
С ук«з ма празмдакга 
ма СФРЮ Йосия Бр«1 
Тмтм 14 феяру- 

Иадатял-
от

арм 1975 г. 
ство „Братство" а удо
стоен с Орден братст
во м единство със сре
бърен венец за особе- 
нм заслуги в областта 
ма информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

ГОДИНд ллп . брой 1045 « 26 ФЕВРУАРЙ~198Гг~ЦеНАЩ[Н:

сстн^зл^д^вТа политикаПРвъвСЪф1дер1ци°ятаЕРЕНЦИЯ НА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА П РЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОБЩНОСТТА НА ОБЩИНИТЕ В СР СЪРБИЯ С АВ
ТОНОМНИТЕ ОБЛАСТИ

Утвърден редоследът за 

най-висши постове
За подобрение методите 

на работа
На 24 февруари тази го 

дина в помещенията на 
Конфекция „Свобода” в 
Димитровград се проведе 
осмото поредно заседание 
на Председателството на 
Общността на общините 
в СР Сърбия с автоном
иите области. На заседа
нието, освен членовете 
на Председателството, око 
ло 30 души, присъствува- 
ха и Драгомир Милоевич, 
член на Председателство
то на Републиканската 
конференция на Социали
стическия съюз на Сър
бия, Милисав Стиевич, за
местник председател на 
Комисията за конституци
онни въпроси на Скупщи 
пата на СР Сърбия, Стра- 
хиня Лазич, заместник ре 
публикански правозащит 
ник на самоуправлението.

На дневен ред, между 
другото, бе и приемането 
на заключение по осъще
ствяване обществено-ико 
номическото положение 
на работниците в трудо
вите общности на общин 
ските органи на управле 
ние и усъвършенствуване 
организацията и методи
те на работа на управле
нието, както и информа
ция по актуадните въпро
си за провеждането на

изборите за членове на 
делегации и делегати за 
скупщините на обществе
но-политическите общно
сти и самоуправителните 
общности на интересите. 
Беше приета и програма 
за работа на Общността 
на общините на СР Сър
бия за настоящата годи-

ж Приет редоследът по републики и покрайнини за избиране 
седател и секретар на органи и обществено-политически организации 
Федерацията до края на десетилетието

на пред- 
във

Членовете на Координа 
ционния комитет при Съ
юзната конференция 
Социалистическия
по осъществяване на кад 
ровата политика в органи 
те и организациите на Фе 
дерацията утвърдиха на 
заседанието си от 17 фе-

и Херцеговина, през след 
ва-щата от Черна гора, 
след това от Войводина, 
Косово, Хърватско, Слове 
ния Македония и Сърбия.

Конференцията на же
ните на Югославия през 
настоящата година ще из
бере
всред делегатите на Вой
водина, след това идват 
на ред Косово, Сърбия, 
Босна и Херцеговина, Ма
кедония, Хърватско, Сло
вения и Черна гора.

Съюзът на синдикатите 
в Югославия е изтъкнал 
редоследа за председател 
на тази организация само 
за следващите четири го
дини и то от ония репуб
лики и САП, които досе
га не са били застъпени. 
Вече през настоящата го
дина Косово би трябвало 
да даде председател на 
Съвета на ССЮ, 
Македония, сетне 
дина и Черна гора.

Предложен е 
дът за председател на 
Председателството на Съ 
юза на бойците в Юго 
славйя по републики г 
покрайнини: Черна гора 
Словения, Косово, Сър 
бия, Босна и Херцегови 

Хърватско, Войводи 
Македония, докато за 

секретар на тази органи 
запия с двегодишен 
дат ще се избира от Ма 

Босна и Херце 
, Косово и от Хър

та на СФРЮ), в разисква 
нията беше предложено 
да се обсъдят възможнос 
тите да се извърши евен
туална промяна. Също та
ка и през 1988/89 от Ма
кедония трябва да бъдат 
избрани председатели за 
две най-важни функции 
(председател на ЦК на 
СЮК и на Скупщината на 
СФРЮ), също е предложе 
но да се извършат извест 
ни промени.

Марин Цетинич запоз
на координационния ко
митет, че всички републи
кански и 'покрайнински 
конференции на Социали
стическия съюз са дали 
съгласие Милка Планинц 
да бъде предложена за 
председател на Съюзния 
изпълнителен съвет, Ла
зар Мойсов за съюзен се" 
кретар на външните ра
боти, Стане Доланц за съ 
юзен секретар на вътреш 
ните работи, а адмирал 
Бранко Мамула за съю
зен секретар за народна 
отбрана.

на
съюз на.

Разисквайки по въпро
сите на методите и орга
низацията на работата на 
общинските 
Председателството 
ду другото, констатира, 
че организацията на уп
равлението в общините е 
доста обемиста и нераци
онална. Недостатъчно са 
използувани 
тите за формиране на об
щи органи за две или по
вече общини, общи про
фесионални служби за по 
вече органи и организа
ции в общинте и други 
възможности. Една така
ва обемиста организация 
неблагоприятствува и не- 
съответствува. 
по-голям брой заети в ор
ганите на управлението 

обективно е 
необходимо, за изпълнява

управления, 
меж-председателсвоя

вруари т.г. редоследа на 
избиране на председател 
и секретар на органите и 
обществено - политически 
те организации във Феде 
рацията в предстоящите 
осем години. Със заседа
нието ръководеще Марин 
Цетинич.

Според утвърдения ре- 
председатели

възможнос-

дослед
на Председателството 
СФРЮ до 1990 година ^ще 
се избират от СР Сърбия, 

СР Хърват-

на

след това от 
ско, Черна гора. Войводи 

Косово. Македония, 
Херцеговина и

Обуславя
на, идната

Войво-Босия и 
от СР Словения- 

Поедседатели на ЦК на 
СЮК ше дават републики 
те и покрайнините 
дния редослед: още в на
стоящата година предсе
дател ще бъде изоран от 
Словения, следващата от 
Сърбия, сетне от Косово, 
Черна гора. Босна и *ер- 
цеговина, Войводина, Ма- 

Хърватско. Тъй 
.мандатът на секре- 
на ИК на СЮК е в 

години, до 
бъдат

отколкото

ме на редовните задачи и 
задължения-

редосле-
по сле Стефан Николов

ОТ ЮГОСЛАВСКО-РУМЪНСКИТЕ ПАРТИЙНИ РАЗГОВОРИ

Богашво на «пити и пътища 

- интерес на социализма
на,
на,кедония и 

като ман
тара
срок от две 
1990 година те ще 
избирани 
първо от 
говина, сетне от 

Сърбия
През настоящата годи

на председател на Съюз
ната конференция на
циалистическия съюз Щ
се избере от Хърватско, 

от Войводина, сет 
Македо

ния, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Сърбия и 
Косово. Секретари «а та
зи най-масова обществе
но-политическа
ния. както

ЦК на СЮК, с 
яат от две години се из
бират по следния редо
след: Черна г°ра. Босна 
И Херцеговина, , Македо 

и Хърватско.

* Расте ролята на малките и сред
но големите страни * Влошаването 
международната обстановка е последица 
на политиката 
тервенцин
боти на суверени страни * Да се уважа- 

разликите в становищата и правото 
на всяка партия самостоятелно да опре
деля вътрешната и външната си полити-

кедоиия 
говина 
ватско.

Първият следващ пред 
седател на Съюза на со 
циалистическата 
на Югославия ще бъде о- 
Сърбия, след това от Хър 

, Косо 
Босна и

наследва:както 
Босна и Херце- 

Македо- 
Косово.

на сила, доминация, ин- 
и намеса във вътрешните ра-и отпия, младеж

ват
Со- ватско, Войводина 

во, Черна гора и 
Херцеговина.

Стопанската камара на 
Югославия е предложила 
следния редослед за пред
седател само за следващи 
те три години и то: Ма
кедония, Сърбия и Черна

ка.
Делегация на Съюза на югославски

те комунисти водена председателя на
идната 
не от Словения,

наПредседателството 
Ду шап Драгосавац пребивава в края иа 

седмица на приятелско посеще- 
Румъиия, където води разговори с 

Румънската комуиистичес- 
оглавяваща се от генералния 

Централния комитет Нико-

миналата 
ние в
делегация на 
ка партия, 
секретар на 
лае Чаушеску.

Срещата на иай-висшите партийни ръ 
ководители на нашите две съседни при- 

страни премина в атмосфера иа 
и пълно взаимно уважение.

(Следва иа 2 стр.)

организа 
и секретари 

ман-
гора.

Тъй като по утвърдения 
редослед през 1984/85 го
дина от САП Войводина 
трябва да бъдат избрани 
трима

иа

председатели иа 
и в обществено-пооргани 

литически 
(Съюза иа социалистичес- 

Съюза на

организацииния ятелски 
приятелствона СкупщиПредседател 

ната на
д.р Душан Драгосавациа-СФРЮ през

ката младеж,следва
Босна

година 
бъде избран от

и Скупщина-стсяшата синдикатите
да



| ПО СВЕТА
* На 22 т.м. от Швейцария в Чехослова-

кия е пренесено 18,4 тона ?ддто' * абили паци 
ме на Втората световна водна. ?•а златото
стите Преценява се че стойността гпопеп 
възлиза ^около 150
постигнатото споразумение обеще-
заплати около 81 милион долара ™ На 
тение за национализираното имущество

граждани и револю
на Техе-

Н И» опити н шиш
ИНТЕРЕС М СШИЗМ

американски
* Пред казармата на 

гвардия в югоисточната 
22 т.м. експлодирала бомРа.

Загинали са най-малко Н ду1“ ’ авто.
„„ са повече сгради, унищожени седомито-
мобили и са пръснали стъклата на пр 
на сградите, намиращи се и до половин 
метър от мястото на експлозията.

* Френският министър на външните Р 
боти Клод Шейсон на 22 т.м. е 
двудневно посещение в Багдад. По Р „ 
срещата с иракския президент Садам Хюсе

станало дума за развитието на междудоР 
Франция и ирак.

по-най-значителните
проблеми и въпроси

партии,
движе-(От 1 стр.) шеску. Проблемите тряб-

Драгосавац и Чаушеску ва да се разрешават един 
информации ствено чрез преговори, ос 

новаващи се върху прин 
ципите за зачитане на не
зависимостта и национал- 

ненаме-

мократическите 
освободителните 
ния и всички пргоресив- 
ни сили.

В разговорите беше по
сочена и необходимостта 
от уважаваме на раз ли геи
те в становищата и зачи
тане правото на 
партия самостоятелно да 
определя вътрешната и 
външната си политика и 
да изгражда пътища 
революционно 
зование на обществото съ 
гласно условията на своя
та страна.

частционна 
ран на

размениха 
за активността на двете
партии и мнения във връ
зка с по-нататъшното усъ
вършенствуване на била- ни# суверенитет,

сата във вътрешните ра
боти и взаимноизгодно 
сътрудничество ’'.

„Развитието на между- 
обстановка —

струдничест-тералното 
во между двете страни. В 
разговорите бяха засегна
ти и всички най-актуал- 
ни международни въпро
си и проблеми.

В наздравиците си, два
мата ръководители изра
зиха загриженост от про
дължителното влошаване 
на международната об
становка и икономическа 
криза, която най-много 
засяга недостатъчно раз
витите страни. Междуна
родната обстановка най- 
често се влошава от за
страшаването на равно- 

националната

всяка

народната 
заяви Драгосавац — ясно 

че малките и
ин е
жавните отношения между 
Обменени са и мнения 

международни

на
преобра- ак-показва,

страниголемитесредно 
не може да бъдат изтлас- 

план. Днес
туални 
от взаимен интерес.квани на втор 

те имат важна роля- 
Изхождайки от приме

ра на нашите две партии 
и страни, ние можем да 
бъдем доволни от актив
ността, която

ОБСТАНОВКАТА В ПОЛША

ОПРЕДЕЛЕНИ РАМКИТЕ НА НОВИТЕ ПРОФСЪЮЗИ
дещето профсъюзно дви
жение в страната трябва 
да признава обществената 
собственост над средства- 

производство, да

разгърща- 
за постигането на та

зи цел”.
характерът и форма- 

бъдещите профсъю 
подчертава

Централен въпрос, кой
то спре вниманието на 
полската 
през изтеклата седмица е 
предложението на компе 
тентния правителствен ко 
митет, какви профсъюзи 
в бъдеще трябва да 
Полша.

ме кат
та на
зи. За това, 
се в правителственото пре 
дложение, ще се решава 
във фабриките, институ
циите, трудовите 
тиви чрез широко разис
кване, към което прави
телственият комитет под-

общественостправието, 
независимост и суверени
тета на страните, и на ми

наПредставителите 
СЮК и РКП се съгласи
ха, че богатството на опи- 

пътища в борбата за
та за
признава водещата роля 
на партията в обществото, 
относно ръководещата ро 
ля на тази партия в дър 
жавата, международните 
съюзи на Полша, а дейно 

международен

ра в света.
„Повече от когато и да ти и 

е трябва да действуваме социализъм представлява 
за разрешаването на ком закономерност и основи 
плексните международни характеристика на разви- 
проблеми на един нов на тието на социализма 
чин, при участието на света. Т1Т,^ттл
всички страни и решител Това изисква Р33™®“ 
чото премахване на поли- на сътрудничество между 
тиката на сила и заплаха комунистическите, 
та със сила — каза Чау- листическите и социал-де-

колек-
има

оба-
ника-

каня трудовите хора.С предложението 
че не се натрапват 
кви готови 
се определят рамките, от 
които трябва да произте-

стта на 
план трябва да провежда 
съгласно външната поли-

Рамките, които прави
телството дава, изхожда 
от обстоятелството — бъ-

решения, но
социа тика на страната.

ста река. От кръвта реката получи тъмно
червен цвят.

По време на разстрела се опита да 
избяга Йордан Денич от Драговац. Той се 
устреми към Пуста река. След него тръгна
ха още неколцина, но бяха покосени от 
залп. Йордан бягаше зиг-заги, скриваше се 
зад тополите и върбите. Българите стреля
ха след него. Куршуми му надупчиха обле
клото. Беше ранен само в крак и рамо. 
След него не можеха да тичат българските 
войници, за да не пострадат от собствени
те си залпове. Беглецът прегази надошлата 
Пуста река и се озова край 
ромите в Бойник, се скри дълбоко 
то, между огъня, където където пожарът 
беше утихнал. Малко почссно войската тър
сеше Денич, но не успя да го намери. Той 
успя да се спаси от разстрела. В този ден 
това беше единственото успешно бягство.

Сетне настъпи малък застой. Стихнаха

Масов разстрел 

в Бойник
НИКОЛА П. ИЛИЧ: КЪРВАВИЯТ ФЕВРУА 
РИ (2)

веднага. Очаква-Разстрелът не започна
съгласие. Наново се мръзнеха мъже, 

старци и деца. През това време 
войника. Дър-

ше се
жени и
един поручик взе пушка от

очите си и полека един по
Определиждане разстрелът да започне, 

един подполковник, чието име не е устано- 
разстрела. Подполков- 

,/Тръгнете
жеше я пред
един, ги вземаше на прицел. И ако му 
ресаше някой от бойничаните и драговча- 
ните, стреляше. Първо уби човек, който гле
даше във върховете на опинците си, сетне 
стреля в човек, който гледаше право в очи
те. Пет пъти стреля и изби повече от пет 
души. Улучените се опитваха да намерят опо 

околните. По кои критерии този раз- 
войник от окупаторската войска из-

ха- вено, да извърши 
иикът командуваше на хората: 
напред! Загазете във водата!” Барата не бе
ше голяма. По-младите и по-възрастните, 
след като видяха, че разстрелът ще започне, 
побързаха да бягат през барата, по посока 

Пуста река. Тогава се чу команда: „Огън 
бий!" Затряскаха три картечници и залп от 
стотина пушки. Чу се пронизателен крик и 
писък от стотици гърла. Тогава падаха жер
тви, като подскачаха от ударите на куршу
мите. Падаха син на баща си, дядо край 
внука си, съсед до съсед. Някои псуваха 
българите, други стенеха, махаха с юмруци, 
удряха с крака, заплашваха с мъст.

Когато всички паднаха, картечниците 
продължиха да тряскат кръстосано по тру
повете. Дълго и вбесено тътнеха, все дока- 
то от мрътвата купчина вече не се чуваше 
нитог лае, нито пък се издаваше някакво 
движение.

Барата и пространството около нея бяха 
червени от кръвта. Пожарът в селото ясно 
осветляваше полесражението и червенина 
покри небето, червенееше се Пурта река из
под мост и червеният цвят надви дневната 
светлина. Снежинките и по-нататък тихо се 
люлееха на вятъра и падаха по земята; все 
едно дали ще паднат «а земята или върху 
труповете на избитите хора.

Над 120 бойнишки и драговишки селя
ни лежаха неподвижени. Лежаха във вода
та и покрай нея, тук-таме по групи, някои 
встрани, в позиция, в каквато са паднали 
при разстрела или докато се мъчели при 
умирането. Тяхна кръв се изцеждаше и се 
смесваше с мръсната вода, която направи 
десетина бразди в снега и се сливаше в Пу- >

къщите на 
• в село-на

ра у 
юздан
биваше не беше ясно. Хората разчитаха^ че 
всичко тце свърши с тези поотделни уоии-
ства.

Към 15 часа придружен от 20 четници 
и недичевци в Бойник пристигна Любиша 
Момирович, председател на куизлинговска- 
та община в Лебане. На българския комен
дант той предаде писмо. „Дойде съгласие 
за разстрел на народа в Бойник и Драго
вац — каза Любиша Момирович — от бъл
гарското правителство посредством Първи 
коргп/с и щаба на българските батальони в 
Лебане”. Българският полковник Стоянов, 
който води разговор с германския майор, 
прочете писмото.

Пред хората под платнищата с 
картечници, лежаха джелатите, които поле- 

наместваха редениците. Полковник Сто
янов се обърна към хората: „Кажете, кои 
всред вас са партизани, първо тях да ги 
разстреляме”! Всички мъдчеха. Той попита 
отново: „Искате ли да кажете!?” Пак ни
кой не се обади. Понита още веднаж: „По

кажете?!” Пак никой не се оба-

картечните залпове. Полковник заповяда: 
„Изоиите ранените, не оставяйте свидетели! 

рътва уста не говори”. И тогава падна
лукава команда от полковника, който стру
ва ми се, се казваше Митров: „Който е 
жив нека стане, цар Борис му 
живота!” Два подарява

пъти повтори. Но никой не 
повярва на тази измама от 30-те ранени 
Р- Наново всички бяха построени и отново 
покосени от залповете. Напразно 
ше: „Който е жив нека стане” . . Никой- не 
се надяваше, че всред труповете 
хора. 1огава двама офйцери 
ници загазиха в барата, 
ше червена от кръвта/ 
труповете,- с приклади'и крака ги удпяха 
и когато откриеха някой жив, стреляхаРили 
го колеха. Един мургав подофицер донесе 
от близката воденица лост за „ Несеводенични камъ„„ Д Д/ удр^ж^ви 
те, за които считаше че ош. жертви-
Дълго време се гавреха с жерСт/ Н™ой 
не се помръдваше от място Мп™ Микои 
можеха, а живите се «ДД ' мРътвите не 
спасят живота си ... ритаили, за да

хо-

ги вика-тежки
има живи -ка и десетина вой

водата в която бе- 
с ножове мушкаха

кате ли да
ди. Бойничани и драговчани бяха солидар
ни, единни и не искаха да предадат никого 
и когато се намираха в смъртна опасност и 
когато очевидно беше, че българите ще ги
разстрелят.

Полковник Стоянов издаде устно наре-
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ОТ МОК НА ССТН В ЮЖ НОМОРАВСКИ РЕГИОН

ДЕЛЕГАЦИИТЕ ДА БЪДАТ ВЪВ 

ВРЪЗКА СЪС СВОИТЕ СРЕДИ
Досегашният период на 

действуване на делегат
ската система в два ман
датни периода, макар че 
не е дълъг период от вре
ме, дава възможност на 
всеки наш трудещ се и 
гражданин активно и на 
всички места и равнища 
да се включи в демокра
тичния процес на самоуп- 
равително решаване по 
всички въпроси, които са 
от личен и общ интерес, 
както в ООСТ, местните и 
самоуправителните общ
ности, така и в по-широ
ката (обществено-полити
ческа общност.

Досегашният опит • от 
действуването на делегат
ската система в Южномо 
равски регион все пове
че афирмира новия опит, 
сочи отделни проблеми, 
които трябва да се решат 
ват неотложно в ООСТ, 
местната общност и в 
другите самоуправител- 
ни организации и общно
сти, както и останалите 
обществени фактори. Име 
т-тио, практиката показа, 
че там където обществе
но-политическите органи
зации в местните общнос 
ти и в сдружения труд са 
били активни, в тези сре
ди са се развивали по-бър 
зо и по-успешно делегат
ските отношения и обрат 
но —там, където и поза
глъхна дейността 
делегатските отношения 
бавно се учредяват й вне 
дряват, а в работата на 
делегациите са присъщи 
старите облици на посред 
ническо политическо по
ведение и решаване. Таки 
ва явления преди всичко 
са израз на недостатъчна
та връзка на делегатите с 
делегациите и делегатска
та база, относно, на нераз 
витите делегатски отно
шения-

Налице е предимството 
ма действуването на деле
гатската система в регио
на, защото на практика

И покрай забележител
ните резултати, отчетени 
са и някои слабости в до
сегашния опит и работа. 
Така

всеки десети гражданин е 
бил избиран в някой вид 
на делегатско решаване. 
При това е от отделно зна
чение, че във всички об- например, един
щини е обезпечено работ брой делегации са рабо- 
ническо мнозинство и че тели без правилник за въ 
е включен голям брой трешнид РеД и план за 
младежи и жени. работа. Работата без про

грама е обърната към ини 
Покрай това, осъщест- циативите и материали, 

вяването на делегатската получени „отгоре", — от 
система обезпечава и рав делегатските скупщини, 
ноправна изява на всички така че делегациите не се 
самоуправителни интере- намират във функция на 
си, тяхното свързване и' промените и потребите на 
•съгласуване с обществени собствените среди. Не е 
те интереси. Всекидневно достатъчно развита и пра 
то развитйе на делегат- ктиката за редовно дава

не на отчети за работата 
пред делегатската база. 
Недостатъчна е и връзка
та между делегациите от 
местните общности и 
ООСТ, както и слаба е 
помощта на профеоионал- 

. ните служби на делегаци- 
отношения ите. Истинското положе

ние, в което се намират 
делегациите изисква зна
чително по-друга отноше
ние на самоуправителни
те органи, професионални 
те служби, делегатските 
служби, за да се създа- 
дат материални, техничес 
ки, организационни и иде 
йно-политически условия 
за последователно осъще
ствяване на конституцио
нната функция. В досега
шната практика в работа
та на делегатските скуп
щини изпълнителните съ
вети предимно предлага
ха отделни решения- По
ради това е необходимо 
в работата занапред деле
гатските скупщини по- 
близо, по-точно да опре
делят мястото на скуп- 
щинските комитети, коми 
син и служби и те покрай 
делегациите и делегатите, 
да се афирмират като 
предложители на отделни 
скупщински решения, до 
като пък изпълнителните 
съвети и службите на 
СОИ трябва да се насоч
ват и развиват като отго
ворни и ефикасни изпъл
нителни органи на скуп- 
щините в реализирането 
на решенията.

Изглед от Сурдулица 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЧстоте КОНФЕРЕНЧия НА съюза на 1комуни

С нови сили
В Сурдулишка общи

на всичко е готово за про 
веждане на Общинската 
изборна 

Днес, на 26 февруари 68 
делегати трябва да излъ 
чат 43 делегати за Общин 
ския комитет на СКС, 13 
за новия състав на Пред 
седателството на ОК на 
СКС и делегати за Между 
общинската конференция 
на Съюза на комунистите

били критикувани, а сре
щу някои от тях са на
лагани и партийни мерки. 
Така 10 души са изключе 
ни от редовете на СК, а 
12 са се самоотлъчили. 
СПАЗВАНЕ НА КРИТЕ
РИИТЕ

Отначало до край се 
спазват приетите крите
рии за избиране на пар
тийни секретари и члено
ве на секретарити на пъ
рвичните организации. От 
68 секретари — 55 души 
са избрани за пръв път, 
а всред тях има 10 дру
гарки и 18 младежи и де
войки до 27-годишна въз
раст. От 195 членове на 
секретапиатите 
жени, 53 младежи и де
войки; 116 са работници 
от непосредственото про
изводство, 15 селскосто
пански производители.

ските отношения в регио 
на съдействуват допусна 
тите явления на затваря
не и задоволяване на соб 
ствените интереси по-бър 
зо да се надделява, с кое
то укрепваше задружнос- 
тта и бяха установени об
ществени 
чрез обществено договар 
яне и споразумяване. На
лице е й ново качестве
но подобрение в работата 
на скупщииите. Те стана-

конференция.

в Южноморавски регион, 
делегати за Деветия кон
грес на СКС и Дванадесе 
тия конгрес на Съюза на 

Ако ценим по хода 
подготовакта на Общин
ската изборна конферен
ция, свободно можем 
кажем, че комунистите в 
Сурдулишка община наис 
тина щателно и сериозно 

подготвили. Именно,

ха по-отворени за иници
ативи и предложения, ид 
ващи налраво от базата. 
Към всичко това трябва 
да добавим готовността

на

да
43 са за ангажиране и положи

телната атмосфера всред 
трудещите се и делегаци
ите във всички самоупра 
вителни организации и об 
щности, което е резултат 
на идейно-политическата

имса се
в течение на предизборна 
та и изборната дейност, 
които започнаха към края 
на изтеклата и в начало
то на настоящата година, 
в първичните организации 

СК с 1930 членове са 
извършили подробен ана
лиз на своята 
през изтеклите четири го 
дини и са набелязали пре

На днешната изборна 
конференции — за пред
седател на Общинския ко 
митет е предложен Сла- 
вол-юб Маринкович, маши 
нен инженер, а за секре
тар на Председателството 
на Общинския комитет на 
СКС — Ана Миладинович, 
висококвалифициран ра
ботник в основната орга
низация па сдружения 
тпуд „Пети септембар" в 
Сурдулица.

акция на Съюза на кому 
пистите и други обще
ствено-политически

па
орга

низации, където отделно 
място заема Социалисти
ческият съюз — беше под

дейност

тстояшите задачи.
ВСЕ ОЩЕ МАЛКО СЕЛ
СКОСТОПАНСКИ 
ИЗВОДИТЕЛИ В СК

През изтеклите четири 
години в Съюза на кому- 
нистите са приети 
872 души, или 82 процен
та. На този въпрос 
повече се гледа 
крупен 
ски въпрос, 
бпой на комунистите — 
938 души са работници — 
и непосредствени произво 
дители. Все по-голям е 
броят на младите хора, а 
расте и броят на жените. 
Единствено все още е не
достатъчен броят на сел
скостопанските произво
дители, но се очаква в 
скоро време и в това от
ношение да се направи 
нова крачка напред.

По време на изборната 
дейност, както и по вре
ме на обсъждането на 

за Общинската

чертано в материалите и 
в разисквания на заседа
нието на МОК на ССТН 
от 23 февруари тази го
дина.

ПРО-

М. А.нови

ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА В РАДИО НИШвсе 
като на

Юбилеи на успешна дейностидейно-политиче-
От общия

у

Въпросът за подготовка 
та на делегациите й деле
гатите на практика най- 
често е задача на Социа
листическия съюз и Съю
за на синдикатите, но за 
това трябва да се ангажи 
рат и самите делегатски 
скупщини. Преодоляване 
то и премахването на из
вестни обективни и някои 
субективни слабости е ед
на от основните задачи 
на Социалистическия съ
юз в предстоящия период 
за успешното осъществя
ване на конституционна
та обществено-политиче
ска система изцяло 
ше изтъкнато между дру 
тото на заседанието.

Б. Костадинов

На проведеното в мина
лия петък тържествено за 
седание па Трудовия съ
вет на Радио Ниш и про-

па Зб-годишиата си отго
ворна дейност, както и 
радио-предаването с 10- 
годишната 
налът с петгодишната си 
дейност са дали и дават 
огромен принос в борбата 
на трудовите хора и граж 
дани за осъществяване на 
целите им. Както подчер
та Деянович и програмни 
те задачи през миналата 
година са успешно изпъл
нени. Именно, реализира 
на е основната ориента
ция, според която програ
мата, преди всичко ' ин
формативно - политичес
ката да се насочи към съ 
ществени въпроси на на
шето обществено разви
тие. В програмите им все 
тто-задълбочено и по-анга- 
жирано се следят актуал 
ните въпроси и обществе
ни акции, както и всич
ко онова което интересу

ва трудещите се и граж
даните. При това радио 
предаването и ТВ-жур- 
налът все повече афирми 
рат живота и работата на 
българоката народност в 
републиката и по-широ
ко. Вече се полагат уси
лия за подобряване прие
мането на тези две про
грами в общините, в 'кои
то живее българската на
родност.

Въз оонова на споразу
мението с ТВ Белград 
през настоящата година 
Радио Ниш ще започне 
да готви и излъчва ТВ 
хроника на Нишки реги
он.

По повод юбилеите на 
заслужили работници и 
обществено - политически 
дейни бяха връчени раз
лични признания и награ-

В. Б.

ТВ-жур-и
грамните съвети към ра
дио предаването и ТВ-жу- 
рнала за българската на
родност в Югославия бе 
ознаменувана 36-годишни 
пата от съществуването 

Радио Ниш, 10-годиш- 
нината на радио-предава
нето и 5-годишиината на 
ТВ журнала. В присъст
вието на представители 
от региона, общините, в 

живее българската 
Радио-телеви

на

от-
из-чета

борна конференция, 
стоянно във Фок^® ите са въпросите 

сто

пе
на които

народност,
_ - Белград и ЮНА, до
клад за досегашната дей
ност и за предстоящите 

изнесе дирек- 
Радио Ниш Дра-

вииманието 
от провеждането 
панската стабилизация и 
борбата за внедряване на 
делегатската система.

Ония членове на Съюза 
на комунистите, които не 

проявявали интерес 
тези въпроси, или са 

малодушие и 
към тя*» са

на зия

— безадачи 
торът на 
голюб Деянович.

са ди.СЮК и Ти-На курса на 
то, Радио Ниш по време

към 
проявявали 
опортюнизъм
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Пред в март

УУ/Ь
Няма почивка докато 

трае обновата

ДИМИТРОВГРАД

С гордост оглеждат 

извървяния път
лен социалистически ръст 
на нашата„Всеки на своето място: работниците във 

фабриката, по шосетата, по мостовете, нався
къде където се работи; народната интелиген
ция по учрежденията; държавните ръководи
тели на своите места. Всеки трябва да бъде 
съзнателен, че принадлежи на един мощен 
общ колектив, който трябва безпрекорно да 
работи, за да може да изградим нашата стра
на по-щастлива, отколкото що беше".

„Напред, другари работници! Покажете 
работническата класа. Покажете, 

че вие сте в първите редици в изграждането 
на нашата страна, покажете, че вие сте верни 
синове на тази наша разорена, но горда стра
на Югославия. Бъдете носители на творческия 
подем, бъдете в първите редици в изграждане
то на нашата страна. Вие, работниците, рамо 
до рамо със селяните в полето, рамо до рамо 
с народната интелигенция по учрежденията, 
не гцедете труд, за да можем час по-скоро да 
преодолеем трудностите, които стоят пред нас, 
за да можем да покажем на всички ония, ко
йто се опитват да ни теглят назад, да ни око
ват ръцете и краката — да им покажем, че 
техните машинации не ще успеят, че не ще 
ни отклонят от пътя, по който тръгнахме и 
че не ще могат да ни попречат да изпълним 
нашите задачи".

(Из речта при откриването на новия мост 
в гр. Нови Сад, 29 януари 1945 година)

община са 
всестранните 

многобройните 
постижения на 

ЕЛЕНА

из-* Висока ангажираност в делегатските

ствено-политически дейци.

вградени и 
усилия и 
творчески 
жените — казва 
ЗЛАТАНОВА, председа
гел на Конференцията за 

дейност на 
ОК на ССТН

обществена 
жената при 
в Димитровград.

Това познание е източ
на нашата радост и

на жените в 
общи-

ганизацнята 
Димитровградска 
на съвпада с периода

икономичес- 
самоуправително

община-

Делегатските избори, ка 
то най-важна актуалиа за 

всички субектив-
какво може па

дача на 
ни сили, и 40-годишнина- 

създаването 
АФЖ, като символ на по
следователната революди 
ониа дейност на организа 

на жените са осиов 
компоненти на поли 

амбиент, в кой- 
в Димятров-

иик
насърчение за още по-го- 

усилия в бъдеще.
В Димитровградска

всекидневно се по-

иптензилио 
ко ина лемита от об-строителство на 
та. Постигнатите резулта- 

са дей- щина
добряват условията зарав 
ноправно участие на же- 

всички области 
Над

ти в развитието 
ствителио големи, така чецията 

ните
тическия 
то жените 
градска община посрещат 
тазгодишния си празник.

ните във
на живота и. труда, 
една трета от работещите 
в обществения сектор са 

Но жените дават 
сел-жени.

голям принос и за 
ското стопанство, 
родната отбрана и обще
ствената
действуването на 
листическия съюз. Те са 
основна опора на семей
ството, но и все поактив- 

обществено-политиче- 
ски дейци. Всеки 
член на СК е жена, 270 
жени се намират в съста
ва на делегатските органи 
и тела. От 852 членове на

в сена-УСИЛИЯ, ВГРАДЕНИ 
ВЬВ В "Ь''.ХОДА НА ОБ
ЩИНАТА

Периода на съществува 
не н действуване на ор

самозащита, за 
Социа-

БОСИЛЕГРАД: ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ни

Богата четиригодишна дейност
делегациите в организади 
ите на сдружения труд 
204 са жени. В настоящи
те избори се полагат зна 
чителни усилия за още 
по-голяма застъпеност на 
жените във форумите и 
органите на обществено- 
политическите организа- 
зации и в делегатските 
скупщини и тела.

Изпълнителният съвет, На 
проведените му 197 засе
дания и с обсъдените над 
2380 въпроси членовете му 
особено внимание са 
обърщали на 
то и общественото разви 
тие на общината, 
реки постигнатите 
татите

развитие на 
все още не върви с желан 
темп. Именно, тук все 
още е недостатъчно анга 
жирането на водещите сто 
пански организации от 
региона.

Общинската скупщина, нейните органи 
ц и тела особено внимание посветиха на въпро

сите по стопанското и обществено-политическо 
развитие

На състоялата се през 
миналата седмица съвмест 
на сесия на трите съвета 
на Общинската скупщина 
в Босилеград покрай прие 
мането на решение за 
изменение и допълнение 
на Статута на ОС, обсъж 
дането на политическата 
и организационна подгото 
вка за провеждането на 
третите поред делегатски 
избори, делегатите осо
бено внимание посветиха 
отчета на работата на Об 
щинската скупщина, ней 
ните органи и тела за 
период от 1978 до 1982 го 
дина. При това делегати
те приеха обществени до 
говори отнасящи се до 
отделянето и сдружаване
то на средства за съвмест 
но и общо потребление в 
самоуправителните общ
ности на интересите в об 
щицата . и региона за на
стоящата година, а бе об 
съдена и работата на цен 
търа за социална работа.

Наравно с мъжете: и в ра
ботата и в управляването
всички субекти в община 
та могат с гордост да ог
ледат пътя, извървян през 
изтеклия 40-годишен пери 
од. Тази гордост изпитват 
и жените в годината 
юбилея на своята органи
зация-

стопамско-шаването и разпределение 
то на дохода. Налице са 
резултатите и в обществе 
ните дейности, както и 
всекидневните постиже
ния във всенародната от 
брана и обществената са 
мозащита. По време на 
отчетния период значите
лно е увеличен бродт на 
заетите в общината и по
лагани са усилия за по
добряване -на жизнено 
то равнище на трудовите 
хора и граждани. Най-кра 
тко казано

Въп-
резул 

икономическото 
общината

МНОГОБРОЙНИ
МАНИФЕСТАЦИИна

Секциите на Организа
цията на жените са раз
движили интензивна ак
тивност за достойно че- 
ствуване на 8 март.

Работничките в ООСТ 
„Димитровград" и Конфе 
кция „Свобода" подготвят 
изложба

— В динамичния сто
пански и самоуправите-М. Я.

БОСИЛЕГРАДвъпреки 
стопанската си изостана 
лост Босилегр адска об 
щина е направила 
чителна крачка напред 
във всеобщото обществе 
но-икономическо и соци-

В знак на юбилея на предмети от 
домашното ръкоделие, а 
също така се подготвя и 
изложба на художествени 
произведения, в които е 
пресъздаден образът 
жената-майка и работнич
ка. Тържественото събра
ние с доклад и културно- 
художествена 
ще се състои в събота, на 
6 март. В понеделник, на 
8 март делегация на же- 

ще посети Конфек
ция „Свобода", където ще 
се четат наградени съчи
нения, посветени на праз 
ника на жените. На това 
малко тържество в „Сво
бода” Мария Димитрова 
ще изнесе спомени за сре 
щата си с другаря Тито.

На шести 
Ция на жените ще бъде 
приета

зна-

стието на жената в Наро- 
доосвободителната война, 
както и за техният при
нос в обществено-иконо
мическото изграждане на 
страната ни ще изнесе 
Севда Митова, председа
тел на ОК за обществена 
дейност на жената в Бо 
силеград.

Чествуването на Между 
народния ден на жената, 
8 март, в Босилеградска 
община ще мине в знак 
на 40-годишнината от съз 
даването на Антифашист
кия фронт на жените в 
Югославия, 90-годиштша 
та от рождението на йо- 
сип Броз Тито, в знак на 
всестранна дейност за 
третите по ред делегат
ски избори и пълна пред
конгресна активност.

Според приетата програ 
ма, чествуването ще има 
делови характер и се пре 
движдат редица активно
сти.

ално развитие.
на

ИНТЕНЗИВНА ДЕЙНОСТ 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ

програма
По време на четиригоди 

шната си дейност трите 
съвета на Общинската 
скупщина са провели 21 
съвместно заседание, Съ
ветът на сдружения труд 
13, Съветът на местните 
общности 8, и Обществе
но-политическият съвет 
6 заседания. Съветът на 
местните общности и 
Съветът на сдружения 
труд са провели 14 съв
местни сесии. На всички 
тези заседания и сесия 
са обсъдени около 900 ра 
злични въпроси.

Когато става дума за 
органите и телата на ОС, 
особено място в изпълня
ване на задачите си има

Подобни тържествени 
заседания, с потбрана кул 
турно-забавна 
ще бъдат проведени и в 
районните центрове в об
щината. Естествено, и та
зи година няма да изоста 
нат традиционните срещи 
и посещения на стари и 
болни жени, млади майки 
и на деца без майки, като 
им връчат скромни по
даръци. Група жени ще 
посетят гробове на жени 
— активистки и по тоя 
начин им отдадат почит 
за тяхната дейност в орга 
низацията.

УКРЕПВАТ ОБЩЕСТВЕ
НИТЕ ПОЗИЦИИ НА 
ТРУДЕЩИТЕ И ГРАЖДА 
НИТЕ

ните
програма,

През изтеклите четири 
години Общинската скуп 
щина, нейните органи и 
тела са постигнали забе 
лежителни резултати в ра 
звитието на самоуправите 
дните социалистически и 
делегатски отношения. В е 
дно с това, значителни ре 
зултати са постигнати в 
укрепването на обществе 
ните позиции на труде
щите се във връзка с ре-

Главното тържество ще 
се проведе в Босилеград. 
Именно на 7 март вечер
та, в залата на Културния 
дом ще се проведе тър
жествено събрание, и под 
брана 
програма, 
чението на 8 март и уча-

март делега-

от председателя 
на ОС Борис Борисов. 
Предвиждат се посеще
ния при болни жени, мла
ди майки и друти актив
ности.

културно-забавна 
Доклад за зна-

М. Я. К. Георгиев
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ЗАДАЧИТЕ СИ
СУРДУЛИЦА ■ I

За по-широка информира
ност на делегатската базани командири. В същата 

се посочи, че и занапред 
запасните командири ще 
вземат участие и в тради
ционната Среща на запас 
ните командири от СР 
Сърбия и СР Македония 
на Власина.

За председател на Председателството с 
едногодишен мандат е избран Владимир Мла
денов, а за секретар с двегодишен 
Стоилко Смилков мандат

Колкото повече набли
жават изборите за делега
ти и делегации в Скупщи 
ните обществено-полити
ческите общности и само 
управителните общности 
на интересите, толкова 
повече се разгаря оживе
на обществено-политичес 
ка дейност и в Сурдулиш 
ка община.

Според утвърдената из 
бирателна процедура, те
зи дни, по-точно от 10 фе
вруари до 20 февруари 
приключиха 
дационните събрания по 
местни общности и в ор
ганизациите на сдруже-

ползваха за да се извър
ши критически анализ и 
оценка на досегашното 
действуване на делегат
ските отношения.

— Можем да кажем — 
изтъкна Томислав Марко- 
вич, председател на Об
щинската конференция 
на Социалистическия съ
юз в Сурдулица, че на до 
сега проведените предкан 
дидационни събрания на 
истина са били издигна
ти най-актуалните въпро
си от действуването на 
делегатската система. Из 
насяха се положителните 
резултати и опит, а по
рицаваха слабостите и 
предлагаха решения за 
поемахването им. В Село 
Мачкатица да речем, е 
изнесен показателен при
мер за хубава работа на 
делегациите. Със сговор- 
иа и сплотена работа, жи 
телите на Масурица са 
построили 10 км асфалто 
во шосе. Благодарение ак 
тивността на делегациите 
и делегатите са разреше
ни и редиЦа други нале
жащи въпроси в селото.

През миналата седмица 
в Босилеград се проведе 
отчетж>изборно заседа
ние на Общинската кон
ференция на запасните во

то делегатите обсъдиха 
едногодишната работа на 
Председателството и че
тиригодишната дейност

Накрая бе избран нов 
общински отбор и Пред

ен ни командири, на кое-

Чрез сдружаване 

към по-уснерено 

развитие
предканди-

ния труд.
През миналата седмица 

в Босилеград се проведе 
заседание на председате 
лите на председателства
та на общинските синди
кални съвети в Южномо 
равски регион, същото 
имаше делови характер, а 
бе разисквано за предсто 
ятата дейност на Съюза 
йа синдикатите в 13 об
щини в региона. На засе 
данието присъствуваха и 
Бранимир Живкович, пре 
дседател на Председател- 

Междуобщин-

Основните лостове в из 
бпрателната активност — 
Социалистическият съюз 
и синдикатите разгръщат 

активност,иепресъхваща 
в която дейно са включе
ни и всички останали об
ществено-политически 
ли начело със Съюза на

Делегати и гости на заседанието
си

на Конференцията. На за 
седанието на което присъ 
ствуваха и Тихомир Кръс- 
тич, председател на МОК 
на запасните военни ко
мандири и Милорад Ми- 
юшкович, секретар на 
тази организация бе из 
тъкнато, че запасните во
енни командири в Боси 
леградска община успе 
шно изпълняват поставени 
те задачи.____ ___ ____

отседателство с мандат 
четири години. За 
седател с 
мандат е избран 
мир Младенов, а за секре 
тар с мандат 
дини Стоилко Смилков.

комунистите.пред-
едногодишен 

Влади ЛИПСВАТ ПОВРАТНИ 
ИНФОРМАЦИИ

от две го Но на много предкан- 
предкандидационните дидационни събрания се 

чуха и редица забележки 
във връзка с работата на 
делегатите и делегациите 
— споделя Маркович. Ка
то основна слабост се 
изтъкваше недостатъчно
то информиране на деле
гатската база за съдбата 
на предложенията й- Има 
и случаи на недостатъчно 
допитване с базата от 
стпана на делегатите.

Искам да изтъкна и то
ва, че присъствието на 
предкандидационните съ 
брания бе масово и че 
трудещите се и граждани 
те взимаха дейно участие 
в разискванията — под
черта Маркович.

Както беше и предвиде-
ството на но.

събрания предимно се из-ския синдикален съвет и 
Богдан Трифунич член на 
Председателството.

С обществено-икономи 
както и

М. Я.

ДЕЛЕГАТСКИ СПРАВОЧНИК
ческото развитие, 
с възможностите и раз 
войните планове и програ 
ми на Босилеградска об
щина до края на настоя
щия средносрочен период 
пписъствуващите 
Пенко Найденов предсе
дател ка Общинския син- 

съвет в Босиле-

Кой има право да избира 

и бъде илбран
Говорейки за досегашна 
та дейност на организаци 
ята Иван Андонов изтък
на, че запасните 
командири 
ли с висока 
в създаването на нови -по 
стижеиия в областта на 
всенародната отбрана, за 
по-нататъшното развитие 
на братството и единство 
то и укрепването на зад 
ружността на нашите 
роди и народности.

военни 
са действува 

отговорност
запозна

Правото да избират и 
да бъдат избрани- за чле
нове на делегации, и за де 
легати в местните общно
сти имат всички трудови 
хора и граждани с навър
шени 18 години живот, а 
които постоянно са наета 
пени на територията на 
местната общност.

Правото да избира и 
да бъде избран в делега
цията, на сдружения труд 
имат

дикален 
град, който между друго 
изтъкна, че 
развитие на общината до 

дължи 
и обще-

досегашното всички работници в 
организацияосновната 

на сдружения труд и тру
довата общност, без ог-

голяма степен се 
на задружността 
ствената солидарност.

Взимайки участие в раз 
говора председателят на 
Междуобщинския синди
кален съвет Бранимир 
Живкович каза че синди 
калните организации в ор 

' ганизациите на сдруже- 
труд трябва да насо 

си към

па
лед на възраст.

През изминалите чети
ри години значителни ре 
зултати са постигнати във 
военно и идейио-полити- 

обучение на воен-

единстве- 
но се предвиждат за ръко 
водители, които 
Конституцията и 
(преди всичко според

сдружения труд) 
не могат да бъдат изби
рани за членове на работ
ническия съвет или съот
ветен орган на управле
ние.

Ограничения ДА СЕ ИЗБИРАТ 
НАЙ-ДОБРИТЕДелегацията образуват 

и онези заети, които по
стоянно работят в частна 
своя колектив и извън не
говото седалище. Обаче 
за онези работници, кои
то временно работят на 
някой строеж в страната 
(отсъстващи на деня 
изборите от мястото, къ- 
дето е седалището на те
хния колектив) ще бъде 

избирателна

според
закона Като се изхожда от 

приетата избирателна про 
грама и правилата за про 
веждане на изборите за 
делегати и делегации — 
в третите по ред избори 
трябва да бъдат избрани 
най-проявени и най-дейни 
граждани и трудещи се, 
засвидетелствувани Г 
ци за внедряване и раз
витие на социалистичес
кото самоуправление у 
нас.

За-ческо
ните запасни командири. 
Имайки предвид 
нието на тази

кома зазначения
чават дейността 
по-нататъшното

действуване за сдру 
със стопански по-

организа- 
отбрамителната смдоговаря цня в

стема на страната ни, в 
обучението, чрез 
пи форми са 
всички запасни команди-

не и наразличжаване 
укрепнали организации на 
сдружения труд. За тази 

и занапред са неоо-

включени
бор-

в СРцел
ходими съвместни

особено с представи 
Регионалната и 

стопап-

ри. В това отношение от 
особено значение е сътру

От тази година 
Сърбия например за 
попе
стта на образованието мо
гат да бъдет избирани и 
петнадесетгодишни 
ници и студенти, 
гат да бъдат избирани са
мо за членове на делега
ции, но не и за делегати. 
Това право имат и млади 
те селскостопански 
изводители, с навършени 
петнадесет години.

заседа- определеиа 
колегия в мястото, където 
се намират в момента.

чле
на делегации в обла-пия,

тели от
Републиканската 
ска камари.

Разисквайки за делегат 
избори Богдан. Iри- 

че Сл>ю-

дничеството между орга
низацията и ЮНА. Освен В Сурдулишка община, 

според хода на изборната 
дейност тези изисквания 
сигурно ще бъдат осъще
ствени, защото всички об
ществено-политически 
ли, начело със Съюза на 

и комунистите дейно и по
следователно работят в 
изпълнението на тази кру- 

I щейно-полнтическа

М. А.

дейни и в об Всяка основна самоуп- 
организация

това те са
ществено-политическия

почти всички са
жи уче- 

Те мо-
равителна 
или общност е длъжна да 
има списък на избирате
лите. В списъка се внасят 
всички трудови хора 
граждани, които имат из 
бирателно право в 
организация 
мост.

ските
фунич изтъкна,

на синдикатите, като 
изборната деи 

в организациите на 
труд трябва да 

демокра- 
при предлагането

на кан

вот —
включени в различни ор
гани и тела на 
но-политическите

си-ЗЪТ 
насител на обществе-

органи 
зации, делегациите и пр.

пост
сдружения 
обезпечи пълна тази 

или общ-
про-На заседанието бе прие 

програма за работа 
ОК на запасните воен-

пна
задача.

тичиост
и утвърждаването
дидатите. та и

М. Я. на
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„КОМУНАЛАЦ” В БАБУШНИЦА

С ХУБАВИ УСПЕХИ
в същите ще вложи 200 
милиона динара). В ново 
построени улици в Баоуш 

•1е бъде прокарана

150-те работ-* През настоящата година
цонастоящем работят в тазиколкотоници, са запланували да

шестият общ доход от 56 700 000 динара * С 
откриването на фабриката за производство на 

която ще бъдат вложени

осъ- ница
водопроводна и канализа 
ционна мрежа от по 
1000 м., а проектосметка-

3 500 000 ди

трудова организация

глинени изделия, в 
160 милиона динара, доходът многократно щ та възлиза на 

нара.- се увеличи
са от РАБОТАТА ЗА ОЩЕ 100 

РАБОТНИКА
труда и за резерви

1 900 000 динара.Трудовата организация 
„Комуналац'' в Бабушии- делили
ца не е само комунална 
организация. От комунал- 

дейиости тук оста- 
само водопроводът

наПостановлението 
подем )» производство 

орга
СЪЩЕСТВУВАТ УСЛО
ВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПЛАНА

ните 
маха
и канализацията. В рамки 
те й обаче все повече из- 

трудова

нов
то в тази стопанска 
иизация ще бъде открива 
нето на фабриката за про 
изводство на глинени

Кожара „Братство“: Постигнатите 

резултати - база за още 

по-високи постижения
Колкото и да са згга 

миналогодишни 
резултати 

за по-нататъшна дейност, 
път.

силнараства
единица, занимаваща се 

строителна дейност.
От юни т.г. тя ще поеме

с от- те вече са извървян 
новострое- Стремейки се винаги

чителни ' из
те стопански видовесъс делия (различни 

тухли). С откриването й 
ще бъдат заети още 100 
нови работници, което за 

особено

още една задача — 
крггването на 

■ щата фабрика за произ 
водство на глинени изде 
лия тя Ще стане една от 
стопанските организации 
с постоянен възход..

по
* Благодарение на интеграцията с „Кожа- 

текст" от Сплит осигурена е стабилност на 
производството и пласмента * Предстои ре
конструкция и модернизация на производство
то, което ще допринесе за нарастване обема и 
качеството на продукцията — изтъкна дирек
торът на тази ООСТ Добривое Димитров

трулинията на прогреса,
обшествено- общината има 

значение.дещите сс и 
политическите и самоуп-
равнтелни сили са си по 
ставили чел: през насто
ящата година да осъщест 

общ доход от 56 700 
000 динара,

” 22 680 000, а чистият до
ход да възлезне на 16 444 
000 динара. Как това да 
се осъществи?

— Имаме всички усло-

Във фабриката, 
ключ към прелома в ра 
ботата на организацията, 
ше бъдат изразходвани 
160 милиона динара. Ос
вен средствата ‘ от фонда 
за по-ускорено развитие 
на икономически изоста
налите краища и банко
ви кредити, организацията 
ще участвува и със соб
ствени средства.

— През първата година 
след пускането на фабри 
ката ще осъществим общ 
доход от 17 милиона ди- * 
нара. Целокупните капи
таловложения ще възвър
нем в срок от осем годи
ни. За тази високо поста 
вена обществена цел има 
ме всички условия: суро
вината (земята) е непос
редствено до фабриката, 
резерви има достатъчно, 
а пазара е вече осигурен. 
Това още повече ако се

този

годинаПрез миналата 
трудещите се в трите тру 

единици („Високогра 
„Механизация"

вятстои в подменянето на из 
носените машини, както 
и подобряване на хигиени 
чно-техническите условия 
на работа. Тази рекон
струкция е влезла и в про 
грамата при обединяване
то ни с „Кожатекст" от

Изтеклата 1981 година в 
отношение е

доход от
дови 
дия",
„Водовод и канализация") 

общ до- 
47 400 000 динара, 

17 600 000 и 
14 100 000

стопанско
една от сравнително 
резултатните години. Фи 

обем по отно-

по-

зическият 
шение. на са осъществили 

ход от 
доход от 
чист доход от 
динара. За разширение 
материалната основа на

предишната 
(1980) година е преизпъл- 

18 на сто, а по от-нен с
ношенйе на плана с 16 на 
сто. Общо са произведе 
ни 186 хиляди квадратни 

финно обработена

вия за изпълнение на 
плана — казва Йосиф Але 
ксандров, директор «а ор 
ганизацията, като добавя 
че никакви субективни 
слабости не можат да им 
попречат в изпълнението 
на задачата. Понастоящем 
строителите от тази орга 
низация изграждат сгра
да за нуждите на средно 
то образование, здравна 
станция в Звонци, а в 
приключителен етап са 
строително-занаятчийски 
те работи на новострое- 
щата фабрика. Тази орга 
низация ще бъде инвести 
тор на жилищна сграда 
в Бабушница, а жилища 
сетне ще продава на за
интересовани лица и ор
ганизации, (ще бъдат из 
градени 24 едностайни и 
двустайни апартаменти и

Сплит — заяви накрая ди 
ректорът Добривое Дими
тров. на

Ст. Н.метра
кожа, рекордно производ 

на съство в историята 
ществуване на 
панска организация.

И другите 
сочат високи

Стопански новинитази сто
През миналата седмица се състоя канди- 

дационно събрание на трудещите се в Горска- 
Босилеград, на което бяха утвър-

показатели
стопански 

Общият до- 
по-висок с 30 на сто

та секция впредложенията на кандидати за членове 
на работническия съвет и на останалите само- 
управителни органи. Също така бяха утвърде- 

предложения на кандидати за членове 
на работническия съвет на Горското хазяй- 
ство във Враня, в чийто състав работи и Гор
ската секция в Босилеград.

Работническият съвет на тази организация 
ще наброява 9 члена. В централния работни
чески съвет Горската секция ще има четирма

постижения- дениход е
и е достигнал абсолютна 
сума от 45,5 милиона ди
нара, което представлява 
увеличение от 24 на сто в 
сравнение с предишната 
(1980) година. Чистият до 
ход пък възлиза на 21,2 
милиона динара и е 
висок с 23 на сто.

— Трябва да изтъкна, 
че остатък — дохода е са 
мо с 6 на сто по-голями 
възлиза на сума от 5,5 ми 

Миналата

ни и

по-
има предвид, че това ще 
бъде единствена фабрикапредставители. **
на територията на Бабуш 
нишка, Белопаланашка, 
Пиротска и Димитровгра ’ 
дека общини 
Александров.

ООСТ „5 СЕПТЕМБАР" от Сурдулица, сто
панисваща в рамките на заводите „Дървена 
застава" от Крагуевац, през изтеклата година 
произведе 506 000 микромотори 
програмата на „Застава". С плана за тази го
дина се предвижда производството на 644 160 
микромотори. Инак тази сурдулишка ООСТ 
успешно сътрудничи със Съветската 
билна промишленост в Толяти. През изтеклата 
година са изнесени 117 000 микромотори „13 
ГМ", а за . тази година са запланувани 110 000 
от тези мотори.

лиона динара, 
година съзнателно отдели 
хме повече оредства за ли 
чии доходи, така че сред-

за возила от казва

В. Б.■ният личен доход достиг- 
сума от 7055 динара, 

което е с 32 на сто пове
че от предишната — 
година. Основният ни 
стремеж е материално да 
заинтересуваме работни 
ците за по-голяма и по-ка 
чествена продукция, а с • 
низки лични доходи, как- 
вито бяха нашите до ми
налата година, следва ли-, 

се постигне

автомо-на
1980 т

*
В началото на февруари в цеха на „Коща- 

на" в Сурдулица започна шестмесечен курс 
за преквалифициране на работници. Около 
25 работника след този курс ще получат вто
ра степен професионална подготовка и по-от
говорни работни места. Теоретичните знания 
курсистите получават в Образователния цен
тър „Йосип Броз Тито", а практическото обу
чение се провежда в производствения цех. Все
ки курсист, който с успех завърши този курс 
ще обедини труда си с обувната фабрика „Ко- 
щана" във Враня-

* Ш*можеше да 
това. В тази насока и та- ;

полагамези година ще 
усилия да подобрим мате
риалното положение .на 
около 150 души, заети в 
„Братство" — изтъкна ди 
ректорът Добривое Дими 
тров.

Ш
(С. М.) Новостроящата се фабри ка за 

в Бабушница
глинени изделия

Т,я главно ще. се съ
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Брой 1301 
Година XXXVIII 

26 февруари 1982 
Белград

Политика без алтернатива
к артината на света в настоящия мо

мент изобщо не е розова. В послед- 
този век

ха решаването почти на всички междуна
родни проблеми. Най-пресен пример за то
ва е Мадридската конференция за европей
ската сигурност и сътрудничество. Ето за
що, двата вероятно най-важни най-съдбоно- 
сни въпроса на това наше неспокойно вре
ме — са разоръжаването и надминаването 
на съществуващите военно-политически бло
кове. Студената война, не донесе нито мо
же да донесе на своите заговорници нито 
победа нито съществена промяна по отно
шение на силата им. Напротив, всекиднев
но се потвърждава, че политиката на фрон
тална конфронтация не може да оцелее, а 
че пряка необходимост е: да се разговаря, 
преговаря- С други думи, абсолютно е имал 
право Едвард Кардел, когато написа — све- 
тът няма да се промени с разпускането на 
блоковете, но блоковете ще изчезнат с из
менението на света.

А предвестник на това изменение, без 
съмнение, е политиката и движението на 
необвързаността. Следователно, необвърза
ната политика «е е случайно явелние, ни
то плод на субективни комбинации, но ре
зултат на развитието на международните 
отношения и те ще останат като важен фа
ктор и делотворна сила все докато не се 
осъществят целите на тази политика — из
граждане на нова система на международ
ните отношения, която отговаря на интере
сите на целокупната международна общ
ност.

тво, които все повече се пренасят и в райо- 
нитена необвързания свят, правят още по
вече спешна необходимостта за събиране на 
необвързаните страни на най-високо равни
ще. Това е причината, че ние придаваме та
ка голямо значение на предстоящата конфе
ренция на необвързаните, която ще се със
тои тази есен в Багдад.

На необвързаните, очевидно, е необхо
дим успех на тази среща, между другото 
и затова, че в самото движение има разли
ки, поляризации дори и конфликти. Затова 
е и важно пак да се подчертае, че актив
ната миролюбива коегзистенция не значи : 
само пасивно успоредно съществувание на 
две страни, но и развитие на сътрудниче
ство, което има двустранна полза, което ме
жду страните създава определена взаимо
зависимост и ги тласка към издигане на 
миролюбивите отношения. Това е нейното 
съществено определение. Защото, ако не би 
имало сътрудничество, и коегзистенцията 
не би била възможна, защото липсата на 
връзки и взаимни интереси нужно би во
дила страните към задълбочаване на съще
ствуващите разлики, към засилване на не
доверието и изостряване на антагонизмите.

Ясно е, че приемането на коегзистен
цията като единствена алтернатива на све
товната война и общото унищожение не 
значи отказване от борбата за социализъм 
в света. Напротив — това трябва постоянно 
да се подчертава — само мирът дава възмо
жност за по-бързото узряване на обществе
ните процеси в оделни страни и създаване 
на мощни движения за обществено прео
бразование. Фронтът на борбата за необ
вързаността, абсолютно сигурно, същевре
менно е и съществен фактор на фронта в 
борбата за социализъм. Повоенният .опит ни 
показа, че тъкмо в периода, когато светът 
бе във военно състояние и покрай това че 
имаше различни местни конфликти и воен
ни интервенции, по-бързо узряваше проце
сът на деколонизацията и еманципацията 
на народите, както и процесът на вътреш
ното преобразование в много страни, които 
все повече търсят нови пътища на обще
ственото си развитие.

ните две десетилетия на 
светът влезе изпълнен с разнообраз- 

и дълбоки противоречия, най-често с 
обективен хараткер, които 
рическото наследство на днешните поколе
ния.

ни
са част от исто-

Доката върху крилете на военния вихър 
и първите следвоенни години 
антиколониалната революция на народите, 
донасяйки със себе си освобождение и на
ционална еманципация и извеждайки на 
световната политическа арена многобройни 
новоосвободени държави, от друга страна 
през четиридесетите и петдесетите години 
се раждаха нови антагонизми с глобален ха
рактер, изразени във формирането на бло
кове и тежнението към нови деления на

възникваше

света.
Тази блокова делба днес, без съмнение, 

е най-опасната заплаха за мир. И най-голя- 
мата бариера за установяване на нови, рав
ноправни, международни политически и ико 
номически отношения- Отношения, които не 
би почивали върху хегемонията, но върху 
равноправието, не върху изключителности- 
те, но върху активната миролюбива коег
зистенция.

Блоковете, очевидно, не са само воен
но-политически организации, които със сво
ята вътрешна логика налагат политика от 
позициите на силата, но все повече зявая- 
ват и тенденцията да се развиват в затво-

Те довеждат
„В нашите отношения с всички страни 

ние изхождаме от убеждението си, че дву
странно полезното и всестранно сътрудни
чество може успешно да се развива върху 
принципите на взаимно уважаване и равно
правие” — заяви неотдавна в Съюзната 
скупщина Йосип Върховен. Различията в 
становищата и политиката на отделни стра
ни ние не взимаме като пречка за разви
тието на добри и нормални отношения, ако 
тези отношения се изграждат върху пълно
то уважаване на принципите на активната 
миролюбива коегзистенция, която в съвре
менния свят става единствената възможна 
основа да оцелее човечеството.

Абсолютно е ясно, че ускореното и дъл
бокото изостряване на отношенията в све
та й засилването на блоковото съперничес-

рени икономически системи, 
до по-ускорена надпревара във въоръжава- 

до конфронтация с глобален
подчинят на себе си всич-

харак-нето,
тер, те искат да 
ки останали събития в света и всички об
ласти на международния живот, с разши
ряване на сферите на влияние. Постоянната 
нестабилност на света и общото изостряне 
на международните отношения са последи
ца на тази политика.

Блоковете са заслепени от своето деле
ние на света и постоянната игра в между
народното съперничество. Протагонистите 
на тази политика искат да консервират съ
ществуващото състояние на нещата в меж
дународните отношения-

С взаимната си надпревара, те блокира- Перо Ракочевич

Само комисиите в Ниш и Бела 
паланка предложиха преки про
изводители. Такова е и положе
нието със секретарите на коми
тетите. Работници са предложени 
в Бабушница и Куршумлия. За 
„пръв човек” на общинската ор
ганизация е предложен' само един 
боец, в Мерошина, а нито една 
жена не е евидентирана за въз
можен председател на ОК!

ИЗБОРИТЕ В СКВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ
обши-В-ьв всички петнадесет 

ни п Нишки регион кадровите ко 
мисии1 на общинските конферен-

кционерКиИи°членовеМна общински

низации.

Много
имена

нови
Добре е, обаче, че освен в 

избира Прокупие, между предложените 
председатели нито един не се из
бира два пъти поред.

на от броя, който ше се 
за членовете на комитета. Така, 
например, в Ниш е предложено 
списъкът за членовете на Общин-

вече сега може да се очак
ва, че много от списъците ще 

претърпят промени след разисква 
нията в първичните организации. 
Очевидно е, впрочем, чс за функ
ционери и членове в органите в 
общините има малко предложени 
млади, жени и бойци. Дори и по- 
малко от мястото им в структу- 

на членовете. От друга стра

нни

Според предишния ™кандидат за„която и д 
е функция или за ^йто инД мо_

тел ни я бюлетин „елена свет-

Такава процедура, в пре-Дш^^
рябиаЯочевщшата демократизация
на кадровата политика в ОК.

Макар че е вглеждат ^лас“ 
говори как ше изглежд ^ ;)асе. 
подавателните бюлет ко„ферен- 
данията на изоорми

ския комитет да бъде разширен 
дори с 29 кандидати.

Разбира се. никой тук не ми
сли, че кадровите комйси са 
идеално завършили своята рабо
та. и затова трябва да се очак- 

първичннте организации

то един

Успоредно.с листите за об
щински комитети и председател
ства кадровите комисии съчини
ха и предложения за функционе
ри в общинските организации. И 
за тях се разисква в първичните 
организации.

рата
на. дава се оценка, че е добре, 
дето в тези списъци има пай-ве- 
че работници и селскостопански

ва, от
да стигнат „поправки”. Но. мно
го е важно, че цялата процедура 
е проведена демократически и че 

общинската пар-производители и че има почти 
три четвърти нови имена.

всеки член на 
тпйпа организация има 

Обаче, очевидно е. чс има пост, съгласно 
малко работници между канди- се мнението 
датите за председатели на ОК, дат.

възмож-
с Устава, да изне-Няколко общински комитети 

па гласоподавателните бю си за всеки канди-решиха
лепиш да се намерят повече име-



2 Комунист
КИ и СМИСЪЛ за препознаване на

тика“1!» Дсе СзачитаК1становише'Ю, своите исторически интереси и 
™КтаовТвСс1 п3^ вътрешни ра- роля. да « Р--™ -асо^ съ-
боти па тази страна. пас дори и ла й се накърни вя-

рата в социализъм.

Възгледи и мнения

В Полша в 

възможно само 

полско решение

ПРАВОТО НА СОБСТВЕНА 
ОЦЕНКА БЕЗ РЕЦЕПТИ ОТ СТРАНИ

Когато става дума за събития- . гтпани не може да
Полша отделно е разбирае- Ни“ „ Пплше се Гстиг- и основателна извънредно твърди, че в Полше се с ст

голямата заинтересованост на нало и д°5ам- МОже ’
всички социалистически страни такова положение не 
(и на блоковите и на извънбло- да се прнебрегне, че последнИя 
кппитр1 кя1кто и на работничес- можно, ако макар и в последния 
ки движения и социалистически момент, не рогдед"| "а щ^р^и 
сили в света. Именно, събитията истина в очи кп което
в Полша могат да бъдат от голя- решителен обрат т

тази води към това.

та в
ма

ни

мо значение, не само за 
страна и нейните съюзници, 
и за общото дело на работничес
ките движени^ и социализма в жение, иил
света. Затова никой не може да «здад^ шла и=ед°=тдтъпч0нлитичес
студаш индиферентно маблю- ка ориентация, в състояние ... 
пттелм Те не само че трябва да само със смелата си визия 

и ™ат собствени одаи ш но -гояб- насочи погледа на работническа 
И 1 “ ™ опов стТ пшежс това та класа и трудовите хора към

е обезателна част' от гехиата автентичните стойности на соци- 
идейно полигоческа активност в ализма, но със св°ята политиче- 

„ борбата за укрепваме на своите ска програма да им трасира ъ я 
за сили и социализма. Разбира се в това направление, а с рещи- 

не е задължително техните оцеи- телна и последователна акция и 
ки да бъдат винаги докрай точ- ; по 'мзя път и да
ни, относно, политически добре ги поведе по сеое ои, нищо дооро 
изградени и целесъобразни. Мо- не може да се очаква. Във всеки 
гат и те да бъдат подложени на случай, единствен и същински из

ход може да бъде само на лини- 
ва дума за автентични и силни ята на пълна суверенност и не 
работнически движения и партии зависимост на полския народ и • 
— недопустимо е да им се при- на такова социалистическо ус- 

липсата на добро намере- тройство в което работническата
класа и останалите трудови хора, 
във формите на своето икономи
ческо, обществено и политическо

но Стигне ли се до такова поло- 
когато не се намери и 

ясна
не
да

КИРО ХАДЖИВАСИЛЕВ на каквато 
да е промяна в положението

Вече една година и половина силата на блоковете и каквото и 
вниманието на световната обше- Да е нарушаване на баланса иа 
ственост до голяма степен е при- блоковите сили, от друга страна 
ковано за събитията в Полша. Въ се експлоатират принципите 
прки че и в много други облас- човешките права и своооди, ма- 
ти на нашата планета стават, по- каР че някои от тези мними защитници на тези рпинципи кога

то им дотрябва прилагат и най-

недопуст! шостта

някъде и много по-жестоки и по 
много показатели по-опасни съ
бития, събитията в Полша все пак груби облици на намеса в чужди 
се преживяват като събития от вътрешни работи, като при това 
голямо значение за съдбата на си служат и с безразборно погаз- 
света. Причините за това са мно ване на човешките права и свобо

ди. Истинският политически сми 
съл ла тази блокова мимикрия 

е трябва да се търси във факта, че 
по и едната и другата страна имат 

положение своя замисъл и становище, как- 
чувствител- во полският народ трябва да пра 

ви, какво смее. а какво не смее, 
светов- какво може. а какво не може 

да му се позволи. Ако това бяха 
само замисли и становища, «яма 
да е толкова страшно, но зад 
тях стоят импозантни сили, раз
движват се всички сили и възмо 
жности за ефективно влияние 
върху събитията в Полша.

критика, но поне когато ста-

гократни.
писва
ние. Никой не може да им от
рече, че се инспирират и моти
вират от изключителната грижа 
за съдбата ла социализма, никой действуване, да бъдат решителе- 
не може да им разделя лекции ни фактори и субекти на полско 
за общите интереси на социализ- то общество и неговото разви- 
ма. тие, свободни създатели «а спе

цифичните полски облици иа со-

На първо място безспорно 
фактът, че Полша, която и 
геополитическото си 
представлява твърде 
но място, сега стана и опасно ог 
нище, което застрашава 
ния мир.

Обаче от това никак не може 
да се извади заключение, че въ
трешните обществени вълнения в 
отделни страни сами по себе си 

за све-

Всеки може да опорочи, чуж- циализма. 
ди мнения и оценки, и затова в 
момента на нови изострени по
лемики между социалистически 
оили безсъмнено е добре да се 
пристъпи към откровена, констру ша в този момент не може да 
ктивна и достойнствена критика раздава рецепти, което би било 
за съществените и спорните въ- добре, а не би смеяло да се пра- 
проси на съвременната борба за ви, което за полския народ в те- 
социализъм. Това разбира се ще зи условия би било добре, а кое- 
бъде от полза за тази борба, но то не е. Всъщност, засега

но може и да има лесно и бла 
за гоприятно решение, в случай, че 

положението наистина 
в момента, може само да избира 

всички измежду две неволи, 
а това

Обаче, в момента положение
то е изключително трудно и сло
жно и затова никой извън Пол-опасност

товния мир. Ако бихме вярвали
в това, бихме считали, че война Разбира се, принципът за не- 
та е неизбежна, защото дълбоки намеса отвън изобщо не подраз- 
те обществени промени, револю бира иск за някаква незаинтере- 
ционните процеси и различните сованост и индиферентност на 
вълнения са и още дълго време други страни и обществени сили 
ще бъдат закономерна характе- към тези събития и възможните
ристика и потребност на много изходи. В света на растяща и разисквания изискват го-
страни. И за тези страни и за все по-задълбочена обективна товност на всички участници 
света, няма нищо по-добро от взаимозависимост на народите и смело съобразяване с всички ре- 
принципа за ненамеса на външни страните, такава незаинтересова- левантни факти, за толерантност 
сили в техните вътрешни съби- ност Фактически е невъзможна. и коректно изнасяне на
тия. Ни полските, ни чии и да Това се отнася до всички страни, становища и аргументи, .. -----
е други вътрешни работи, сами а още повече до онези, които за- 'не изключва идейна конфронта- По кой начин и с кои сред
но себе си не застрашават и не едно с Полша се намират в един ЦИя- па Д°РИ и борба, ако за то- °тва може да се тръгне 
могат да застрашат световния и военно-политически блок. ва съществува потребност, 
мир, ако действително останат Но нито техната отделна заин- Разясняване и разрешаване 
само вътрешна работа. Опасност- тересованост, нито изтъкването споровете и за усъвършенствува- 
та идва от външни намеси в те- на проблемите на блоковото рав не общото дело на социализ- 
зи събития, а особено от намеса
та на двете велики сили.

представляват

труд-

е такова.

към съ-
за шествения изход — е въпрос на 
на които и полските сили не са в 

състояние да дадат отговор, но 
още по-малко могат други. Кои

новесие, не смее да получи сми ма- ходове са били на линията
съл на каквото и да е огранича- п Действителното търсене на съще-

„ _ ване на полската работническа с такива мисли и мотиви ствени решения, а кои са отдале-
Но в света, в който живеем, класа и полския народ да потър- стоим с широко отворени очи чавали от тях затруднявали

като имаме предвид реалностите, сят и намерят собствени и най- пр5д събитията преди всичко в ложението и изотппаяягт хтт*
пред които не трябва да се за- добри решения за проблемите, собствения си дом, но и нашир та— най-добре ше се пи™ ™ 
тварят очи, излиза, че тази не- пред които се намират въз ос- п0 света' па и в Полша. Жела- бъдещите изходи Единст^нп » 

е илюзия и пусто нова на пълната си сувереност. нието ни е възможно по-добре да сигурно за сега за съжгшДше тя
желание, особено ако става дума Защото поправо тези решения се Разясни онова, което се случ- кива решения 'нитп '
ештРа*шиКт1™Се намира в или ше бъдат действително пол- вав социалистическите страни, нито се предчувствуватединия или другия военно-поли- ски, или изобщо няма да има какви са техните — някъде по- увегвуват.
тяЧппо?, бЛОК' Когато обществени решения. Ни в този сл^ай не малки. ДРУгаде по-големи драми Част
те процеси в която и да е стра- може да се гарантира, че те ше а понякъде и дълбоки
^лооТанат полесражение на бло- бъдат най-добри, но ако не са как да се преодоляват
?? ,„?„адПревара’ това е сеРпоз- полски, предварително е сигур- откР“ят на социализма
ТЯ не ?,я»,а„„МИРа' НО "Р"4™3- но' че това ше бъдат никакви ки П°-Успешни пътища,
но в я® ва“ира в тези процеси, решения, а извор на нови, още
в° в ол°ко®ото разделение, сле- по-тежки и дълбоки кризи непота и борба. Ако не съществу- само за Полий. 
ваха тези причини относно ако 
всички страни, при пълна сувере 
ност и равноправие, " 
свободно и самостоятелно 
чки въпроси на 
външната

на

по-

виждат,

от изложението. на заседа
нието на СЪЮзния съвет на Съюз 
ната скупщина от 
1982 година

трагедии, 
и да се 
по-широ- Ю февруари

Когато една практика, от име- 
социализма, с десетилетна

нитеПРж™анУиВаиИЗВъН ™нтел- 
ииге желани* и тежнения пъчялп
жности и способности на р!бп? 
ническата класа извън „ раоот

страните от против „Г ав!™-"™

не само че не би пр^= Ни^Г' от^е ™ 
заплаха за мира ноДправото да бъдат заинтересовани ^Ия* когато при това, такапя 
шават много по-лесно Шбър:т Ри И Да изнасят свои мнения по по Рра^™ва упорито се представя
благополучно, а с това чгге^е вод полската криза, но това е да™ единявена истинска соция?
ва и принос’ за стабилизация-п едно’ а съвсем друго са иконо- дистическа, не може да се учи
на мира. ацияга мическите санкции или „напът- два’ че Тя може големи части"

ствията какво полските сили от дрри и мнозинството от тоупппи’
«осно опълномощените полски ор *в маси да хвърли във вира ,!1"
гани смеят, а какво не смеят да “пасни идеини конфузии Отпи?
правят. Всеки може да има и да па до те»ште дезориентагш?, '
изнесе критическо мнение във ??М<т>аЛИЗации само е една кти
връзка с всичко, което'се случ- ка' Това е основата върху кояго
ва в отделна страна, па и в Пол- работническата класа т*. °
Ша, но принципът за ненамеса кар и за кратко, да загуби

то на

Следователно,
намеса дори и на полските 

по вси- зници, това още повече 
и ся до останалите страни такива въ- оено за

ако се търси не- 
съю- се отна-

решаваха
вътрешнатаполитика, 

трешни кризи в отделни 
без оглед колко са

БЛОКОВА МИМИКРИЯ
Обаче в

ности на остра блокова надпре
вара от една страна се изтъква

съществуващите реал-

мер-
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ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР

НОВ „ГОРЕЩ“ ВЪПРОС 

ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ
ДУШАН ДОЗЕТ п

военнополитическо оправдание се наме- ограничената ядрена война — война евро- 
Жестоките блокови сблъсквани^ ня мя обичая, в изтъкването на постиг- пейска, средноисточна или някоя трета вън

дридската конференция за европейската си- в^^п™^СТВ° На СССР В« химическото от териториите на блоковете. Следователно,
гурност и сътрудничество пткпивят „ ___ ъоръжване, а този път и в обвиненията за концепцията за ограничена ядрена война не
-—-според пХн? "™ния блок", че бойни отро- е фикция. Същата, вероятно, е залегнала в
те „горещи" въпроси на БИ Унотребил в Кампучия и Афганистан, ко- оперативните планове, а за да може да бъ-
Първият „горещ" въпрос бе Полиня втп- другата стРана категоричноопороверга- де осъществена, трябва да има при ръка 
рият — химическото тгжнР Ги г а °" В1' вРъЩаики се на предишните, а доказани, всички съответни средства. Производството 
предвиждаше че втппог^т яя п^т^Н° С6 обвин^?1ад' че точно САЩ са виновник за на всички съответни материални средства в 
доминира и ' това сеРпоткт.ппи ЯШЗ ще Уп°тРеба на това оръжие във Виетнам. рамките на приетата концепция става дело
мическото опъжне нстлляттт*» 1?Д ' Н° За ХИ" Подобно както и във всички други слу- на професионалната технология, а стратеги-
може да отоови т/хя н* г. ризнаци' че то чаи» в които се търсят елементи на нару- ческо и военно-политическо значение 
Сътрудничеството «о ^ споразумяването и шеното военно блоково равновесие и в то- преди всичка, самата концепция за ограни- 
се случи и може тто ^ онФеРенцияТа- Това зи случай доказателствата не действуват чената война. Затова намясто е да се по- 
ставлстня тчяттоаая че не пред- убедително. Поради простата причина че и сочат огромните опасности, които концеп-
облагтя блоковото и,,,?13, Защото, щом пре- едната и другата страна имат застрашител- цията за ограничената ядрена война пред
ох „г Рение конференцията но количество химическо оръжие. Според ставлява за сигурността на жизнените све-
тво в нягтлоттг и СъТРУДНичес- някои оценки една четвърта част от боеви- товни региони като възможни поприща на
пявттття-гя е я меНт Да се използува за те комплети на артилерийното оръжие е за- такава война, а с крайните последствия и 
разплата с главния противник, и то предим- редена с химически материи. за целия свят.
рр5 военното поле, ^трудно и можеше да Причините за обяснение на новата ру- С оглед на сегашната тревожна обста- 
кото™ "1Х>РеЩият въпрос за химичес- нда на химическото въоръжаване трябва да новка в света, тези последици трябва да 

ръжие. ^ се намират на някоя друга страна. Покрай отворят очите на всички, които утре мо-
началото на февруари Рейгън беведо- общото направление към изостряне и над- же да се озоват в региона на ограничената 

мил Конгреса за повторно започване на превара във въоръжаването, което не може война. Защото, тази война и не може да се 
производство на химическо оръжие от но- Да остави на периферията нито един вид води ако в региона предварително не са 
ви смъртоносни видове, които според него, моделно оръжие, специално внимание прив- натурапани съответните средства или сили 
станали много важни за отбранителните ин- лича фактът, че химическото оръжие е он- или ако на бърза ръка в него не може да 
тереси на САЩ. В новия американски вое- зи вид от мощните средства които причи- се прехвърлят. Затова след решението за 
нен проектобюджет, който за пръв път след няват масови загуби на живата сила, а ос- производство на оръжие, второто по значе- 
виетнамската война надминава сумата от тавят пощадени материалните средства и ние решение е решението за натрупване на 
250 милиарда долара, за водене на химичес- обектите на инфраструктурата. Очебиеща е оръжието. Съюзническите и много други 
ка война се предваждат дори 700 милиона подобността на ефектите от действието на страни в това отношение имат голяма от-

неутронната бомба и химическото оръжие, говорност. 
а същият вид действие има и бактериоло- 

Нов тип химическо оръжие е така нар. гическото и геофизическото оръжие, 
бинарно оръжие, което се състои от
два компонента. Последните са съхраня- то ще дойде на дневен ред. 
ват отделно и все докато са отделени не

има

долара.
Конференцията в Мадрид бе удобен мо- 

пък мент необвързаните и неутралните европей 
може би е само въпрос на времето кога и ски държави отново да потвърдят своята ре

шителност и когато се касае за химическо
то оръжие. Необвързаните страни са и ини 

Химическото оръжие не е стратегичес- циаторите на акцията в Обединените нации 
ко средство за водене *на интерконтинетал- за забрана на химическото оръжие, а в 

то им. Оръжието става смъртоносна нервна на война, но средство за масово унищоже- Мадрид се застъпват за свикване на специ- 
и паралитична отрова само когато се из- ние в ограничена война. Следователно, съв- ална конференция за военното разведрява- 
стреля чрез снаряд или бомба. пада в днешната американска концепция за не и разоръжаване в Европа.

представляват никаква опасност за човеш
кия живот нито трудности при стокиране-

лява изпълнението на Милан Бо~ 
гунович. който по сигурен н де- 
цедентен начин, същински теле
визионен начин предаде образа 
на Слободан Пенезич Кърцун, 
„спиритус-мовенс"
Драган Николич, в ролята на ма
йор Любо Попович 
част убедителен, ясен и прецизен, 
а във втората част непотребно 
злоупотребен — без истинска за
дача. Че документални драми ня
ма без качествени епизоди, под
чертано доказаха Мирко Булович 
като отдания майор Василевич, 
Танасие Узунович като свирепия 
Япан, жизненият Люба Коваче- 
вич, като нещастния Милован.

Емисията „Последното дейст
вие", която публиката прие като 
най-възбудителен трильор, дължи 
успеха си на сценариото и уме
лото ползуване на историческите 
сведения, които на тази драма да
ват силата на автентичен доку
ментален материал.

ТЕЛЕВИЗИЯ

Агония на предателя на акцията.
в първата

татъци и залавянето ма техния той с умение успява да избере 
комендант Дража Михайлович. е отбор на артисти, в която разби- 
изключително изгоден материял. ра се има известни недостатъци, 
Още един път се потвърди, че са- но който цялостно действува ком 
мият живот изгражда най-хубава- пактно. Милан Пузич като Дра- 
та възможна конструкция на сце- жа Михайлович повече внимание 
личната завързка. Но далече е е посветил на външните детайли, 
от мисълта, че този рядко въз- които го доближават до действи- 
будитслен документ би се „от- телното лице което тълкува (в ко- 
крил" сам от себе си: без гра- ето е и успял), отколкото се гру- 
дивния подход на Синиша Павич деше да достигне вътрешните въ- 
и неговото диалогическо умение, лнения на един загубен и пора- 
без режисьорската прецизност на зен вожд. Същинско опресненис. 
Сава Мърмак и извънредното му макар че това не му бе 
чувство за детайла, така необхо- в драмите от този вид, представ- 
дим в този вид продукция.

ДУШАН Ч. ЙОВАНОВИЧ
екранизацииТелевизионните 

на историческите събития от 
близкото и по-далечното

значителен фактор на те- 
специал-

по-
минало

станаха
левизионната програма, 
но на програмата, се планира в 
белградското студио. Възкресява- 

историята по документа- 
приспособено към 

съществените характеристики на 
телевизията като медиум. Освобо
дена от излишна стилизация и ар- 
тифициалност. документалната 
драма с хладнокръвността на под 
хода към материала със съответ
ната мярка на изразителните сре 
дства и илюзията на действител
ното събитие е по-близка до те
левизионния медиум, отколкото 
до театъра. _ гг„Затова и не е чудно, че до 

драматична програ- 
качествеио и с уме- 

ефикасно

нето на 
лен начин е

първина

Авторите драматургически уме
ло преместват действието от ак
цията на залавяне на Дража Ми
хайлович на разказа за морални
те дилеми, които самият акт на 
председателство носи със себе си, 
но всички това в съответни дози, 
които не нарушават жанра, и кон- 
цепта на емисията. Това е само 
привидно акт за арестуването на 
Дража Михайлович, а дейегвител 
но драма за едно предателство, 
разказ за контроверзния злодей 
Никола Калабич, „комендант на 

гвардия". Затова

кументалната 
'ма, когато е 
ние правена, бързо и 
си пробива път към многочисле- 

зрители. Последната в реди- рекоиструк-ните
цата документални

нашето революЦион*ю , 
емисия Д*0- 
от Синиша

миции на
нало бе двукратната 
следното действие л(Гои1,и..л.
Павич и Сава Мърмак, сценично 

„двойка кояга 
успешно се изяви в този 

жанр („Времето на злосторсгва )• 
Агонията на четническите

ролятагорската
на Зоран Ранкич по-дълго ще се 
помни, макар че имаше по-съвър- 
шени и качествено изпълнени ро-

режисьорската 
вече

ли. Една от добродетелите па ре- 
Сава Мърмак е гази, чежисьораос-



4 Комунист
Според данните на СДК от 

730 основни 
сдружения труд Ш през деве
тте месеца на миналата годи
на показали загуби от общо I 
милиард и 850 милиона дина
ра. Загубите в сравнение със 
съшия период на предишната 
(1980) година възлизат на иш 
на сто. о

Освен Глоговац и Сува ре
ка във всички останали общи
ни деветмесечният оаланс бил 
отрицателен. Най-големи са 
губите в стопанството на Ири- 

— 760 милиона, или 41,1 
общите загуби в Ко-

изминало много вре-КОСОВО ТЕЗИ дни ни дни не 
ме; понастоящем това са две ра 
злични трудови организации. Във 
фабриката, в която работят над 
2000 работници и която в произ
водствената си програма има ки
лими, завеси и трикотаж ие зна
ят за загуби. Няколко 
данни: стойността на продукция
та — над 2 милиарда

организации на

[ отговорност и труд 

против 

нехайството

основни

динара,
износът — 450 милиона, от кое
то 23 на сто на конвертибилния 
пазар, празни складове. за-

На въпроса как е било въз
можно това, последва ясния, 
говор на хората в „Интедж": „От 
делихме обективното от субектив 
ното, онова което съпътствува на
шия отрасъл и онова което при
надлежи на нас като отговорни 
стопански дейци". Фахредин Ре- 
джепи заявява, че в този колек
тив доминира съзнанието за соб
ствената мощ. Разговорите за 
плана и производството са спус
нати на равнището на трудовите 
единици. По този начин всеки ра

на ботник е в състояние активно да 
участвува в вграждането на де
ловата политика.

За разлика от „Интедж" има

от- щина 
на сто от 
совското стопанство.

За всичко това се знаело и 
по-рано. Въпреки че 
те, намиращи се пред 
на комунистите са дългосроч
ни, защото проблемите се на
трупали през един по-дълъг пе
риод, така че не трябва да има 
илюзии за бързото им преодо
ляване, изтрезняването, макар 
и болезнено — влияе върху то
ва, че лъжливата картина по- 
дека да бледнее._______________ _

задачи-
Съюза

Абсурдът, известен и в югославски размери, получава в Ко 
сово свои допълнителни същест-вени характеристики: производ 
ството намалява, личните доходи се увеличават. Не се цени рабо
тата, а когато не се цени трудът, безделието обезателно се търпи

В последно време в Косово 
изпъкват усилията да се промени 
отношението към — труда, защо
то, очевидно е. че отношението е 
под границата, която се допуска.
Как инак да се обясни учудващо
то явление, типичен продукт на 
бюрокрацията: „Вече не се знае 
кой работи, а кой не работи”.
Както се вижда, бюрокрацията 
не може, а да не „заплете ниш
ките" всякаде. където влиянието 
на класата е малко. Безотговор- и широкогърдие. 
ното отношение към труда полу
чи в Косово, без съмнение, ира- 
ционални характеристики. Проми 
шленото производство в Прщци- 
на, например, намаля миналата 
година с 3,5 на сто в сравнение 
с предишната година, докато пла
новете останаха неизпълнени с —
10,8 на сто. На нехайството вра
тите са широко отворени. Абсур
дът. познат и в югославски раз
мери тук придобива и свои до
пълнителни съществени характе
ристики: производството намаля
ва, а личните доходи се увели
чават. Без оглед на непонятно 
големите загуби, личните доходи 
са увеличени и с повече от 40 
на сто. Не се цени трудът, а ко
гато не се цени трудът безделие
то нужно се търпи. Разделя се 
динарът, който не е изкаран, а 
за загубите никой, така да се 
каже. не отговаря. Изчезва об
щественото имущество, краде се, 
злоупотребяват се обществените 
средства. И в така затруднената 
стопанска обстановка тези фак
ти действуват най-меко казано 
отчайващо върху психиката на 
честния човек. Като в огледало 
тук се виждат тежките последи
ци на семействеността. мълчание 
то, търпеието на големи нерпавил 
ности. Стопанството и общество
то винаги имат много загуби ако 
отношенията не са разчистени, 
когато да кажем, на безделника 
се позволява да се кълне в тру
да. Множество деформации изле- 
знаха на видело в политиката 
по настаняване на работа, в жи
лищната политика ... Работници
те плащаха най-голям цех. Онези 
които имат две обществени жи
лища и други не малки привиле
гии, сега ще трябва да се отка
жат от едното от тях.

ДВА ПРИМЕРА

В акцията по разчистване 
състоянието трябва да се върви 
последователно докрай, инак съ
щата няма да даде резултат. Ми
стификациите трябва да получат колективи, в които акцията тряб- 
заслужен третман. От деформа- ва тепърва да тръгне. Тези колек
циите. с които се срещат хората тиви били некритически, проте- 
във всекидневния живот, пада жиране от страна на политичес- 
всяка политика, колкото и да се ките фактори. С години подгря- 
заклиня в своята принципиалност ваният волунтаризъм катастро

фално подействувал върху трудо-

Остава много работа да се 
излезне от рамките на софизма, 
който отглежда бюрокрацията и 
според който винаги е виновен 
някой друг, а не тя. Като илю
страция на новите отношения не
ка послужат думите на един сто
пански деец: ... съществуват обе- 

вата дисциплина в тях- върху от- ктивно сложни условия на сто- 
Активността върху решаване- говорността към труда и разви- панисването но не бива с неон 

то на стопанските трудности по- тието на самоуправителните от- ганизираността си да умножава- 
лучи началния си замах. Полагат ношения. Тяхната конкурентност ме тяХНото влияние върху произ- 
се усилия да се превъзмогне сь- на пазара била малка. Съшеству- ВОдството и гтопянигиянетг.’■ 
шествувашото положение. И по- ванието се осигурявало чрез за- Сведенията говорят за извест-
рано стопанството бе на дневен тваряне на косовския пазар за свщепщ м игворя: за извее >
ред. Обаче новото е в това, че в сродни трудови организации от на стагнация в някои отрасли на 
пръв план сега изпъква така нар. други краища на страната. Ясен пР°изводството, специално в оне- 
субективен фактор; той има голя- пример за този вид трудови орга- зи’ които съществено влияят вър- 
ма отговорност за труда и резул- низации, които устояха благода- ху с"ьвкупното_ стопанско разви- 
татите на труда. Разисква се и рение на съюза между технокра- тае на покрайнината. В сравне- 
за обективните условия и труд- пията и бюрокрацията е Строи- ние с 19// година, миналата 
ности. обаче същите в по-малка телният комбинат .Рамиз Сади- пР°изведено по-малко — 9 на сто 
степен са причинители на различ- ку”. Може би никаде не е така електРоенергия. 21 на сто въгли- 
ните слабости. На попа трябва да ясно какви последици е оставила ша' 28 на сто пРечистено олово, 
се каже. че е поп. на боба боб. старата политическа практика ка а електролитен цинк

кто тук. Икономиченоста — 05 дрУга страна.
Причините за сериозната сто- рентабилността __ емчо тякяпя’ от 1978 до 1981

панска (Установка не са същи както и производителността За-' стопански инвестиции от около 
Птш?™Кт ТРУДОВИ колективи, губите: над един милиард дина- 1=™ИЛИард д™аРа- Поради закъс 
Примери има разни, в зависимост ра. Ако се знае, че Косово пред- ненидта и инфлацията сумата е 
Аякт^г?В2Р^°СТТа на сУбектидния ставлява един голям строеж и дв°йно нараснала. Занемаряване- 
паМояЛ к™°“е"ието към ТРУ- че този колектив се ползуваше то на Развитието на селскоското 
мент нямя настоящия мо- със специална защита, може да стопанство през по-дълъг период
трудовата опгя^яям,. прй^еР °7 се Разбере, че голяма част от сре- Допринесло между другото да се 
текстГшн1та ..Интедж , дствата предназначени за разши- изострят социалните проблеми,
не Ражаад зТХ™.! Т"' ?яване на неговата материална преди всичко безработицата. По- 
тор и ромта мч ? ФаК' база отивала за покритие на те- радн недостига на суровини.

Р Л 1ГП 6 Д П°4' §Ушите производствени разходи, сторените преработвателни 
де“ точно тук. До преди пет го- Затова и не трябва да ни учуд- ности в тази област не 

„И„ТаЗИ тотдова организа- ва, че врагът успя да „пов^д™ ват както трябва, което 
ция с нищо не се различавала една част от работниците в точи Ба производството. 
от подобните колективи в този колектив. оотщщите в този Електростопанство™ ня Кп
^ГГшгеПрРе4СТХЯн^аГя! сово'-''ч^ТеР^0ГиТзо°сТт0РяНаот^

и%Р^ЛСсътр^и^ГпаЛК в ЛЪЖЛИВАТА =рГс“е ЖГ

йкш^РЪдомиИ8?31гаФстоРИ,?т Тези два пример тизи“ решаТан™’

ка=0П„Гс=ЛГ^= ЯКой =”о€“ ЕНГпВрП”а''С=
Вхо^;на “ТЕЛИТе- В~ такгщакои^ГпредГр^тГи^ = сГ^^тв^'
това днес е минало, за което си дУка на стабилизацията, развива- вв се развойната програма 
спомнят като на предупрежде- ™ вРъзките си с други трудови ор- стоящия петгодишен 
ние. то опит който не бива да Гт™ коио^го“™' Н° 
се повтори. От тогава до днеш- дина произвеждали загуби.

е

47 на
в периода 

предвидени са

по-
мощ- 

се ползу- 
поскъп-

и разпре

им

стес 
преизпит

за на-
кто един път бе казаноРИ<Това^^

на г°- ?ре“ЛнагиДправяне«пред дайстви- телното състояние, без лакировка 
____ и бягане от истината." *

Комунист Да се върнем към примера от 
който тръгнахме, към текстилна
та промищленост в Гнилане. Най- 
ниският личен доход е 6500 дина
ра. Ако работникът не изкара та
зи сума, разговаря се с него, тър
сят се причините на безделието, 
нормата спомага точно да се ут
върди стойността на работата съ
ществуват критерии. Този колек-
боледувНа^иТта0идраугитеЛаТвидове

бинат „Рамиз Садику" 
вите девет месеца на

Председател на Издателскмя съвет иа НИРО „Ке- 
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АДр.с и* редакцията: БЕЛГРАД, Площад м.ркс и 
'I; ’*"*фони: Ч«"гР»ла 335-041, сокротариат 

637 793 °*И БЕЛГРАД' Ленина &, колофонне
д-р Антон

Издава: ИздателскаДиректор м главен н трудова организация „Кому-
ки нздания на ..Комунисг-Т^кТмкл^дГнови“

Редакция на изданието на „Комунист" за Сърбия: 
Саао Кържавац (главен н отгоеорен редактор), д-р 
Жинорад Днгорджевич (зцместник главен н отгоеорен 
редактор), Бояна Антуновкц, Велимир Филипо.нч, Рае- 
тно Иоветич, Слободан Клякнч, Мнхайло Ковач Об- 
рад Кович, Йоно Марковнч. Зорнца Станнмироанч и 
Милентие Вуксемович.

Председател не Издатоксния саае, на Изданията 
на „Комунист" за СР Сърбня Мари. Тодормнч.

нист".
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Излиза в петък.

ком- 
през пър- 

_ миналата
година са изгубени около 380 хи
ляди трудови часа, относно 30 на 
сто повече отколкото 
на предходната година. в периодаС указ ка президента на Ралубяняата от М 

ари 1944 година. „Комунист" е 
родно освобождение, а 
с орден братство и единство

декем-
отнмчои с Орден ие 

е указ от 12 декември 1974 Дадене сят™!, тласък. Най-важното 
с самоуправителните 
последователно

Секретар на редакцията: Сяемемиа Томиоеич. отношения 
да се развиват.със златен венец.

М. Арсич, Р. Куртеши



РЕПОРТАЖ ОТ ВЛАСИ НА

Игриво хоро сред 

фъртуните
Когато е хуоаво времето, Власина 

красно място, годно 
Но когато

е пре
и за отдих, и за работа, 

снегът изобилно завали 
фъртуните играят и когато

с него чудесни игри а вятърът пее безпир песни за суровост на плани
ната, необходима е храброст да се живее тук, 
още по-гол яма — да се работи. Обаче 26 работ 
ника на „Власина—продукт", които се грижат 
за 2500 овце на Власинската овцеферма прос
то пренебрегват личбите: за тях е много по-ва
жен животът на всяко малко агне.

Овцеферма на Власинско езеро

като за човека. Ето, 550 всекидневно полагахме уси
агнета игриво припкат по лия за по-бързо създаване

Как живеят и работят кошарите, а наскоро ще на дохода, така че наско
тези животновъди? Отго си придружават още 1250. ро и личните доходи ще

Разбира се, тази борба бъдат значително по-висо-
изобщо не е лесна, но ки.
ние знаем значението на 
нашата задача: от изхода 
на тази борба зависи на
шият доход. Работниците 
заработват 7000 динара.
Малко е. Но в зимния се 
зон са по-малки и възмож 
ностите за заработка: Ние

Овцефермата на Власи
на беше открита минала 
та година. Обектите 
фермата са съвременни и 
добре оборудени, а в 
зи зимни дни изглеждат 
като в приказка. Освен 
овце, тук се отглеждат и 
64 кози. Засега — повече 
експериментално. Ако от 
глеждането на кози не се

3800 овце и 1000 кози, ;ка 
кто е запланувано.

отглеждане на силажна 
царевица, ечемик, овес и 
различни видове изкус
твени треви. Запланира 
но е на местността Бег- 
лика да се засеят 800 де 
кара царевица за силаж, 
500 декара с ечемик, 180 
дка с картофи и няколко- 
стотици декара с други 
култури.

През лятото, когато ов
цете се нахмират на паща, 
на овцефермата ще се от 
глеждат юнета или брой 
лери. Заплануван е и стро 
еж на ферма на Чемер- 
ник, в която ще се отгле 
ждат кози. -

След кратък престой, за 
лшнахме от Власина, с ху 
бави впечатления от тру 
долюбието на животновъ
дите. Тези хора действи
телно. имат, и успешно из 
пълняват, твърде важна 
задача: да върнат на вла- 
синските простори няко
гашните им жители и да 
превърнат тези огромни 
пространства в площи, от 
полза за хората.

на

те- вора на въпроса потърси 
хме от животновъдния ин 
женер Здравко Аврамов. 
— Постоянно сме на крак. 
Сега е период на обагва 
нето и работим почти с 
24—часово работно време. 
ВодИхМ истинска борба за 
живота на всяко малко 

овце, вместо агне, грижим се за тях

В тази насока се вър
шат сериозни подготовки 
и предприемат конкретни 
крачки. Вече са сключе 

-ни договори за продаж
ба на вълна и угоени аг
нета. Тръсенето на вълна 
и агнета на пазара наис
тина е голямо и дава 
шанс за увеличено про
изводство. Овцете са взе 
ти от репродукционните 
ферми в Сйеиица, Пирот 
и Димитровград, но тъй 
като условията на Власи 
на са твърде специфич
ни, специалистите се опи 
тват да създадат „Власин 
ска меримка".

Наред с увеличаването 
броя на овцете, животно
въдите полагат грижи и 
за производството на хра 
на за добитъка. Засега не 
ст>ществуват проблеми във 
връзка с храната. Обаче 
Власина предлага извън
редни възможности . за

окаже сполучливо, на ов
цефермата ще се отглеж 
дат 5200

НАШИ СЕЛА: ГОРНА РЪЖАНА

Път, телефон и тон
ня- Пътят от 14 километ
ра през настоящата годи
на ще се разшири, като 
се поставят подлези на 
малките ручейчета, кои
то го пресичат на много 
места, а при по-силен дъ
жд, предизвикват и пре
късване на съобщенията. 
С около 150 000 динара, 

средства трябва да 
СИО за ко- 

дейност, пътят

строен.
Сега при 

чани е в разгар 
по електрификация на се 
лото с около 40 домакин
ства. В тези домове през 

година

Село Горна Ръжана е 
едно
те в Босилеградска общи
на. Доскоро то почти ня
маше никаква връзка с 
общината. Миналата годи 

телефонен 
пост, който е от голямо 
значение за каквато и да 
е нужда. През изтеклата 
година и с път се свърза- 

Гисина, 
„Споменик" 

Вранска ба-

горноръжан- 
акциятаот по-отдалечени-

щенастоящата 
свитиат електрически кру 
шки. В селото от 
тралния трафопост в 
хала Гераци (при магази 
на) ще тръгнат разклоне
нията в три посоки в дъл 

3 км. Тези

получина
цен-
ма-

микичСърболюбкоито
получат от 
муиална 
ще бъде по-качествено по

с Горна 
посредством
и с пътя за

и

СУРДУЛИЦАжина от по 
електропроводи ще минат 
при „Плавило", „Перков- 
ци" и „Долинци". Нужни 
те 130 електрически стъл 
бове са набавени и изка
рани на определените 
ста. Очаква се да се по
добри времето и да бъдат 
изправени.

Завършиха „Срещите на 

селата“
ВЕЦ „ВЛАСИНА”

Агрегатите работят на 

пълен оборот
МС

нието на Йосип Броз Ти 
то. От тази област бяха 
въпросите във викторина 
та, сетне 40-годишнината 
от създаването на АВНОЮ 
и развитието на народна
та власт. Въпросите, отна 
сящи се до селското сто 
панство, както бяха озаг 
лавени като „втората ре
колта".

На 20 февруари завър- 
частВсяко домакинство въ

вежда електрически 
с по

ши заключителната 
„Срещите на селата" в 
Сурдулишка община. Та 
зи година още по-подгот- 
вени, при почерпаване на 
досегашния 
срещи
превръщат в голяма тру
дова и обществено-полити 
ческа манифестация.

всички, системата на Вла 
сниските

водоцен-Власинските 
трали в Сурдулишка об
щина работят с пълна мо 
щност и всекидневно пре 
изпълияватгша на по про
изводството на електро
енергия. Така например 
през януари планът е пре 
изпълнен с 5 на сто 

произведени 
32748 410 киловатчаса 
ктроенергия, което е за 
1174 000 квч повече °т

ток 
10 000 ди-

водоцентрали 
максимално участвува 

пара и дават доброволни 
трудодни за поставяне на 
стълбовете и разтегляне- 

Както ни

осъществява 
дневно производство, ре
кордно в историята на съ 
ществуваме опит, тезина водоцен- 
тралите. Така например 
на 8 февруари постиг
нат рекордът, който въз- 

2 912 000 киловат-

постепенно сето ма жицата, 
уведоми Захари Рангелов, 
председател на 
общност в селото,

през юли месец то-

местната 
очак-от-

лиза на
часа електроенергия.

Акумулациите на 
си мекото езеро и

язовир са досгатъч- 
за работа на агрегати 

пълен оборот през

саносно ват
кът да бъде пуснат.еле Вла- 

Лисии- В тази полезна -акция 
се срещнаха: Божица —
Топли дол; Йелашница — 
Биновце, Сувойница —Ду- 
гойница, Алакинци — Джу 
ракова, Масуровац — Бе 
ло поле, Власина Округ 
лица — Клисура, и Мач- ват 
катица — Даиино село.

Срещите минаха под 
знака на чествувапе иа 
90-годшлшптата от рожде

бе-Голяхмо внимание 
ше отделено и на кохчуна 
лно-битовото изгражда

ше зависиМного сега 
от професионалната орга
низация, която ще извър- 

предстоящата работа 
по електрификация

СКИяплана.
Планът за февруари

32 милиона, но
НИвъ-

шва не.
зимните дни. Моментално 
го количество вода е до
статъчно за производство 

113 милиона кило- 
електроеиергия, 

за работа на аг- 
с пълна натова- 

няколко ме-

съдейки“ според досегаш
ните резултати, произвол 
ството ще бъде значител
но гго-голямо. Именно до 
10 февруари са произве- 

7 23 341 960 киловатча 
Харак

•на
Както и досега, и този 

съдейству-
Гориа Ръжана.

път, срещите
за още по-съдържатеГориоръжанчани са еди 

— подчерта Рангеловто на 
ватчаса 
относно 
регатите 
реност през 
сеца.

ш-ш
— голям е интересът за 
акцията и вярвам, чс ще.

и по-качествена де 
общ

лната 
йност иа местните 
пости в общината.

лени
са електроенергия- 
терно за сегашните дни 
на недостиг на електро- 

когато трябва да.

успеем.
М. А.Б. К.С. Микиченергия, 
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ЗА БОГАТОТО КУЛТУРНО СЪКРОВИЩЕ НА ДИ 
МИТРОВГРАД Внушителна изложба за Гоце ДелчевСамодейността, като 

особеност свеобразеи пътза Гоце, за представя, 
на македонската история 
и македонския народ в не 
говия неспирен поход в 
нови социалистически по
беди и вяра в единно из
правния път, който траси 
ра Съюзът на югославски 
те комунисти, че братст- 

и единството на юго

В организация на Кул
турния център „25 май" в 
Димитровград, а по повод 
110-годишнината от рож
дението на великия маке 
донски 'революционер Го 
це Делчев,_тези дни бе 
открита внушителна изло 
жба.

Димитровградчани има 
ха възможност по

начин чрез бро

им разказва 
Крушево, за Крушевската 
република, за смелите ма
кедонски патриоти, за въ 
званията и призивите към 
македонския народ, 
борба за своята идея, че 
свободата е нещо най-скъ 

самостоятелността

* ДИМИТРОВГРАД И ОКОЛНОСТТА ХА 
РАКТЕРИЗИРАТ НЯКОЛКО ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ 
ОСОБЕНОСТИ: ПРОСТОСъРДЕЧИЕ И ГОСТО 
ПРИЕМСТВО. КРАСАВИЦА ЕРМА С МОНУ 
МЕНТАЛНИЯ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР, ГЕ
ОГРАФСКОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И САМО 
ДЕЙЦИТЕ

на

по, за
ма македонския народ и 
за редица други действия 

на Го-

вото
славските народи е и за- 

нови социалистичеиепо- лог за 
ски победи.свързани с иметосредствеи 

йни автентични докумен
ти да се запозняг с жиз
нения път на Гоце, за не
говия трънлив, но победо 
носен път, който воден от 
идеята, че „Македония е 
македонска и тя единстве 
но трябва да принадлежи 
на македоницте", пада ка 
то жертва за тази идея.

На изложбата са пред
ставени около 320 експо
нати, които заемат повър 
хнина около 50 м* и на 
човек са потребни много 
часове без отдих да раз
гледа всичко това и да по 
лучи за себе си едно ду
хово ободрение. Тук мо
же би за пръв път се е 
запознал с всички подро
бности на един. човек, ко 
йто се е жертвувал за ве 
ликите идеали на своя ма

це. Кирил ТрайковИзложбата, като цяло
Някой може би ще се души) няма трудности 

„да събере" членовете си, 
непреходни ге па когато трябва да съз 

даде и два театрални ан- 
самбла: един за сцената 
на български, другият 

сигурно за сърбохърватски език. 
че този При това не съществува 

боязън, че едната от тях 
ще бъде по-долнокачестве 

един па. Нещо повече и двете 
вид са ; орлост на градя, — от регионални и репу 
неговият аромат и любов, бликански състезания са 

Днес е известно, че съ се завръщали с многобро 
щински разцвет самодей- йни награди и признания, 
костта доживява през по Тук трябва да прибавим 
следните няколко свобод и Младежката сцена, чие 
ни десетилетия, когато и 
самото преименуване 
Цариброд
град, дава известно вдъх 
новение, размах и сила.
За това свидетелствува и 
обстоятелството, 
модейците са известни и 
извън пределите на наша 
та страна. Днес те имат 
своя публика, която знае 
да цени и преценява ка
чественото и се отплаща 
на своите любимци 
гато.

изненада, ще се надсмее, 
че между 
стойности се споменават 
и самодейците. Обаче по 
не накратко пребивавали 
те в този град, 
ще се съгласят, 
край помнят и по тези 
хора с неугасващ ентуси
азъм. Самодейците

то умение повече знаят 
на жителите на бригадир-

в Димитров- ските селища и чиито чле 
нове наистина в голяма 
конкуренция, търпеливо 
чакат да се зачислят към 

че са елитния ансамбъл на
града. Не е малък и натис 
кът на най-младите люби 
тели на театралното изку 
ство, които в рамките на 
училищните драматични 
и рецитаторски секции 

бо също се готвят за дълъг,
интересен и богат път на 

Впрочем за финния и самодейността. Въпреки
към това и по-възрастните не

Може

Малки самодейци от Бос илеградско

Оживена активносткдонски народ и така жа 
дуваната свобода и само
стоятелност.

В светлите традиции на
Книгата и филмът и занапред основни средства в 

културната дейност в Босилеградска община.

година е увеличение от 
11 на сто.

В настоящата 
книжният фонд в библио
теките ще бъде увеличен 
с около 1000 нови книги. 
За тази цел вече са обез
печени средства от 120 хи 
ляди динара. С цел да се 
популяризира книгата, в 
Културния център е запла 
нувано, по повод тазгоди
шната манифестация „Ме
сец на книгата", в Боси
леград и центровете да 
се проведат сказки и сре
щи на писателите от бъл
гарската народност.

македонския и югослави- 
те народи, едно от най-до 
стойните места принадле 
жи на Гоце Делчев (1872 
—1903). Той бе един от 
най-изтъкнатите македон 
ски ръководители в Маке 
донското 
дително движение към 
края на XIX и началото 
на XX век. Целия си жи
вот и революционно дело 
Гоце Делчев посвети на 
борбата за свобода на ма 
кедонския народ. Гоцева 
та жизнена биография е 
доста къса а революцион
ният му път трае едвам 
десет години (1894—1903). 
И макар че е кратко жи
вял, в историята на маке
донския народ оставя дъл 
бока следа и велики дела. 
Идеите и делото на Гоце 
Делчев са ръководната 
звезда в истинската хума 
нна борба 
Всико
в съвременните обществе
ир-политически 
борбата на 
народ за национално и со 
циалпо освобождение, да 
получи и напълно, 
съдържателни

С изграждането на Цен
търа за култура се създа
доха добри просторни ус
ловия за по-богат и съдьр 

народоосвобо- жателен културен живот 
в Босилеградска община. 
Но това остана само же
лание. Години наред биб
лиотечното дело и кино- 
представленията са един
ствените нишки на кул
турния живот в община
та. Наистина, в плана и 
програмата на СОИ по 
култура за настоящата го 
дина голямо внимание се 
придава на развитието на 
самодейността, обаче все 
докато реализацията на

година
обективния смисъл 
красивото при тази публи се предават леко! 
ка до голяма степен до
принасят и самодейците, 
които никога не се реша

да се каже, че всички въз 
расти еднакво са застъ
пени, па се случва едно
временно да играят на сце 
ната от най-младите до

ват на тези почитатели да 
предложат програми със 
съмнително качество. При най-възрастните.

прекалим Мозайката за богатататова няма да 
ако кажем, че едно огром самодейност допълва още 
но мнозинство Димитров- дейността на КХД „Геор 
градчаии (поне ведпаж в . ги Димитров", духовият 
живота си) са били сш> оркестър при 

училище „Й. Б. Тито" и 
пр. Но изглежда, че те
атралната 
напред ще остане 
любимата и че предсто
ящите представления 
нетърпение се очакват 
от почитателите на дра
матичното изкуство.

Садик Хамидович

среднотодейци, относно, че в тази 
публика се намират няко 
глшнн сегашни, или бъ
дещи членове ва 
от многобройните 
дейни групи.

Тук е може би и обяс- 
че самодейният 

театър „Христо Ботев" (на 
брояващ няколко десетки

дейност и за 
най- На киното, 

на от
тези задачи не поеме съ
ответнонякоя

само
като ед- 

компонентите на 
естетично и възпитателно- 
образователно 
на хората, особено на 
младите, през настоящата 
година ще бъде посвете- 

особено

професионално 
подготвено лице, планове 
те ще остават само слово 
на хартия, а мното младе 
жи и пионири и по-ната
тък ще остават само по
тенциални таланти. При 
такова положение, книга
та и филмът и занапред 
остават основни в култур 
ната дейност в общината.

с
издиганеза прогрес, 

това и допринася,нението,

условия 
македонския

но вним-ание. 
През годината ще бъдат 
прожектирани над 200 фи 
лми, от които над 80 ще 
бъдат прожектирани 
лата, където има възмож
ност за това. Повечето от 
тях ще бъдат от 
ния репертоар. На 19 и 
20 март ще играе

-гч
нови в се-СТОЙНОС-

ти, която напълно се по
твърди в създаването Понастоящем в община- 

на та работи Централна би- 
новата македонска репуб- блиотека в Босилеград с 

Социалистическа библиотечни пунктове в 
Югославия по време на селата Бистър, Горна и 
революционната Народо Долна Любата и Горна 
освободителна борба на Лисииа. Тези библиотеки 
югославските народи и разполагат с общо 25 хиля

домаш-
лика в

доку
менталният филм „Йосил 
Броз Тито".

Запланувано е да се ор
ганизират представ
ления на професионални 
и самодейни театри и му
зикални 
които и

народности.
Изложбата, която 

гледаха хидяди димитров
градчани като на филм 
пренася посетителите на 
зад за сто и повече годи
ни и по убедителен начин

ди книги, от които 9263 
са на български език. В 
течение на изтеклата го
дина броят на прочетени
те книги възлиза 
30 хиляди, 
ношение на

раз-

състави, 
едно

на културно-художествено 
дружество от Кюстендил.

М. Я.

между 
гостуване„Римска баня" от С. Стратиев в изпълнение на ди

митровградските самоде йци
на над 

а това по от-
по-миналата
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т^НА ДА РАБО™ ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ШКОЛА НА РК НА ССМ В УМЧАРИ ОТ ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕ 

СИЯ НА СКУПЩИНАТА 
НА ТИТОВИЯ ФОНД НА 
ЮГОСЛАВИЯВъоръжаване със 

знания н опит ШИЛ IIтюлВече шест 
на Републиканската

години политическата школа 
конференция на Съюза 

на социалистическата младеж в Сърбил, която 
се организира в Умчари край Белград, е свое- 
образен вид
идейно-политическо

на марксическо образование и НАподготвяне на младежки 
общинските организации наактивисти от 

ССМ.

С програмата на школа 
лата са засегнати 
всички най-важни облас
ти и насоки на действу- 
ване на младежката ор
ганизация. Тази програма 
се реализира в шест ета-

ческата школа.
— Най-напред искам да 

подчертая, че в тази по
литическа школа 
систът е субект. Това се 
отнася и до облиците на 
получаване на нови зна 
ния из марксизма и идей 
но-политическото органи 
зиране и действуване, а 
също така и до останали 
те облици на работа и 
живот в школата. Лекци
ите бяха съдържателни и 
изнесени така, че ни на
сърчаваха към широки и 
интересни 
към изнасяне на собстве 
ни опити и интерес към 
опитите на млади от дру 
ги среди.

почти

кур-

па.
Първият етап в работа

та на школата започна 
на 15 януари с петнадесе 
тдневен курс по подгот
вяне членове на ръковод
ствата на 
конференции на 
на младежта. В продъл
жение на следващите се
дем дни беше организи
ран курс за обучение на 
младежи и девойки, кои
то ще работят с пионери 
те. В следващия етап ще 
се проведе курс за мла
ди журналисти, а след то 
ва ще бъдат организира
ни курсове: по подготвя
не на млади за реализа
ция на конкретни програ 
ми и задачи на ССМ, ос- 
пособяване на 
за организиране дейност
та на обществените орга
низации 
членове на 
готвяне на млади за ръ
ководители на младежки 
трудови акции.

На всеки курс общин- 
организации

И. Б. Тито винаги насърчаваше творческия труд

общинските 
Съюза състояла се тези дни в 

Нови Сад, че през този 
относително кратък пе
риод Фондът израсна 
във всеюгославска класо
ва и трайна институция 
на солидарността с твър 
де широка икономическа 
основа. В Титовия фонд 
се зачлениха и няколко 
десетици хиляди нанги ра 
ботници, намиращи се 
на временна работа в чуж 
бина и голямо число на
ши преселници.

В Титовия фонд са зачленени 2,6 мили
она индивидуални и колективни членове, кои
то през изтеклото десетилетие обезпечиха 950 
милиона динара за стипендиране на млади ра
ботници и деца от работнически семейства.

разисквания,

През изтеклото десети
летие в Титовия фонд за 
стипендиране на млади 
работници и деца от ра
ботнически семейства се 
зачлениха 2,6 милиона ин 
дивидуални и колективни 
членове, които обезпечи
ха 950 милиона динара за 
даване на стипендии.

Всичко това потвърж
дава, бе изтъкнато на тър 
жествената сесия на Скуп 
щината на Титовия фонд,

Заключително с учебна 
та 1981/82 година органи
те на Титовия фонд в ре 
публиките, автономните 
покрайнини и ЮНА дадо 
ха 22 846 стипендии. От 
целокупния брой Титови 
стипендианти 4220 са мла 
ди работници, а 18 626 де 
ца от работнически се
мейства. Школуването си 
досега завършиха 7240 сти 
пендианти на Титовия 
фонд.

— Това и такова разви 
тие на материалната осно 
ва на фонда ясно говори 
с какъв възторг работни
ческата класа и останали 
те трудещи се в нашата 
страна приеха Титовия 
фонд като своя непосред 
ствена класова и хуман
на институция — изтъкна 
Е мин Добарджич, предсе
дател на Скупщината на 
Титовия фонд.

активисти

колективни 
ССМ и по под

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ’ 82"
наските 

ССМ изпращат по един 
курсист. От Босилеград- 
ска община на първия 

бе изпратен Влади- Желюша в 

моите очи
Вл. Стойнев: Другарство 
за траен споменкурс

мир Стойнев, секретар на 
Председателството на Оо- 
шинската конференция 
на ССМ. След завърщане 
то сй от Умчари, Стой- 

се отзова радушно
молба да споде- 

на полита

Голям е личният при
нос на другаря Тито за 
развитието на фонда. Не
говите сюгжестии за ра- 
ширяване дейността на 
Фонда, така чес типендии

’ — Курсът беше отно- 
само 15 №сително кратък, 

дни. Но другарските 
връзки с останалите кур
систи ще останат

ми
ГГ*

траеннанев
нашата 
ли за работата

да получават и деца на 
селскостопански произво 
дители, деца на наши ра 
ботници, намиращи се 
на временна работа в чу
жбина и известен, брой 
млади от необвързани и 

страни и освободи 
допри-

спомен. На шепа простор разлята, 
ти сънуваш край речните вълни 
и с пролетна миризма нивята 
дишат с пълни гърди.
Като чудна бистрота в детски очи 

плениш.

Р. Станоев

УЧИЛИЩЕ „ВУК КАРАДЖИЧ" В СУв ОСНОВНО 
РДУЛИЦА

простираш се неусетно,
И като че вървиш по детски мечти, 
унесена в своя поглед — бдиш.
Капки радост топят тъгата.
Ти скромно мълчиш сред обилни плодове, 
и в първото руменило на зората 
оживяваш с нови кръгове.
Всяка пътека своя узнавам 
по твоите простряни долини

на всяка птичка познавам

Колективно ръководство
други
телни движения, 
нееоха дейността на фон 
да да се обогати с много

бъдат преизбражност да 
ни за още две години.

важна промяна ви"аещ“на ръководене. Именно, 
в това училище 

колективно
колективен ръко 

Педагогически
от дирек- 

члено

След въвеждането на ко 
ръководство 

забележително
лективното 
се очаква 
подобрение на обучение
то и целокупната дей
ност в училището, защото 

на работа 
повече

нови съдържания.
е въведе 
ръковод- Участниците в тържест

вената сесия на Скупщи- 
Титовия Ф°нд из

и гласа
и пролетната роса по твойте ширни.
Ти все Шириш ръце — да прегръщаш, 
с хубост душата да 
Ние с радост в теб се завърщам — 
знаем че всяка наша стъпка броиш...

но
ство, а 
водител е 
съвет, съставен

още четири 
които се избират

конкурс, ман 
членовете на Ис

съвет шс 
с възмо

мата нав креираието 
та ше участвуват

това е възможност 
изява на те- 

способноста и вле-

пратиха поздравителни те 
до Председател-

СФРЮ и Пред
на ЦК на

напоиш.
леграми 
ството на 
седателстпото 
СЮК.

хора, а 
за по-висока

тораи
ве,

Биляна Цветковавътрешен 
датът на 
дагогическия

две години,

хните
челия- С. М.

трае СТРАНИЦА 9
1982* 26 ФЕВРУАРИБРАТСТВО



ТИ (1?)
Прекалена „убедителност“

КОЗИЧ-И Ми"“Р“ «ОЗИЧ.И

се обаждаше ниграницата, а не 
селянинът, който служел като ку 

Селянинът след убийството 
беше из-

органи вубедително, веге на ръководните
представи 'положението в своето тези страни, с които те дракон- 
място и терора, който там: бил оки се разплацдаха, избиваха ше 
заведен през последните месеци, нове на Политбюро в някои стра 
при което тяхната тайна полиция нщ като Трайчо Костов, Лаело 
във всеки го у когото се усъмни, Раик, Коча Дзодзе и .мнозина

други.

СЕТНЕ, твърде
риер.
на стареца на поятата, 
бягал през границата.

гласе-Едно от заключенията 
ше че чуждестранният разузна
вателен център, като узнал за 
арестуването на даскала, е из- нер в 
хвърлил в играта, и може ри се- престрелка 

Михай

провъзгласявала за Титов 
Нею, естествено го взели на зъб, 
защото се противопоствил на на
мерението няколко десетки семей- един от центровете на чуждестра 
ства от граничния пояс, без ис- ина разузнавателна служба, чия- 
тински повод, да бъдат разселе- то разнузнавателна дейност беше 
ни във вътрешността на страна- насочена срещу Югославия. Еми- 
та. Това било достатъчно да го грирането на юриста и члена на 
провъзгласят за югославски агент 
и да наложат да бъде арестуван.

Негов личен приятел, също 
член на комитета, това му съоб
щил като го предупред! 
гай, ше те арестуват!”

агент. милицио-Радисав Костадинович,
Каменица, падна убит в 

с диверсанти през 
1951 година

Обаче, мястото откъдето идва
ше емигрантът Михайлов, беше

га, посредством емигранта 
лов се опитва да установи връз 
ка с шпионската група в града. 
Ако вече са се решили на така
ва крачка, било им е много яс- 

се касае за много важна 
която

сутрин отиваше в местнатавсяка
хлебопекарница, къдсто с апетит 

ядеше бюрек скомитета тъкмо от това място, 
можеше да бъде и разузнавател
на дейност на този център. Във 
всеки случай, преди да се прие- 

„Бя- ме неговата изповед, налагаше се 
провери.* * *

дълго седеше и 
са овчено, че 

шпионска група, за 
много заинтересовани.

кисело мляко, което наисти- 
беше много хубаво. На два 

библиотеката в Кул-
на

щ: пъти посети 
турния дом, разглеждайки книж 
ния Фонд и взимайки книги за

По почин на полковник Мир- 
ко беше направен план как Ми 
хайлов и неговата изповед да 
бъдат проверени.

р„ ЛшкГя Г ™ед Но дойде деня. когато Михай-
ложи той да се върне през гра- лов трябваше да замине пРсз гра 
цицата и да се опита да влезе ницата. С първия мрак Станко 
в контакт със своя приятел, ко- го изведе от града и на няколко 
гото да доведе в Югославия, или километра към границата в една 
поне да вземе от него поверител- малка горичка изчакаха да мине 
ните материали, за които гово- първо^ нашият^ патрул, който на 
реше. След като известно време Михайлов трябваше да 
отказваше да направи това, из- пътя през границата, 
разявайки боязън да поеме тази да се Движи вдясно от гра-
задача, Михайлов склони. Един- ничния камък._ Там от тяхна стра 
ственото нещо което искаше за на ил^ше най-малко 
сметка на това беше да получи това оеше най-удобна 
политическо убежище в Югосла- ност оезопасно да мине граница- 
вия. като му се даде възможност та, му обясниха граничарите. Ко
да създаде сдружение 
гранти.

да се
Този негов приятел също е 

бил готов да избяга в Югославия, 
а веднаж му доверил, че при се
бе си имал поверителни матери-

Избяглите от информбюров- 
ските страни, които по-късно ид
ваха в Югославия, разказваха за 

пгш гкопппшптп напя пение >на голямото преследване, което бе-

Юг^авй0яР0ВСКИТе СТРВЩ1 СРеЩУ
След това добави: изчезването му било арусте
— Съжалявал: че тези мате- вано, и интернирано някъде във

вътрешността на страната. Всич
ки пътища към границата и всич 
ки съобщителни средства се на
мирали под силен контрол, кой
то и дотогава бил голям. Всичко

четене.

риали не прочетох, но ако моят 
приятел пристигне, той ше ги до
несе със себе си.

Идването на този в известна 
степен, истински политемигрант 
предизвика интерес на ръковод
ството на Службата по сигурност ^
та в Ниш и Белград. Емигрантът мо тазн Убедителност и прекаде

ното преследване срещу него, 
предизвикваха отделно съмнение.

покаже
Обясниха

това сочеше, че изповедта на 
Михайлов е убедителна. >но тък- охрана и 

възмож-
искаше най-напред да му се обез
печи политическо убежище, иска 
ше стату на политемигрант и гато падна голям мрак и притих

на лаенето на кучетата от двете 
страни на границата, Михайлов 

ЕМИГРАНТЪТ НЕ СЕ УСЪМНИ се изгуби в нощта. Беше напра
вен договор Станко с граничари- 

Работата около проверката на те да го чака на съшото място 
Михайлов продължи няколко дни.
Налагаше се да получат всички 
необходими реквизити

на еми-предложи всички емигранти от Л/» ? града_ пристигна полковник 
неговата страна да основат сдру Мирко, които вече имаше богат 
жение на политемигрантите за в борбата против чужде-
борба против информбюровските странни шпиони агенти, инфил 
режими в техните страни. трирани след воината 13 Югославия.

Недоразумения, все пак, има
ше много. Известно беше, че в 
редовете на политическите ръко
водства в информбюровските стра 
ни има значителен брой против
ници на Резолюцията на Инфор- 
мбюро. а особено противници на 
прекратяването «а всички поли
тически, икономически и други 
отношения с Югославия- Впро
чем, такива имаше и във върхо-

идната нощ.
И докато го гледаха как се 

и предме- отдалечава през границата гра- 
а така също, в подробности ничарите прокоментираха: ’ „Този 

да се подготвят хора. знаещи ези- минава през границата като” през 
ка на тази страна и които ще мо обикновена съседска ограда”, 
гат без грешка да изпълнят своя Станко доволно се усмихваше за- 
дял от задачата. Дотогава еми- шото беше явно. че Михайлов 
грантът Михайлов си почиваше в нищо не се е усъмнил 
един хотел в града, отвреме-на- 
времесе разхождаше, а почти

Резюмирано беше положение
то, свързано с даскала и случая 
с все още неразкритата шпион
ска група, която с негово по
средничество изпращаше шпион
ски сведения през границата. 
След арестуването на даскала и 
пускането на свобода, връзката 
на тази група беше прекъсната. 
Не идваха вере диверзанти през

ти,

в

(В следващия брой: .ЗАСАДА")
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ЗА МЕСТНИ И 
НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ ПЪТИЩА ни пътища и местните об 

щности от Планиница и 
Бански дол, са вградени 
бетонни тръби, а на „кри 
тичните” места е насипан 
с чакъл. За тези работи 
са изразходвани към 460 

които 
динара е дала 

местната общност. Пред- 
стои да се изкопаят канав 
ки, за да се защити тра
сето от атмосферните во

ствуват с една бригада. 
Ще се 
тръби,

вградят бетонни

ИНТЕНЗИВНО СТРОИТЕЛСТВО НА МЕЖДУСЕЛСКИ ПЪТИЩА а също ще се по 
строят и два малки бето
нни моста.
„^регионалния път МО 
ИНЦИ — ВъЛКОВИя е 
прокарано ново трасе на 
дължина от 7 км. Тук с 

помогна

доброволния труд на мес 
тното население и сред
ствата на местната общ
ност трасето е покрито с 
чакъл и изваляно. Този 
път се ползува за тран
спорт с моторни возила.

Пътят ЖЕЛЮША — 
ПЛАНИНИЦА —БАНСКИ 
ДОЛ, съвместно с обеди
нени средства на СОИ за 
местни и некатегоризира-

През последните две—три години самоу- 
правителната общност на интересите за мест
ни и некатегоризирани пътища в Димитровгра 
дека община разгърна 
строителство на междуселски и махленски пъ
тища.

хиляди динара, от 
70 хиляди

особено интензивно механизация 
ЮНА. Стойността 
вършените работи се пре
ценява на 1,7 милиона ди 
нара.

и
на нз-

В сдружение с местните общности, както 
и частите на ЮНА, са прокарани голям брой 
междуселски пътища.

ди.
докато паричните

влагания възлизат на г~
63 хиляди динара. Пред
стои да се просече 
то в скалисти 
(около 300 метра).

През декември започна
РшГсГиТАНОВЕ11-3 ВБИ-

дновременно ще се 
тЙР>т*Т и «рутите сели-
ПинаТПеаиЦа' ВъРЛа Па' 
прокарани и 
пътища

зан-ГптЧКИ Тези Пътища с$ 
Дина ^ 1981 го-
вършване°<ще за
Г™ гНоа тази “дина 
„ тази година сътпо е
РванГняРОГраМа за прока 
Р ане на пътища. Ст. Н.

На пътя ПОГАНОВО — 
ДРАГОВИТА надсъсц;д са 
вградени бетонни тръби 
ма места е насипан чакъл, 
а на места сдробени камъ’ 
ни. Предстои да се изваля 
трасето и да се направят 
канавки. За 
работи са 
към 312

През изтеклата година 
е работено върху доизгра 
ждането на трасето на 
ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ — 
ИСКРОВЦИ — ПЕТАЧИН 
ЦИ. Също така вградени 
са бетонни тръби за отве 
ждане на водата, а само 
то трасе е насипвано с 
чакъл. Стойността на из 
в-ършените работи въз 
лиза на над 508 хиляди 
динара.

Завършен беше и пътят 
ПОГАНОВО — ПОГАНОВ 
СКИ МАНАСТИР. И тук 
са вградени бетонни тръ
би, а благодарение на

трасе 
предели

досегашните 
изразходвани 

хиляди динара.
През септември минала 

та година започна изграж 
дането на паралелния път 
ДИМИТРОВГРАД _ грд 
ДИНИ. Работите

селища са 
махленски

са завър 
шени около 50 на сто. Дъл 
жината на този път 
3 км. Предстои 
пе с чакъл и да се изваля 
както и да се построят 
канавки. Подета е иници 
атива и младежта да уча

е към 
Да се наси

Прокарване на новото трасе през Видлич
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ИЗ НАШЕТО МИНАЛОФизическа култура ^С/|уП/р\Т;) Цариброд и турската организация 

на власттаТРШШ II шоп Според бе заминал в Сърбия по 
дюлгерлък. Аз се очудих 
как и защо се е завър
нал по това време на го
дината, понеже ми бе из
вестно, че дюлгерите оби
кновено се завръщат през 
зимата. Тодор ме тогава 
помоли да го отведа в 
мазето, за да си отпочи- 
не и поспи от дългия път, 
като същевременно ми ка 
за, че след това да го от
веда при даскал Коцо. 
Щом го завел при даскал 
Коцо, Тодор някъде от 
тоягата си извадил ня
какви писма, като му ги 
подал. Щом като се запо
знал с тях даскал Коцо, 
едно от писмата е предна 
значено за Йордан паша. 
След това Тодор и Джор 
дже заминали при Йор
дан паша, като му връчи 
ли писмото. Йордан паша 
останал възхитен от сме
лостта им, като ги посъ
ветвал да си мълчат за 
това, за да не ги разбе
рат турците. След изпъл
нената си революционна 
задача Тодор се завърнал 
назад в Сърбия, като 
предварително в кръчма
та на дядо Джордже из
харчил един наполеон, ко 
йто бил получил от изве
стния Хорватович".

Според историческите 
данни Йордан паша бил 
християнин, някъде си от 
Сливен и имал връзки със 
сръбската освободителна 
войска.

На 16 декември 1877 го- 
Ето какво е записал дина Цариброд бил осво- 

един опълченец П1.жор- боден и е бил в състава 
дже Йоцич) от Пирот: на Сърбия, а по-късно по 
„Точно преди да започне решение на. Берлинския 
първата сръбско-турска конгрес е бил даден на 
война, някак си преди Пе България и в нейните гра- 
тровден, дойде при мен в ници просъществувал до 
кръчмата в--Лирот Тодор 6 ноември 1920 година, 
от село Поганово, който Кирил Трайков

историческите 
данни турските войски за 
владели 
през 1433 с градовете Пи
рот и Ниш, а с това и

чело с турски околийски 
началник, т.н. мудур. Та
къв известен началник в 
тогавашния 
бил мудур Черкез Рустес. 
Тъй като по това време 
(1869) бива открито и пър 
вото училище в Цари
брод, а за чието офици
ално отпочване с работа 
съгласие дал валията от 
Ниш. Според тези данни 
се идва до заключението, 
че този край администра
тивно е бил свързан с 
турските власти, намира
щи се във вътрешността 
на Сърбия-

През 1872 година в Пи
рот е имало 200 турски 
войници, както и един от
ряд сеймени, които имали 
задачата да държат в 
ред и покорство 
(простия народ) и в 
лийските места, каквито 
са били още Бела палан
ка и Лужница, между ко 
ито и тогавашният Цари
брод под непосредствено
то командуване на мута- 
сепифа Йордан паша.

Тъй като се приближа
вал чаСът. котато тези 
краища в Понишавието е 
трябвало да бъдат освобо 
дени от сръбските вой
ски, както и ролята на 
много хора от тези кра
ища, които са подпомага
ли наближаващото се ос
вобождение, ще споменем 
Тодор Дюлгера от село 
Поганово.

На 19 февруари т.г. в 
Димитровград се проведе 
редовно събрание на фут
болния клуб „Асен Бал
кански”. За 
десетина години това е 
второ събрание, което се 
провежда редовно и по 
време, както е назначено 
в статута на клуба.

Клубът е създаден 
края на 1946 година 
димно от 
младеж и ученици. Тога
ва играе и първия мач 
срещу отбора на „Побе
да" от Ниш, който футбо 
листите на „А. Балкански” 
спечелват с 2:1. Между 

- най-добрите в началото 
на съществувание на клу
ба са: Стоян Стоянов — 
Тапа, Никола Стефанов, 
Богдан Димов, Любомир 
Мишев, Илия Илиев — 
„Джип”, Димитър Соти
ров — „Принц”, Борис Ра 
нгелов — „Мешко”, Нико 
ла Станков — „Джими”, 
Радко Драгоев, Никола 
Спасенов, Петър Иванов 
— „Шаяп”, Тодор Тодо
ров — „Франя”. Саша Ле 
т.'Ов, йеленко Виданович, 
Кирил Ранчев, Младен Па 
в лов и др.

ПонишавиетоНеготин, Соко баня, Бела 
паланка, Ниш, Бабушница 
и др. На годишното съб 
рание

Цариброд

малкото селище в горно
то течение «а р. Нишава, 
което няколкократно ще 
мени името си, за да за
пази най-сетне название
то Цариброд. Времето, ко 
гато турците поробват Ца 
рибродския край и поре
чието на р. Нишава, всъ
щност е период, когато 
този край е влизал в съ
става на царството на 
княз Лазар и следващите 
444 на турското робство, 
народът от този край 
ще свързва съдбата си с 
гибелта и на поробения 
сръбски народ.

административно от
ношение Цариброд е при
надлежал към град Ниш, 
т.е. към така наречения 
Нишки мутасерифлук, а 
в навечерието на освобож 
дението си от турците 
към Пирот. Ако се наблю 
дава от по-широко адми
нистративно разпределе
ние, той е принадлежал 
към така наречената Ру
мелия, която се простира 
ла от Алексинац към 
Ниш, а по-нататък към 
Пирот, Цариброд и по по 
сока към Цариград. Мута 
сепифлукът със седалище 
в Ниш през турско време 
надглеждал властта още 
я: Пирот, Трън, Лесковац, 
Враня. Куршумлия, Само
ков, Кюстендил, Дупница, 
Радомир и Брезник, а 
след 1860 година послед
ните пет селища се при
съединяват към мутасери 
фл^ка. в Рушчук.

В навечерието на осво
бождението от турците 
Парибоод се споменава 
като околийско място, на

бяха разгледани 
всички съществени въп
роси за този симпатичен 
колектив.

последните

Освен отчета 
за досегашната работа 
на клуба който поднесе 
Гюра Гюров, финансов от 
чет поднесе касиерът Си 
ниша Джорич.към

пре- 
работническа Разискванията бяха съ

държателни и всеобхват
ни. Говори се по кадрови 
те проблеми, за статуса 
на играчите, за понататъ 
шиите планове на този ко 
лектив. Накрая бе взето 
решение подготовките да 
започнат на 21 февруари 
т.г., въпреки че от започ 
ването на първенството е 
останало по-малко от 
един месец. Счита се, че 
времето за подготовки е 
достатъчно, ако се анга
жират всички фактори в 
клуба, така че отборът 
напълно подготвен ще до 
чака началото на състеза 
нията.

В
раята

око-

Конференцията на фут
болния клуб за нов пред- 

предстоящата 
Добривое

Клубът получава името 
Славси по партизанина 

чо Дронанов — Балкан- 
който се е борил в

седател в 
година избра 
Димитров, директор 
ООСТ „Братство" а за не 
гов заместник Георги Пей

ски.
ледовете на СвъР^чшкия 
гггпад. Загива на 8 август 
1943 година в близостта 

Топли дол (Пилот 
обитинаГ По това вле 

състезава 
дивизия. Тук

на

на село 
ека
ме клубът се

чев, ръководител на мета 
лния цех на ООСТ „Тигър 
—Димитровград”.в оклъжна

още:
Пирот,

ся се състезавали 
.Лмладинац" пт 
..ТГужнииа" — Бабушнипа. 
..Единство" — Беля палаи 
ка. ..Единство" — Но^а ма 

Сетне

Димитър Ставров

този край- На публицистичен (начин, еГнилал и др.
Нишка областна

ОБЗОР тите в
даден преглед на развитието и на самоуправи- 
телната система с бройните делегации в Об
щинската скупщина и скупщините на самоуп- 
равителните общности на интересите, 
за населението според преброяванията, повър
хнината на общината, обработваемите и необ- 
работваемите площи, горите, 
земеделието, съобщенията, търговията, занаят
чийството, комуналната дейност, образование- 

културата, здравеопазването, информиране
то, издателската деятелност и пр.

В монографията на обстоен начин е даден 
преглед и върху развитието на димитровград
ското стопанство и при това всяка от органи
зациите на сдружения труд обстойно е обра
ботена с нужните показатели, свързани с тях
ното производство, продуктивността на труда, 
дохода, асортимента, числото на заетите, само- 
управителните отношения и пр.

В монографията мотат да се намерят дан
ни, свързани с климата в общината, хидро
графските отлики, природните и исторически 
паметници, а вечко това е подкрепено и с гра- 
фикони, фотографии и с други статистически 
данни и обяонения.

Монографията представлява ценен матери- 
читателя и като такава може 

много

ла.
минава в 

и се
ботите на „
,-п баня . Ражян . ..Гом- 
лет" от Нишка баня и ,,РV 
тяо” от Алексинашки РУ

Монография за Димитровградсъстезава с от-
Озоеи" — Со-

данни
С години наред в Димитровградска общи- 

чувствуваше нуждата за един официа- 
сбориик от материали свързани с истори

ческото минало на града, с динамичността в 
развитето на стопанството, извънматериалното 
производство, обществено-политическите орга
низации и техния развоен път, както и за дру
ги обществени отрасли, които характеризират 
битието на общината.

Във връзка с това, а след раздвижената 
инициатива от обществено-политическите ор
гани и обществено-политическата общност, 
група еитузиасти прие на себе си твърде 
говорна задача в кратък срок от време да 
изготви съдържанието на монографията.

Може би и с определени недостатъци, мо
нографията все пак дава възможност на чита- 

определен хронологически ред и чрез 
поместените материали да се, 

далечното и близкото минало

на се 
лен

скотовъдството,линии. _______

за Клта 
отбо

Я състезанията 
игпали спещу 

„„ т»я ..Жрлеяничаг»" пт 
Ниш н „ГТпокштие". Пп

ТО,тп са

воеме тоеиьоп . патопя
т.-тмба е бил Мисиркич —

Сетне клу- 
меии раи-

митничапин.
бът постоянно 
ГП на състезанията, а и 
името си. Известно време 

под назва- 
след то-

от-

ппосъцгествува
„Спортист”, 

ссЬормирани два от 
„А. Балкански” и 

стане

ние 
па са

теля по
автентичност на пабора

Работник”, за да 
отново „Асен Балкански ,

запознае с
своя край, а покрай това и с многочислеии 
данни от общ интерес за всеки човек.

Монографията обхваща
изпъкват следните: данни за ме- 

общината като 
иа името

ал в ръцете на
да послужи в окоро време да излезе 
по-обширно мопографично дело, защото по 
оправдателни причини сегашната не е могла 

поеме. Да добавим, че голяма заслу- 
монографията имат и ентузиастите Бо- 

Борисов, Иван Денчев, Милан Каладжии- 
ски, Цветан Елеиков, Саша Димитров, Кирил 
Трайков и Павле Трайков, които всъщност оя- 

редакционна група на същата.

повече области,носи вече петиме, което 
надесетина години. между които

сгоположението на града и 
цяло, а при това и възникването 
Цариброд, значителни години в историята на 
селището от идването на турците до повое- 
нния период, данни характерни с работничес
кото и революционно движение, както и раз
витието на социалдемократическата и комуни
стическа партия, както и Съюза на кюмунис-

всичко да 
га за

огбо- 
в между

Миналата година
се класира рисрът

регионалната 
па север и

лига — гру 
постигна едии

ха и К. Т.успехи, 
отбо 
Бор,

от най'високите 
В тази група 
рите от

са още
Кладово,
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ХУМОРЕСКА

Семеен футбол
първенство?

— Ох, остави сега ора- 
зилците! Аз
Пе^.С'Но Пеле вече не иг-

— Ти-ри-ри ... Добър ве 
чер ... Ти-ри-ри-рии ...

— Защо закъсня толко
ва? Нима все досега ча
ка на опашка за „Спорт ?

— Какъв „Спорт”?
— Ама не купи ли?! ... 

Добре, добре, не е 
но. Дойди да те целуна!

— Целуни вестниците!
— Ами знаеш, че това 

не е в унисон с правила
та по хигиената.

Прибери ръцете си! Не 
мислиш ли, че бразилци
те трябваше да играят 
във финала на световното

Съпруг потъва в четене- 
вестник. Върху по- твоятсъмто на

следната страница прекар 
ва часове. „Гълта” всеки 
ред на информациите от 
спорта.

рае.— Играе, играе ...
_ И да играе, няма с

кого да играе.
— Как„няма с 

А ти?
_ Прощавай,

мога да играя 
за една вечер.

вестниците.— Остави 
сърце! „Прочети” един 
път и съпругата си.

— Не чета

важ-Требе да има радио 1 кого”?
неспортни

но аз не 
два мача

произведения.
— Така ли? — сърдитоОвия дънове поначу дека у Бусилиград 

па еве и я кико попитва съпругата.
— Ох, не. Дриблирам.
— Дриблираш? А къде 

са головете. Ти изобщо 
пе можеш да доближиш 
наказателното оле.

— Как да го доближа, 
чогато ти все ми правиш 

остави 
тъкмо чета 
от тази об

че отвараю радио-станцию 
стар човек да тюоратим малко за това. (С известни съ1фаЩ5”ия2 1 Софе Щериоскийе. На това градчеЩо йе право, право 
си тебе една радийо-станция. Пръво: заради 
вабрийе требе. У Бусилиград си имаю малко 
вабриЬе та народат иде у големите градове да 
тражи работу. А кой може по-бръже да гьим 
направи вабрийе оди журналистите. Тия що 
че работе V радиото нема да имаю м-лого го- 

г • праве вабрипе. теВпрочем,засада, 
футбола. Аз 
информациите 
паст на спорта.
_ И аз се интересувам

от футбола! — упорству- 
ва съпругата. Предлагам 
ти един мач.

— Нямаме съдия!
се отбрани съп-

лему работу та има сал да си
Ама радиото йе йош по-потребно за деле- 

Щ гатскуту систему. Радийото че преноси свата 
В събрания и заседания та базата веднък че се 
Щ запознава с решенията. Тика че се реши 
Щ голем проблем, делегатйете досега туя раооту 
Щ гледаоше млого слабо.

ЕПОХА

— Хей приятелю- Имам няколко скъпоце-
Ако синни рисунки на известни художници, 

любител на изобразителното изкуство, мога да 
ти ги продада...

— А към коя епоха принадлежат тези кар-
опита да 
ругьт.

— Какъв съдия- 
— Само не 

вчера. „Сините" играха 
три пъти по-добре, но .. - 

— Те играят, но как ти 
играеш?

— Без разлика 
твоето
вените" са най-форсира- 
ният отбор в първенство

йош по-важно радийото че биде за работ- 
• ниците по организацийете. Кита радиото пре- 
I носи събранията и заседанията по опщину, ко- 
% митет, „сизове” работниците берем че знаю 
« куде су ньим руководител>ете и че Би чую 
| кико дискутираю- А и директурйете че знаю 

дека Би слушаю работниците, та по-убаво че 
се боре за киното право.

тини?като оня — Към епохата, в която имаха много па
ри.

ПЪТУВАНЕ
ЙП какво е
Ш. В рейс кондуктьор моли правостоящите 

пътници:
— Хайде още малко напред, моля ви се!
Една млада жена категорично отказва:
— Моето предприятие ми купува билет да 

се возя, а не да връвя пеш.

ШЕСТИЦА

Студент държи изпит по физика, но не 
знае да отговори на зададените въпроси. Про
фесорът го попитва:

— Знаете ли поне как реагират телата на 
топло относно на студено. Зная. На топло се 
събират, а на студено разширяват.

Професорът го поглежда иронично и съ- 
жалително добавя:

— Приведете ми само един пример и ще 
ви напиша шестица!

— Спръжката! — отговаря студентът.

т мнение, но „чер-

Най^млого радиото че требе на селяците 
и болните по селата. Еве защо. Я сам сигуран 
дека на радийото че има сталне рубрипе „Съ- 

Ц вети на лекаря" и „Съвети за селскостопан- 
производители". С тея рубрипе бусили- 

градчакье че реше два големи проблема. Раз- 
боли се некой, иьеговите по телевон че потра- 

радийото, тия у радийото че потраже по 
№ телевон доктура, доктурът по радиото че учи 
ф болния кико да се лекуйе. Също ие и за аг- 
§*■ рономйете. И тека бусилиградчагье че си жи- 
Ж вую С доктурйете и агрономйете и нема вече 
Щ да Би критикуйу що не иду по селата.

■ то ...
СЪМ— ... А дали аз 

форсирана съпруга!?
— Искрено да си при

зная, не се надявах, че 
техната „деветка" ще из
лезе такъв силен стрелец.

— И аз не се надявах, 
че ти ще бъдеш толкова 
слаб голмайстор.

След това съпругата ре
шава да излезе в града, а 
съпругът я задължава да 
му купи „Спорт".

Съпругът приема побе
дата си в спортен дух: 
„грубо стартува"

ските

же

Щ
III1 И за млого друБе работе йе потребно. И 

ВП за сви че йе арсносал за мене че йе лошо. 
Й Бай-Вене че почне да ме поздравля за свапи

ш
върху

една чашка, пълна с „ви-
няк”. Продължава да че- ПРЕДПАЗЛИВОСТ
те, но по едно време по-

Някой нервно болен си въобразявал, 
е пшенично зърно.

След дълготрайно лекуване, той излиза от 
болницата като здрав. На раздяла попитва гла-

настроенчувствува, че е че
борба. С не-за спортна

очаква да сетърпение
върне съпругата му, за да
й покаже пътя към съб- вния лекар:

— И сега вече не съм пшенично зърно?
— Изобщо не сте.
— А знаят ли това кокошките?

лекалнята.
На семейния терен съп-

едвамругата се появява ;малко преди полунощ.
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