлага самоуправлението. ’3а съжаление мал
ко от това е използвано. Онова, което много е използувано и което | 
още сс ползува е от арсенала па погрешно насочената политическа | 
мощ, автаркичиото разбиране на обществения интерес, незачитане I

самоуправлението, волунтаризма, безотговорността, пък и непро | 
фесионалиостта. Онова, което би могло да представлява известна ; 
„противотежест” е още в проект, тоест в проектозакона за разши , 
реното възпроизводство, който през пролетта бе на публично обсъж | 
дане. В него има разпоредба, която прецизира отговорността за • 
несполучливи или реализирани инвестиции. Освен това от гласува- ; 
мето ма Закона за сдружения труд до днес нашите съдилища не са , 
разглеждали пито един от този вид.

— Очевидно, сега трябва да се уеднаквят критериите и мерила
та за това какво за страната като цялост има жизнено значение. 
Неотдавна участниците в съюзната комисия за стабилизация енер 1 
гично се застъпиха за стесняване на фронта на инвестиционния , 
фронт и за даване па предимство на проектите свързани с износа. ! 
Но и тук трябва да сс бъде прецизен и рационален, както по отно
шение на па-обективния избор на предимствата така и на труда и ", 
стопанисването. Пазарните икономически закономерности, които 
трябва да зачитаме не признават слаба организация, лентяйство, 
слабости и несполучливи решения, особено инвестиционни. В това 
ин убеждават всички показатели на външнотърговските отношения 
па машата страна- Шансът на нашето стопанство е върху основите ■ 
на сдружаването па труда и средствата да съсредоточи н насочи 
паричните потенциали къ,м най-доходинте за износа работа. Опиране 
то върху чуждестранните кредити с много скъпо и е много вредни 
последици. Крайно време е досегашната алчност за такива облици 
на лъжлива .акумулация да престане.

Да вървим докрай с уреждането в областта на инвестициите
— това, във всеки случай и преди всичко, е безпощадна идейна 
битка. Това произтича и от разискванията на неотдавна проведено 
то 21 заседание па ЦК на СЮК. На заседанието бе откровено каза 
но че разснпиическото отношение към акумулацията представлява ; 
обратно н икономическо и идейно съзнание па комунистите, че
е нарушено разбирането на икономическате закономернсти е шпро 
ко захванало нашите кадри. Трябва ли по-добро доказателство за 
това от неотдавна подчертаваната сума иа републиканските и пок 
райнииските инвестиционни предвиждания, които надхвърлиха съю 
зиия, следователно съвместния гшан, с 340 милиарда динара.

Дилеми по тези въпроси няма: в стремежа инвестициите да 
сс оведат в реални рамки и насочат по пътя на създаване па по-го 
ляма конкурентна способност нашето стопанство трябва да върви ■ 
смело и енергично. Всеки отделен човек или екип, конто се коле- 
абд г в тази борба, трябва да отстъпят своето място иа онези които 
са готови да вървят докрай.

иа

и по-малко известните факти 
инвестициите, които се намират в различни етапи 

до пускането на обектите в действие. Цитирания!' 
Приведохме го защото предупреждава па въз- 

по-нататъшното преизпитване на инвестициите. 
Безумното неща се може, пък и без множество инвестиции за

докаже тяхната необходи-които всеки инвеститор се напряга да 
мост. Още повече, доста „необходимите капанитети ни донесоха по 
вече вреда отколкото полза. И обратно: много от обектите, коиго 
оп,е не сме построили (например в минното дело и енергетиката) 
сега би ни добре дошли. Така, принудени, сме от по-голямото зло да 
правим по-малко, да се лишаваме от онова, което може да почака, 
да не строим онова което няма покритие в дохода или е нерацио
нално, За да не бъдем обобщени, ще приведем само два охрабрява
щи пр^меро.^ отнаСя за упоритостта на делегатите на Скупщината 

Социалистическа автономна покрайнина Войводина в искането 
се намаляват, дори с 34 големи обек-на

I прекомерните инвестиции да
! ти било да се касае за продължение или отсрочване на началото 
I „а изграждането за две-три години по-късно а повечето от обек гите 

чието изграждане е временно спряно принадлежат към една от три
те важни области на стопанството на Войводина (петрохимия, пре
работването па метали, агроиидустрия). Вторият пример заслужава 
внимание с това че предлагащите на един закон не са били довол 
ни от неговото приемане, но са следели неговото провеждане. Кога 
то изпаднало, че Законът за обезпечаване на средства за изгражда 
не на инвестиционните обекти не е много помогнал, Изпълнителни 
ят съвет на Събора на Хърватско използвал свите плълиомощия, с 
което ефектите на ревизията на инвестициите биват значително уве 
личени.

С изтъкването на това не желаем, разбира сс, да глорифици- 
раме административните мерки в областта, която — преди всичко Слободан Куюнджич , .



2 Комунист
борбата та национално и со
циално
С'(/здаване на свод собствена 
национална държава.

освобождаване и за

раз пишеТона автентично 
следим и въ« нисшия етан на 

македонско- 
нациоиа л лочкявободитсл - 

развитието на

маразвитието
то
но движение, 
борбата за собствена иацио- 

което особе-КЪМ СБОРНИКА ..ДОКУМЕ 
НТИ ЗА БОРБАТА НА МА&Е 
ДОНСКИЯ НАРОД ЗА САМО 
СТОЯТЕЛНОСТ И НАЦИО 
НАЛНА ДЪРЖАВА"

пална държава,
маияфесгираио по вре- 

въста-
но е
ме на Илинденското

Всичко това е дало лри- 
призиаяанение.

нос, борбата за
особеностите на максдон- 

идентитетна
ски# национален 
и срещу посягането в маке
донската самобитност да 
лучи нови, но-оилни импулси 

иационално-освободи гел-

по-

в
това не сното движение; 

прекъснато нито преди Балка 
иските войни, нито непосред
ствено след тя*. Борбата на
македонския народ продъл
жава в нови и специфични

Автентични свидетелства
условия, възприемайки 
димензии и размери.

ят период от края на Първа
та световна война до създа
ването на национална държа
ва. Сборникът съдържа 753 
документи, които тематично 
и хронологически са групира 
ни. В двата тома са помест- 

документи 
разви- 

македонския 
народ през вековете, с особен 
акцент на по-важни моменти

новиДемче Беловски исторически условия, е бил ки периоди от историята'на 
преокупиран с борбата за свое македонския народ. Публику 

социално вани' са и продължават да се 
публикуват изворите за исто- 

които не е имал държавни и рията иа македонския народ 
институции да ог най-различни области, 

документите, ни- Събирането, изучаването и 
публикуването на архивната 
документация даде ‘ принос в 
научната обработка и распст- 
ляването иа миналото на ма- 

максдонския ксдонския народ. Публикува
ни са бройни студии, моно
графии и приложени^ от раз- 

централи на ни периоди на историята на 
македонския народ. Като ре- 

системи и дъР- зултат на постиженията в та
зи област през 1969 година 
се появи „История на маке
донския народ" в три книги.

ИЗЛИЗАНЕТО от печат на то национално и 
сборника „Документи за бор- освобождение, в условията в 
бата на македонския народ 
за самостоятелност и нацио
нална държава", които все
обхватно и аргументирано сле 
Дят и обхващат историче
ския етап от дохажДането на и документацията, 
славяните в Македония па 
все до учредяването на Со
циалистическа Република Ма
кедония, като равноправен 
член на Социалистическа Фе
деративна република Югосла
вия» е удобен момент да а* 
припомним на някои момен
ти от развитието на македон
ската историческа мисъл.

Македонската историческа 
наука, родена както и нашата 
Република в бурята на наро
дната и социалистическа ре
волюция, не е можала да се 
обоснове на някоя богата и 
самостоятелна научна тради
ция. Напротив, с редки из
ключения, с творбите на Джо 
рдже Пулевски, Кърсте Миси 
рков Димиггрие Чуповски, На 
це Димов, Кочо Рацин, Коста 
Веселинов, Ангел Динев и дру 
ги, македонската историче
ска наука с освобождението 
на македонския народ, като 
и в осгалите значителни об-

Вторият том обхваща до
кументи за борбата на маке
донския народ за национална 
и социална свобода от пери
ода между даете езетозни 
войни и за Народоосвободи- 
телната война и социалисти
ческата революция. В тази 
част Сборникът съдържа го
лям брой документи за разви 
тието на революционната бор 
ба на работническата класа, 
за народната и социалистиче
ска резолюция» която под 
Ръководството на Югославска 
та комунистическа партия, 
Комунистиеската партия на 
Македония и Йосид Броз Ти 
то води македонският народ 
съвместно с останалите ю145- 
славскн народи и народно
сти и завоюва своя национа
лна свобода и държавност.

В документацията за този 
значителен 
донската 
ролята на 
мунистическа партия с дру
гаря Тито начело, която пове 
де югославск1гте народи и на 
родности в борба 
фашизма и нациз.ма, 
ционална и социална свобода, 
за създаване на нова Югосла
вия като общност на равно
правни народи и народности.

политически 
ггродуцира 
то пък институции, които да 
опазват това богатство. Оттам

ни значителни 
за историческото 
тие

КОдТО
съществува и която отбеляз 
ва борбите на
народ в основата си е него
ва автентична, а и на заин
тересованите
съседните и други държави, 
относно на
жави срещу които той се бо 
ри. Оттам и част от тази до
кументация, доколкото е. и 
запазена се намира в опре
делени държавни институции

на

в създаването на македонски
те Склавими, македонската 
средновековна държава, как
то и преглед на антифеодал- 
ната и освободителна борба 
на македонския народ до 
края на 18 век.

За периода на 19 век са 
дадени много значителни до
кументи, които представяват 
обществено-политическата и 
културно-просветната 
рия на Македония, с особен 
акцент върху борбата за на
родна просвета и култура, за 
македонското възраждане и 
за създаване на елементи на 
националния идентитет. От
делно място е дадено на до-

Естествен резултат на тези 
на съседните държави, кои- уоилид е и излизането на „До 
то нито днес, както нито до кументите за борбата иа ма- 
вчера, не са заинтересована кедонския народ за самссто- 
да. се открива това. което не дтелност и национална дъР- 
би било или не е от интерес жава". В този сборник -се из- 
натехната политика. От друга раздаат досегашните пости-

период от маке- 
история е дадена 

Югославската! ко-исто-
страна поради известните жечия иа македонската исто- 
обстоятелства на историче- риография и досегашните 
ското развитие и онази не съзнанля придобити в усили- 
така богата автентична до- ята за откриване на нашето 
кументация, която са създа- собствено минало, 
вали македонските субектив
ни сили в разгара на освобо
дителните войни на македон
ския наРОД> все до началото 

Народоосвободителната 
борба и социалистическата 
революция, също така се 
намира извън границите на
Македония и Югославия -и
поради същите причини не 
е достъпна.

против 
за на-

ласти е създавала своите по- 
широки основи.

В ТОЗИ научен труд са 
включени документи в най-Наред със .

кументите, които говорят за 
появяването на македонското 
национално-освободително дви 
жеиие и то в

създаването на институцио
нална и кадрова основа, ней 
ните начални усилия са били 
насочени към откриването, 
уреждането, публикуването и

тесния смисъл на думата, но 
•и дру™ материали По този повод съществено 

е да се изтъкне, че в този 
момент „Документите" пред
ставляват най-цялостно пре-

споме-на
ни, статии и подобно, които 
имат за цел неговия първ 

етап, в периода от 70-тите до 
90-ите години на 19 век, и в

възможно по- 
пълно на науката и обществе 
ността да се даде на разпо
лагане
бено от македонските източ-

изучаването на архивна доку- 
меятация и на други матери
али, в които е оставила сле
ди борбата на македонския 
народ, като 
народен и 
ект, свободен,

зентиране, на едно място, на 
досега постигнатите резулта
ти на македонската

неговия втор етап от 1893 до 
1912 год.

По-голям ата част от доку-

до1суме«таци,ята, осо-
историо- 

графия в изнамирането и об 
работната на

иици, която дава възможност 
автентично 
теченията на 
учредяването на македонския 
народ и нацията.

ментацията се отнася до явле
нията и

самостоятелен, 
национален суб- 

независим и 
равноправен с останалите бал

Всичко това е ограничава
ло по-уокоренюто освобажда 
не от баласта на шовинисти 
ческитс балкански гиропаган 
ди и по-пъдното и по-обек 
тивно запознаване с автенти 
чните съдържания на борба 
та на македонския народ 
Македонската
ф'И;Я обаче, благодарейки на Поради
ентусиазма и зачитането на документите,
собственото минало през по- се издава в два тома. Първи-
следките 30 години постигна ят том обхваща пе-риода от
значителни резултати. Пуб- населяването на славяните в

история, македонският народ ликувала е богата архивна Македония до края на П-нр
винаги, в извънредно трудни документация от почти всич. вата световна война а втори'

документация 
от нашето културно, полити

да се съгледат 
развитието и

манифестациите на
различните видове и формите 

н ационално-осв об одител- 
«ото движение, които най- 
напред се характеризират със 
своите особено-сти в Разлове-

ческо, обществено, икономи
ческо ина

революционно нас
ледство. С това, без съмнекански народи.

ние, македонската научна 
мисъл, публицистиката, ку 

. лтурата, македонистиката 
като цяло, получава значи
телен инструмент в ръцете 
си. Затова сме убедени, че 
,, Документите" 
нов качествен подтин в ра
звитието на многобройните 
научни дисциплини от обла 
стта на таканаречите наци
онални науки.

, ДОКУМЕНТИ ЗА КОНТИНУ- 
ИТЕТА НА РАЗВИТИЕТО шкото и Македонското (Кре- 
НА МАКЕДОНСКИЯ НАРОД снеисхо) въстание. Освободи

телното и

НАЙ-ГОЛЯМО ПОСТИЖЕ
НИЕ НА МАКЕДОНСКАТА 
ИСТОРИОГРАФИЯ историогра

революционно тежголемия брой на 
публикацията

нение на Македонския въста
ни че оки комитет 
Дина, които

• Трудности, разбира сс, с 
имало и още ги има. Част 
от Тя* са и от обективно 
естество. В своята вековна

от 1898 го- 
представляват ав

тентично свидетелство 
витието на македонската 
ционалиалолитичеока

ще дадат

за раз-
на-

мисъл 
етапи нав по-нататъшните



Комунист 3
ПРЕДИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ НА КОМУНИСТИТЕ В ЮНА ! премахване и по-реално да опре

делят насоките на сооственото сиВСЕСТРАННА ПОЛИТИЧЕСКА АКЦИЯ деиствуване до и конгрес.
Също така нужно е всяка пъ

рвична организация на ЦК да оце 
ни колко идейно-политически, ор- 

Тя ганизационно и кадрово е оспо- 
водене на

политическите акции и противо-

ПРЕДКОНГРЕСНАТА АКТИВНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 
гв3 к-ЛлЮй^л?^Ч-ОЧНАХА всички КОМУНИСТИ И ЧИСЛЯЩИ 
ЗИРЛ^ В^ЕИ^^^^ Е ПРО

ДЪЛЖЕНИЕ НА АКТИВНОСТТА ВЪРХУ укрепването на на ?еАТнАа и осъществяванетоЕн°а

МЕТОДИЕ СТЕФАНОВСКИ

ността ,тъй като подразбира
хното непосредствено участие вЪв сооена за успешно 

И ОРГАНИ всяка акция, която води СЮК и
конкретна отговорност за нейния поставяне на различните отрица

телни явления, както и за ефикасуспех.
но решаване на наличните иде
йно- политически проблеми в 
своята среда. Съществена е оцен
ката колко вЪрху това са се 
ангажирали комунистите.

Във всичко това твърде важ
но е целокупната изборна актив
ност да отрази времето в което 
тече, обстановката на междуна
роден и вътрешен план и специ
ално настоящия политически и 
икономически момент.

За успешната подготовка и 
провеждане на изборите твЪрде 

ното рационално ползуване, до- важно да се остави всеки верба-
бре организираното икономисва лизЪм и формализъм в работата

Комитетът на организацията не във всички области на труда и активността и отношението на
на СЮК в ЮНА и Председател и на всички равнища на военно- отделни хора и органи да се оце

нява вЪз основа на конкретното 
на им отношение и приноса за про-

I

ството на Комитета, като носи- то организиране.
Засилената отговорносттел на подготовката за 7-та из

борна конференция, утвърдиха комунистите и останалите числя веждането на приетите заключе-
и Щи се към Армията до голяма ния и осъществяването на поста-идейно-политическите

основните тежести на предконгре степен допринесе за постигането вените задачи, 
организацията на такива резултати. Обаче,

на подготовката и сроковете на не сме доволни от сегашната сте С такЪв подстъп се развива 
изборните конференции, които пен на отговорност и начина на бойкото отношецие на комунис- всестранната кадрова подготовка 
ше се състоят в периода от де третиране на този въпрос в от тите кЪм различни отрицателни за нови ръководства в Организа-
кември 1981 до април 1982 година. Делни организации на СЮК. При явления и отношения на отделни цията на СК. Трябва да се види

Една част от членовете на това имаме предвид онези първич хора и се дава вЪзмржност за от- кой как е работил
Ооганизацията на СК в Армията ни организации на СК, които по крити и критически разисквания период и колко е допиринесЪл за
е включена в комисиите и работ ради опортюнистически и други в собствената среда по всички ак изпълняването на задачите, които

причини въпроса за отговорност- туални въпроси които се касаят е поставила партията. Без такЪв
за боевата готовност и морално- подход не може да се говори за 
-политическото единство на поде- добра и дългосрочна кадрова по

литика в СК.

задачи

ощесната активност, Голямо значение придаламе на

в изтеклия

ните трупи на ЦК на СЮК за из
готвянето на конгреоните 
менти. Това е дало

та раздвижваха главно тогава кодоку-
гато се стигаше до по-сериозни 
пропуски . с последици. Затова и ленията и учрежденията, 
наблягаме върху това, че у креп

възможност
по-голям брой комунисти-непосред 
ствено да изяви своето 
върху съдържанието на конгрес 
ните документи чрез консултации 
и съвместни договори, докато са 
още във фазата на конципиране.
За по-широко изясняване по те 
зи документи комунистите и ос___ _ тлна ми за морала и образа на кому- нототаналите числящи се към ЮпА ни~_я
ще имат възможност в течение НИС1а- 
на публичното обсъждане.

Основната характеристика 
предизборната активност на кому 
нистите е борбата за последовател 

осъществяване на Заключения 
та на 11 конгрес на СЮК и 6 
изборна конференция, специално 

по-нататъшното

ТакЪв подход трябва да до-
ването на отговорността почива идейната и акционна способност принесе за по-нататЪшното кадро- 
на първо място върху идейното на организацията на СК и на ко- во укрепване на Организацията 
оспособяване и задълбочаване на мнуистите и специално на ролята на СЮК в ЮНА, понеже избори- 
съзнанието, на промяната на схва и влиянието на първичните орган- те дават възможност за проверка 
щанията за отношенията между изации на СК в своите среди, това и потвърждение на активността 
хората в унисон с приетите нор твЪрде важно условие за успеш- на всеки член, от секретаря на

изпълняване на многоброй- първичната организация и секрет 
ните задачи в предстоящия пери- ариата до най-висшите партийни 

Тези мерки са и най-доброто од. Заради това, а и заради обем форуми, 
правантивно средство, защото ността и сложността на задачите,
принудите и санкциите са сахмо които са пред нас, налага се пот- те изменения и допълнения на 
моментнта нужност и често изра- ребата всички организации реал- Устава на СЮК, даваме подкрепа 
зяват нашето безсилие в решава- нО ц критически да анализират На усилията, насочени кЪм един- 
нето на проблемите и премахва- състоянието в собствената си но организиране на СЮК. Един- 
нето на причините, които обуе- среда както и приноса и отговор- ствено е мнението на комунисти- 
лавят различни негативни явлен- ността на всеки отделен човек те в Армията, че отношенията в

вЪрху изменението на сЪстояни- СЮК, неговото идейнб-политиче- 
Личният пример, схванат ка- ето и поведението. Те трябва по- Ско, организационно и акционно 

то всекидневно отношение н& ко - бързо да откриват причините единство трябва и в бъдеще да 
мунистите, организациите и рЪко и за различните явления и слабо- се изгражда в унисон сЪс сЪщно- 

на водствата представлява важен ел сти, за да може да предприемат стта на принципа на демократи- 
емент в укрепването на отговор- по-ефикасни мерки за тяхното ческия централизъм.

По-нататЪшното укрепване навлияние

Изхождайки от предложени-на

но

по отношение в 
укрепване на системата на всена 

отбрана и обществената
ия и отношения-

родната
самозщита, боевата способност и 
единството на въоръжените 
и осъществяване на целите 
икономическата стаиблизация- 

За по-цялостно

сили

разбиране на 
предконгресната 

трябва да изтъкнем.
то проблемът със суровините, ен
ергията, валутните средства и т. 
н. не може да се реши сЪс соб
ствени сили. Всъщност, 
отколкото досега е^ ясно че онзи 
който не е готов да решава по 
този начин ключовите въпроси на 
производството трябва да отстъ
пи мястото си на онзи който в

Стабилизацията в Белградзначението на 
активност
че в изтеклия период, въпреки 
известните затруднения, ние осъ 
ще отвихме твърде забележител-

резултати в осъществя^нето Съществуващите материални и кадрови възможности на бел- 
на нашата доктрина по вс Р градското стопанство са големи, обаче още недостатъчно йзползу- 

отбрана и о щ вана сила в борбата за увеличение на производството и износа.
м°защита, о издигането —На заседанието на Градската Конференция на СК подчертано, че
но боевата способност и единство комунистите своята акция в предстоящия период трябва предимно 
то на Армията и въоръжените си да насочат кЪм тази цел.
ли цялостно Това постигнахме Неделко Богосавац ли цялостно. Белград планира в следваща-
високотГполитическо съзнание в та
н^итеНеТчислаящиМУсеИкТъИ^е *Арми- Мак°ар"Рче това ще представлява

~
независи дини, вече сега е ясно, че това 

в условията на големи рестрикци, 
особено когато се касае за инвес 
тициите, вноса и задЪлеженията в 
чужбина,
осъществи- На заседанието на Гр
адската конференция на СК на 
Белград /октомври/, на което се 
разискваше за задачите на кому: 
нистите в 
икономическата 
следващата година, бе 
ясно ударение вЪрху факта, че. по 
-нататъшното увеличение на про

Желания и възможности повече

■

ни

ната
предстоящия период ще иска и 
може да направи това.

Разбира се, когато се касае за 
производството, комунистите им 

нистите ще насочат акцията си ах големо основание увеличението
на износа да считат като своя 

В практиката това би озиа- първостепенна задача. Поради 
чанало, че в своето действуваме ко предимно преработвателния хар- 
мунистите не може повече да се актер на промишлеността и гол- 
задоволяват
акция по-добро използуване на до задача не може да се сведе само 
машните суровини и енергия, за на принципното искане да се уве- 
самоуправително свързване и под личава износа, но на осЪществяв- 
а да се продължи с навика да ане на съвсем определен размер 
се изпращат телеграми до държа- 11а увеличение. На споменатото 
вийте органи и заканата, че, ще заседание на Градската коиферен 
спре производството ако някой ция бе подчертано становището, 
друг не обезпечи валутни средства че размерът на увеличението на 
не осигури енергия. Ако след 21 износа на конвертнбнлння пазар 

на ЦК на СЮК би 0т 12 на сто би била долната гра- 
трябвало да последва качествено ница, под която не бива да се 
нова акция по стабилизацията, то-

кЪв тази цел.

само с призиви за ямата зависимост от вноса, тази
та революция, нашата 
мост и социалистическа самоуп

пътсистема. И тозиравителна 
дойде до изява способността на ко 
мандния състав, който прояви ви 
сока степен на инициатива и упо

много трудно ще се

ритост в изпълняване на много 
бройните и сложни задачи в обу 
чението, ръководенето и комай 
Ауването и в овладяването със 
съвременните боеви и технически 
средства.

Отделно внимание заслужа
ват положителните резултати по 
стигнати в областта на икономи 
ческата стабилизация и приносът 
на комунистите от Армията за 
осъществяването на поставените 
чели чрез изнамираие на вътреш 
чи резерви, правилно отношение 
към наличните средства и с тях

осъществяването на 
стабилизация в

заседание

иде. Затова е ясно, че ведно от за 
ва преди всичко значи, че осиов- ключенидта на Градската конфе- 
ните организации ма сдружения ренция е прецизирано задЪлжен- 
труд трябва докрай да поемат от- ието на комунистите в организа- 
говорността за създаване на иео- циите в организациите за произ- 
бходимите условия за поддържа- водство и външна търговия, в ба- 
не и увеличение на производство
то в предстоящия период. Това 
значи, че обединяването на усил
ията с другите ОСТ и сдружави-

сложено

изводството изключителна опор
на точка трябва да търси в по- 
-доброто използуване ца налични
те сили, т. е. в по пълното из
ползуване на създадените вече 
материални й кадрови потенциа
ли. В предстоящия период кому-

нките, да се раздвижи акцията за 
изготвяне на конкретни програми 
но мероприятия за увеличение на 

(На 4-та стр.)



4 Комунист
КОНГРЕС НА ТРУДАНА АЛБАНСКАТА ПАРТИЯ

Старите тезисн с нови акценти
иа утвърденатрашаване 

та с конституцията систе 
Така разбираме и ис 

каме да провеждаме поли 
тиката на мира и сближа

ловено от вътрешното раз 
питие и състоянието иа от 

в албанското 
самата нар

разговорите па Енвер Хо
джа е другаря Тито. Вто 
рата група тезисн е откри 
та намеса във вътрешни 
те работи па Югославия, 
чиято основа е в преден 

и велнкоарбап

анализират. Този път жс 
лаем да се спрем само вър 
.чу някои от въпросите от

Далече от очите на об 
ществеността и с дозира 
но осведомяване на своите 
граждани, с присъствието уводния доклад, 
на двадесетина (с нзкдю В тази реч понраво пя 
ченне на КП на Виетнам) маше нищо ново, неказа 
„марксистко-ленински” на но досега. Бяха повторени 
ртнн-съмншленнци, в Ти добре известните искания 
рана тези дни се състоя за Косово-републнка, със 
8 конгрес на Албанската стандартната аргументация 
партия на труда. Разбира оценени като >|ПОфсшнн 
се, нпто този, както и по решенията на АБНОЮ . 
вечето предходни конгре изтъкната бе „добросъеед 
си на тази партия, със своя ската" политика на Алба 
ход, теми «п „принос” на нця към Югославия, даде 
теорията п практиката на на оценка на ннтернацно 
социализма не би прнвлн налпзма, ревизионистка 

вгшма та политика и под.
Всъщност, това бе доб 

ре и обмислено разрабо 
тено още едно нападение 
срещу Югославия и нейна 
та система, пряка намеса 
в нейните вътрешни рабо 
ти. В доклада на Енвер

ма.иошенията 
общество и
тия- между народите,валето

която отговаря иа същност 
та ,на социалистическата

На какво още и с коя 
цел? Отговорите на тези 
въпроси трябва да 
тсресуват. Съдейки по 
чко вече дълго провежда 

политика на Албанс

тистките 
ски позиции.

На конгреса бе направи 
па крачка напред в стре 
межп да се оправдае и 
обясни намесата в пиши 
те вътрешни работи, съ 
щата да се легализира с 
прозрачната ограда, че 
„Албания никога не е из 
тъкпала териториални ис 
капия към Югославия”. 
С доклади, в крайната пи 
пия, е извършена идеоло 
гнческа подготовка и „обя 
сненне” ма териториални 
те претенции към Югосла 
вия, а нашите отношения 
към Албания обусловени 
<ъс състоянието на между

ни ин 
вси идея-

Също така, не е потреб 
ио да се доказва, че поли 

СФРЮ към Ал
шта
ката партия на труда към 
лае очевидното тежнение 
да сскалира в още ло*оче 

към

тиката на 
бания още от времето на 

освободителсъвместната 
ла борба е непрекъснато 

толерантна 
когато

вражествовидно
СФРЮ, помага на всички 
онези сили в света, които 
желаят дезинтеградия на 
Югославия, които желаят 
или се стремят да доведат 
под въпрос нашите стой 
пости и определения: со 
циалистическото

принцилална, 
и през периодите 
тези отношения 
раха в различни изкуше 
пия. Така както е лесно 

че тъкмо

чал изключително 
чие ако на съДШя по-нео 
■бичаен и за такива обсто 
ятелства безпрттерен на 
чин
Югославия и нейният Съ

се иами

да се докаже.
Албанската партия на тру 
да и ръководството на НР 
Албания определяше своя 
та политика от обстоятел
ство до обстоятелство, оба 
че с вражеската констан 

от 1948 година до

споменавашене се самоуп
равление, политиката на 
равноправие на народите 
■и народностите и полити 
ката на необвързаността.

Разбира се, срещу така 
ва политика на нападки, 
закани ние и в бъдеще ще 
се противопоставим енер 
гично така както правех 
ме н досега. Абсолютно е 
дсно, че никой умен в Юго 
славил няма да оспорва 
нито на Албания — нито

ю'з на комунистите.
Във встъпителния док 

лад Енвер Ходжа доста се 
занимаваше с Югославия- 
Не с отношенията с Юго 
славия, но точно с Югос 
лавия, с критика на ней 
ната политическа и иконо 
мическа система, нейната 
вътрешна и външна поли 
итка, нейното самоуправ 
ление. А всичко, разбира 
се, в контекста на тяхната 
досегашна политика и из 
зестните събития в Косо

Ходжа, също както и пре 
ид в редица текстове на 
„Зери и популит" се мами 
нулира с две групи тези 
си за Югославия.

Първите, условно казано 
имат исторически харак 
тер и в същите неточно 
се прдставя целият истори 
чески процес през който 
в дългите десетилетия, пък 
и вековете на съвместно 
съществуване на балкнеки 
те пространства, минаваха 
и югославският и албан 
ският народ, а особено в 
криво огледало се говори 
за съвместната борба сре 
щу фашисткия окупатор 
във Втората световна вой 
на и въ.в връзка с това за 
решенията на АВНОю и

националните отношения 
в нашата страна, а специ 
ално към албанската на 
родност. Тези тезисн и за 
кани, освен че самоуправи 
тел на
Югославия трябва да ги 
отхвърли и да им се про 
тивопостави, 
ват открито разпалване на 
блоковите надпревари и 
на Балканите и, съвсем си 
гурно, не са в интерес ни 
то на албанския нито на 
югославските народи.

Наистина може да се 
поставят много въпроси 
на какво служи такава 
ориентация на Албанската 
партия на труда. Вероят 
мо много от това е обуе

та
днешни дни, тя в послед 
но време наистина да до 
живее нова ескалация.

Не един път е потвърде 
но искреното желание на 
СФРЮ и СЮК, че със тър 
пеливост в двустранен ин 
терес, да провеждат своя 
та принцидиална политика 
и максимално да доприна 
сят за поддържане на от 
ношенията с НР Албания- 
Желае ли Е. Ходжа и ръ 
ководството на Албанска

социалистическа

представля

на други — да проявяват 
интерес за съдбата на съ 
народниците си в нашата 
страна, така както и ние 
проявяваме интерес за съд 
бата на частите на наши 
те народи извън нашите 
граници. Нито ние, нито 
ще позволим това на Ал 
бания или на който друг, 
това да се прави чрез зае

во.
За редица въпроси на 

югославо-албанските отно 
шения-и „Комунист" и ос 
таналият югославски 
чат вече няколко пъти пи 
саха, а вероятно ще има 
обстоятелства и погреби 
Същите и в бъдеще да се

пе
та партия на труда това 
наше отношение да се про 
мени?

С. Р.

Желания и възможности
(От 3-та стр. ючова задача на своята дългосроч

на стабилизация. Това потъвржда- 
ват успешните ефекти в износа по
стигнати през изтеклите две години 
и фант-ьт че възможностите 
далаче изчерпани. Има, 
още много ОСТ, ноито имат 
я за износ, обаче още не са пос
ледвали примера на ,,Клуз", ИЛР, 
„Дуга" и много други ОСТ, които 
вече по-дълго време намериха в из

носа трайна перспектива. Касае се изостряне на отношението нъм ра
за новопостроените и съвременни бота. Много сведения, именно, по- 
капацитети, преди всичко в метална назват, че обществената производи 
та промишленост и транспорта, но- телност на труда се доближава до 
ито имат всички условия за изно- долната граница, ноято никак не 
сно-способно производство обаче бива да мине и най-малко сериозно 
главно поради субективни слабости ориентираното към износа 
недостатъчно са изполувани.

износа в следващата тодина. Същ
евременно на Стопанската кама
ра е възложено възможно 
"бързо да утврди програма за ме
рките, които ще поощтряват из
носа.

не са 
впрочем, 
. услови

по-

стопан- .
ство. Причините за това не са неи
звестни. Обаче, номунистите не мо 
же повече да се задоволят само сНяма съмнение, че белградска

та промишленост има достатъчно 
сили успешно да изпълни тази кл-

Ето защо голямо внимание за
служават онези искания, които все констатацията, не е виновно обсто- 
по-гласно се чуват за по-ригорозно ятелствотото дето

се цени и е подценен производил- ' 
ният труд, че нараства администра 
цията на всични равнища и че об
щото и

недостатъчно

Комунист съвместното потребление 
трудно свикват със „стягането на 
ремъка" и т. н.

Сега е най-важно 
гите проблеми на

ПР®ДС*Д«Т.Я И» Издателски^ съвет на НИРО „Ко
мунист”: Доброслав Чулафич.

тези и дру- 
стабилизацията 

да почват на съответните места. Ак 
ционите програми, ноито са длъжни 
да изготовят комунистите в духа на 
21 заседение на ЦК на СЮК и опе 
ративните заключения приети от 
Градската нонференция на СК тря
бва да означат 
на един нов етап в действуването 
на комунистите върху проблемите 
на стабилизацията: етап нъм който 
трябва да се приспособи

Адрос на радаицидта: БЕЛГРАД, Площад Маркс н 
Енталс 11, телефони: централа 331-061, секретариат 
617 т НО,И НЛГРАД’ ®У"«аар Ленина 6, Телефон

Издааа: Издателска

На Издателския съвет (редеационнд отбор) на 
аенчкн издания на вестник „Комунист”: д-р Антон 
Вратуша.

Директор и главен н отговорен редактор на всич
ки издания иа „Комунист”: Велко Мнладиноанч,

трудооа организация „Кому.

*П*Ч,Т.* н“ с»Рбох1Р«»т«и, относно гьрватско- 
ски [вврнвнца и латиница), на словенски, маке- 

доиски и албански и а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски и ругински език.

Излиза в петък.

.ЛИ С,осТ “ "РЧХЛОНТ. н. Републикате от 11 докем- 
ари 1964 година. „Комунист” • отличен с Орден не 
родно освобождения, , с указ от 11 д.н.м.ри 1974

тен пемец.

ННСТ“.

Редакция иа изданието иа „Комунист“ за Сърбия: 
Сдао Кържавац (главен и- отговорен редактор), д-р 
Жмворад Джорджевич (заместник главен

наистина началото

и отговорен
редактор), Бояна Аитуиович, Велимир Фнлкпооич, Рас
ите Йоветич, Слободии Клякич, Михайло Кован, 06- 
рад Кович, Ново Маркосич, Зорица Станимировци и 
Ммлеитие Вуксамооич.

и методът
това действуване. Общият зна

менател на всички тези бъдещи ус 
илия трябва да бъде борбата за 
увеличение на 'износа като ключова 
предпоставка да се запази нонти- 
нуитетът на производството и реша 
ването на проблемите на жизнени, 
я стандарт.

на

Председател ма Издателския съвет иа Изданията 
М „Комунист" ве СР Сърбия Мария Тодороомч.

редакцията: Спомеика Топалоаич.Слярштшр
с °Р*** братство и единство със



Срещи В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ СЛЕДВАщИ 
ТЕ ПЕТ ГОДИНИ ЩЕ СЕВОДИ

Задружието Цоличи АКЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА СРЕДАОНОВА, което не пред
лага земеделската 
рация „Будучност” в Ба- 
оушница, са създали бра
тята Джордже, Родолюб; 
Добривое и Александър 
Долич .от Долно Кърнино. 
Като на сдружени селско 
стопански

чат. . . Особено сега, кога- 
то имаме редица труднос
ти във връзка с набавяне
то на семена, торове и д-р. 
материали. Рядко се случ
ва и да ни препоръчват по 
лезна литература, ами ние 
сами си

коопе-

та в спомен за другаря 
Тито”. Обща и непрекъс
ната ще бъде грижата за 
паметниците от НОБ, как
то и за местата, на кои
то са се случили важни съ 
бития от близката и по- 
далечната история на то
зи край.

Акцията „Да разхубавим 
жизнената среда в местна 
та общност” подразбира 
и мерки и активности за 
защита на природата и 
жизнената среда. С оглед 
на факта, че Сурдулица 
напоследък, отбелязва ди
намичен промишлен ръст, 
в рамките на петгодишна 
та акция особено внима 
ние ще бъде посветено 
на защитата от замърся
ване на реките и околни 
те площи с отпадъчни во 
ди и други отпадъци от 
промишлените цехове. За
напред ще се води смет
ка нито един проект на 
промишлен обект да не се 
приеме, ако не предвиж 
да обекти и мероприятия 
за защита на околната сре 
да. Същевременно ще се 
води акция за премахва
не на съществуващите из 
точници на замърсяване.

Резултатите от акцията 
„Да разхубавим жизнена
та среда в местната об
щност” ще се оценяват на 
1 април всяка година.

Ф Целите и задачите на акцията са утвър
дени с обществен договор, който неотдавна 
прие Общинската конференция на Социалис
тическия съюз, а конкретните задачи и актив 
ности на носителите на акцията ще се утвър
дят с оперативни планове. фОбща и всестран
на грижа за природните красоти и ценности-

я обезпечаваме, 
кой както може. . .производители,

. кооперацията не е в състо 
яние да им обезпечи нуж
ната механизация за съв
ременна обработка на зе
мята. Но по почин на 
Джордже Цолич, те се

Освен
Джордже Цолич се зани
мава и с отглеждане на 
добитък. Има 3 крави, 4 
свине и 10 овце.

с полевъдство,

те на човешкия труд.

сдружили и намерили на 
чин да си улеснят обработ 
ката на земята.

— Преди пет години ку 
пих трактор, реДосеялка. 
фреза, косачка, самовър- 
зачка и още ред други 
селскостопански машини. 
Вложих към 600 хиляди 
динара. Видях, че за мои
те 3 хектара обработвае
ма площ (от общо 6 хекта 
ра колкото притежавам) 
тия машини ще са много,

Неотдавна Общинската 
Когато правите край конференция на Социалис 

ния баланс, колко ви ос
тава като чиста печалба?
— питаме Цолич.

ните места, да се създа
ват паркове на свободни
те площи в местните об
щности и града, да се раз 
хубавяват училищните и 
фабричните 
бъде по-ефикасна защита
та на природните красо
ти и ценностите на човеш 
кия труд. Всичко това 
трябва да се постигне с 
обща грижа и усилия на 
всички трудещи се и граж 
дани в общината в перио 
да до 1985 година.

Общественият

тическия съюз на труде
щия се народ в Сурдули
ца разгледа и прие общест 
вен договор, с който се 
определят целите, задачите 
и начинът на провеждане 
на петгодишна акция по 
опазване

дворове, да
— Остава. Не мога да 

кажа, че не остава. След
приспадане на всички раз 
ходи в края на годината на жизнената

среда, мото на която е 
ми остават над 4 милиона „Да разхубавим жизнена- 
динара. Това не е малко, та среда в местната об- 
ако се има на предвид, че щност'. Договора са под- 

не ще има достатъчно ра съМ си обзавел писали всички местни об
бота за тях, а кредите щности. Общинската скуп
трябва да се изплащат. И със съвременни мебели, у щина, обществено-полити 
тогава — разказва Джор- дома съм си, не се разкар ческйте организации, са- 
дже Цолич, реших да по- вам да отивам на времен . моуправителните общнос 
каня братята си да се сдру на работа, или пък, да ра ти на интеРесите, Движе 
жим. Направихме разделе ^ гтпоежите в стоа нието на гоРаните; Общин
ние на работата, устроих- боТя по стРоежите Р ският отбор на Червения 
ме си другарски договор ната' както правят много Кръст и Туристическият 
и всичко тръгна, на добре. нашенци. съюз на Сурдулица, как
Сега с механизацията всич то и Регионалната стопан

— Може и на село доб- ска камара в Лесковац. 
ре да се живее, само тряб 
ва по-добра организира- 

казва Джордже

договор 
задължава всички подпис 
ници да изготвят опера
тивни планове, с които ще 
утвърдят конкретните си 
активности. Някои акции 
обаче ще бъдат общи, ма 
сови. Една от тях е съби
рането на вторични суро 
вини, както и създаванетоки обработваме целия и- 

мот, машините използува 
ме напълно, а изплащане- 

кредитите върви без 
добавя Цо

и уреждането на „зелени 
те повърхнини” и залеся
ването на голини и еро- 
извни терени. До 1985 го 
дина във всяка местна об

Основна цел на акцията 
е да се подобри общата 
хигиена в селищата, а осо 
бено в обществените сгра 
ди, ведомства и учрежде- щност ще бъде засадена 
ния, да се уредят курорт- паметник-гора „88 дръвче

то на 
проблеми

ност

Цолич.лич.
В това малко задружие 

на Цоличи в Д. Кър
нино цари пълно разбира 
телство.

— Когато хората се до
говорят/. всичко може да 
се направи. Ние нямаме
проблем за работна ръка, тлг„т/.лл
нито пък през изтеклите АКО НЯКОЙ се интере 
пет години се е случило в сува за най-добрия селско 
един и същ Ден неколци- стопански производител 
на да искат да орат, или село Горна Ръжана, все 
да ползват някоя друга ма ки без да размисля 
шина. Всяка вечер се съ- го ще посочи Борис Ива- 
бираме на къс договор за нов Божков. С трзи 
следващия ден и всеки си и скромен, с побеляла ко 
изпълнява задачата. са, но все още

— Как Сътрудничите със палнинец се 
кооперация на неотдавна проведено

то тържество в село Гор 
на Ръжана, което се про 
веде по повод изграждане 
то и предаването на упот

забе- реба телефонната линия 
от Горна Лиси ма но Пло

К. ГеоргиевМатея Андонов

СРЕЩА С БОРИС БОЖКОВ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ 
СЕЛО ГОРНА РЪЖАНА

ЗЕМЯТА ПРЕДЛАГА БОГАТСТВО
работа е трудна и нзиск | 
па много усилия. Ето таз | 
годишната реколта беше 1 
добра- Всичко се роди: | 
жито, картофи, сено, ово ; 
щия, но проблемът е в то I 
ва, че няма кому да про || 
давам. ООСТ „Напредък" | 
от Босилеград не проявя у 
ва интерес да изкупи сел р 
скостопанскнте запаси, I 
които се явяват при сел 
скостопаиските произво- Б. Божков 
дители.

площ, от която повечето 
са ливади. Понастоящем 

в отглеждам над 40 овце, Ь 
говеда от които 5 крави, 

мно кон, свине... От агнета, те 
лета и друг добитък тази 

тих година взех около 120 хил 
яди динара. Това е с-ьв- 

крепък сем достатъчно за добър 
запознахме . поминък на село.

В разговора Божков из 
тъкна, че синът, снахата и 
двете му В1гучета, са тези 
които се грижат за имота 
и досега успешно го обра 
ботват.

II
И

земеделската 
„Будучност"?

— Това сътрудничество 
още «е е на 

Аз чес-
някак все 
желаната висота. селскостопанската органи 

зацня „Польопривредник" 
от Враня или на различ 
ни матрапази от вътреш 
ността.

Според думите на дядо 
Борис, днес по-голяма сме 
тка се има в животновъд 
ството, за което има и до 
бри условия- Обаче селско 
стопанската

то понаправя някоя 
лежка на 
заради слабото снабдяване 
с торове или семена, 
пък зарад нередовно идва

— Ливадите, които 
притежаваме почти всич
ки окосим и съберем над
10 тона сено, докато ниви
те си остават неизорани.
Някога, когато бях млад 
и когато се намираха ра 
ботници, намирах- и по 
2000 снопи: ръж, овес, еч

Когато бихме били подобряването на расовия
в състояние да обработ състав, където досега мал
вам целия имот бихме от 
глеждали повече добитък.
Земята дава, и има перс 
пектива и полза, но тряб 
ва да се работи, а тази добитъка си повече на

кооперацията
ча.

тозиВ разговора ни, 
здравеняк ни запозна с 
проблемите и 
те, които обременяват 

номи и те се поразсърдят- селскостопанските произво

или
трудности организация 

занимаваща се с тази де 
йност трябва да оказва по 

•"голяма помощ, особено в

— И днес макър, че 
съм в напреднала въз
раст, все още помагам и 

■ участвувам във всяка ак 
цня която раздвижват ме 
стната общност и остана 
лите организирани сили 
в селото.

не на специалистите-агро-

Но и покрай това, сът- дители. 
рудничим. По мое мнение, 
кооперацията трябва пове 
че да се обърне къд< произ 
водството, специалистите 
по-често да бъдат всред 
производителите, за да им 
дадат съвет, да ги поу-

— Вижте какво 
почна разговора дядо Ьо 
рис. Аз не мога вече да 
бъда селскостопански про 
изводител, както трябва 
годините > не ми позволя- 

Притежавам

за
мик.

ко е направено.

Затова те продаватват това. 
около 10 ха обработваема М. Я.
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МИДИВШИ
професишшшият опит

ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ 

РАБОТНИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ
младежите и девойпее на 

ките;
— По време на практи 

ката се стремим да лрив 
лечсм младите хора 
професията, 
тях

рс — в нея. Когато за 
пръв път стъпих тук на- 

разнълнуяах.
през

месец зассда 
Общински* коми-

На проведеното 
изминалия 
ние на 
етт на Съюза на комуиис 
тите в Димитровград, по 
край другото' можахме 
да чуем ,чо първоначални 
те проблеми свързани с 
ученическата практика са 
иреодоллни, и чс рефор
мата на средното пасоче 
но образование успешно 
се осъществява.

истина се 
Всички работници са мно 
го добри, добре се

нас. Не може да
къмог/ш Много ОТ

СЯТ към
се научи много от та 

Ивица
обаче, след като за 

вършат средното си об 
разование записват факул

не
кива хора, казва 
Димитров.БЕСЕДА С АСЕН СТОЕВ 110 ВЪПРОСИ ОТ РЕ 

ФОРМАТА НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

ЖИЗНЕН ПЪТ СПОРЕД 

СПОСОБНОСТИТЕ В момента учениците 
от димитровградското сре 
дно профилирано учили 

Броз Тито”
С края на учебната 1980/81 година завърши 

постепенното внедряване на реформата на сред 
училище в СР Сърбия. Сега вече всеоб-

ще „йосип
провеждат практиката си 
в мебелната фабрика „Ва 

Иванов Циле" конфе 
кция .Свобода” и 
.Димитровград”, 
ме да посетим най-голяма 
та трудова организация, 
където учениците от учи 

щето „Йосип Броз Ти 
те на сдружения труд и то” провеждат своята пра

ктика за да се уверим 
чутото на заседанието на М/Г / ' 
ОК на СКС. ШШ*/

— Решението, че и тази

ното
хватно могат да се обсъдят резултатите и при

енлчините за отделни пропуски и несполучливи ООСТ
решения. На тази тема неотдавна беседвахме 
с Асен СТОЕВ, директор на Образователния 
център „Иван Караиванов” в Босилеград.
•Другарю Стоев, как според мен, е небрежното 

вие оценявате реформата отнасяне на организации- ли 
на средното училище?

— Въз основа на досе- трудовите общности към 
гашните опити аз съм дъл кадорвня въпрос, към съз 
боко убеден, че реформи даването на възможности 

средно училище за заемане на завършили
те средношколци. Приспо година тук при 
собяването на образование практикуват 
то към потребите на про- истина ме зарадва 
изводството и развитието почна да разказва работ 

•До каква степен уче- изисква сдруженият труд ничката Милица Накова, 
ниците схващат реформа да се отвори към рефор- която вече 20 години ра 

мата, да я поеме като соб боти в ООСТ „Димитров- 
ствена задача. Засега оба- град”, и която сега своя 

ниците за това предимство че сме далече от такова опит пренася на ученици 
на реформата постоянно сътрудничество... казва те. Желая и след като 
се повишава. За това сви Стоев. свършат образованието
детелствува стремежът на Една от задачите на си, тези ученици да бъдат
учениците да търсят пъ- сдружения труд е да съз включени в прризводство 
тя до желаната специал- дава възможности за про то, защото те наистина 
ност единствено чрез ус- веждане на професионал- когато искат могат да на 
пеха който е основен кри пата практика на ученици правят много.

, терий за това. Обаче засе те. Какво е състоянието Разговаряхме и с Бален 
га този стремеж не се в това отношение? тина Петрова и Ивица
чвуствува достатъчно при — Организациите на Димитров от П-а клас. Спо
учениците от I клас. сдружения ТРУД и трудо- ред мен от практиката. е

Основната цел на ре- вите общности в нашата приобщаването 
формата е приспособяване община, а също така и в работническия 
на средното образование околните общини, проявя- —. каза Валентина. — Все 
към потребите на сдруже ват разбирателство за та- 
ния труд. Какви са опити зи потреба на нашето учи 
те на Образователния це.н лище. Но тук възниква 
тър в Босилеград на този друг проблем: там няма 
план? хора, които професионал
- — Досега средното про но да обясняват производ 

фйлирано образование за отвените

Рсшнх-

в

раното
създава възможност все
ки ученик да отбере жиз 
нен път според способно

мас ще
ученици на

за
стите си.

та в този смисъл?
Съзнанието на уче

на практика в ООСТ „Димитровград”
А пък Ацо Найденов, тети или пък отиват да 

съученик на Валентина и работят в други органи 
Ивица добавя: — Днешна зации в града иди 
та работа, ми е да смаз вътрешността на страна 
вам машините. Остава ми та. Жалко, че родителите 
по-малко свободно време, ги възпитават „да 
през което имам възмож ако не искат да работят", 
пост да надникна във вси 
чки цехове, да опозная 
машините и пронзводстве 
ните процеси. Тук заоби 

но, защото съвсем друго- чах професията на „каучу 
начаваше нещо абстракт ковците".

във

ни към
учатколектив

което ще рече, че да не 
се записват в т.н. „работ 
нически профили". Ето и 
тази

до преди известно време, 
докато не ни доведоха 
тук, за мен фабриката оз година бе предоста 

вена възможност на уче 
ниците да се запишат и 
да изучаватно, защото съвсем друго- Тук между учениците

яче замислях живота вът в производствения
и останалите де-

вършиха 264 ученика., От лови процеси в организа- 
тези млади хора 70 на сто цията. Имаше, може би 
са подготвени за работа още има, неправилно от- 
в стопанството (програме- ношение на учениците към 
ри, търговци, квалифици- професионалната практи 
рани работници от някол' ка, но хората, задължени 
ко металообработвателни за реализцията на тази за 
профили) и 30 на сто за дача формално 
служба в обществените своята 
дейности (културно-инфор отблъсква учениците от 
мативната, административ труда. Затова ние посве- 
ната). Обаче, само . 12 от шаваме голямо внимание 
тях получиха работно мяс на училищната работил- В 
то, и то извън общината. цИца. Вече имаме три 
Разбира се, от това не мо струга и други видове а- 
жем да бъдем доволни.
Една от причините са ог
раничените възможности ние 
на нашата община и окол 
ните
Обаче основната причина-

каучуковата 
професия, но не се запи 
са нито един. А чувству 
ва се недостиг от квали 
фицирани работници.

И така, след като из 
лезнахме от фабриката си 
спомнихме още нещо, чу 

член на радио-клуба „Вла преди известно време 
лица се състоя републи- сина” от Сурдулица. Бран ™~а<2гданието «а ОК на 
канско състезание по ра- ко Спасов от Сурдулица ' 1ова е’ че п°-нататъ
диогонометрия (откриване беше най-добър в състеза - шната активност трябва 
на скрити радио-станции), нието на възрастните ра- злав^ “аСОчена
ха С2Гсе=лГчЗоа ретшябИ„ТаеЛленскте0от^ 

лат, така че доста задачи ЛесковГно^Бе^ °Т ^ бе
в професионалното обуче Раковица, Палилула Вра- 'Налш/я^Гт Ч& В с/?став: тър, за преодоляване на
НоЕ и°СГеСТВЯВаМе В Н6Я' Ня' Алексинац иУСу’рдули наадСтанковГш°ВИЧд Светла Досегашните слабости. Би 
Но имаме сериозни труд- ца. урдули на Станкович и Алексан- хме добавили — от стра
ности с помещенията. При младежите най-до- -Дра^,Савнч-

К. Георгиев бър беше Емил Рангелов

про-

НА 7 НОЕМВРИ В СУРДУЛИЦА СЕ ПРОВЕДЕ

Състезание на радиолюбители
На 7 ноември в Сурду-вършат 

длъжност и това

към съ 
осо

цен

стопански центри. на на родителите, които 
погрешно насочват децата- —... ■ . с. м. си. Т. Петров
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Младежка трибуна * Младежка трибуна т 5Е

ОТ ОБЩИНСКАТА ОТЧЕТНА конференция 
деж в^абушницТЛЛИСТИЧЕСКАГЛ МЛА

МЛАДИТЕ И ИНФОРМИРАНЕТО

Въз1бновпване иа младежки! {метанВ ПЪРВИТЕ РЕДИЦИ 

НА БОРБАТА 

ЗА СТОПАНСКА 

СТАБИЛИЗАЦИИ

• В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" В ДИМИТРОВ 
ПРЕКЪСНА ИЗЛИЗАНЕТО НА БЮЛЕТИНАГРАД НЕОСНОВАТЕЛНО 

„НАША МЛАДОСТ”

на роля в информирането на сред 
ношколците не само за младежката 
дейност в училището, но и по-широ 
ко...

НЯКОЛКО години наред в ди- 
митрвоградското средно училище 
младежката организация издава соб 
ствен бюлетин „Наша младост", 
него средношколците се информи 
раха за дейността на първичните 
организации на Съюза на младежта, 
самоуправителните органи в учи
лището, изнасяха свои мнения, пред 
ложения, за пръв път се представя 
ха на литературното поле. С една 
дума, бюлетина даваше възможност 
на младите творчески да се изявят, 
както в областта на информирането, 
така и на литературното поле.

За съжаление, миналата година 
е излязъл само един брой, въпреки 
че материали са били набрани за 
още два броя. Причината е бездей
ствие на редколегията.

В
Очевидно, в училището съзнават, 

че един бюлетин им е нужен. Пре 
ди това обаче трябва да се избере 
ред колегия, която да поеме тази от 
говорна задача. Поставя се въпрос, 
обаче, нима е било нужно да се ча 
кат изборите и останалата младеж 
ка дейност да се засили, па тогава 
да се пристъпи към издаване на бю 
летина. И дали дейността на млади 
те и изборната дейност нямаше да 
бъце по-успешна, ако излизаше бюле 
тина и в него средношколците бяха 
осведомявани за хода на предизбор 
ните и изборни събрания, за целокуп 
ната младежка дейност в училище
то, която е сравнително богата.

ИРА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ С ЕДНОГОДИ 
ШЕН МАНДАТ ИЗБРАН ЗОРАН МИТРОВИЧ

ДЕЙНОСТТА на Съюза мир", като 
на социалистическата мла 

0 деж през изтеклата годи 
на мина под знака на чес 
твуването на 40-годишни 
ната от въстанието и со 
циалистическата револю ет. 
ция при подчертан стре 
меж за по-активно в ключ
ване в акциите по стопан към една трета са млади 
ска стабилизация- Млади хора. Но е имало случаи, 
те на дело потвърждават приетите в редовете на Съ 
изправността на Титовата юза на комунистите мла- 
инициатива за колектив ди хора след това да се 
на работа, отговорност и пасивизират в младежки- 
решаване — подчерта ме те организации, вместо да 
жду другото в уводното бъде обратно — с още по- 
си изложение досегашни голямо усърдие да рабо- 
ят председател на Общин тят.
ската конференция на Со Друг проблем, който бе 
и[иалистическата младеж ше изнесен на заседание- 

ц0 то на Общинската конфе- 
на ренция. беше недостатъчна 

та организираност на мла 
дите в общината. Докато 
в някои села има твърде 
дейни младежки организа 
ици, в други те са почти 
бездейни. До известна сте 
пен за пасивизацията им 
може би е виновно и до
пускането на известни ела 

едногодишен ^юсти при заемането на
беше избран 30- работа, където

^ трудно се пробиват.

заели някол
ко високи места в регио
на и републиката.

Значителен е и броят на 
младежи и девойки, прие
ти в Съюза на комунисти

От 1721 членове на СК 
в общината Понастоящем провеждаме 

предизборни събрания в първични 
те организации на младежта, изтък- 

Сергей Лазаров. — След избор
ните събрания ще формираме съот 
ветните комисии, а комисията

663 или Да се надяваме, че младите в 
средно учили-димитровградското 

ще ще виддт че ползата е многокра 
тна и в най-скоро време ще възоб
новят своя бюлетин. Инак, учили
щето е в състояние материално да 
подпомогне издаването на бюлетина 
„Наша младост".

на

по
информиране по спешност ще въз 
обнови излизането на бюлетина „На 

младост". Този бюлетин наистинаша
може да изиграе твърде положител Ст. Н.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ДИМИТРОВГРАД

Мил ев Бабушница 
илч. В присъствието 
Владимир МЛАДИТЕ — 

АКТИВЕН СУБЕКТ
Манич,, пред 

седател на Междуобщин 
ската конференция на Съ 

младежта в Ниш,юза на 
гости от Бела паланка и 
др. съседни градове, пред 
ставили на обществено-по 
литическите организации 
в общината, за нов пред 
седател с

ката младеж в Димитров 
гардска община в перио 
да от ноември 1980 до ок 
томври 1981 година е осъ 
ществил твърде забележи 
тел ми резултати във вси
чки области на обществе 
но-политическия живот.

НА 6 НОЕМВРИ т.г. се 
състоя заседание на Об 
щинската конференция на 
Съюза на 
ката

социалистичес 
младеж в Димитров 

град, на което бе обсъде 
едногодишната дей

младите
мандат 
РАН МИТРОВИЧ. на

приетпост на младите, 
план за работа през след
ващия период и

ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА 
ДОБРОВОЛНИЯ ТРУД

През отчетния период 
„п„и голямо внимание е отдел е 

Направена е голяма кран ^ иа доброволнИя младеж 
ка напред в идейно-поли- ^ труд, който през пое
тическото издигане на ледните години донесе го 
младите в Бабушнишка а слава. на бригадири-
община. Политическата ^ от Добринка Богдано 
школа към Образовател- вич„ Освен на съюзни тру 
ния център „Вук Кара- 
джич" са завършили 35 
курсанти, школата на в.
„Борба", политическата • 
школа при ОК на СКС и 
др. са завършили над 
младежи и девойки^ в об
щината. Голям брой мла
дежи и девойки са завър 
шили други курсове.

беше,

В този период организа
цията на младите осъадес 

всички задачи и се

ПОДОБРЕНИЕ НА ИДЕИ 
НО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ИЗ 
ДИГАНЕ

3. Андоновизбран
твй
изяви като деен субект в 
обществено-пя оптическия 
живот в общината.

едпогоди-прсдссдател с 
план за работа през след 
ето, освен делегатите 
Общинската конференция 
и представителите

ние за по-съществено ор 
ганизационно и акцнон 
но укрепване на Общин
ската конференция иа 
ССМ, нейните органи и 
тела.

па

В активността па младина ос

ЗОРАН АНДОНОВ е член на ССМЮ от 
1973 година е и член на СЮК. Завършил е фа
култет но политически науки. Изпълнявал е 
длъжността председател на първичната орга 
низания на ССМ в своята трудова организация. 
От 1980 година е член на Председателството 

ОК на ССМ п Димитровград.

И в предстоящия пери 
най-од, както и досега,, 

важна задача на младежи 
те и девойките в Димит 
ровградска община е осъ
ществяването на икономи 
ческата стабилизация- Съ
що така, занапред тряб 
ва да се обогати маркси 
ческото образование и 
да се повиши ндейно-по-

акции, бадови младежки 
бушнишките бригадири са 
участвували в изграждане 
то на пътя „Любераджа- 

.Дървена ябука", „Бердуй" на80
и др.

Младите в общината все 
по-дейно се включват във 
внедряването ма всенарод 

отбрана и обществе

таналите обществено-поли 
тически организации, при 
съствува и Мила Коругич, 
член на Председателство- 

Републиканската 
конференция на Съюза ма 
младежта.

В уводното изложение 
на председателя иа ОК на 
ССМ Димитър Веселинов, 
а също така и в разисква 
нията, бе подчертано, че 
Съюзът па социалистичес

те в посочения период 
централно място имаше 
прилагането иа Титовата 
инициатива за колективна 
та работа, ръководене и 
отговорност. На заседани 
ето на ОК па ССМ бе из
тъкнато, че 
отнасят 
но към тази 
важна
и реализацията на съща 
та схващат като насърче

ната
че и ната самозащита и в таче то на 

пето на революционните
литическата подготвеност 
на младите.

За председател на Пред 
на ОК иа

Отчетено
година,през изтеклата 

както и по-рано, младите традиции.
В приетата програма за 

важните задачи, които сто 
набелязани иай-

седателството 
ССМ в Димитровград бе 
избран ЗОРАН АНДОНОВ, 

ООСТ ,Димит

младите се 
твърде съзнател 

извънредно 
обществена задача

от основните училища в 
са постигналиобщината 

завидни резултати в об- 
щоюгославското съревно- 

„Тито-революция-

година са 
работа до Ноември идната 
ят пред младите.

служащ
ровград”.

в

Т. ПетровМ. А.вание
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Факсимилие иа писмото И(Д, „««» . .....-......
ма ЦК иа СКП(б) от 27 . •*»»*«».,; *м '***“ "*»

1948 година, с под-____, г . >,

е—" '“да-*.
■ : *. бг~~«-л

// . . ■. / л

ШПИОНСКА ГМ I ГРАДА март 
лисите ни 
той)

ОТНОВО СИ СПОМНИ за Мира 
и първата среща с нея. Връщаше 
се изморен от терена. Вече слиза 
ше низ бърдото, от което се виж 
даше целият град. Конят Озрен, 
който

чу ирияприближава, докато не
тен женски глас:

— Кон води, пеш си върви! 
Озърна се. Това беше Мира.

засмяна

- то. д5”ти”т.™ по?родотио

метг ■сложи, с пипе 1 действувала в града.
Дшсато поемаше торбата ^ ^ ад

Това докосване му т Даскала не ги задоволявали и 
АОИ А ГО използвали като посредственик

за връзка с групата в града, ко
ято по онова, което разказал дас 
калът получавал от тази група 
писмени доклади, затворени в

Жизнерадостна, 
та шмназпалка в града. В малко

жи-

винагн
шпиони, 

Очевидно 
маловажните доклади

тогава му беше единство 
ното превозно средство, лениво 
вървеше след него. Озрен до 
яма степен споделяше 
съдба. Нощуваше по ниските и 
неудобни кошари, ядеше

кога има. Драган избягва 
да яЗДн по нанадолншце. И на 

коня и нему така им беше тру

то градче без някакъв 
вот, за развлечение имаше само 
разходка, корзо. И то само дока* 

когато
гол

я слагаше 
се докоснаха, 
беше приятно, тъкмо както и от 
бодрата усмивка, която не изчез 
ваше от лицето й-

неговата
то работят училищата, 
учениците от съседните села се 
съберат п града. Мира запозна на 
разходката. Тук впрочем се

познанствата. Всяко ноио

какво
има и и заше След като влезе в града, раз

делиха се. Той се отправи към 
яхъра, а тя... тя влезна в къщата, 
в която живееше Стеван. Дали 

квартнрупаше? Дали е квар 
тирантка или са роднини?

връзват
лице, дошло в града е чужденец 
само докато веднаж мине иа раз пликове и ги предавал на дивер 

сантите. От диверсантите получа 
вал, също така, затворени писма 
и ги препращал на групата в града. 

Но даскалът не можал да по 
В канцеларията на Драган сочи пътя до групата. Именно, 

оперативец и от писмата от града до него и об

дно.
Обвзет от мисли, той и не по 

чувствува че някой отзад му се ходката.
гам

НА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ИНФОРМБЮРО ПРЕДШЕСТВУВАХА ПИС
МА НА СТАЛИН I

влезе дежурният
го покапи да дойде на заседание... ратно, занасял някой селянин, ко

каза:
ния комитет на СКП(б), с подш, 
си на Сталин и Молотов, в което 
се изнасят множество клевети и 
обвинения за сметка на Югосла 
вия. Писмото на Тито връчи съ 
ветският посланик Лаврентиев.

В началото на май 1948 годи

Първите обвинения срещу 
Югославия Сталин изнесе през 
февруари 1948 година по време 
на пребиваването на югославска 
партийно-държавна делегация в 
Москва.

и повече между другото, 
„Даскалът проговори...”

тото не познавал, нито знаел от 
къде е. Направил подробно опи 
салие на селянина, и това било 
всичко, което зиаел за него. След

Шефът иа няколко пъти док 
ладва какво им разкрил даскалът.
Даскалът бил един от пунктове продължителен разговор с даска 
те на чужда разузнавателна служ ла, даскалът си спомнил, че сел 
ба, завербуван за работа още до янинът веднаж дошъл с колело 
като положението на границата и това единствено сочело, че е 
било нормално. Това сочеше, че родом от някое от равнинните 
.другата страна” още преди Ре- села. При арестуването на дас 
золюцията на ИБ е подготвяла кала, бил намерен плик, който 
почва за събитията, конто ще по диверсантите 
следват по-късно. След затваряне

забележкаНаправена беше
на югославяннте, че недостатъчно на пристигна и второ писмо, кое 
се допитват с правителството на то в действителност беше обвине 
СССР по важни политически- въп ние с ясно предявени заплахи „че 

особено във връзка с раз такова поведение на ЦК на ЮКПроси, а
говорите Тито—Димитров в осъ- във връзка със становищата от 
ществяването на Балканска фе- Москва отрицателно ще влияят 
дерация. Беше недоволен от ста върху междудържавните отно- 
новщцета на Югославия във връз шения, „защото Съветският съюз 
ка с помощта на партизанската може да окаже помощ само на 
борба в Гърция и във връзка с во приятели”, 
енната помощ, която Югославия . 
окзаваше на Албания.

В началото на март 1948

оставили за група 
та в града, но в него се налшра* 

то на границата при даскала ид- ли само пари. Но и парите пока
авли разни нелегални, и давали за „„„„ п__„ _ звалн нещо. В плика се наминала дачи и взимали доклади. Той ги а

събития, десетокРатна заплата на учителя! 
Това означавало,

Междувременно Централният 
комитет на ЮКП получава писма 

го почти със същото съдържание и
запознавал с местните 
за положението на границата, ох 
раната, на границата, 
войниците по граничните 
ви, движението на милицията, а 
специално за работниците в Служ . 
бата по държавна сигурност, ко 
ито идвали в тази част на райо

че и групата, в 
която за която бил предназначенброя на 

заета
дина русите отложили 
нето на взаимен търговски 
вор, а на 18 март наложили от 
Югославия да се изтеглят военни 
те съветници и инструктори 
Югославия.

подписва от ръководителите на комунисти 
дого ческите партии на Унгария, Че 

хословакия, Румъния и България,
за чуждата разузнавателна служ 
ба е важна и че нм дава важни 
сведения.от в които те се солидаризират със 

становищата на ЦК на СКП(б) и 
при осъждат становищата на Югос- 

стига първото писмо от Централ лавия-
На 27 март 1948 година (В следващия брой: КОЙ Е 

КУРИЕРЪТ НА ГРУПАТА?’’)на.

ИЗ РАБОТАТА НА САМОУПРАВИТЬЛНАТА
В ДИМИТРОВГРАД ОБЩНОСТ НА Ш1ТЕРГСИТЕ ЗА МЕСТНИ И НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ ПЪТИЩА

ПРЕЗ настоящата годи 
на общинската СОИ за 
местни и некатегоризира 
ни пътища в Димитров 
град, съвместно с местни 
те общности в общината 
полага усилия да реализи 
ра заплануваните си зада 
чи. От началото на годи „„ _____ 0
ната досега са завършени на водата- За Досегашна 459 хиляди динара, от ко 
или са в ход на изграж ™ поправка и разшире- ито 70 хиляди са обезпе 
дане няколко пътища от п^„НсПйПЪТя са изразх0д чшш местните общности, 
регионално и местно зна дНИ ХИЛяди Динара. Пред тези местни общно 
чение От значение е и по _ Х°3 е прокарването на сти стои задача да прока 
мощта, която оказват мест °Т Регионално ю зна арт канали за отвод на
ните 'общности, преди вси инци Вълко вода край пътя. Модер
чко чрез местното само „ я’ 3 лоето УчаствУват низиран е и пътят Погано 
облш-ане и доброволния ЮНА. Целокупните

В досегашното изграж- за тази дел
дане на регионалния път ъа1Шзат на 63 264 динара.
Трънски Одоровци — Ис- 
кровци — Петачинци е

Със сдружени сили до нови и 

по-хубави пътища
кто изтъкват в тази СОИ 
наскоро ще започне про 
карването на пьтя Барне 
— Долна Невпя и Било— 
Боровски ханове.

Макар че са постигнати 
доста значителни резулта 
ти, в СОИв това пътно направление 

ще бъдат изградени и два 
малки бетонни моста. Из 
граден е и мост на река 
Ерма край Петачинци. 
Съшият е изграден от 
сдружени средства на 
ЮНА, общинската СОИ 
за местни и некатегоризи 
рани пътища и местната 
общност. В рамките на 
поддържането на местни
те пътица са’ извършени 
необходими поправки на 
пътя Пъртопогшнски во
деници — М-ьзгош — ра 
Дейна — Петърлаш — 
Трънски Одоровци — Ку 
са врана. Стойността на 

тази

изтъкват, че в 
реализирането на заплану 
ваното имат и трудности. 
Преди всичко садите 
отнасят до честите дефек 
ти на булдозера. Поради 
тази причина не е извър 
шена поправка на 
махленски пътища в Трън 
ски Одоровци. Но имайки 
предвид, че за набавката 
на части и за поправката 
на същия са изразходва 

над 383 хиляди и че 
за тази цел са необходн

се

някоисе към 
капи

во — Драговита. За тази 
цел до сега са изразходва 

към 312 хиляди 
Р-а Пътят е годен за 
жение, но предстои да се 

През лятото бе прокара извърши валцуване, да 
прокарано трасето и утра но и ново трасе, в дължи се изпокаят атводни 
дени са тръби за проток 
на водата, а е сложена 
и' чакъл на настилка.

ни дина
двира.

ни
_ кана

на от 3 км на пътя По ли и Да се уредят ивици 
гановски манастир — По те на шосето.

Път ган°во. Завършен е и път
ят е годен за движение. ** ^елюша Планица 

, * — Бански дол. Зано е необходимо, да се ка и разширение
изкопаят канали за отвод ЩИя са изразходвани над

още 400 хиляди динами
В началото на 

ври започна
ра, под въпрос се слагатсептем 

поправката
пътя Димитровград _

Градинье, в дължина от 
3 км. Покрай останалото

не само средствата, но и 
цялостното

поправ на 
на съ- изразходваните за 

цел 
45 350

реализиране
средства вълзиза на на плана.

хиляди динара. Ка В. Б.
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Писмо от Каменица * В КЛИСУРСКИ КРАЙ

Пример за 

подражение Има работа за ковачите
ДЪЛГА е историята на край- Тайните на коваш 

ковашкия занаят в Кли- кия занаят те предават 
сурски край. Според мно на съселяните си, относно 
жество предания, които на няколко млади момче и могат да вършат добре 
разказват най-старите кли та, с влечения към този . тая работа. Проблемът е 
сурчани, още от начало занаят. Един оу техните 
то на миналия век, отно последователи беше и ко 
сно още от времето, ко вачьт Милчо Даиев. от 
гато тук се заселило се Драчнпи, добър майсюр статъчно рентабилно. То 
мейство на Стрезимир, за на своя занаят, който по ва беше и причината за 
опчнало и развитието на чипа преди, десет години. закриване на ковашките 
ковашкия занаят. За пръв работилници. Обаче ра
път с желязно рало ора През последните годи бота за ковачите има, а 
ли някои селяни от Дра' ни с ковашкия занаят не населението от този край

се занимава нито един за изпитва сериозна потреб 
инци, които откр д наятчия от Клисурски ност от този вид занаят-
ралото от ковачйцата на Кра^. Затова клисурчани чийски улсуги. Може би 
първия ковач, чието име са принудени и за малка най-сполучливо решение 
не се помни. поправка на земеделски ще бъде една услужна ра

ботилница в обществения 
сектор, в която ще се 
оказват освен ковашки.

веят хора, на които кова 
шкият занаят е при сър
це, които все още знаятЧЕСТО ПЪТИ необходимост. Тона стра 

ниците на нашия вестник
първа
ва обаче не може да се 
каже за магазина на „Тър 
г?к„оп в село Каменица. 
Той не само, че е снаб

критикуваме ония магази
там, че занимаването с 
ковашкия занаят по тра 
диционен начин не е доден^ със стоки от първа 

необходимост, но има и 
стокщ които могат да се 
намерят 
ровград и Пирот. Това се 
дължи на продавача РАН 
ГЕЛ ГЕОРГИЕВ, 
се стреми навреме да 
снабди магазина с вси
чки необходими стоки за 
село, па дори и с ония, 
които на пръв поглед не 
са нужни. Така например 
в последно време в мага 
зина може да се намери 
и строителен материал, 
който селяните могат тру 
дно да намерят в града, а 
и да го намерят в малки 
количества трудно е да 
го прекарат на село. По 
този начин на селяните 

^ се дава възможност да 
ф. пестят време и пари и на 
ф твърде лек начин да дой 

дат до строителен мате-
♦ риал за ремонт на къщи
♦ те.

само в Димит-

който

те оръдия да отиват 
Сурдулица. По трзи 
чин са изложени на нену

вПрез тридесетте години 
на този век в Дервен се 
настаняват две момчета 
— ковачи от Сурдулица.
Това били честните и ценно време, 
трудолюбиви майстори 

Трифун и Видосав, които 
тук създали семейства и 
намерили втор роден

на
Р. Георгиев и услуги във връзка с по 

жни разноски и загубват ставянето на водопровод
ни и електрически инста 
лации, по домовете на кли

ни на село, които са ела 
бо снабдени със стоки от

Разбира се, не става ду 
ма че няма ковачи. В Кли 
сурски край все още жи

сурчани.

Ц. Димитров
Бележка

СРЕЩА С ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ БРИГАДИРИ В „ГРАДНЯ"
<

♦ Бригадата е моето семейство♦ЕС Магазинът и продава 
ф чът Рангел Георгиев обър
ф наха вниманието на хора
♦ та, дошли на летуване
2 при родителите си през
Ф летните месеци. Много
ф от тях останаха изненада
ф ни, че магазинът в село
^ то разполага с много сто
ф ки, които преди нямаше,
♦ а и сега в магазините на
ф съседните села ги няма.
♦ Не е рядък случай хората
^ да идват тук да се снабд
ф яват и от по-далечните се

компас ♦
33

ще каже. Като се съберат, 
ще възложи задача на все 
ки и няколко пъти на 
ден ще проверява изпъл 
нението, не от недоверие, 
а за да помогне. Ще изи 
еква да се поправи обър 
каното, ще покаже, къде 
то-незнаят, а когато работ 
ник заспори и му дока 
же, че така или иначе е 
по-добре, ще се съгласи 
без самолюбие. Нали е в 
интерес на работата ...

— Трудно е да се над 
никне в човека, да се по

ПРЕДИ ДА се запозна
ем с бай Йосо, бяхме осве 
домени, че резултатите от 
работата на

бригада са високи. 
Бригадата му е 

един сплотен колектив. 
Колектив, който не поз
волява и прах да 
върху доброто име на бри 
гадата. Знаехме и това, 
че в бригадата на 
Йосо работи зетът му Ни 

♦ ла, па дори и от Пиротска колай, братовчедите му
X община — Славиня, Росо Аесн и Иван и още други
ж ^ близки и далечни негови

Звонци — 
Берин извор кой знай 
колко пъти сме писали. 
Прокарвали са го досе- 

места,

За пътя

неговата
га на няколко 
но никак да се намери 
най-доброто трасе. Ето 

делегатъти тези дни 
на Общинската конфе
ренция на Социалисти
ческия съЮ3 °т БеРин 
извор изнесе 
положението с изграж-

падне

какво е бай
дането на този ' път■

— Не зная дали им 
но хората визнася,

„Комград" в Бабушница ф мач.
много мъка ф

първо и ф
чвуствува характера му — 
продължава бай йосо — 
да го накараш да те по 
чувствува за приятел. Все 
голе/ии бригади съм во 
дил, но не мога да си спо 
мня някой да е напуснал

роднини.първо, с 
правят така -. 
успя*ме да ги накара
ме да изкарат компре
сор, който да извърти 

скалите. И

Трябва да се каже и 
^ това че магазинът е хуба
ф во подреден од страна на
^ продавача Рангел Георги-
ф ев и там винаги се поддър
♦ жа нужната чистота. По

този начин и в това отно 
шение служи за пример.

— Исках да съм добър 
чичо, лелин. вуй 

бригадир 
— смее се Йосо Мил

тъст, 
чо. И отличен Й- Милков

дупките в. 
като направиха

съм
ков — затова докарах мо 
ите хора в бригадата. И 
—не сбърках, станаха от 
лични работници.

Сега когато са до мен 
имам

това, 
компресора в 

Оказа се
Дълго е търсил йосо

Милков спойката за бри заради лошия климат 
гадата. И тъй като няма
рецепта за това, сам се е бригадирът е длъжен да 
блъскал, сам е омъдрявал, се грижи за хората. Да

го тревожи мисълта къде 
спят, нахранени ли са, 
имат ли топли дрехи. По 
стоянно да е с тях.

ввърнаха 
Бабушница. 
обаче, че дупките не би 
'ри правилно поставени 

Не слагаха

колектива... И още нещо...

и нищо. 
взрив. Междувременно, 
булдозерът напусна то
зи терен. После нано
во докараха компресор, 
извъртяха, нови дупки, 
вдигнаха скалите и за
трупаха пътя■ Сега не 
можем да 
Сега чакаме да дойде 
булдозер и да

по-спокоен съм и 
чувството, %че съм си в 

На обекта се чув 
ствувам като у дома си. 
А в къщи, се прибирам 
само вечер за 
Моята бригада — това е 
моето семейство. Тук 
чувствувам истински щас 
тлив и истински 
рей. Отговорен пред 
чкн тези 23 души...

докато стигне . златната 
жила па поуката. Тон смя 
та, че нмкакава дистан
ция между бригадира и 
хората му не е нужна. Ува 
жението с необходимо, а 
то в неговата бригада е 
взаимно.

X Нашето намерение не е 
този път да изтъкнем, че♦ т♦ . и

къщи.
печалбите на магазина 

но искамеI са по-гол ем и, 
посочим за пример На сбогуване бай Йосо 

каза: „Толкова мога 
ти разправям за 
голямо семейство — бри 
гадата, че ще стигне и за 
два вестника ,но най-важ 
ното в момента за нас.

почивка.про
селото Рангел да

давача на 
Георгиев, който гледа на 
работата 

'внимание

минаваме... нашетосе

— Как да проумее чо
век кое как става в коле 
ктива?

разчи- си с особено отгово- 
всиСТИ пътя- и отговорно

Дали това е доходно 
на „Комград”? Дали там 
нс водят за спестяване 
или?...

Така и селото е без 
Нът и механизацията по 
няколко пъти „пътува" 
до Берин извор и назад 
в Бабушница. Боди ли 
се сметка за това / или се 
кара така 
пас, де то се казва.

се отнася към задължени 
И по този начин

Много е важен лич е, че сега, когато цялото 
пример — отваря общество спестява, когато 

„заключената врата" бай всички се борим за ста 
Йосо. иблизацня на стопанство-

В моята бригада никой то, ние пък строителите 
не закъснява на работа, ОБЕЩАВАМЕ, че и този 
никой ие бърза да си обект (втората фаза 
отива по-раио. Сутрин хо конфекция „Свобода") ще 
рата пристигат на обек предадем в предвидения 
та, ще ги посрещне брига срок", 
дирът, всеки ще поздрави 
с добро утро, топла дума

ята си. 
резултатите 
Неговият магазин

— Какви проблеми има 
те, когато дойде нов чо 
век в бригадата?

— Ако е неопитен, дава 
да работи с добър 

най-важ 
ното е да бъде човек,, а 
специалист
жем да го направим, 
бригадата имаме хора и 
със знания, и с опит.

мият
не изостават.

може 
много 
които

да конкурира на 
магазини от града, 
работят при далеч 
бри условия.

\мс го
по-до майстор. За меи в

винаги мо-без ком-
В

Б. Н. Т. ПетровМ. А.
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Моля, без докаченне

„Чудно"СВОЙСТВО
Учен се хвали на прияте

ли си: ноИзмислих номпютер
осични сво-йто притежава 

йства на човена!
Нима знае и да мисли/ _ г. Ню бала, близо до 

месена стон сьб
на. аетомоби-

На П'ьтя Босилеград 
Манишинска долина, 
роил огромна стена, 
литс да

— Това не, но ногато на пече няколко 
която ,,позволява" 

загон".
прави грешна, знае да 
прехвърли на друг иомпю

я

минават на тесентер.
ГРЕШНА, ИЛИ...

Ис е чу;рю, чс стената стои помръдната от мя- 
сгото си — това с стара практика на Пътната секция. 

Чудно" е обаче, чс всс още стои металната полица, 
знакът за предупреждение. Досе-

Млада жена се разхож
да с малио дете. Среща и 
неен съсед и й говори:Безименно Вашият съпруг тря- нз която е сложен 

га обикновено такива предмети б-ьрзо намираха при- 
някой несъзнателен гражданин.

баа да б|,дс горд! Дотото
ви толнова много личи но ложение у дома иа
него.

— Не сте прави, съседе. РАЗВИТИЕ НА ЕДНА КООПЕРАЦИЯйедну вечер Ставрня де, моят комшия ме Тона дете но е мое, но на 
моята най-добра приятеокну и ми шъпну:

— Знайеш ли бре, Манчо, дека Йедън наш 
руководнтел отишъл чак у Мосвку да

земеделска кооперация „Едияс- 
поради лилса на

I (якогашнатална.
ПРИЧИНА тво" в Бабушница бе разтурена

заетите в нея лица. На нейните ,,руше- 
кооперация „Будуч-

гледа >\ В никое село п Шотлан- единство на 
вини" Ос основана 
лост", която изгражда бъдещето си само с един тра
ктор !

некнкве машине. дия мъзга с копитото си уб 
ила тъщата на Мън Лекон.— Кой сегашнатапитам га я-

Он гърчи рамена. На погребението дошли по-
Тува скоро Горча оди Горну малу ме сре- чти всички жители от десе-

те на сред село, окну ме настрану и ми шъп- тина околни села. Попът се
опитал да утеши Мън Лсн-ну:

— Знайеш ли бре Манчо, дека йедън наш ок:
СЕЛСКИ СМЕШНИ ПРИКАЗКИ— Толкова много хора...руководнтел ишъл у Москву н се върнул с

Вярвам, че е най-готовааероплан? лямата утеха за вас?— Кой е това? — питам та я. — Не, попе, всичките са ще минаГорча гърчи рамена.
Преди две недел»е срете ме Перча Манчин

дошли да нупят моята мъз
га!

и окну ме настрану. Одма се сети дека че ми
говори за оновога що йе ншъл у Москву. НАРОДНИ МЪДРОСТИ

— Знайеш ли Манчо, дека йедън наш ру- Ц
За книгата и ПРИ НАС, в Горна Го 

плица, има един обичай 
снаха да промъква конец 
низ иглени уши и свекър 
ва низ комин.

често вдигала очи към ко 
мина.

Забелязала това бъдеща 
та свекърва и я попитва:

— Какво гледаш там— 
горе, дъще?

окводнлац ншъл у Москву?

четенето— Знам бре дека йе ншъл у Москву и де
ка йе летел с аероплан. Книгата е ключ къ-м знанй

— Ама не знайеш дека оди Белград изокал е то.
Английскапо телевон да га сретну с лимузину чак оди И така един мой съсед 

залюбил едно момиче, а 
един ден с родителите 
си дошло у дома му да 
огледа къщата и имота. 
И докато нейните роди 
тели разглеждали двора 
и останалите постройки, 
бъдещата снаха все по-

Димитровград? — Гледам, ако аз ви 
бъда снаха, ще може ли 
да минете през комина...

— Ще мина, дъще... Низ 
този комин мина и моя 
та свекърва...

Книгите са като приятелите
— трябва да— Е това не знайем. А кой е това? са малко, но
отбрани.Перча гърчи рамена.

АрабскаИ са и я и Ставрня и Горча и Перча и це
ло село си мислимо кой е това. Сви гърчимо Няма нищо по-дълбоко от§с рамена. книгите и нищо по.висше от

И питаю се, може да су пущили колата мисълта на човека.
Разказал: Л. Игнятовичда испробаю гумете което они прайе. Китайска

Ка онядан изнели това на коверенцию- Све
казали кико ми казаше Ставрня, Горча и Пер В хубавото съчинение всяка

буква е злато.

СъобщениеКорейска
Па кой йе? — питам Би я.

Сви делегати гърче рамена, нищо не знаю- За душата книгите са това,
което е храната за тялото.

Сръбска

хМ^ицьос/ Който много чете, той много Молим всички абонати, които не са издължили 
сумите си за вестник „Братство'’ йа 1981. годоша да 
направят това в ная-скоро дреме.

Рускаи знае.

Говори не за това, което си
прочел, а за гова, което си
разбрал. Азърбайджанска Сумите внасяйте на следния адрес 
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