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Проведените вече 
предкандидационни 
и кандидационни сър 
рания в местните об 
щности и трудовите 
организации във вс 
ички общини в Ниш 
ки и Южноморавски 
регион и в Социалис 
тическа република 
Сърбия характерцзи 
рат масовото присъ 
ствие на трудещите 
се и гражданите, ка- 
кто и големия брой 
на участвувалите в 
разискванията по от 
четите за досегашна
та дейност на деле- 
гациите и делегатите 
и делегатските скуп- 
щини, както и за 
предстоящите задачи.

Дванадесетият СЮК и актуалните въпро
си в съвременния свят. 
Той оцени, че продължа
ва блоковото разделение, 
надпреварата във въоръ
жаването, натискът на го
лемите над малките по- 
слабо развити страни и 
подобни. Всичко това — 
подчерта 
грижва 
които продължават овое- 
то международно сътруд
ничество върху добре 
вестните принципи — рав 
ноправието, отговорност
та на всяка партия пред 
своята работническа кла
са и своя народ, ненаме
сата във вътрешните рабо 
ти и др. И покрай натис-

конгрес 
на СЮК е първият конг
рес след победата на рево
люцията и създаването на

* Обобщените разисквания от етатистически 
позиции може само да изостря проблемите, а 
и огромно болшинство от трудещите се ги оце
нява като борба за власт, а не като борба за 
подобрение на тяхното положение-социалистическа Югосла

вия, в работата на който 
не участвуват двама ве
ликани на нашето рево
люционно движение — 
другарите йосип Броз Ти- 
то и Едвард Кардел. Смъ
ртта на другаря Тито, 
който над 40 години, в 
най-хубавия смисъл на ду
мата, водеше югославски
те комунисти, работничес-

НАЙ-МЛАДА ПАРТИЯдователно политика на 
СЮК, която създаваха Ти
то и Кардел.
ОСНОВА — САМОУПРАВ
ЛЕНИЕТО

В продължение на из
ложението си Стане До
лапи твърде обширно го
вори за дейността на СЮК 
между двата конгреса, за 
проблемите, трудностите и 
слабостите, които възник
ваха, като оцени, че тък
мо по това време самоу
правлението още веднъж 
се потвърди като основ
но производствено отно
шение и основа на цело
купното икономическо и 
политическо развитие.

Според Стане Доланц, 
главният проблем е там, 
че работниците още не са 
овладяли с цялостта на об 
щественото възпроизводс
тво и че все още често в 
тяхно име решават обще
ствено-политическите об
щности, самоуправителни- 
те общности на интереси
те, банките и други. Не 
довеждайки под въпрос 
забележителните резулта
ти, които осъществихме в 
обществено - икономичес
кото развитие на страна
та в този период, струва 
ни се, изтъкна Доланц, че 
известни затруднения и 
противоречия твърде се 
изостриха и приеха харак
тер на важни политичес
ки въпроси.

I
Съюзът на комунистите 

със своите становища ока
за влияние върху решава
нето на актуалните въп
роси, които нужно възни
кваха в този етап на на
шето социалистическо са- 
моуправително 
В тази акция и самото то 
се развиваше и подобря
ваше методите на1 своята 
работа вътре в обществе-

Доланц 
СФРЮ и СЮК,

за-

из-

развитие.
ката класа и народите и 
народностите на Югосла
вия по пътищата на социа 
листическата революция, 
се налагаше да създаде из 
вестна празнина в нашето 
общество.

Масовостта е 
гичен резултат от до 
бра и обемиста поли 
тическа 
чиито основни 
тели са Социалисти
ческият съюз и син
дикатите.

ло-
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ

Становищата, които заемат организациите 
и органите на Съюза на комунистите обикно
вено отразяват необходимото идейно единство, 
поне тогава когато тези становища се приемат. 
Обаче често проблеми възникват при претворя
ването им в дело. Принципът на демократичес
кия централизъм се схваща много формалисти- 
чески, а нерядко той е в сила за някои от ор
ганите и организациите само тогава, когато то
ва отговаря на техните непосредствени полити
чески или икономически частични интереси.

Значи, съществува все още един от основ
ните проблеми в нашите организации — проб
лемът за провеждане на заетите становища. 
Имаме също така и известно число членове на 
Същза на комунистите, които не са достатъч
но активни и които към нашата организация 
се числят, малко или повече, формално.

Обаче тази празнина, 
както изтъкна на заседа
нието на Централния ко
митет на СЮК на 16 март 
в уводното си изложение 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРНО 
ТИКИ НА АКТИВНОСТТА 
НА СЮК МЕЖДУ 11 И 
12-ия КОНГРЕС, не е ана 
логна на тези в по-ранш
ни исторически моменти 
и не доведе до кризисни 
социални вълнения, кон
фликти или сътресения и 
не е и не ще предизвика 
ни най-малка промяна в 
основния политически ку
рс на вътрешния и външ
ния план. Затова казваме, 
продължи Доланц — че 
не съществува 
следтитовски период, но 
линия, -която е набелязана 
с програмата на СЮК, сле-

подготовка, 
носи

Предстоящата фа 
за на делегатските 
избори изисква анга 
жиране на всички 
обществено- политич
ески субекти, а нап 
раненото на предкан- 
дидационните събра 
ния да получи пот
върждение на избо
рите 18 и 19 март, 
когато гласуват тру 
дещите се от орга
низациите на сдру
жения труд за изби
ране на свои делега 
ции за скупщините 
на самоуправителни 
те общности на инте 
ресите и обществе
но-политическите оо 
щности.

ка върху необвързаните 
страни и опитите за при
вързване към блокове, спо 
ред Ст. Доланц, полити
ката на необвързване в то
зи период се потвърди и 
изяви като единствена ис
тинска алтернатива на бло 
ковото разделение на све-

но-политическата система. 
Между двата конгреса, из 

Доланц, в СЮК са 
600 000 нови

тъкна
приети над 
членове, обаче СК още не 
е обезпечил такъв метод 
на работа и политическа 
акция, които да му дадат 
възможност винаги да бъ
де там, където самоупра- 
вителите решават.

никакъв

На 21 март пък 
гласу-гражданите 

ват делегатите в об 
ществено-
кия

та.

Татяна Атанасоска-първа 

ще понесе Щафетата
Събитията в Полша, ма

кар че нямат съдбовно зна 
чение за целокупното раз
витие на съвременния со
циализъм, имат огромно 
влияние върху работничес 
кото движение и прогре
сивните демократични си- 

във всички страни. Те 
пряко влияят върху общи
те политически обстоятел- 

Европа и света. Ста

политичес-
къмсъвет Средната възраст на чле 

новете на СЮК е 34 годи
ни и според този показа
тел ние сме една от най- 
младите партии в Европа, 
но от друга страна — 
тъкна Доланц — средна 
възраст на ръководните 
кадри е много по-висока, 
което е разбираемо само 
до известна степен. Все 
още сме свидетели, че ро
тацията се свежда на 
формалистично схваща- 

че малко или повече, 
се движим в затворен 
кръг, от един отговорен 
пост на друг.

делегати
те в делегациите за 
обществено- полити
ческата общност и 
делегациите за обще 
ствени дейности и 
делегациите в матери 
алното производство 
в скупщините на са 
мощправителните об 
щности на интереси-

ОС и

ттттж% } Щафетата ма младостта, 
\ която на 21 март тази го 
\ дина щс тръгне от площ- 
\ ад ,,Македония” в гр. При 

Щ леп, Социалистическа реи- 
кжШ ублика Македония, ще я 

понесе ученичката от VII 
Шяш клас на основното учили- 

ще „Гоце Делчев” — Тат 
яна Атанасоска.

из-■ш лиЩЖ
ства в
наха предмет на надпре
вара, която води към се
риозно изостряне на ме
ждународното положение. 

Същевременно, подчерта 
в Полша

ттш
те.

ШНад всичко, не
обходима е масовост 
на трудещите се и 
гражданите.

не,ш
Доланц, кризата 
актуализира 
издигнатите

отношенията 
комунистическите партии 
перспективата иа разви
тие на социализма и т. н. 
Днес никому не е нужен 
пропагаиднсткн подход в

(На 3-та стр.)

>♦ яЦ . Атанасоска са избрали 
в пионерските отряди от пр 

илепските основни учили- 
ЩШ ща, а избирането иа шюи 

носител ма Ща

вече по-рано 
въпроси ка- 

между
ПОТВЪРДИТя ше

осъществяването на 
дело самоуправител- 

обществена за
ДОБРЕ ИЗВЕСТНИ ПРИН 
ЦИПИ

ТО

ната
дача и определение
то на всеки член на 
нашето общество по
отделно за делегатс
ката система като та

Щ ер за пръв 
Щ фетата иа младостта се 
Ц съвпада с чествуването на 
щ 40-годишни11ата от създал 
Щ аието на пионерската ор

ганизация в Югославия-

ш ЩШШШт. В продължение на изло
жението Стане Доланц се 
спря и върху междунаро
дното сътрудничество на

ш.ш ът
кая а. Т. АтанасоскаБ. Костадинов

V
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НАКРАТКОнавлиза вМАДРИДСКОТО ЗАСЕДАНИЕ ОТЛОЖЕНО ЗА 

9 НОЕМВРИ
въоръжаването 
етап, най-критичен след 
студента война. Тази над
превара е предмет на на- 

дълбока 
мост.- Затова е необходи- 

се засилят всички 
тюлитичес 

цел да

ЯПОНИЯ

Книга за ВИЕНА: По повод 90-годи 
шнииата от 
на другаря 
шнината от Първото засе
дание на АВНОЮ Спорт 
ното дружество на югосла 

работ1ЯЦИ и Кул
турно - информационният 
център във Виена органи
зираха тържество, на кое 
то между другото бяха 
прожектирани и филми.

СС загриже-шата рождението 
Тито и 40-годи

Титомо да
международни 
ки активности с 
ое прекрати напрежение
то и ривалитетът между 
Изтока и Запада. Върхо
вен счита, че с мерки за 
укрепване доверието, си
гурността и разоръжаване 
то Конференцията : "
да предложи изход от та
зи опасна обстановка.

Нашият съюзен

131

на- В Токио е издаде
на книга „БЕСЕДВ
АМ С ТИТО", автор 
на която е известни- 

иконо-

„Откровено казано, равносметката на 
шите постижения не е импресивна, но аз счи
там, че европейската общественост и цял свят 
ще поздравят нашия договор за отлагане на 
заседанието. Защото втората алтернатива е 
пълен неуспех с тежки последствия за бъде
щето на нашия континент" — изтъкна Иосип 
Върховец, който председателствуваше на пле
нума в миналия петък, когата беше прието 
решение за отлагане на заседанието".

в слейте

я т ЯПОНСКИ
мист и добър позна- 

Югославияможе вач на 
д-р МАСАО ТАКАХА 
ШИ. Книгата е изда
ло Издателство „Ко- 
бунеха", което досе
га издаде повече кни 
ги за Югославия 
преводи на произве
дения от югославска 
та литература.

ХИРОШИМА: в рамките 
няколкодневното си по 

Япония, итали- 
президент Перти 

призвал великите сили 
оръжейни

насекре- 
значението 

на заключител

сещение в 
анскияттар подчерта 

на проекта 
пия документ, който изго 

бвързаиите и 
страни. „Го

ни
„да изпразнят 
те арсенали и да напълнят 
хамбарите с жито".
ООН: До края на 
век числото на жителите 
в Азия ще възлезне на 3,4 
милиарда. Това предвиж
дат специалистите на све- 

организация. Дн 
Азия живеят 2,5 ми

и
неотвихаМадридското 

ние на Конференцията за 
сигурност, и сътрудничест
во в Европа, което започ 
на през септември 1981 го 
дина ще продължи на 9 
ноември т.г., защото пона 
стоящем не е възможно 
да се водят конструктив
ни преговори относно „за
падната страна" отказа 
да подпише какъвто и да 
е заключителен документ 
все докато е в сила воен
ното положение в Полша. 
Последният етап на Мад
ридската среща, започнал 
на 9 февруари, премина 
при остра блокова кон
фронтация, така че един
ственият изход беше наме 
рен в отлагането на засе
данието.

Обяснявайки причини
те за отлагането на сре
щата, нашият съюзен сек 
ретар Йосип Върховец за

заседа- неутралните 
зи проект предлага солид 
на основа за приемане на 

документ.

този

заключителен 
Окуражава и фактът, че 
проектът получи положи
телна обща оценка". В 

Йосип Вър-

ИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА 
ДЕЙНОСТ НА ЮГОСЛАВ
ИЯ товната 

ес в 
лиарда жители.

продължение 
ховец заяви, че 
щото сътрудничество, раз 
бирателство и доверие ме
жду необвързаните и неу
тралните страни в Евро- 

нова стой

„възходя-

Полезни 

контакти и 

разговори

АНКАРА: По покана на 
началника на Генералща- 
ба на турските въоръже
ни сили, армейски гене
рал Кенан Евреи, на при 
ятелското посещение в 
Република Турция и ней
ните въоръжени сили пре 
бивава началникът на Ге 
нералштаба на Югослав 
ската народа армия адми 
рал Бранко Мамула.

БЕЙРУТ: Официално е 
съобщено, че завръщане
то на кувейтския посла
ник в Ливан е „открит въ 
прос". Заминаването на 
кувейтските дипломати 

от Бейрут се свързва с ре 
шението на кувейтския па 
рламент да не дава една 
пета от средствата, необ 
ходими за (сирийските) 
мировни сили в Ливан. 
Членовете на парламента 
оценили, че обстановката 
в Ливан не се е значител 
но поправила, въпреки 
присъствието на 22 000 си 
рийски войници.

представлявапа
ност .

По мнението на Върхо
вец, Мадридската среща 
не трябва вече да се 
лага. „Без разлика на тру 
диостите, с които евенту
ално ще се срещнем по 
това време, 
трябва да положим 
мални усилия за постига
не споразумение за заклю 

Ние

от-
йосип Върховец

От изключително бога
тата международна дей
ност на нашата страна в 
първата половина на този 
месец отделяме пребивава 
нето на Хо Дам в Белград 
и посещението на делега
ция на Скупщината на Юг 
ославия в Индия.

В рамките на петдневно 
то си посещение в Югос
лавия, подпредседателят 
на Административния съ 
вет и министър на външ
ните работи на Корейска
та демократична народна 
република Хо Дам беше 
приет от най-вишите юго
славски държавни и пар
тийни ръководители — 
Сергей Крайгер, Душан 
Драгосавац и Веселин 
Джуранович. Разговори
те преминаха в сърдечна 
приятелска атмосфера, а 
събеседниците константи

света и занапред се пови
шава. Упадъкът на детан 
та засегна и Европа, защо 
то детантът трябва да бъ
де световен процес. Даже 
полето на конференцията 
все повече се пренася на 
нашия континет, особено 
на военнен план”. Във връ 
зка с това Върховец под
черта, че надпреварата във

всички ние 
макси

чителния документ, 
сме дълбоко убедени, че 
това е истинският път за

яви на пленума в петък, 
че „Конференцията стана 
жертва на общото изост- 

бло-
опазване и усъвършенству 
ване духа на принципите 
от Хелзинки”.

тряне
ковете.

между 
Напрежението в

ПОЛША
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ

ПРОБЛЕМИ С МЛАДЕЖТА
ЖЕЛАНИЯ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ 

НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Ученията на полските, 

изто-исъветските 
чногерманските въоръже 
ни сили „Дружба ’82", ап
елът на Юзеф Глемп до 
полските власти да осво
бодят интернираните ли
ца и проблемите с младе
жта, занимаваща се с коне 
пиративни активности — 
това са събитията в Пол
ша, които привличат «ай- 
голямо внимание в четвър 
тия месец на военното по

От 10 до 13 март в нашата страна пре
бивава делегация на Народното събрание на 
НР България, оглавявана от председателя на 
Народното събрание Станко Тодоров. ЛОНДОН: Намиращите се 

тук югославст и търговски 
и стопански представител 
ства планират да увели
чат с над 20 на сто изно 
са на стоки от Югославия 
във Великобритания, 
публика Ирландия и 
трети пазари.

На 12 март председате- при добра воля и принос 
лят на Председателството' на двете страни" — зая- 
на СФРЮ Сергей Край- ви Сергерй Крайгер. 
гер прие Станко Тодоров 
и членовете на българска 
та делегация. В разговори 
те, в които участвува и 
председателят на Скупщи
ната на Югославия Драго- 
слав Маркович беше изра 
зено двустранно желание 
да се развиват — въз ос-

раха, че отношенията ме
жду двете приятелски не
обвързани страни се раз
виват успешно и изразиха 
готовност на своите стра
ни за още по-успешно осъ 
ществяване на принципи- МОСКВА: Провежда се 17 
те и целите на политика- конгрес на съветските Си 
та на необвързване. ндикати. Делегацията

разговорите между Съюза на югославските 
Х0 Дам и йосип Върхо синдикати се оглавява от

Мика Шпиляк.

В разговорите беше за
сегнато и балканското съ- Ре-ложение в тази страна.

Подпредседателят 
правителството 
изразил сериозна загриже 
ност от конспиративната 
активност на част от учи 
лищната младеж. В борба 
та срещу тази активност 
на младежта властта била 
безпощадна.
Грудженец вече бил форм 
иран лагер, където се нами 
рат-35 арестувани терорис
ти, обвинени за уб "

П<

натрудничество, което е от 
интерес на всички балкан 
ски страни. Във връзка с 
претворяването на Балка
ните в безатомна зона е 
посочена свързаността на 
тази област със съседни-

на
Раковски

на
В

нова на осъществените ре 
зултати в билатералкото със 
икономическо 
чество — съвременни об
лици на 
между
двете съседни социалисти

те региони, преди всичко 
Средиземноморието. 

Стана дума и за отделни 
въпроси от международни 

сътрудничество те икономически отноше- 
стопанствата

вец се потвърди идентич
ността на становищата на 
двете страни по 
най-важ н и международ
ни проблеми и въпроси. 
Особено внимание беше 
посветено

В мястотосътрудни-
всички приключва утре. През из

теклите пет дни 
делегация имаше редица 
срещи с представители на 
индийския парламент и с 

укрепването водещи личности на поли- 
на единството и сьтрудни тическия, стопанския и 
чеството между необвър- обществен живот. Разгово 
заните страни. рите преминаха

Посещението на югосла сфера на 
вската скупщинска делега 
Ция, оглавявана с Драго- 
слав Маркович, в Индия

нашата
на ния и за усилията, които 

се полагат за изграждането 
на нов международен ико 
комически порядък.

„Такова всестранно и Делегацията на Народ-
взаимно полезно сътрудни ното събрание на НР Бъл 
чество ще допринесе съще 
ствуващите проблеми и 
разлики да се решават в Броз Тито" и 
по-благоприятни условия,

ииство 
одобни 

групи били откривани и в 
други места. Ръководство
то на Полската комунисти 
ческа младеж приело реш 
ение за отлагане 
на организацията, 
трябвало да започне на 17 
март.

на милиционер. на въпросите,чески страни.
свързани с

гария посети Мемориал
ния комплекс „йосип

в атмо- 
традиционното 

при 
сътрудничест-

конгреса
който

ю гославско-ин дийско 
ятелство и

положи ве
нец на Титовия гроб. во.
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Решително отблъснати 
нападките срещу 
задружната
(От 1-ва стр.)

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА ОТ 27 ДО 29 МАЙ В БЕЛГРАД

с
В СР СЪРБИЯ ДЕВЕТИ КОНГРЕС 

НАСКИАСЪРБИЯ
НА

МАРТразрешаването на подобни- 
проблеми, но истински, 
марксически, научен и 
критическо 
подход. Само по 
чин дискусиите 
шенията между комунис
тическите партии могат да 
бъдат резултатни. За жа
лост, каза Доланц, все още 
се среща старата практи
ка на етикетиране и упо
рито отхвърляне на всяка 
критическа мисъл.

На лице са тенденции 
всяка критика да се ока
чествява като подкрепа 
на империализма и реак
ционно - подстрекателните

творчески 
такъв на- ^ Щафетата на младостта, символ на всеот- 

дайността на младежта, трудещите се и граж
даните
пристигне в нашата република на 26 март. То
зи ден младежта на СР Сърбия ще я поеме от 
младежта на СР Македония в Кумаиово и ще 
я понесе към Прешево.

В нашата република щафетната палка ще 
пътува до 6 април. За дванадесет дни тя ще 
измине 3370 км и ще нощува в Владичин хан, 
Пирот, Неготин, Жагубица, Деспотовац, Ниш, 
Брус, Горни Милановац, Приеполье, Баина ба
ща и Шабац. На 6 април в село Рътковци на 
Сава щафетната палка ще бъде предадена на 
младежите и девойките от САП Войводина-

Щафетата на младостта се връща отново 
в СР Сърбия на 23 май.

Iза отно- Председателството на Централния комитет 
на СК на Сърбия обсъди измененията и допъл
ненията на Устава на СК на Сърбия, изготве
ни от Комисията за уставни въпроси на Съюза 
на комунистите на Сърбия. На заседанието на 
Председателството предложените изменения » 
допълнения обоснова Павле Бранкович пред
седател

към величественото Титово дело ще

на Комисията.
Поддържайки основната ориентация на 

предложените изменения, които са в духа на 
укрепването на принципа на демократическия 
централизъм, колективната работа и отговор
ност и акционното укрепване на организации
те и органите на Съюза на комунистите, чле
новете на Председателството, както бе опове
стено, дадоха редица сюгжестии и предложе
ния за подобряване на отделни формуляции. По 
Проекта на измененията и допълненията на 
Устава ще разисква Централният комитет на 
Съюза на комунистите на Сърбия на 26 март, 
а след това същите ще бъдат пуснати на об
съждане в организациите на Съюза на кому-

пунктове в света, изтъкна 
между другото Ст. Дола
нц.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В 
БЕЛГРАД

нистите.
Председателството прие и предложението 

на решението за свикване на IX конгрес на 
Съюза на комунистите на Сърбия, който ще 
се проведе на 27, 28 и 29 май в Белград.

Бранно Пешич 

кандидат за 

председател на 

Скупщината на 

СРС, а Бранислав 

Иконич — за 

председател на 

Изпълнителния 

съвет

За председател на Скуп 
щината на Социалистичес 
ка република Сърбия е из 
дигната кандидатурата на 
Бранко Пешич, понастояЩ 
ем подпредседател на Пре 
дседателството на СР Сър
бия.

лен съвет. Иконич понас
тоящем е подпредседател 
на Съюзния изпълнителен 
съвет.

(Танюг)
.:~7Г ;

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ ЗА ЕДНОГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ И МОК НА СКС, НЕЙНИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА

Това предложение е на
правено на 
на Председателството 
Републиканската конфере
нция на Социалистическия 
съюз в Сърбия.

заседанието
на лети мишо м отчета

отноше-моуправителни 
ния и укрепването пози
циите на работническата 
класа, към осъществяване 
политиката на икономи
ческата стабилизация, раз 
витието на делегатските 
отношения, 
на отбранителната способ
ност, идейно-политическа 
та, акционна и кадрова 
способност, 
инициативата на другаря 
Тито за колективна ра
бота, отговорност и по
нататъшната демокрация

На същото заседание 
Бранислав Иконич е пре 
дложен за председател на 
Републиканския изпълните

ж Съюзът на комунистите в Нишки реги
он през миналата година е полагал усилия и 
постигнал крупни резултати в областта на об
ществено-икономическите и обществено-полити 
ческите и самоуправителни отношения * Отче
тът за едногодишната дейност ще бъде приет 
от страна на делегатите на Междуобщинската 
конференция на СКС на насроченото за днес 
заседание.

укрепванетоОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
ГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ

РЕ-

прилагането

Производителите да 

бъдат най-многобройни
борейки се за укрепване 
на непосредствената вла
ст на работническата кла 
са, за развитието на обще 
ствено-икономическите и 
обществено - политически
те отношения- Целокупна
та тази активност е била 
от полза на борбата за 
континуитет в осъществя
ване политиката, обосно
вана ма становищата и 

на Единадесе- 
на СЮК и

На проведеното през ми 
палата седмица заседание 
на Председателството на 
Междуобщинската конфе- 

в Ниш,ренция на СКС 
председателствуваио 
Сава Саватич, бе обсъде
но и прието предложение
то на отчета за миналото 
дишиата дейност на СК в 
Нишки регион,
СКС, нейните органи и

обществено-политичес
ките отношения- При това 
една от активностите на 
СК в региона е била на
сочена
на братството и единство 
то и задружността на на
родите и народностите ни 
и към превъзмогване по
ложението на Косово.

наот

ж Работниците и селскотопанските произво-
от общотополовината 

общия състав на Скуп-
дители ще съчиняват 
число на делегатите в

към укрепването
МОК на

щината.
тела. Да добавим, че по 
повод текста на този до
кумент бе организирано 
разискване в общинските 
организации на СК в ре
гиона и в него са вграде-

решенията 
тия конгрес 
Осмия конгрес на СКС.

едложение на отчета за 
работа на Скупщината, не 
йните органи и тела в из 
теклия
Предложението на отчета 
вече е
дане в общинските скуп 
щини и ще бъде разгледа 

на сесията на Скупщи 
ната, която ще се състои 
в началото на април.

На заседаието беше съз 
даден Координационен ко 
митет, който ще следи реа 
лизацията на мероприяти
ята за ускорено развитие 
на агрокомплекса.

В началото на седмица
та Председателството на 
Междуобщинската регио- 

общност в Ниш
Съюзът на комунистите в 
региона в осъществяване
то на тази политика е 
осъществил видим напре
дък в материалното разви 
тие и в развитието на са- 

и ще го приемат циалистическото 
МОК на равление-

Членовете на Председа
телството приеха и проек-

мандатеи период.
нална
утвърди структурата на де 
легатите за бъдещия със
тав на Скупщината на МВи 
Предвижда се 50 на сто от 
общото число делегати да 
бъдат от редовете на раб
отниците и селскостопанс 
ките производители. Чис- 

жените-делегати в
бъде 30

доставено на обсъж топрограма за активност 
МОК на СКС в ре- 

период от 1982 
Тозичдо- 

• на

всички предложения, 
допълнения и сюгжестии. 
По повод отчета ще раз

ни
на
гиона за 
до 1984 година, 
кумент ще бъде при *' 
изборната 
на МОК на СКС, а ще бъ-

ио самоуп-ват
делегатите на 
СКС в Ниш на заседание-

иск

конференция
Активността на СК глав 

но е била насочена към 
оспосо-

то, насрочено за 19 т. м.лото на де допълнен и актуализи
ран със задачи, които ще 
пронзтечат от резолюци- 

12 конгрес на СЮК 
и 9 конгрес на СКС.

скупщината ще 
на сто, на младежта - Ш 

и на бойните — 15

меж- организирането,
бяването и насочване чле

В предложението 
ду другото 
Съюзът на комунистите в 
Нишки регион през мина
лата година е осъществя- 

си активност

се казва, че
на сто
—20 на сто от общото чи

иовете, организациите и 
ръководствата на 
по-нататъшно развитие 

ма социалистическите са-

ите на
СК към

сло на делегатите.
П редседателството 

МРО в Ниш утвърди и пр
В. Б.на

К. Г. вал своята
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СУРДУЛИЦА

УСПЕШНО ИНФОРМИРАНЕ•••
. «йй&и. '| сюк и Деветия кон

грес иа СКС и конгресите 
общесгвено-по

българ-
които

иаинформация на 
ската народност, 
информират от община
та и местните общности, 
в които живее българска 
та народност- Програмни
те концепции

За услови и дейно ушно 

и младежта,
Анализирайки отчета за 

осъществяване на концеп 
ц-ията на средствата за 
масова информация

в другите 
литически организации, е 
активност, която ще след 
ят в течение на настояща 

Изхождайки

чле-
Общинската 

ССТН в
новете на 
конференция на 
Сурдулица констатираха, 

1981 година „Сурду- 
иовости", издател- 

братство” със свои 
Радио Ниш и

НАШАТА система на самоуправление по
степенно създава условия за все по-дейно учас 
тие и принос на младите хора в съвкупния об
ществен живот и ведно настоява според въз
можностите да им създаде условия за всестран 
но развитие и изява- Тъкмо затова младежта 
най-много е заинтересована тази система пос
ледователно! да се прилага, по-нататък да се 
развива и да се усъвършенствува. Младежта 
трябва да знае, че всичко онова, което днес е 
обект на нейния интерес и всички проблеми, 
с които се среща не могат да се решават из
вън системата на самоуправление, но единстве 
но в нейните рамки. Тази система, разбира се, 
не действува сама по себе си, но е необходи
ма постоянна борба на работническата класа и 
на Съюза на комунистите като водеща идей
но-политическа сила на обществото, за усвоя
ване на най-прогресивни решения във всеки 
етап на нашето развитие. В тази борба младеж 
та трябва да бъде в първите редици и да носи 
своя Дял на отговорност.

(Из речта пред УШ-ия конгрес на СЮМ, 
10 юни 1968, Белград.)

V та година, 
от това, трудещите се 
и гражданите трябва да 
бъдат всестранно инфор
мирани, за да дадат 
голям принос със своето 

във всекиднев- 
обществено-политиче

съдържат
активностинай-важните

от обществено-политичес 
живот. Именно, избор 
дейности за избира

че в
личке
ство кия 

ните
не на делегации и делега
ти и учредяване на скуп- 
щините, както и подготов 
ката и за провеждането 
на Дванадесетия конгрес

по-
те издания 
ТВ—журналът иа българ
ски език успешно са 
ществили задачата си. Ве 
стиик „Сурдуличке 
вости” навреме и реално 
са информирали трудещи
те се и гражданите в об 

за всички акции

участие 
пия 
ски живот.

ос-в

но- Б. К.

щииата 
и активности в обществе
но-политическия и стопан 

в общината.ския живот 
Това се отнася, както бе-

докла-ше подчертано в
Сърболюб Микич, 

на Председа-
да иа 
секретар 
телството на ОК на ССТН

за масоваи за средствата

» 2*МШуНВ

Семинар за секретаря к чаанова «а секретарката на 61
ДИМИТРОВГРАД

На 12 и 13 март тази го 
дина в Димитровград се 
проведе семинар 
ретари и членове «а сек
ретариатите на първични
те организации на Съюза 
на комунистите в община

те и други актуални въп- 
от дейността на 

на СК”. Сказ- Съюза на комунистите в 
Райко Зарков общината. На втория ден 

в работата на семинара 
участвуваха и ръководст
вата на синдикатите.

Б. Костадинов

дещата роля на СК и под
готовка на първичните ор- роси 

за сек- ганизации 
ката изнесе
председател на ОК на СКС 
в Димитровград- 

След изнесените сказки 
се развиха оживени разис- 

С цел за още по-добра квания във връзка с теми- 
подготовка на ръководст
вата на партийните орга
низации за своята по-на
татъшна активност в ос
новните организации на 
сдружения труд и мест
ните общности, на семина 
ра бяха разработени след
ните теми: „Актуални въп 
роси и задачи на СК в 
осъществяването на ини
циативата на др. Тито за 
колективна работа и отго
ворност и по-нататъшна 
демократизация на общест 
вено-политическите отно
шения”. Темата изнесе 
Васил Ранчев; „Актуални 
въпроси и непосредствени 
задачи на СК в по-ната
тъшното развитие на де
легатската система”. Тази 
тема обработи секретарят 
на Председателството на 
ОК на СКС Иван Денчев:
„Актуални въпроси и за
дачи на СК в осъществя
ването на международна
та политика на Югосла
вия”. Темата разработи 
Петър Тасев; „Актуални 
въпроси и непосредствени 
задачи на СК във всена
родната отбрана и; общест 
вената самозащита с лек
тор Борис Борисов, пред
седател на Общинската 
скупщина. Петата тема 
гласеше: „Идейно-полити
чески въпроси и задачи 
на СК в по-нататъшното 
развитие на обществено- 
икономическите отноше
ния, икономическата ста
билизация и политиката 
на средносрочно развитие 
с лектор Петър Тасев и 
„Актуални идейно-полити
чески въпроси за по-ната- 
тъшното засилване на во

та. Изглед от Сурдулица

МНЕНИЯ

ДА ПАЗИМ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ
* ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИТЕ БЕЛЕЗИ ОТ 

РЕВОЛЮЦИЯТА ДА СЕ СЪХРАНЯТ В ПЪРВО 
БИТНИЯ ИМ ВИД И ДА ДЪРЖИМ СМЕТКА 
ЗА ЕСТЕТИЧЕСКИЯ ИМ ИЗГЛЕД

стващото поколение? Отговор ще дадем чрез 
един пример.

По повод Осми март жените от града с 
група обществено-политически дейци направи
ха посещение на възпоменателната плоча на 
къщата на Власаки Алексов в Строшена чеш
ма. Жест за всяка похвала. Но какво заварват 
там? Къщата непосредствено е свързана с ре
волюционното минало на града: в нея е ро
ден и работил един от най-известните комуни 
сти в Димитровград. Тук е било важно звено 
на международния канал на Коминтерн. Съден 
със Станко Паунович, четири години прекарал 
в казаматите на бивша Югославия. Човек, кой 
то се отнася с пълно доверие в ЮКП приема 
в къщата си. Моша Пияде и тридесет дни го 
скрива въпреки най-строгия контрол на шь 
линията. Сетне тук е бил Иван Караиванов и 
редица други революционери.

Социалистическото ни самоуправително 
общество с придобивките на материалната и 
духовната култура, до голяма степен базират 
на придобивките от Народоосвободителната 
война и революцията. За да останат трайни 
спомените за отделни лица — бойци, револю
ционери, (работнически дейци, партизански 
части, сгради с историческо значение, истори 
чеоки местности и прочие, по инициатива на 
Съюза на бойците и обществено-политическите 
организации след освобождението са напра
вени известни възпоменателни белези: паме
тници, бюсти, възпоменателни плочи и по
добно.

Димитровградският край, свързан с юго 
славската национална история, в по-малка 
или по-голяма степен също е имат революцион 
но работническо движение, революционна 
съпротива срещу предатели и окупатори. Също 
е дал свидни жертви в югославската народна 
революция,- а тук са пребивавали видни дей 
ци на Партията.

Вследствие на това след войната в Ди
митровградска община във връзка със Съби 
тия и дейци от революцията и работническото 
движение бяха поставени възпоменателни пло-

За димитровградски условия тази къща 
има историческо значение. Позволено е обаче 
да се наруши външния й вид, направено е 
дострояване без естетически вкус. Вероятно 
собственикът е имал и необходимото позволи
телно. . • Но...

Считам, че Съюзът на бойците, обществе 
но-политическите организации и основното 
училище (което носи името на Моша Пияде) 
трябва да раздвижат инициатива и къщата да 
се доведе в първобитно състояние. Следовате 
лно, възпоменателната
което заслужава, защото при сегашното по
ложение тя е опетнена, а с това са опетнени и 
светлите имена на Моша, Власаки, Караива
нов, на ЮКП. Нашият град не бива да поз
воли такова кощунство. Къщата е все още в 
такова състояние, че може да се реставрира 
и трябва да се побърза днес, за да не бъде ут
ре късно. у

да бъде онова,плоча
чи-

Днес обаче се поставя въпросът: дали 
Съюзът на бойците от НОВ-а, другите общес
твено-политически организациии Общинска
та скупщина са направили необходимо тези 
възпоменателни белези да получат трайно 
възпоменателно значение за подра- Кирил Тодоров
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БАВНО СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНЪТ НА 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ В ТЛЪМИНСКИ КРАЙ

%I
Ф Избран нов Общински 

кален съвет от 23 членове.
доход-синди 5В предстоящия период, 

изказалите се 
на заседанието, синднкал 
ните организации в общин 
ата трябва още по-резулта _ 
тно и последователно да се 
борят за издигане истори
ческата роля на работни
ческата класа и усъвърше 
нствуването на социалис
тическите самоуправител 
ни обществено-икономичес 
ски отношения.

Делегатите на Скущина- ” 
та избраха Общински син 
дикален съвет от 23 члено 
ве с мандат от 4 години и 
3 члена на Междуобщинск 
ия съндикален съвет в Лес 
ковац. За делегат на Деве 
тия конгрес на СКЖ бе 
избран ПЕНКО НАЙДЕН
ОВ, а за делегат на Седмйя 
конгрес на Съюза на син 
дикатите в Сърбия бе изб 
рана АНКА ВАСЕВА.

На учредителното заседа 
ние на Общинския синдик
ален съвет вБосилеград бе 
ше избрано Председатедс 
тво от 9 членове с мандат 
от 4 години. За председа
тел на Председатлстевото 
с едногодишен мандат бе 
избран РАДЕ КОНСТАНТ 
ИНОВ, гимназиален учи- 

М. Янев

Чясн аизтъкнаха
На състоялото се на 12 

март т.г. заседание на Ску 
пщината на Съюза 
диката 
община

на син 
Босилегр адска 

бяха
в В Тлъмински край, в който живее почти . 

една трета от населението на общината, деле
гатските избори са схванати и като кадрова 
подготовка за най-важна предстояща комунал
на акция — електрификацията.

сумирани 
резултатите в действуване 
на синдикалната организа 
ция в периода 1978—1982 
година и утвърдени насок 
ите на действуване в след 
ващия мандатен период. ,.-.*ац«ач нните разрешат основния кому- 

кандидационните съб- нално-битов проблем: еле- 
рания в селата в южната ктрификацията. У тези 

на Босилеградска трудолюбиви планинци ук
че та-

В реализацията на утвъ 
рдените задачи, беш конст 
антирано на заседанието, 
синдикалната организация 
в Босилеградска община 
постигна положителни- ре
зултати. Но в самоуправ- 
ителната практика на тру 
довите организации и общ 
ности все още съществува 
разрез между приетите ре 
ш-ения и реализацията на 
същите. Преди всичко бав 
но се прилага Законът за 
сдружения труд и Заключ 
енията на Третия конгрес 
на самоуправителите. Осо 
бено малко е направено 
за изграждането на обект 
ивни мерила за разпредел 
ение на дохода .и личните 
доходи за възнаграждава-

част
община безспорно потвър- репна съзнанието,

зи голяма и важна акциядиха, че делегатската сис
тема все повече заема оно 
ва място в живота на хо
рата на село, което й при
надлежи според социалис
тическата самоуправител-

изисква сериозни и нав
ременни подготовки. Зато
ва влезнаха в изборната 
активност с желание да 
посрещнат този дългоочак 
ван момент (според плана 
това трябва да стане до 
1985 г.) добре организаци
онно подготвени относно

Р. Константинов
на същина и значение.
Тук, буквално казано, де
легатските избори са те
ма номер едно във всяка 
среща, разговор, събрание, с активни делегации и де- 
Най-много се подлагат на легати, които ще бъдат 

способни успешно да из
пълняват ролята на орга-

нето според резултатите 
от труда. В повече трудо 
ви организации тази важ 
на задача е доверена на 
професионалните служби, 
докато трудещите се, а 
преди всичко работниците 
от материалното прозивод 
ство остават на заден пл
ан. Това въздействува от
рицателно върху произво 
дителността на труда и 
интерса на трудещите се 
за създаване на увеличен

оценки и преценки пред
ложените кандидати за 
членове на делегации и 
кандидатите за делегати 
в Общинската скупщина и 
самоуправителшгге 
щности на интересите. То 
ва се прави с онази из
вестна селска искреност и 
откровеност, даже с обек
тивно остър тон, в осно
вата на които е залегнал

низатори.

Оттам и определението 
за членовете на делегации 
да се избират хора, кои
то най-голяма част бт го
дината прекарват на село. 
И опитът от изтеклия че-

об-

тел.

тиригодишен мандатен пе
риод беше здрава основа 
за едно такова - определе
ние. Именно, оценявайки 
активността на делегати-

ИЗ САМОУПРАВИТЕЛНАТА ПРАКТИКА пищното строителство — 
3, а 13 представки се от
насят до други случаи на 
търсене на защита).

От целокупните пред
ставки в Бабушнишка об
щина 9 са приети от Съ-

За защита на саиоуона- 

внтелннте права
стремежът в делегациите 
да се изберат най-актив
ните жители на селото.
Всъщност този стремеж те и делегациите, избира- 
и завидната масовост бяха телите от този край кон- 
основни белези на пред- 
кандидационните и канди 
дационнцте събрания в 
този край.

,---—

статираха, че в делегаци
ите е имало доста члено-да на сдружения- труд ка

то оправдателни, 18 от
хвърлени като неоснова
телни, а 3 са оттеглени 
от подавателите, 2 са час
тично приети като осно
вателни, а 13 са в ход на 
решаване. От представки
те на трудещите се от Ди 
митровградока община 
12 са били основателни, 
11 неоснователни, а 6 пре 
дложения са оттеглени от 
решаване. Понастоящем 
16 представки са в ход на 
решаване.

Да добавим, че в Бабу
шнишка община работят 
2700, а в Димитровград
ска над 4 хиляди работни 
ци. Имайки предвид чис
лото на отрпавените иско 
ве до обществения право- 
защитник и Съда ни сдру 
жения труд и развитието 
на самоуправлението, вин 
формацията на обществе
ния правозащитник , се 
казва: „Не е толкова съ
ществено числото на пре
дставките. Съществено е, 
че самоуправлението се 
развива и нараства съзна
нието на хората за техни 
те права и задължения, 
че активността на СК в 
установяването на нови 
отношения във всички 
среди е все по-интензив
на, че се развива и укреп 

система,

ве, които не живеят пос
тоянно в селото, а това е 
било сериозна пречка за 
редовното събиране на де 
легацията и изграждането 
на становища

Имайки предвид, че самоуправлението не 
ни е дадено, а тази задача си по
ставихме самите ние, трудовите хора и граж
дани съвместно с обществено-политическите 
сили влагат усилия да го издигнат на 
възможно по-високо равнище. Всред тези 
ли са и общественият правозащитник на 
управлението и съдовете на сдружения труд.

Как, колко и защо търсят помощ от тях 
трудещите се в Бабушнишка и Димитровград
ска общини?

И за добрите познавачи 
на обстоятелствата в Боси 
леградска община, отделно 
на обстоятелствата в Тлъ
мински край, тези позна
ния може да представля
ват

по обсъж
даните в скупщината въп
роси. При това положител 
но е оценена дейността на 

малка изненада. За- делегатите от този край в 
щото безспорен е фактът, Общинската скупщина и 
че комуналните проблеми самоправителните общно- 
в тази част на общината сти на интересите с обо- 
са най-наболяли и че тук снование, че редовно са 
помощта на общината и присъствали на сесиите и 
по-широката общност при- винаги разисквали по жиз 
стига по-късно, отколкото ненотрептящи въпроси, 
в останалите села в Боси
леградска община. Тези 
констатации се отнасят и

си-
само-

пр.), а един работник е 
търсил защита вследствие 
на, според него, наруше
ни права в разпределение 
то на лични доходи.

годинаПрез миналата 
към обществения правоза
щитник на самоуправлеии 

тези две общини са 
отнесли множество тру 

дещи се и организации за 
съвети .. . Покрай устното 
обръщане трудещите се 
подавали и писани иско
ве В Бабушнишка общи- 

5 такива

Сега, когато остават още 
два дни до изборите в 

до изтеклия четиригоди- местните общности, може 
шен период. Затова някои свободно да се каже, че 
скептици бяха готови да жителите от Бистър, Дол- 
твърдят, че на сборовете 
няма да дойдат достатъч
но хора. Обаче техните 
прогнози излезоха съвсем 
неточни,
стаи, в които обикновено 
се провеждаха сборовете 
бяха препълнени.

ето от 
се

Въпреки усилията и про 
ведените разговори в орга 
низациите на сдружения 
труд през миналата годи
на от Бабушнишка общи
на до Съда на сдружения 
труд в Ниш са се отнес
ли 50 души. От това чи
сло 23 представки са из 
областта на трудовите от
ношения, 14 из областта 
на разпределението на ли
чни доходи, 8 из областта 
на жилищното строител
ство, а 5 поради друш 

Същевременно 
Димигров- 

свое

но и Горно Тлъмино, На- 
зърица, Доганица и оста

на са отправени 
искове, от които три пора 
ди нарушаване правата в 
създаването на дохода и 
разпределението 
те доходи. От Димитров
градска община това свое 
право са ползували 6 ду
ши, от които три пред
ставки се отнасят до на
рушаване правата в сдру
жения труд (приемане и 

работа, ра-

налите села в слива на
училищните Бранковска река напълно 

могат да бъдат доволни
а

от досегашната си избор
на активност. В неделя

на лични

пред тях, зад параваните 
ще се намерят листи с 
кандидати, на които с оп
тимизъм ще дадат доверие 
то си и конто ше бъдат ис 
тински поборници за тех
ните и обществените ин
тереси.

Естествено е да се пос
тави въпрос: на какво се 
дължи това?

Големият интерес ма хо
рата от тези села към де
легатските избори се дъл
жи преди всичко на реши 
мостта им възможно по- 
успешно и по-скоро да

причини, 
трудещите от 
градска община това 
право са ползували п 49 
случая (от областта на 
трудовите отношения 
25, разпределението 
личните Доходи — 8, жи-

уволнение от 
бота на определено време, 
прековсремеина работа, 
изричане на мероприятия 
поради 
трудови

ва делегатската 
че трудещите се по-добре 
информирани.

иа
В. Б. К. Георгиевнарушаване на 

задължения и
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__ _______' стопанство • н
БОСИЛЕГРАДПЧЕЛАРСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ВВСТ „НАПРЕДЪК": СТОПАНИСВАНЕ 8На борба срещу болестите
Вароозата се изкореня

ва с помощта на ВАРИТ- 
АН-ТАБЛЕТКИ, а най-под
ходящи периоди са ранна 
та пролет и есента. В ди
мната помпа се слага ед
на таблетка, а на отвора 
се поставя гьрбичка, коя
то може лесно да влезе 

Над 500 пчеалри в Ьо- Между сътовете. Кошери-
• силеградска община мина те се затварят за 10 мину

зн^ителГниИщетиРеоГПвГ купни^ дим^/тГеткат“ „ Деловата 1981, година доход от 110 436 000 ди-
РООЗАТА заразителна бо Това се прави привечер, ООСТ „Напредък в Ьоси нара, което е със 76,3 на
лест коя^о масово унищо когато всггчки пчели се леград завърши с отиоси сто повече в сравнение с
жава пчелите. намират в кошера. Постъп телно добри резултати. Че предишната (1980) година.
Ветеринарната станция в ката се повтаря 3 пъти в наистина се касае за доб Изразходваните преде в 
Босилеград изпрати на вси период от 7 дни. На дъно ро стопанисване говори лъзлизат на 96 595. 01)0 ди 
чки пчелари ръководство то на кошера се слага хар фактът за успешно внедр- пара и са нарастнали съ 
за осуетяване на тази и тия, която се изважда на яване на мерките на ико- 74,3 на сто. При това д 
други болести при пчели- следващия ден и запалва комическата стабилиза- ходът е увеличен с оо, 
те и настоява да обезпе- заедно с паразитите. ция- Трудните се от та- на сто идостига сума от
чи средствата, необходи- По съ-щ начин се прила зи ООСТ не само успяха 13 840 000 динара,
ми за успешна борба. га й ФЕНОТИАЗИН, с тая да компенсират загубите

— Болестта е осуетена • разлика, че с една таблет °т 1980 година и първите
до голяма степен — казва ка се „лекуват" два коше ТРИ месеца на 1981 годи- 
Иван Стоев, директор на ра. на» но до кРая на годи'
Ветеринарната станция. Ако пчелите излизат на пата успяха да отделят 
Но към края на миналата един метър от кошера и над 1,3 милиона динара 
година в района на Мле- падат и ако на пода на във фондовете. Това да- 
комтгаци открихме коше- кошера се притискат пче ва гаранция, че тази орга 
ри, заразени от НОЗЕМО- ли с надути кореми —- то низация върви по стаби 
ЗА. Борбата против тези ва са сигурни показатели, лни пътища и се очаква 
заразителни болести тряб- че пчелите са заболели от през настоящата година 
ва да бъд!е последовател- ноземоза. Стопанинът

КОИ СЪС СТАЪНЛШШАМиналата година Изп 
ълнителният съвет на Об
щинската скупщина в Бо 
силеград провъзгласи об
щината за огнище на ва 
роозата и издаде наредба 
за организирана борба 
срещу тази опасна болест.

динара. Средният 
доход през 1981 година в 
тази стопанска организа
ция, в която работят 80 
души, възлиза 8582 дина
ра и е по-голям в срав
нение с предишната (1980) 
година с 21,6 на сто.

Според думите на Нико 
дия Милков, заместник- 
директор в организацията 
стопанисването през изте 
клата година е добро, но 
това не значи, че не е мо 
гло да бъде още по-добро- 

— Имайки предвид, че 
около 91 на сто от общия 
доход осъществяваме чрез 
изкупуване на добитъка 
чрез инспекционните слу- 

трудещите жби и органите по вътре 
шна работа трябва да се 
пресече пътя на различни 

по- матрапази, които изкупу 
в сра ват не само добитък, но 

и останалата селскосто
панска продукция- Тази 

до- година над 20 на сто от 
добитъка в общината от
караха такива „търговци", 
което значително намали 
нашия доход 
Милков.

личен
* През 1981 година добри делови резул- 
общ Доход със 76,3, доход с 88,7 и чист 

доход с 97,1 по-високи * Икономическата ста
билизация и занапред в центъра на внимани
ето

тати:

Внедрявайки мерорпия- 
тията на икономическата 
стабилизация, 
се в тази организация са 
осъществили чист „ доход 
от 8 541 000 динара, 
голям с 97,1 на сто 
внейие с 1980 година. Ко 
гато се касае за разпре
делението на чистия 
ход — 54,5 на сто са сред 
ства за лични доходи, а 
45,5 на сто за фондовете. 
Във фонда акумулация са 
внесени 3 037 000 динара, 
а във фонд резерви 346 000

е да се постигнат още по-
’30_50 добри резултати.

.През изтеклата 1981 го
. а длъжен да занесе 

мрътви пчели във Ветери 
нарната станция, за да се

на и синхронизирана, 
в нашата община не успя
хме да осъществим пълна 
синхронизация- На 
план малко се ангажира 
дружеството на пчелари-

изтъкяа
органи

утвърди точна диагноза и зация е осъществила общ 
предприемат мерки на ле-

дина стопанската
този М. я.

чение. КАКВА Е СТРУКТУРАТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНАК. Г.те.

„ГРАДНЯ" ДИМИТРОВГРАД

(НЕ) ВПИ СД БЕЗ РДБОТДСпечелва доверието
Строителната

организация на сдруже
ния труд „Градня” в Ди
митровград завърши из
теклата 1981 година с по- ната-

През настоящата годи
на в „Градня”

през 1981 година дат да реализират 112 ми- 
са осъществили общ до- лиона динара. Засега са 
ход от 107 милиона дина- обезпечили работа на стой 
ра, или с 37% в повече в ност на 60 на сто от пла- 
сравнение с 1980 година.
Чистият доход възлиза на 
36 милиона динара, или 
26 на сто в повече в срав
нение с предишната годи
на. Личните доходи са уве 
личени с 41 на сто и сред- 

върху работник възли
зат на 6252 динара. Имай
ки на предвид,

1 чествената работа, спазва
нето на сроковете и пр., 
с което са спечелили до
верието си навред в стра-

основна

образование — един ис
торик и един юрист.

От правото на безплат 
на здравна защита са се 
възползували 728 лица, а 
още 78 лица са изпълни 
ли условията за ползува- 
не здравна защита. За ма 
териална осигуровка на 
25 лица са заплатени 195

* Всред намиращите се на списъка на 
безработните най-многобройни са неквалифи
цираните лица, мнозинство от които не са дей
ствително незаети * Правото на безплатна 
здравна защита са ползували 728 лица, а мате
риална осигуровка са ползували 25 лица * По
пълнени 226 работни места.

ложителна равносметка. 
Трудещите се в този ко
лектив

предвиж-

На списъка на безрабо Босилеград.на, което ще рече, че Ь0
на сто 'ще бъдат ангажи- тните в основната общ- Без работно място са 000 динара а през тече-
рани капацитетите работ- ност по заемане на рабо- били и 54 лолуквалифици ние на годината оше 25
на риса, машини ипр.) та в Босилеград минала рани лица, 27 от които лица са получили поаво
Те ще работят на следни- та година са се намирали са жени. т0 да получават матеои-
те обекти: завършване на 857 лица или почти все 40 автомеханици, 34 ална помощ
хотела в Звонска баня. ки шестнадесети жител продавачи, 27 водачи на В основната обшност
две жилищни сгради, дои- на общината. С оглед на товарни камиони, 22 ма- по заемане на пабота в
зграждане на Здравния относително малкия брой шинношлосери и още 31 Босилеград ппез 1981

че много дом, детска градина в Ди- на жителите в общината лица със занятие от „ши- дина са обявени 226
от капиталовложенията са митровград, както и някои (над 14 000) това число го рок профил" съчиняват
ограничени, това предиз- обекти в Зайчар и Майдан вори, че безработицата че групата квалифицирани и
виква затруднения в обез- пек. доста остър проблем. Оба висококвалифицирани ка
печаването на работа. За- Трудовият колектив на че според критериите, ко дри, които са търсили ра 
туй пък посочените ре- „Градня" от 345 работни- ито се предвиждат с но- бота в обществения сек-
зултати в „Градня" се дъл ка се надява да реализи- вия закон, пойти полови- тор.
жат преди всичко върху ра заплануваното. ната От този брой не мо-
добрата организация, ка- Б. К. же да се считат за неза

ети лица- Това са преди 
всичко неквалифицирани 
те лица, които са и най- 
мнотобройни всред без
работните — всичко 442

но
го

ва
кантни работни 
17 от които 
Всички тези 
ста са попълнени. 

Като се има

места, 
за стажанти- 
работни ме-

предвид,
че тази година в Босилег 
рад трябва да бъдат пре
дадени на употреба някол 

обекта, 
незаетите лица 

значително ще се намали, 
място са търсили 11 ма- При това обаче е необхо 
шинотехници и 110 лица 
със завършена гимназия, 

от които са числящи 
към „по-хубавия пол".

Незаетите преподавате
ли (9) са най-много числе 
ни сред безработните, 
вършили полувисше 
лище (21). Работа 
сили и две лица с виеше

Най-многобройни, ” 
неквалифицираните,
цата със средно учили- ко стопански 
Ще — всичко 161,99 от броят на 
които са жени. Работно

след 
са ли

През 1981 година пощата в Долна Любата 
е доставила на жителите от Долна и Горна Лю
бата, Мусул, Барне, Плоча, Дукат и Църнощи- 
ца 600 телеграми, 70 хиляди писма, колети и дру 
ги пратки и е осъществила доход от 180 000 ди 
нара. Обаче, стопанисването на пощата не е би 
ло рентабилно, защото са малки възможности, 
те за увеличен пощенски оборот. С оглед на гол 
ямото значение на това услужно ведомство за 
живота на населението от тази част на община 
та такова нерентабилно стопанисване ще 
лернра и занапред.

димо напълно да се при
ложи законът, за да 
установи

лица.
В тази група 

лица твърде числени 
жените. Има ги 230. По
вече От тях са домакини 
от Босилеград, които най 
често конкурират за при 
служници в трудовите ор 
ганизации и общности в

сенезаети 68 
са се брой

на действително безработ 
ните лица и същите да 
им;ат предимство при по 

за пълването на 
учи работни места, 

са тьр

точният

вакантнитесе то-

К. Г.
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Белград

Къде сме н как нататък
О т Дванадесетият конгрес на СЮК се ното инвестиционно потребление, понижение че предстоящата среща на югославските ко- 

очаква да Отговори на въпроса — къде сме то на личния стандарт и под. Обаче, ясно се мунисти трябва да бъде конгрес на конти- 
и как нататък? Изготвяйки два конгресни ПОТВъРДи> че ние нямаме друг ггьт освен еди нуитета на основните обществени и идейни 
документа (Отчета и Резолюцията) за които нениет<^ самоуправлението и социализма и определения, но и решително скъсване с на- 
наскоро ще разисква и Централният коми- ТъКМО благодарение на това многобройните рушаването на тези определения. Условие- 
тет на СЮК, отговори сега търсят стотици икономически и обществени затруднения и то за това е че на конгреса и в резолюция- 
най-компетентни научни и партийни работ- нРбнуски не са имали далеч по-тежки пое- та да се утвърдят и прецизно дефинират 
ници. Работата е деликатна и изключител- ледиЦ1!: главните задачи, защото самото привежда
но важна. От правилната оценка на сегаш- \1од отговор (на въпроса —: .къ- не и поставянето им в същата плоскост по-
ния момент и обяснението на пътищата по Де СМС' трябва' обаче' да се подведе и фак- вече би действувало обезхрабряващо откол- 
които през изтеклите четири години вървях- *ЪТ' ЧС единението' социализмът исамоуправ кото мобилизаторски.
ме, зависи и трасето наТтедващата отсеч- ЛеНието днес П0ЧТИ еднакво тРябва да се Задачите, изглежда, са ясни. Като ед-
ка и — до голяма степен — по нататъшния РазБиват„но и защищават от различните „за- Но от основните условия за успешно продъл- 
успех на нашата революция За да може ус- щИТНИЦИ • СъЩ° ™ка и Съюзът на комунис- жение на революцията се налага задачата, * революция. ОЦ да може ус не е докрай изпълнил задълженията, която вече е утвъштеня на шаятя ппнаушгнипешно да отговори на тези въпроси, на кон- „пито шша Ртигаяпнгн™. «оигпес ия И я вече е Утвърдсна на двата предходнитреса всичко трябва да бъде ясно и чисто- Р Единадесетия конгрес, че и конгреса — промяна (укрепване) на позиция

На онези кош-оса забравили къде°во- В с^“Ия Нег° ЧесТО е имало пРимиРдв1ше с та на работника, той да участвува в реша- 
ди скриването' на тоблемше ^Ггк^-яттчно пРобле“ите' че в мнот° сРеди е работело нането на всички обществени работи, по- д Р а 6X0 на проолемите, достатъчно досха форумски и с практическите ходове добре да се цени производственият тпчгт и
ад5^^е™бш^еДвСТ^)совоТ Далече^сме начинания на отделни програми и организа- с това тясно свързаното преразпределение 
от^сълта, « в хГто и а бмо Г^динотво РВДВаЛ° ИЮ^Ю1° “ аКЦИ°НН°' на "нални* доход в полза на стопанст-
облик, у нас може да се повтори. Но също Т° ед«нство' в°то- Защото, позицията на работника и на
така е сигурно, че конгресът на СЮК е мяс- *?дно такова състояние практически основните организации на сдружения труд
то, къдетб трябва открито да се изнесат опРеделя следващите крачки: Съюзът на днес фактически не зависи от тяхната рабо-
всички проблеми и вси^пси дилеми, където комунистите трябва да подтикне и себе си и та но от условията, които им други опреде
диалогът трябва да бъде ограничен с Прог- обществеността. Трябва повече да активи- лят. Намалението на инфлацията, която, ра- 
паматя на СТПК и певолшпионните а не с зиРа и правилно насочи онази двигателна зорно действува върху нашата система и ус- 
„ „Го ттГ° , „я сила, която винаги знаеше, и това с лични петното водене на политиката на стабили-
дневнопрагматтшшите цели, че тук трябва д жертви_ да спечели всяка битка- Но, преди зацията също така спадат между най-важ-
се сложат основите за скъсване със - начене ВЪПросът — как нататък, тряб- ните задачи. Това би могло да бъде мая за

ва да се разясняват пътищата, по които откриване на положителни процеси и в дру- 
стигнахме до тук. гите насоки на развитието.

ната практика там където същата е лоша, 
да продължи положителният процес и да 
се спрат силите, които теглят назад. Конгре-
сът е място, Където върху истината не бива Отговор вече частично е даден: Съю- Около задачите и няма сноп въпреки
да има лакировка, където с отворени очи и зът на комунистите не е докрай изпълнил че да ,начина и пооиедуоата на изпълняване
„карти” трябва да се изгражда по-нататъш- своите задължения и не е съответно акти- то им има разли5аЦ ВсГ пак вегпжи са сет
ната стратегия, където много от тези неща визирана работническата класа. В простран- главните условия е по
трябва да се и разградят. ството, което не попълниха Съюзът на ко- ед™бо°; на™к^ ^щественщ

За това - къде сме, е вече много на- мунистите и другите обществено-политичес- и^ОНОМ1^ки организа^. особено 
писано и казано. Оценките се движат от - ки организации, „се намираха’ технократи- комунистше ™ ртля и е от
„стопанството е в трудности” до - „общест- ческобюроократическите. -националистичес- в™е да и ’ а * ™ърж-
вото се озова в криза”. Сегашният етап на ките и другите на Гг^ннте ПрИ- дава политиката и набляга върху нейното
революцията наистина бе изключително те- Тогава е ясно, защо една пя Р" осъществяване.
жък. Обаче, Югославия задържа самоупра- чини на девиациите Р ггпемях Защото, за продължение на революцияпокрай това че двигател- лагат само с част от дохода - не е щземах- та съд^онаиа е а7Щ1ята р

н, рют™, к»«. н. о >> р* тк и "« Договор™™, • II': само »оку««пте- С.
г «у»

из- потребление и П°И ' Р гт спипани „ тенциали и далече по-решително и успеншо 
най- ва обстоятелства гя р р отколкото досега да осъшствява своята аван

гардна роля в общетвото.

на

вителния компас и 
ната сила
ползува достатъчно.

Оценката би могла да се даде 
три изречения: нашето общество през

то^еЧ™ГОи"и^ТрдеЯ™л^зне.ш „е разрешавани.
тежките изпити, имаш събития в Ко- Очевидно с, а това отделно се подчер-
сово^олемите дългове в чужбина, прекале- тава във всички предконгресни разисквания,

по осъществяване

в

Милияое Томашевич

В ТОЗИ брой: КОРЕНИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАЦИОНАЛИЗМА 
ЛАЗАР МОЙСОВ

Проф. Мариан Ожеховски, секретар 
на ЦК на ПОРП говори за „Комунист"

Самоуправителната интегра
ция на труда—най-голям 

бент против национализма
Тробеа да предложим 

програма за изход 

от кризата

Изборните конференции 
общинитена СКС в 

Пирот

С акции до 

резултати
(Националното равноправие не е дадено веднъж зави

ла АВНОЮ и Конститу- 
което може да се добави, та

иаги, пито е изчерпано с решенията 
цията. Винаги съществува нещо, 
националното равноправие на всички народи и народности да 

докрай уважавано, афирмирано и удовлетворено)бъде
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Комунист 2
е. чс организациите и големите ко 
лективи започнаха да работят норСЕКРЕТАР НА ЦК НАПРОФ. МАРИАН ОЖЕХОВСКИ, 

ГОВОРИ ЗА „КОМУНИСТ” мално.
В последно време се развиха по

вече съдържания на работа.^ На 
пръаз план е вътрешнопартийната 
проблематика (диференциация, 
„чистене" на партийните редове, 
идеологическа работа), след това 
работата на социалнйте комисии, 
които поеха част от синдикални
те работи и представляват вероят 
но зародиши на бъдещите синди
кати, инициативата в работата на 
комитета на националното спасе
ние или преобразованието, което 
инак е конкретна форма на наше 

споразумение. Же

ТРЯБВА ДА ПРЕДЛОЖИМ 

ПРОГРАМА ЗА ИЗХОД 

ОТ КРИЗАТА :
В края на февруари, по време 100 години, колкото е старо нео

на провеждането на VII пленум циалистическото движение в Нол- 
на ЦК на Полската обединена ра ша. 
ботническа партия, във Варшава В нашите '^еловия твърде важ- щ 
пребиваваше нашият журналист но е да се утвърди и отношеиис- 
Перо Ракочевич. По това време е то на партията и държавата. По- Щ 
воден и този разговор с професор настояшем у нас много е разпро- уУ 
Ожеховски, една от челните лич- странен девизът — силна държа

ва. Това е сложен теоретически

то национално
лаем чрез тези комитети да 
обединят всички, които са за со
циализъм в Полша- Тези комите
ти действуват само в базата — 
липсват във войводствата и 
върха. Тук също така са и рази
скванията за бъдещето на синди
катите и разбира се, разисквани
ята, които ще се водят за деклара 
цията, за която вече говорихме.

се>:

на

ности на полската партия в тези
съдбовни дни за бъдещето на со- въпрос, но са,шият за нас сега е 
пиалистическа Полша. и много съществен практически

Тези дни се проведе VII пленум въпрос. За това впрочем, говори- 
на ЦК на ПОРП, първият след въ хме и на IX конгрес.

^ Вторият комплекс въпроси е ин обект. Значи, проблемът бе
да за не единството в партията. Тряб. в отношението на партията и кла

ва да дадем отговор на въпроси- сата, в характера -на вътрешно-

тщ- &
Днес в Полша е много небла-

Все 
и профе-

веждането на военното състояние, 
молим за нашите читатели годарно да бъдеш пророк, 

пак как като политик 
сор виждате по-нататъшното раз
витие на полската обстановка?

дздете оценка на този пленум.
— Един от най-важните резул те: каква е днес марксистко-лени партийната демокрация,

тати на пленума е. че Централни нистката партия, каква е днес ра- Въпросът за социалната правда,
ят комитет подържа военното съ ботническата партия, кой днес е което споменах преди малко, за на „

комунист. Кой изобщо има право шата партия с главният въпрос. Аз съм умерен реалист, оси
че да каже че е комунист. Трябва да Тази правда ние разглеждаме ка- чки наши политически проблеми

даде подкрепа на -политиката на утвърдим идейно-политическата то исторически инстинкт на наша зависят от икономическата обста- 
Политоюрото- От друга страна на същност на пашата партия. След та класа — всичко което е против човка. В това отношение не съм 
пленума се разисква за това по това, каква е ролята на партията това, е против класата. Тъкмо за- оптимист. Нашето икономическо 
кой начин да се излезе' от кри- в условията на военното състоя- това работниците и отиваха в Со- положение е много тежко. Има 
зата л — което е много важно ние и кои са нейните задачи в лидзрност, защото мислеха 
— каква би трябвало да бъде нар създаването на условията за изхо- Солидарност намират тази 
тията за да извлече Полша от да от това състояние, за изход от да, тя това декларира като своя

кризисното състояние въобше- Ка- насока на действуваие.
Значи, когато говорим за соци

стояние, оцени че завеждането на 
същото е било оправдано и

че в поправо, и някои светли точки, 
прав- които дават надежда, каюзито са 

най-новите резултати в производ
ството на въглища, мед и сяра.това състояние.

Вече на пленума бяха дадени ква е нашата роля в откриването 
отговори на много от тези въпро- на перспективата на полското об алиата правда, не говорим само 
си. Казано е, че партията би тря- здество. Какво трябва да напра- за социално-икономическата, 
бвало да бъде марксистко-ленини вим за да можем да кажем: пер- и за политическото равноправие.
ска, работническа и единна (в спективата на Полша — това е Относно за това, че всички граж- доверието на народа, относно 
политически и идеен смисъл). социализъм за полския народ- дани да получават еднакви полити обществената база в Ръководство-

Декларацията -има пет части: чески права, всички да може да то. В настоящия момент е много 
Нашите традиции. Нашите изпи- участвуват в процеса на решава- важно да посочим пътищата на из 
ти. Къде вървим, Нашата държа- нето. През седемдестите години хода от кризата- Хората искат да 
ва и Нашата партия. Тя би тряб- имахме едни права за привилеги- имат прецизни отговори на въпро 

По времето когато бъде публи вало да бъде платформа за идей- рованите, а други за останалите. са кога и как ще излезнем от 
куван този разговор, в Полша ве- но-политическо укрепване и пей- това състояние. Разбира се те
роятно вече публично ще се раз- ствуване на партията и основа на Тези дни в Полша много се очакват и желаят и конкретни ре 
исква върху документа „За какво идейно-политическата идентифи- говори за неединство в ПОРП. В зултати — какво ше бъде утре, 
се борим — къде вървим”. Вие кация на членовете с партията и какво 
бяхте твърде активен участник в нейната политика. Също така, тя ство? 
изготвянето му. Кои са основните е и изходната основа за отговор 
характеристики на тази деклара- ността на всеки член -на партията 
ция?

Обаче не по-малко важна е 
но политическата консолидация на 

обществото и изграждането на
на

ЛИНИЯТА НА КОНГРЕСА 
ПРОДЪЛЖАВА

се изявява това неедин- след месец, година или пет годи
ни. С една дума, хората искат да 
знаят каква е перспективата. А 

— В партията егзистират раз- ние отговорите на тези въпроси 
за провеждане на утвърдената по лични погледи на периода от ав- трябва колкото е възможно по- 

Идейно-политическата декла литика. Чрез нея ше се върши ди густ 1980 до 13 декмври 1981. Да- бързо да им предложим, 
рация „За какво се борим — къ- ференциация кой е за, а кой про- ли тази крачка трябваше и по
де вървим" след няколко дни ще тив. рано да се предприеме, защо се Какво днес действително значи
бъде публикувана в партийния ор Този документ, значи, би тряб заскъсня- След това, различни са лозунгът — няма връщане нито 
ган „Трибуна луду". Основните при вало да бъде мост между IX кон- погледите и върху работата на па състоянието преди август 1980 
чини за нейното приемане са след грес и бъдещата програма на на- партията след август 1980. Поста- нито на преди 13 декември 1981? 
ните: имахме извънреден конгрес шата партия. вя се под въпрос и генралната ли
през юли 1981; военното състоя- Споменахте програмата напар ния на партията за националното — Това. засега, действително
ние е въведено на 13 декември тията. На IX конгрес бе поставе- споразумение. Има различни оцен е само лозунг- Преди всичко тря- 
същата година, а пред нас е бъде- на задачата тази програма да се кк за работата на Политбюро и бва да се каже че в тези пери- 
шето. Необходимо бе да се обеди приеме за две години. Дали се ра Централния комитет- Не сме съ- °ДИ не е всичко' било само лошо 
нят тези три периода. боти върху този документ? гласни нито за ролята на партия- Но абсолютно е сигурно, че ня-

След IX (извънреден) конгрес — Да, аз съм именно ръково- та в условията на военното състо- ма връщане на онези отрицател- 
състояняего в партията и обшест дителят на редакционната коми- яние. ните страни. Когато казвам това
вото съществено и бързо се пре- сия. През средата на март ще има Но важно е да се каже, че в преди всичко мисля на волунтави 
меняше. Ние говорим, че програм ме заседание, ла което ще разис нашата партия няма фракции. То- зма в стопанството бюрократиче 
пата ориентация на IX конгрес е кваме върху първия проект на про ва са все отделни групи, които се ско-технократическите явления и
твърде актуална и днес в измеие грамата. Военното сътояние не изявяват чрез „форуми”, „семина на политиката на препалено за
ните условия на военното състоя спря работата върху този основен ри" и „хоризонтални структури" Дължаване на Запад в пешгОда от 
ние- Но и има и противоположни документ на нашата партия- Твър Организирани фракции няма ' преди август 1980 Няма съшо та 
мнения, — че линията утвърдена де интензивно работи и комисия- Все пак в решението на плену- ка, връщане нито' на анархията и 
на извънредния конгрес сега не та за изучаване на причините за ма се говори за потребата от бор- хаоса в обществения живот кои
е задължителна. И затова е мно- кризата в полската партия, също ба против фракционната дей- то владеха след известните 'гтйи
го важно обстоятелството, че на така формирана на конгреса. ност... тия на Балтика сьои-
пленума бе ясно казано, че лини- — Всички тези форми на дей-
ята на_,конгреса продължава НЕЕДИНСТВО В ПАРТИЯТА - ствуване може да се превърнат От друга страна трябва ла

Разопра се, ще бъде необходи- във фракции и затова изтъкнахме подържаваме и развиваме редица
мо тази генрална ориентация в В един разговор по-рано Вие това. Но. те нямат ясно изразена та добри инициативи раздвшке* 
известен смисъл да се приспосо- заявихте че не социализмът е на организационна структура, нямат ни в последната година и п^о 
би към новата обстановка. Защо- правил Полша да доживее неус- свои програми. вина Касае се гтпепи
то и условията, в които се нами- пех, но липсата на социализма, новите син :тикят,Г ,!к
раме сега са по-инакви от онези застрашаването на неговите прин РАБОТНИЧЕСКИТЕ ПРИДОБИЕ са монппяи пс, ' „,™?™„ственото
през юли 1981. Някои въпроси из ципи. Моля, по-близко-да обясни КИ ОСТАВАТ Д ф^а демокютиза '*а™!Г
пъкнаха на преден план, като на те това. Та на поли‘
пример въпросът за социалната — Това е важен теоретически Каква е обстановката в пап- на и роЛяга
правда, относно политическото ра въпрос. Може да се говори за тийната база в първичните орга- и класатгГттюшетието”™"ш^РП н
венство в по-широк смисъл- Това цва аспекта на проблема: социал низации, специално в онези къде- птшгитр шг^6^10 На и
е основният принцип на нашата но-икономически и политически- то Солидарност е била силн<Г*А ко!тп го я начиЧ.
политика. След това въпросът за ят- Първият би се отразявал в Р 6 Ла Силна‘ се изгражда ролята на пар-
обшите закономерности на соци- противоречията в базата между — Основната характеристика я оошеството. 
ализма, отношението на социализ развитието на производствените би била — нейното възраждане Казах
ма и националните специфичнос- отношения и производителните Това именно е дългосрочетГлозунг Ст ™ й»?Ва все °Ще 6 
ти и стойности и други. сили и между производствените цес, който започна отгоре от Ден да се конкретизипа тГйаа ™Ва

В Солидарност бе твърде раз- отношения и общественото съзна тралния комитет, но сега слиза и 21 се кажрР” » ма' 7Р б ясно
пространен тезисът. че комунисти ние на работническата класа. Ва- и в първичните организации. Още ?ова и това ип ^
те не са патриоти, че са преда- ботническата класа у нас, по вре не е захванал всички среди — за било поб™ \ 1° а и това
тели, чс не се борят за нащио- ме на бюрократическо-технокра- щото има много партийни^органи по този п^т да в,ьрвим
налните интереси. Това е старият тическите деформации, не бе су- зации, конто не работят такя кя Рът' Впрочем- това е и
тезис на нашата буржоазия, стар бект на политиката, но само не- кто би трябвало — но главното грес нашия извънреден кон

всичко за

по

на
е
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Комунист 3'
КОРЕНИТЕ И СЪЩИНАТА НА НАЦИОНАЛИЗМА

Самоуправителната интеграция на труда 

най-голям бент против национализма
наблюдаваноито исторически 

оше не са преодоляни, че нацио
нализмът не се манифстира и в 
съвременното работническо дви
жение. че националният въпрос е 
лесен за решаване. Когато вървим 
към самоуправителното интегри
ране никога не смеем да занема-

папя ИЯТа На македонското списание за обществени въпроси „Погледи", което из-
Копенит^ м СКОТО издание на „Комунист” неотдавна организира кръгла маса на тема: 

воуапски с^щината на национализма в Югославия". Този разговор е публикуван във фе-
в пшавя Я Р«И На ” оглед ’’ ’•Комунист" в днешния брой, с текста на Лазар Мойсов за- вършава с публикуването на части от изложението на участниците на тази „кръгла маса”

рим и онова, което е национална 
~ характеристика.

нията н”аАВНОюН°.^°к«аВНОПраВИе На„е даден0ведпъж за винаги, нито е изчерпано с реше- против0 всяко °отричане на нацио- 
и конститУЦИята. Винаги съществува нещо, което може да се добави, та налното чувство и националните 

ационалното равноправие на всички наши народи и народности да бъде докрай уважа- особености. И при нас съществу 
вано, афирмирано и удовлетворено. ват такива опити. Обаче, все пак

съществува тенденция в самите 
нас, наследена от някогашните ил 

ЧРЕЗ САМОУПРАВИТЕЛНОТО юзии, че ако във всички наши 
ИНТЕГРИРАНЕ ДА НЕ СЕ ПРЕ- стремежи за по-нататъшното из 
НЕБРЕГВА НИ ОНОВА КОЕТО граждане не изхождаме
ПРЕДСТАВЛЯВА НАЦИОНАЛНА от националното съзна-
СПЕЦИФИЧНОСТ

ЛАЗАР МОЙСОВ УНИВЕРСАЛЕН ПРОБЛЕМ
Трябва да тръгнем, преди всич 

ко. от марксизма изцяло 
Учна теория 
движение, от 
повече преди от 100 
все до днешни дни, 
няваше

Националният проблем пред
ставлява един от универсалните 
Феномени, които все още ще се 
развиват. Националното, като въ
прос и като стремж към по-го ля- 
мо равноправие се явява и в та
кива ..стари" държави, каквито 
са Великобритания (с Шотлан
дия, Веле, Северна Ирландия) и 
Франция (с Корсика). Ето, в ед
на Испания където настана убеж 
дението, че испанската нация е 
вече исторически хомогенизирана.

като на- 
на работническото 

неговото
ние и националния интерес, те ще 
бъдат по-лесно преодоляни. Но, на 

Затова не трябва да бъдем тол против, ние това национално съз 
кова много погълнати с проблема нание и съответния национален 
на нашите междунационални от- интерес не трябва нито да отри- 
ношения, като с някоя наша от- чаме, нито да пренебрегваме. След 
делна характеристика и винаги това, в самоуправителното инте- 
да размисляме как тези междуна гриране, което ще създаде усло- 
циоиални отношения са толкова вия за преодоляване на национал 
чувствителни, че са дори една ла ните конфронтации трябва постоя 
тентна и почти постоянна опас- нно да изграждаме и да надграж 
ност, някога и доста видима, за даме националното равноправие 
по-нататъшното укрепване и из- на всички народи и народности, 
граждане на социалистическа Юг

явяване 
години па 

който подце-
националното съзнание, 

националното чувство, а според 
това„ и националния въпрос, 
ждайки от една двукратна 
зия.

изхо-
ИЗЛЮ-

Едната илюзия, е че национал 
ното чувство е ефемерно, че 
вследствие 
не ще бъде твърде лесно преодо
ляно, понеже

то сега се явява националният въ
прос като един от основните про 
блеми в търсената реорганизация 
на исалнската държава, дори на 
елна федеративна основа, която 
би била само начало, както бе 
и нашата федерация само нача
ло в решаването на националния 
въпрос. Какво тогава да се каже 
за явленията на националиния въ 
прос, а преди това за национал
ното чувство и националното съз 
нание. в новите държави, 
се създават в разпалването наове 

антиколониална револю- 
и които наследиха граници

те изписани арбитражно на кар- 
на генерал щабовете на вели 

които не водейки сме 
граници секат

скорашното явяване
Националното равноправие не 

е дадено един път завинаги, ни- 
Социалистическа Федеративна то е изчерпаемо чрез решенията 

Република Югославия се обосно- на АВНОЮ. нито с първата. нито 
вава не само върху междунацио- с Втората Конституция, нито с 
налиите отношения, които са обо Конституцията от 1974 година, ко- 
сновани на това равнище и ре- ято найщалеч отиде в разработка 
шени въз основа на всичко оно- та на равноправието и правата на 
ва, което досега направихме и републиките и покрайнините- 
прокламирахме като наша полити Винаги може по нещо да се 
ка, но тя се обосновава и върху добави с цел националното равно 
нещо, което е по-силно и което правие на всички народи и на- 
като обединяваш фактор все по- родности да бъде докрай уважава 
вече идва до изява. Това е виде- но, афирмирано и задоволено, 
нието на изграждането на социа-

социалистическите обще НАЦИОНАЛИЗМЪТ — АНТИПОД 
отношения въз оенюва на НА СОЦИАЛИЗМА

класовият интерес 
ще надмине националното чувст
во твърде бързо. Дори и основ
ният лозунг, който до ден-дне- 
шен повтаряме на всички наши 
знамена и който потича от Пър
вия интернационал и „Комунис
тическия манифест" 
рии от всички страни, съединявай

ославия.

„Пролета

те се „представлява тъкмо стре
меж към преодоляване на нацио които
налното, па дори и неговото пре 
небрегиане.

Втората илюзия бе, на която 
и ние частично попаднахме след 
решенията на АВНОЮ, че с по
бедата на социализма и превзи- 
мането на властта в една револю 
ционна борба на работническата 
класа и нейния авангард е доста 
тьчно само опредлени 
тивни решения, които са свърза
ни с националното 
или с онова, което ние наричаме 
братство и единство, да се инсти 
туционализират и 
ционалнияг въпрос вече е решен, 

няма да има

товната
ция

лизма итите 
ките сили ствени

пълно равноправие на всички тру 
дови хора и тяхното суверенно ре 
шаване по излишъка на труда в моуправителната интеграция и ук 
системата на стмоуправлението в репването на самоупоавителната 
развитите права и задължения в система не смеем, също така, да 
социалистическите самоуправи- пренебрегнем борбата за нацио- 
телни отношения. нално афирмиране на всеки на-

Затова, без оглед на всички на род и народност в Югославия 
ши междунационални трудности във всяко отношение; в развитие 
и разискванията върху тях, ни то на националната култура, в 
най-малко не сме така застраше- развитието на всички творчески 
ни в единството и укрепването национални сили, взимане учас- 

нашата федерация както това тие на всяка наша нация в реша 
някога на някои се струва. Още ването на съвместните въпроси, 
повече има много други държа- Но, в тази национална афирма- 
ви който са обременени с този ция трябва винаги да имаме гра 
проблем, зашото той там тепърва ница и да не злоупотребим на- 
ще се появи и пге минава чрез цноналното чувство, в смисъл на 
много етапи, които ние вече из- националния романтизъм, създа

ване на национална митология, 
некритичност към собствените на 

взима-

тка да ли тези 
живо тяло на някое племе, ня
коя езикова и етническа 
са разделяли свери 
Националното и

Трето, в този процес към са-
цялост,

на влияние, 
национализмът 

се явяват и в социалистическите
конститу-

равноправие страни.
Тези факти, които съблюдава- 

съвременния свят са твърдо------ че националният
все по-доминантен и_ че 
по-интензивни развойни 

условия, 
значение

ме в 
глави и сочат,че с това на-
въпрос е 
имат все
процеси в съвремеиите 
Значи, ако се придава 
на марксисткия анализ, според 
който националното се явява па 
определени исторически основи, 
В условията когато се създава 
стоково производство и пазар, про 
излиза заключението че съвреме
нната, модерна нация и 
ното чувство пге останат П,10Д^ 
минантеи мотив в поведението 
на хората все докато не се със 
дини труда в ло-голяма общ - 
ствена териториална цялост дори 

универсално равнище.

че национализмът 
не само твърди корени, но и свои 
собствени нови генератори.

Заггова ние все до неотдавна 
националния проблем и яв- 

национализма не при 
непрекъснато голямо

на

към
ленията на 
стъпвахме с 
внимание и бдителност след прев 
зймане на властта в революцията 

на нашата фе минахме.
в осъщ^тадван^^гт^итегЕКпцш- ционалистически явления.

ъщ онова което нари- пето на „завещание от н^цио-
налното минало, всичко с цел да 
се намали мястото и значението

и СЛеД СЪвърТу Местните принци 
считайдерацияпи на пълно равноправие, 

ки че един път завинаги сме, по
не в най-значителните насоки на 
действуване. премахнали от дне 
вей ред явлението на национали 
зма в нашите собствени редове

Историята ни показа, че ® и ц0 това са
шата собс"е”та0праДадионалното ни въпроси за
ЯГЬ, 7™ ■„ »“сна лини« и националния въпро сьш доминантнавъв всички свои манифестации фактор каш д 3атова Нис ко 
един феномен, който току-що на съвремеинПоГълиати с обсъждане 
става расте и който няма да гато иашите междунационални 
бъде исторически бързо пРе°д проблеми, никак не смеем да из 
яи и надминат. Националният въ предвИд факта, че това
прос и погълшането с между^ "н^ца югославска специФии- 
нионалиите отношения Др„д пост и че сме дори в авангарда
етзвлява никаква югославска онези съзнателни обществени
ниФиадост Ние тук сме наи-он ма с°”“ листически сили, които 
кровени, най-приемчиви за щЛто към националния въпрос пристъп 
кей разсъждения затова^ ^ ^ отворе,,и оч„, без предраз-
изхождаме от опи ^ нйт0 да съД.ьЦИ и с желание да го реша- 
сеаЛподаеняваР, нито да се счита не ^ „„ но-еправедлив и траен на-
ределелнл конститутивни^ктове. нип-

та на труда за 
чаме сдружаване на труда и сред създаване

един общ и единен пазар 
Югославия, което е неминуем про 
цес, ш-е превъзмогнем и онези на 
циоиалии противоположности и 
противоречия, които сега още съ
ществуват и които се явяват по- 

по-конфликтно винаги 
когато самоуправлението като ии 
тегралеи процес е в стагииране.

значиствата, а това на нацията и народността с коя
то се живее да се потиснат или 

получат
впа

и на на тяхна сметка да се 
повече права и възможности за 
собствена национална афирмация, 
разбрана като заемане 
позиции в обществото, скрити зад 
„националния интерес".

Ако на тези три основни пре
миен не развием нашата самоуп- 
равителна социалистическа инте
грация, що значи: никакво пренс 
брегване и отричане на национал 
ните характеристики, 
борба за национално равнопра- 

под тиква не. а не ограннча- 
1 тционалпата афирмация

само песимистич- 
бъдощето. Във все- 
сме изправени пред 

националния 
точка в

на нови
на видимо и

Самият факт, че сега са фор- 
почти осем отделни (по- 

по-малко затворени) па- 
Югославия дава абсолю-

мирани 
вече или 
зари в
тен повод за ново генерираме иа 
предомииантното участие 
циоиалиия фактор в поведението 

хората, а с това и па иацио-

постояина

вие и 
ваие навсеки народ и народност, то- 

създадат условия за 
решаване на про- 

измежду национални 
за превъзмогване 

(На 4-та стр )

на па
наиа гава яце се 
диалектическо 

В това наше интегриране чрез тиворечията 
самоуправление никога обаче не те шп^рссп и 
изхождахме ог онези илюзии, ко-

нализма.
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Самоуправителната интеграция на труда 

най-голям бент против национализма
но иник само като движение, 

като идеология. Той и по-нататьк 
ще се използва като главен 
струмент против нас.

Опитът от нашите борби 
показа, че трябва да положим мак 
симум усилия в отбрана на чуж
до идеологическо влияние, в сми 
съл на връщане към капиталисти 

многопар
тийна система. Такъв стремеж се
га не може да намери почва от 
която да има влияние, както то
ва. че национализмът може да се 
подтиква отвътре и от чужбина с 
цел да се мобилизират всички въз 
можни отпори против нашето со
циалистическо изграждане, про
тив нашата самоуправителна сис
тема, основана върху равноправи
ето и съвместното решаване на 
всички наши народи и народно
сти в обединяването в нашата фе 
деративна общност.

(От 3-та етр.) Това, също така, е един 
опит който се налага да Вземем 
в предвид и от него да извлечем 
поука, та г папите предстоящи 
битки за учгетьане иа социалисти 
ческа самоуправителна Югославия 
ше бъдем изправени повече с на 
циоиализма. отколкото с други не 
посредствени идеологически про
тивници и че национализмът ще 
бъде ново оръжие, с което ще си 
служат великите сили и национа 
лист чческите сили в чужбина, в 
съюз с новите националистически 
тенденции и с техните носители, 
които се появяват върху наши соб 
ствеии основи, а такива има до
статъчно.

Затуй национализмът представ 
лява за нас главния идеен против

новимахме национализма като главен 
враг- Сега виждаме, че национа- 

на прекаленото ударение на на- лизмът и в световни размери е 
ционалното и националния инте- инструмент, с който се пречи по- 
рес. което минава в нашгонализ- нататъшното разпространение на 
ъм. По този начин идваме до са- социализма в света. Защо сега ве 
моуправителна интеграция, с коя- че не се употребяват средства от 
то националното все повече ще някогашния идеологически арсе- 
се изживее, ио не -на принудите- нал или идеологическа борба про 
лен начин, нито чрез отричане пш социализма, не се проповяда 
или ограничаване, но напротив, дори ни завръщане към стари ка 
чрез неговото постоянно афирми- питалистически отношения, но на

против, използват се само тези 
В този смисъл също така мо- националистически 

жем да добавим и забележката, чия. Това се вижда от редицата 
че национализмът, както и всяко конкретни случаи в съвременните 
затваряне в свои тесни обществе- отношения. Антисоциалистическп 
ни, „национални" рамки, в свой те сили все повече подтикват на- 
,.национален кръг”, стесняване, уг циоиализма и в отделни социали- 
розяване правата на други наро- етически страни, и в отношенията 
ди, стремеж и злоупотреба на соб- между тях, за да попречат или да 
ствена национална изява за смет отложат неизбежната афирмация 
ка на други народи — антипод на социализма като световен про 
на социализма, такъв какъвто го цес.
схващаме ние. ________________________________ __ _

ин-

ни

чески отношения или

ране.
противоре-

Национализмът
затваряне. Социализмът представ 
лява интеграция на труда. Нацио 
нализмът и социализмът не само 
че не могат да съжителствуват и 
не само, че не могат паралелно 
Да се развиват, но са и собстве
ни антиподи. Затуй трябва да „ 
обърнем внимание на национализ Общинската партийна органи- мата стопанска организация в гра като предпоставка за всяко друго 
ма, като никога не го занемяра- зацня в Пирот през изтеклите че- да. „Тигър", главно ползува вно развитие. Почти няма нито един 
ваме, защото именно той е глав- тири години в центъра на своята сен каучук и полуфабрикати за по-голям стопански обект в оО. 
ната причина за изявата и изгра активност постави битката за раз своето основно производство. щината, който да не е строен, в
ждането на социализма. витие па самоуправителните иоО- по-голяма или по-малка степен със

Именно затуй, защото нацио- шестзено-икономически отноше- Обаче, освен „Тигър" големи сдружени средства. Доколкото те 
нализмът е антипод на социализ ния. Върху тези задачи е извъР- износчици в общината станаха зи процеси на доходно свързване 
ма не е случайно това, че нацио- шена мобилизация на първичните още „1 май”. „Суко”, ИВК и още и в Пиротска община и нататък 
нализмът сега е главното оръжие организации, което според оценка някои. Особено е важно — спо- се развиват с този темп, доколко 
в борбата против социализма в та на заседанието на общинската ред прецнката на пиротчанци — то от същите по-енергично се 
светов-ни размери и в отделни со изборна конфернция на ОК даде че това не са крайните възмож- премахват кривите пътища и Недо 
циалистически страни, а конкрет- добри резултати. ности на тяхното стопанство за статъците. ясно е че по-скоро ще
но главно средство в борбата про В индустрията на Пирот, коя- проникване на чуждите пазари, се стигне до истинска стабилиза-
тив вътрешната стабилност и ме- то е инак една от най-развитите Тези резултати ще бъдат още по- ция. 
ждународната позиция и автори- в тази част на Сърбия, вече годи добри и по-големи когато се завър 
тет на СФР Югославия. Национа- ни наред няма нито една основ- ши процесът на сдружаване на 
лизмът използва останките на ова на организация на сдружения трудовите организации за осъще- нателни

представлява ИЗБОРНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА СКС В ОБЩИНИТЕ 
ПИРОТ

С акции до резултати

Пиротските комунисти са съз 
неколцина от тях го

лените от власт и своите нови ге труд, която в стопанисването си ствяване на съвместен износ и вориха критически пред конферн-
е отбелязала загуби. Сведенията когато бъдат завършени новите ка цията, — че без по-ускорено дохонератори в настоящите условия.

Той използва всички средства от за успешното стопанисване на пи- пацитети в трудовата организация дно свързване и без по-пълна дем 
арсенала на великите сили, които ротското стопанство далече надми „Суко”. . ократизация в решаването където
национализма имаха и сега го нават средното равнище в репуб- всеки работник и всеки граждан-
имат като главно средство в своя ликата- Действително, инфлация- Още по-богата валутна жетва ин трябва по-активно да в ключ 
та борба за пенетрация и разши- та, която в този период бе голя- ше се осъществи когато сезакръг ат — няма нито по-нататъшно ра 
Рязане на сферите на влияние и мо бреме за нашето стопанство, ли сдружаването в агрокомплекса звитие на общината, нито нейна 
в борбата за придобиване на но- допринасяше за по-бързото увели в общината, който понастоящем е стабилизация, 
ви позиции всред ония народи чение на стойността на стопанис удребнен и разединен, макар че 1 
спрямо които територии предявя ването и дохода, но изключително имаше какво да предложи на чу

значение има обстоятелството, че ждия пазар, 
физическият обем на производст- 

ПРОТИВ- вото се увличаваше в размер от ската партийна 
СРЕЩУ ОС- 8 процента, което говори, че об- говореше много на

Резултатите постигнати в де
легатската система са най-доброто 
потвърждение за това- Общинска 

организации се та скутцина, според думите на 
Изборната кон нейния председател, все повече е 

организация фернция. Касае се, именно, за ра делегатска. Най-голям брой решени 
е спечелила много битки за ста- звитието на самоуправителните де 
билизацията. мократически отношения в общи

Не е случайно, че ние в пери- Вносът в общината е покрит с ната, или още по-конкретно — за ти 011 ед обстойни разисквания и
ода от 1945 година насам, когато 88 процента собствен износ. Кол- прилагането на Закона за сдруже обсъждания в делегациите,
нашата революция победи и про- ко голям е този резултат може ния труд. Тази акция е успешно
дължи да се развива по-нататък, да се види по това, че най-голя- водена в много среди, защото

ват претенции.
И за още дна акция на общин

ГЛАВНИЯТ ИДЕЕН 
НИК Е НАСОЧЕН 
НОВИТЕ НА НАШАТА РЕВОЛЮ- щинската партийна 
ЦИЯ я, или по-точно казано, 340 са прие

което
о говори че тя е станало място за 
е широко и демократическо съгласу 

ване на становищата на трудовите 
хора и гражданите на Пирот.Комунист Тря ва да се каже, че пиротч
анци добре знаят къде са направ
или пропуски в работата. Те оце
ниха, че агрокомплексът им изос 
тава, че в не малък брой основни 
организации на сдружения

Председател ив Иадателскмя съвет иа НИРО „Ко
мунист": Доброена* Чулафич.

Иа Иадатеясккя съвет (редакциониа отбор) на 
вемчкм издания иа востинк „Комунист": д-р Аитои

Адрас иа редакцията: Б1ЛГРАД, Площад Маркс и 
Енгелс 11, телефони: централа 335-061, секретариат 
320-184, НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Лаиииа 6, Телефон 
627-793. труд

има явления на затваряне в собст 
вени граници и на тяхното „изра 
стване” в комплетни

•р^у Издава: Издателска трудова организация „Кому-Директор и главен и отговорен редактор на всич
ки издания иа „Комунист": Велко Миладмнович. иист". трудови орга 

зации с всички потребни служби, 
че не е още навсякъде спечелена би 
тката

Печата са на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), на словенски, маке
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски и русински език.

Излиза в петък.

Редакция иа изданието иа „Комунист" за Сърбия: 
Саао Кържавац (главен и отговорен редактор), д-р 
Жяаорад Джорджевич (заместник главен и отговорен 
редактор}, Бояна Аитуновмч, Велимир Филипович, Рас
те Йевегич, Слобедан Клякич, Михайло Ковач, Об
ред Ковин, 0ово Марковмч, Зорица Стаиимирович и 
Милонзие Вуксаневич.

против бюрокрацията и гру 
пово-собственическите отношения 
(„Радник") че много професионал
ни служби в самоуправителните обС указ иа прозиданта на Републиката от 22 декем

ври 1964 година. „Комунист" а отличен с Орден на 
родно освобождение, а
е

Председател на Издателския съвет иа Издай» 
„Комунист" за СР Сърбнд Мармя Тодороаич.

шности на 
ни от делегатската база и че 
Рядко налагат своите решения.

интересите са отчужде
с указ от 22 декември 1974 

братстео и единство със зявтон венец.
не-

В. Филипович
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ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА 

ГРИЖА НА ВСИЧКИ

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА ПРОБЛЕМИ НА ГОВЕДОВЪДСТВОТО В БАБУШ- 
НИШКА ОБЩИНА

В РАЗРЕЗ В1УЖДКТ
- През последните някол' Бабушница има намере
но години животновъдст- ние в собствена организа- 
вотб, специално говедо- ция да организира служба 
въдството в Бабуш- по изкуствено оплождане 

общи- на кравите. Дали ще (ръде 
на доживя упадък. Броят в състояние да обезпечи 
на породистите крави в всички необходими усло- 
периода от 1975 до 1980 го вия, като се има на пред- 
дина е намалял с 14,3% вид, че изкуственото оп- 
процента. От 10 602 те са лождане подразбира и

ките производители, труде личество, особено на из- 
грама на Обтиноки« щи се и всички организи- куствени торове. Очевид-
^еитба рани Сили в общината за но, необходимо е до нача-
ко селскостопанско дома* предстоящата пролетна се лото на пролетната сеит- 
кинство В Босилеградска щ^аВ БосилегРадака °<> ба да се предприемах не- 
община тпайпа щина. обходимите мерки та по-
30™ ечмик 20 с овес Именно> според същест- ложението да се подобри- 

' вуващите условия ; на те- . Няма съмнение, че п^а- 
Р Р °Ф • риторията на Босвтеград- \нът на Общинския щаб

ска община, както се пре
ценява от страна на Об
щинския щаб по сеитба, 
тази

Според акционната
нишка

по сеитба е доста обемист.
Но ако вече сме се оп

ределили, селското стопан 
ство да бъде преиоритет- 
на задача за по-нататъш
ното развитие на община 
та, необходима е много 
по-широка и организира
на активност в тази насо
ка. Още повече, че при
родните възможности на
истина са доста големи и. 
че има условия селското 
стопанство да заеме по- 
значително място в общо
то производство. Наисти
на за осъществяването на 
тоя план неблагоприятно 
ще въздействува възраст
ната структура на населе
нието, но все пак с потор- 
ганизирана дейност може 
много да се осъществи.

Пролетната сеитба е об- 
задача, коятоществена

изисква пролет с яра-ечмик
пълна мобилност, трябва да се засе<2 928

617 ха. с овес, 30 ха с ца
ревица и 212 ха с карто- 

занимаваща фи, и то на плещите на
селско-

ха.
не само на селскостопанс
ките производители и ор
ганизацията
се с тази дейност, 
на останалите обществе- 
ио-полтитически органи
зации и трудещи се. В 
това отношение всеки във 
своята среда и на всички или засадят 1787 хектара, 
равнища, дейността 
трябва да насочи така, че 
всеки да разбере- че про
летната сеитба не е само

но и индивидуалните 
стопански производите
ли. Общо, таз! I пролет 
със зърнени й .пруги кул
тури трябва да се засеят

ще аг обезпечи 
около 2343 тон а зърно и 
около 743 тона картофи.

си с което

В обора на Д. Пейчич в с. Горни Стрижевац
За осъществ/ гването на 

акция,
организацио

нен въпрос, но много ва- тази значителна
общественсьполити ООСТ „Напредък” вече е 

ческа акция и задача. То- обезпечила и звестно ко
ва е и основното възвание личество зър-нени посеви 
на Общинския щаб по се- и изкуствен т ор, обаче не 
итба към селскостопанс- всички, и в достатъчно ко

техническо
спаднали на 9. 085 броя- 

.Недостатъчно се стиму-
лекуване й грижа за теле 
тата, както и мероприя- 

лира този отрасъл и пок- тия, свързани с борбата 
рай набелязаната програ- против стерилността на 
ма за итенизивйрането му. кравите? 1 
Кооперациите и ветеринар 
ната станция е повишила 
цените за изкуствено оп
лождане от 100 на 300 ди
нара, докато пък домаки- сти и може би решение 
иите, притежаващи поро- трябва да се потърси в . 
диети бикове взимат са- изнамирането на „общ е: < 
мо по 150 динара. И тук за зик” със земеделските 
почва развръзката:

жна

М. Я. Ветеринарната станция 
в Бабушница засега може 
би единствена разполага 
с необходимите специали-СЪВЕТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Време зе работа в зеленчукова градина част
ните стопани естествено, 
отказват

кооперации.
При това би трябвало 

да ползуват ус- да се обезпечат средства 
на ветеринарната за изграждане на необхо

димите пунктове и обза
веждане на съществува
щите. Също. така — мъж- 

стимул за ките телета, произведени 
на услугите на чрез изкуствено опложда- 

станция, не би трябвало да се из-

пет годиниа на която четири до 
не е
намалява
вредители и улеснява производство- 

качествен лук. За един ар тря 
бват седем до осем килограма арпад

През март започва инстинският 
сезон за работи в

под открито, но не стих-
отглеждан лук. С плодоред се 

нападението на болести и
зеленчуковата лугите

станция. Това има за пос
ледствие по-слаби резулта 
ти- Частните производите-

градина
ват и работите в защитени площи 
(топли лехи и пластеници с отопле
ние).

Щом времето позволи трябва Д.а 
с подготовка на почвака 

за засаждане и засяване на зеленчу-
и есе н-

то на
ли, нямащи 
ползване 
ветеринарната 
оказват влияние върху на- купуват на по-високи це- 
маляванетО на броя на до- ни, калето и млякото. Би 
битъка- От друга страна— трябвало да се намери на- 
и пО-нататък се увелича- чин и за стимулиране на 

, па стерилността на крави- производителя- Така нап- 
те в общината, която и ример, производител, кой- 
без това през последните то отглежда повече от ь 

породисти крави, би тряб- 
Къде е решението? Да- вало да получи някои да

ли да се повишава броят нъчни облекчения и т. н. 
на задължителните пунк- На тези и на редица дру- 
тове за изкуствено оплож ги въпроси, свързани с ин 
дане, защото някои села тезивирането на соведо- 
като Кърнино, Стол, Стре въдството в Бабушнишка 
лъц и Звонци, и сега са община ще трябва да се 
в лошо състояние, или да даде сесията на общинс- 
се чака? Земеделската ко- ката скупщина, която ще 
операция „Будучност”

жик.
При недостиг на арпаджик, кро 

мидът успешно може да се произве- 
семе. Върху малки площи 

тази сеитба се извършва ръчно, а на 
големи с
трябват седем до осем 
семе. Сеитбата се извършва в редо- 

разстояние 25 до 30 сантимет-

се започне

ци. С оглед на предпосевите 
ното торене, почвата трябва доста
тъчно да се натори и с минерални 
торове, различни видове за отдел,ни 

райони и видове зеленчуци.
видове зе-

де и от
машини. За един хектар

килограма
почви,

За много пролетни 
ленчуци важи правилото

засяват, толкова лого-
ве на 
ра.колко- голини е голяма.

За такова производство трябва 
избере чиста, без плевели пло*

то порано се
леми добиви се получават. На^ВДВО да се

довита парцела със структурна ^ 
чва. (Колкото семето е по-дребно, по 
чвата трябва да бъде по-добре под 
готвена). В лехите — браздичкиге 
могат да се правят под канап или 
маркер и в тях да се засее семето 
на кромида, а сетне да се покрие с 
дребна пръст.

БЕЛИЯТ ЛУК (пролетен) тряб
ва да се засажда през март. Главич 
ките се разделят на чесън и» пар- 

непосредствеио пред самото 
чесънът се класира спо

място това важи за лука, 
граха, моркова, салатата, и др.

по-

КРОМИД ОТ АРПАДЖИК И ОТ 
СЕМЕ
КРОМИДЪТ се среща нъв вся 

Тази година има в до- 
количество арпаджик

Взимайте чувалче-
в се проведе тези дни.ка градина, 

статъчно „
ландски дЖълт- арпаджик понеже в

ма повече глав|^™ “щри това
и 1р»ЗЦЪфТЯ 

с производство

„ХО-
РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪРЛА И РОМАНОВСКА РЕКА

ките —. каза Лаза Ивано- 
вич, секретар на СИО по 
комунална дейност в Сур 
дулица, а 
започне

Тези дни започна регу
лирането на р. Върла в 
Сурдулица в дължина от 
200 метра. Средства от 
650 000 динара е обезпе- 

самоуправителната

та с 
тях има 
засадите
едрият арпаджик 
ва, което е в разрез 
то на кромида.

Засаждането
върши “ редов® ,тя1ГЛ

Тп"™”е дълбоко изорана,

целите, 
засаждане и 
ред големината. Както и при кро
мида разстоянието е същото, дълбо 
чината и начина иа засаждане („жил 
ките” се забождат в земята). По
здрав лук се получава, ако се тори 
с минерални торове с повече фосфор 
или калий, а необходима е и сяра- 
1а едии хектар са необходими около 

посадъчен матс-

по-голяма
често след това ще 

с регулиране на 
Романовска река в дължи
на от 180 метра. За цел
та средства ще обезпечи 
СИО по водно стопанст
во. Регулирането на ре 
те извършва „Ерозия” 
ООСТ ма водостопанство 
във Владичин хан.

чила
общност по водно стопан
ство — 4 000 000, а 2 ми
лиона и 500 . 000 динара— 
общинската 
телна общност по кому
нална дейност. През ме
сец май трябва да прик
лючи регулирането на ре-

трябва да, се и3' 
30x10 саштиметра, 

да се
ки-самоуправи-

хиляда килограма 
риал. Б. К.
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ЕДНА ХУБАВА ИНИЦИАТИВА. СЕ РАЗРАСТВАНА КУЛТУРНИ ТЕМИ

Съвместна творческа изяваХудожествена 

изложба на ки исторически дати от 
нашатд най-нова 
рия и социалистическо из 
граждане.

* ИНИЦИАТИВАТА Н5А ,,ДЕЧЙЕ НОВИ 
НЕ" И „ДРУГАРЧЕ” ПРИЕЛ А ОЩЕ (ОТ МИ
НАЛАТА ГОДИНА „ЙО ПАЙ1ГАШ”) А ОТ НАС 
ТОЯЩАТА ГОДИНА И „БУЮ/РИ КОПИЛОР’
И „ПИОНЕРСКА ЗАГРАДКА"

ИСТО-

Велчо Велчев ТИТО НА ВСИЧКИ ЕЗИ
ЦИ ЗНАЧИ МИР И

Десеттодишнината от ус сами организираха съв- ОБИЧ! 
пешно организиране на местен! награден конкурс 
съвместен награден кон- по подюд Деня на младо- 
курс по повод Деня на стта 'й рождения ден на 
младостта и рождения ден другарая Тито — се по-, 
на другаря Тито детските жънаха хубави резулта 
вестници „Дечйе новине” ти. Конкурсът способству 
от Горни Милановац и ва за в заимно сближение 

самостоятелна ват някакъв особен ред, „Другарче" от Ниш отбел и опознаване на децата 
според природните зако- язват с още един хубав от воички краища на 

преминал в неговото успех. От миналата годи страната, защото имаше 
лично усещане. Мотиви- на в тази акция се вклю- общоюгославски харак- 
те, които е избрал са взе- чи ,.йо пайташ”, вестник тер.
ти от непосредствената на децата от унгарската Всяка година в Димиг 
околност, портрети, затън народност във Войводи- ровград (на заключителни 
тени къщи и дворове, цве- на. а от настоящата — и те тържества на „Майски 
ТЯ. с една дума, той „пре „Букури копилор", вест- те срещи!’ се предаваха 
нася” на своите платна нцк на децата от румън- наградите за най-успешни 

ската народност и „Пио- детски творби, 
създали- При нерска заградка”, вестник 

" наисти- па децата от русинската 
народност в Югославия- 

Такова решение взе
ха представители на ред- бохърватски, 
колегиите на петте дет
ски вестника на неотдав

И съвместният конкурс 
на петте детски вестника 
на народа и народностите 
в Социалистическа репу
блика Сърбия предлага 
безчет възможности за 
още по-здраво внедряване 
и задълбочаване на брат
ството и единството всред 
подрастващото поколение.

Чрез съвместна творче
ска изява — те още пове
че ще се сближават и 
опознават взаимно — а 
др. Тито винаги подчер
таваше: „Пазете братство

Реализирайки -програма тора в надреалистични ви
та си от областта на изо- зии.- 
бразителното
Центърът за култура „25 
май” в Димитровград ор- Дия художник представля- 
ганизира
художествена изложба на 
младия димитровградски ни, 
художник Велчо Велчев, 
чиито творчески изяви не 
са известни на димитров
градските почитатели на 
изобразителното

I
изкуство,

Все пак платанта на мла

изкуси 
во, особено на младите. 
През последните няколко

всичко, което природата 
и човека са 
това „пренасяне 
на е майсторски, с доста 

жествени таланти в града, умение и чувствителност.
Предметите са пренасени 

Изложените 25 платна в хармония, с подчертана 
говорят за два свята, из- самовзискателност 
дирвани в реалността: на- изобразяването, 
тюрмортът, в който про- гаранция, че този худож- 
личава вдъхновението на ник е поел пътя на из-

години този художник със 
свои картини повече пъти 
участвува на колективни 
изложби на младите худо-

то и единството като зе
ницата' на окото си”. ..

До Първи май тази го 
дина ще се печатат най- 
хубавите творби, а сетне 
ще се извърши междуре- 
дакционна размяна като 
се излъчат 20 за награди- 
Също така всяка редак
ция поотделно ще награ
ди най-дейна литерату 
рна секция.

В настоящата година е 
взето решение в петте де 
токи вестника — на сър- 

българскн, 
унгарски, румънски и ру 
сински език да се публи 

което 'е на състоялата се среща в куват творбш на следни- 
Белград. Между другото те теми: „Пионер съм с 
е прието и заключение ре това се гордея”, „Титови- 
дакциите да се отнесат ят лес” — 88 фиданки за 

от за съдействие и помощ др; Тито, „Вцички сме Ар 
към Републиканската об- . мия”, „Щафетата пътува ', 
щност по основно образо „Така се роди моята стра- 
вание и възпитание и та” и „Искрено да ти ка- 
към Съвета за възпита- жа”...
ние и грижи за децата, В тази богата гама от

към

художника от цветята, тех вестните художници 
ния колорит, свежест, уха- Димитровград, 
ние; и образът на обикно
вения човек с неговите 
вътрешни чувства: страх, 
възторг, отчаяние, захласт 
и пр. Забелязва се обаче 
и лутане, отвеждащо ав-

Матея Андонов

Зарад тези свои качест
ва изложбата на Велчо 
Велчев заслужава да бъде 
разгледана с любопитство.

БОСИЛЕГРАД

НХД „Поло“ 

в Босилеград
теми има възможност за 
широка творческа изява. 
Обхванато е не преходно
то дело на др. Тито, как 
то и чествуването на У0- 
годишнината от рождени 

40-годишнината 
от създаването на АВНОЮ 
и множество' други вели- 1

които да й окажат фина
нсова помощ.

Кирил Тодоров
ДРУЖБА НА ПЕТ ЕЗИКА

И през изтеклите 
, сет години, докато „Деч 
йе новине” и „Другарче”

де- ето му;

Културно художествено 
то дружество „Коло” от 
Белград, на 21 март тазиIБабушница )
година ще гостува в Боси
леград. В продължение от 
90 минути, това известно 
дружествоНов училищен обект ще изпълни 
концерт от народни пес
ни и хора на нашите 
роди и народности. Всъщ 
ност това е първата тазго-

Учениците на Образова
телния център „Вук Кара- 
джич" в Бабушница, по
всичко изглежда, учебна- просът за помещения и за 
та 1982/83 година ще за- учениците от 

1 |Жя| почнат в нова съвременно 
оборудена сграда.

Този прекрасен обект се 
строи близо до футболно- училище, 
то игрище край река Луж 
ница, а изпълнител на ра
ботите е бабушнишкият 
„Комуналац”. Проектът е 
направен -в Прокупие. Сг
радата ще има 14 учебни 
стаи, 2 работилници. 2 ка
бинета (за гражданска за
щита и биология) библио- Ъ 
тека, учителска стая и (У, 
други нужни помещения.

Обектът ще се строи не
прекъснато, все докато не 
бъде напълно готов.

Благодарение 
сграда ще се разрецщ въ-

на-на тази

шш дишна изява на професио-. 
налнаОСНОВНОТО

училище, понеже среднош 
колците в момента ползу
ват сградата на основното

самодейност, пред 
зрителите в Босилеград. 
Както ни осведомиха в 
Културния център, инте
ресът всред любителите

т
м,. Я.

на народния ме лос в Бо-
силеград е голям. По всич 
ко личи, че залата ще бъ
де пълна.

Да добавим и това, че 
средства за гостуването на
това ваше -известно дру

 жество обезпечи Републи
канската СОИ по култура.

М Я.
Методи Костов: Балерина
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ОТ 14-ТИя БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ ПО СКИ НА КОПАОНИК

ИЗ КОНКУРСА НА СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАРИАТ 
ЗА НАРОДНА ОТБРАНАПотвърждаване на световната нласа
Шанс за работа във 

въоръжените сили
* 5°яН Крижай и Андрея Лесковшек 

Прииждат
* Светли

— най -успешни
нови сили и в нордийските дисци-плини 

дни за ски спорта I
С общо 21 медал, 

зможните 36, югославски
ят национален отбор по 
ски, убедително зае първо 
място на проведеното 
налата седмица на Копао- 
ник 14-то балканско 
венство. Световният 
шампион от

бъде, ако Томаж Церков- 
ник, стигнал трети на цел 
та в гигантски слалом, се 
състезаваше за първия от 
бор на Югославия. За съ
жаление обаче, трябваше 
да отстъпи бронзовия ме
дал на 
място

от въ же и юноши се води же
стока борба до последно. 
Българските бегачи едвам 
запазиха първа 
пред югославските състе
затели. Югославските мо
мичета обаче от старта 
до финала караха неудър
жимо и заслужено окичи 
ха гърдите си със злато.

Единодушно е мнение
то на ръководителите на 
всички чуждестранни от
бори, че тазгодишното бал 
канско първенство, което 
за пръв път се провежда 
на Копаоник и в СР Сър
бия, имало най-добра ор
ганизация- Такава органи 
зация едва ли може да 
бъде надмината, което съз 
дава изключително голе
ми трудности пред орга
низаторите на бъдещите 
балканиади, 
те делегати на ФИС (Меж 
дународната 
по ски) англичанинът Ри
чард Бери (алпийски) и 
българинът Иван Стайков 
(нордийски 
в суперлативи се изказа
ха не само за прекрасни
те терени и изящния ре
леф, но и за подготвеност 
та на пистите.

КОНКУРСЪТ Е ОТКРИТ ДО 20 АПРИЛ 1982 
ГОДИНАпозициями-

Персоналното управление на Съюзния 
секретариат за народна отбрана обнародва кон 
курс за приемане на курсанти в една от след
ните военни училища: Военна академия на су
хоземните войски (осем специалности), Техни
ческа военна академия на сухоземните войски 
(също осем специалности), Военно-въздушна 
академия (за пилоти), Военно-въздушна техни
ческа академия и Военноморска академия — 
мореплавателна и техническа специалност.

пър-
вице- 

Шлауминг 
(Австрия) Боян Крижай, 
потвърди световната си 
класа и като че ли с по
ловин усилия стана бал
кански шампион в алпий
ските дисциплини

заелия четвърто 
най-перспективен 

български състезател Мит 
ко Хаджиев. Големите си 
възможности обаче бълга 
ринът Хаджиев потвърди 
в слалома заемайки второ 
място след Крижай, а 
преди Церковник, който в 
тази дисциплина се състе
заваше в първия

сла-
и гигантски слалом.

шампионка
лом
И световната 
за юноши по слалом и ви- 
цешапмионка по гигант
ски слалом Андрея Лес
ковшек окити гърдите си 
с два медала 
гигантски и сребърнен в 
слалом.

УСЛОВИЯ
За курсанти в посочените военни училища 

могат да кандидатствуват поданици на СФРЮ 
от мъжки пол, здрави и способни за школува
не и активна военна служба, неоженени, не на
казвани, които имат препоръка за морално-по
литическите качества за школуване и службу- 
ване във въоръжените сили и против които не

състав.

При жените, обаче, вси
чките придови места спе
челиха югославянките.

В нордийските дисци
плини — ски бягане ища-

златен в

се води следствие.
Кандидатите трябва да са родени 61 го

дина или по-късно. Учениците, чието школува-
четири години 

най-малко

Технически-
зл. ср. бр. общо 
8 8 5 21
4 4 4 12

федерацияСФР Югославия 
НР България 
СР Румъния 
Гърция и Турция без медали

не в средното училище трае 
трябва да са завършили трети клас 
с добър успех (за учениците, от IV клас) или 
да имат най-малко добър успех в заключител
ния (четвърти) клас на средното училище. У че 
ниците, школуването на които трае три годи
ни трябва да са завършили втори клас най- 
малко с добър успех (за учениците от III клас) 
относно да имат най-малко добър успех в за
ключителния (трети) клас (за учениците, кои
то са завършили средно училище).

Във всички военни академии се полага 
класификационен изпит по математика. В кон
курса са утвърдени и определени предимства-

3 3
дисциплини)

Любителите на ски спор фета — югославските ски 
ори наскоро ще изтлас- 
нат българските. Това 
най-добре потвърждават 
юношеските отбори. Ми
налогодишната 
ска шампионка в бягане 
на пет километра Мария 
Манолева зае едвам трето 
място, след отличните юг 
ославянки Яна Млакар и 
Андрея Смеркар. Само 
при мъжете българските 
състезатели 
щафетното бягане

- та нямаха възможност да 
__ видят очаквания двубой 
” между двамата най-добри 

скиори на Балканите — 
Крижай и Петър Попанге 
лов, защото българският 
състезател, поради учас
тие в състезанията за све 
товната купа не дойде на 
Копаоник. Всички очаква 
ха, че борбата за медали 
ще водят югославските съ 
стезатели. Така и щеше да

Куп похвали по адрес на 
организаторите и терени
те бе казан и на редов
ната Балканска конферен 
ция по ски, на която бе 

юбилейното

балкан-

НАЧИН НА КОНКУРИРАМЕ
Кандидатите от гражданството предста

вят молба, обгербвана с четири динара, до об
щинския орган на управлението за народна от
брана. Образец на молбата се получава в този 
орган. Заедно с молбата се представят и извод 
из книгата на родените, препис на свидетелст
вото от III клас и удостоверение за успеха на 
края на първото полугодие на четвърти клас 
(за учениците в IV клас) относно препис на 
свидетелството от II клас и удостоверение за 
успеха на края на първото полугодие на Ш 
клас (за учениците от III клас).

За условията на конкурса, начина на 
конкуриране и правата и задълженията по' 
време на школуването кандидатите могат по- 
подробно да се запознаят в общинския орган 
за народна отбрана.

За резултатите на конкурса кандидати
те ще бъдат известени до 15 август 1982 годи-

договорзно,
15-то балканско първенст
во да се, проведе в нача
лото на март идната го
дина в Гърция.недопуснаха 

за мъ- В. Богоев

В СЕЛО ГОРНА РЪЖАНАИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ност проявява в културно- 
забавния живот, в подгот 
вяие на културно-забавни 
програми за 
на държавните празници. 
В това отношение оообе-

Петима младежи
за в СК чествуванепредложени

на помощ им оказва учи 
телят Борис Божилов и 
учащата се младеж, спе
циално учениците в сред 
ношколския

Първичната младежка организация в 
с Горна Ръжана, в която членуват над 30 де
войки и младежи, е една от по-активните в Ьо- 
силеградска община. Като млади хора, от ко

са селскостопански производите- 
ентусиазъм се

на.
образовате- 

цонтър в Босилеградлен 
от селото.

Не по-малка активност 
тази младежка 
цид проявява 
■политическото и здигаие, 
чрез различни сказки из
готвяни от самите тех.

— Когато говорим за 
идейно-политическото из
дигане на нас младежите 
говори фактът, че на пое 
педното си заседание, пре 
дложихме пет младежи 
за приемане в редовете 
на Съюза на комунисти
те — каза накрая предсе 
дателят на тази дейна мла 
дежка организация.

ито повечето
си елан или, те с трудовия 

включват в разрешаването на жизненотрептя- 
щи проблеми в местната общност и по тоя 

оправдаят мястото
организа 

и за идейно Нов брой на „Поглед“и 'начин настояват да 
ролята си в общественото изграждане на се
лото, а съвместно с това и страната.

Тези дни излезе новия брой на многоти
ражката „Поглед” — вестник на учениците от 
Образователния център „Вук Караджич” в Ба- 
бушница.

В него са поместени нови стихотворения, 
афоризми, къси прозни съчинения.

В многотиражката са публикувани и мно
жество информации за богатата ученическа ак- 

области. Отделно е отбеля- 
политическата школа към

мрежа, почистване и поп- 
на пътя от Долна— Проблемите с които 

ние се срещаме, като мла 
ди хора, са проблеми, е 
които се срещат и остана 

Затова, имайки пре 
двид реалните 
сти на

равка
Ръжана до селото. Подоб 
ни акции ще провеждаме 

каза Алеки занапред — 
сандар Александров, пред 
седател иа младежката

лите. възможно
местната общност, тивност ВЪВ всички 

зала дейността на 
Централния, комитет на СКС.

организаация.
Според думите иа пред 

седателя» младежката ор 
ганизация особена дей-

повече пъти орга- 
доброволни 

акции в лрокар
нискотоковата

досега 
низирахме

М. Я.трудови 
ване на
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На утреден, Стеван ме осве
доми: „гостът”, който дошъл при 
художника е железничар от Ско
пие, Донесъл е данни за мощнос
тите на железопътния възел и за 
военния транспорт за поделения- 

тази област. Художникът ме 
него като напомни, че 

наложи някога

ЩШ (20)
• " I'-'«г—ВОЗИЧ!™ 0,0 та в

запозна с 
може би. ще се 
да отида до Скопие зарад конта
кт с железничаря”.

Оше нещо, по-важно, съобщи 
на Стеван: „утре художникът из
праща за Белград някаква поръч
ка- По всичко личи. касае се за 
много важна поръчка, защото я 

от мене и не ми е известно 
за кого. От разго-

Сетне я изненадах:
— С какво искаш да те пос-ОЧЕВИДНО, в шпионската за предаването на докладите на 

група библиотекарят не играеше ..другата страна* художникът все
мълчеше.

Всичко това се мотаеше в гла
предаде емигрантът Михайлов вата на Драган, докато очакваше ми кажи открихте 
най-вероятно не беше предпазна- новата среша със Стеван, която на ДЯДО/ „ 
чена за -него, а беше му предаде- трябваше да стане още същата — УОииците... Ама нали зпа 
на затова, защото до1 него беше вечер. еш, че Димитър избяга-.. р
най-лесно да се стигне. По-лесно, От полусън го събуди чукане- сеяно отговори Драган. тогг1|П 
отколкото до „главния". Дали то на вратата- Помисли си, сигур- Тя го погледна упреквателпо.

Петров? но идва някой от колегите му, и — Разбира се, че ще изояга, 
лениво стана и отвори вратата, тъй като толкова дълго се коле- 
-Изненадан, видя Мира, спокойна баехте... Наново се усмихна и 
и свежа в лицето, засмяна. Като гадъчно ми каза:

— Зная, че сега имате по-важ

скри
кой ше носи и 
вора, който художникът води с 
железничаря, долових, че става 
дума за някаква си жена. факти
чески, той каза „Ерма" ще свър
ши това, защото тук с нея се до
говорихме".

Драган се радваше като ви
дя, че Стеван се вживява 
та си роля, че „играта" г: 
тересувала и че се е включил в 
нея с пълна лична отговорност и 

и -не може да

лужа?епизодна роля. но не беше и най- оше 
главният-.. Поръката, която му — Нищо не искам. По-добре 

ли уоииците

в нова- 
го е заин-главният е художникът

за-
ГОСТ НА ХУДОЖНИКА

смелост, че. което 
се очаква и успех.

Обаче имаше нещо, което ни 
Стеван, ни Драган не знаеха. Же
лезничарят този ден отива в Рад- 
ници, като се срещна с тамошна
та учителка. Това сведение Дра
ган получи от Мира, «о след ня- 

дни. когато железничарят 
беше завърнал в Скопие.

че ли веднага искаше да му даде 
Данни за ролята на Петров дознание, че не носи лоши нови- на работа... Но ако бихте имали 

Драган вече започна да получава ни. малко време за мене, бихте узна-
от Стеван, който се ползваше с — Влез, как знаеш къде квар- ли нещо, което сега, вярвам, не 
голямо доверие у художника. Сте- тирувам? 
ван веднага след договора с Дра
ган предаде на художника „док- докато влизаше в стаята.

Стеван!? Защо ли я е изпра- че ли беше

знаете.
— Обясни ми Стеван — каза Драган обмисляше какво да 

го изпревари, като 
решила напълно да

каже, но тя
лада за прекарването си в затво
ра". Художникът след това поне- тил, все пак. нещо е станало. За- го смути: 
ка от Стеван нови данни: за хо- що ли и пея замесва във всичко

колко 
вече се— Зная за Марчето, оная ва- 

оата, които е срещал по времето това, това е противно на договора, шата — и тя натърти онова „ва- 
докато бил в затвора, какво е би- Това нещо можеше да им навре- шата" — Марчица... Веднъж, пре
ло държанието на отделни хора ди. Особено и поради това, че до- ди един месец, видях и сама как 
в затвора, кой от тях е бил .,пре- вечера имаше среща с него. вървеше из гората по посока към
възпитаван", кой е останал на — Каза ми, че е спешно и ми Мрътвината, недалеч от нашето 
позициите на Информбюро. Тези даде да ти донеса бележка. село. Там, в тази гъста гора, ни
данни Стеван последователно му Тя ми подаде бележка, напи- селяните не отиват, без особена 
даваше, но художникът нямаше сана на хартия, откъсната от уче- нужда, 
търпение. Искаше данни и за ническа тетрадка, 
разни лица в града, за работата
на съда, в който Стеван беше на сен гост. Поканен съм и аз и за- попита Драган, 
работа, особено за делата, имащи туй не мога да дойда"- — Аз не бях там. Тя ми каза
политически характер. Погледнах в часовника. Беше — Пак се усмихна Мира. Когато

Срещаха се в жилището на точно 5 часа след обед. отново тръгне, ти тръгни след нея
художника. Стеван постепенно уз- Гост. При художника. Това м<"* и ще видиш какво 
нава много подробности за шпи- жеше да бъде само някой от „не- гората, 
онската дейност на художника, говите". Добре ще бъде, че Сте-
предчувствуваше кои лица може ван ше се намери там. но все пак дения- Мира мълчеше, 
да са замесени с художника, но имаше неща, които 
все още това не беше достатъч- предварително да бъдат завърше
но за да се получи пълна предст- ни. Той почти забрави, че Мира подхвърли: 
ава за големината на групата и е тук, която като не знаеше как- 
за значението на данните, които во да прави, седна на ивицата на объркала 
успяваше да събере. Обаче за на- столицата, 
чина на общуване на групата и

ВРЪЗКА В НИШ

Когато международният влак 
за Белград спря на нишката га
ра, Станко зад завесата на своето
купе наблюдаваше пътниците, 
които излизат. За момент се сму
ти, когато видя, че от влака сли
за Марчето... Не, тя не прекъсва
ше пътуването си, не носеше ба
гаж, билет също имаше до Бел
град. Той бързо излезе от влака 

Марчето доближи бутката, на 
която се продаваха цигари и до
като купуваше разни дреболии, 
до нея се доближи младеж, чзага- 
рен от слънцето, в карирана риза, 
със завърнати над лактите ръка
ви. И той купуваше цигари.

— Какво знаеш за нея? Как- 
„С. довечера ще има интере ,Во си правила там? — в почуда

става там в
Не помогнаха никакви убеж- 

Смееше
трябваше се загадъчно и мълчеше.

На тръгване, високомерно ми
— Тази мома на всички ви е 

Целият градглавите.
излудява за нея. а тя всички ви 
тегли за носа!

(В следващия брой: ДИВЕРСАН- 
ТИТЕ НЕ ДОЙДОХА)

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА МЕСТНИ И НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ ПИТИЩА В ДИМИТРОВГРАД

Продължава строителството на пътища
то. За целта ще бъдат из 
разходвани 60 хиляди дин 
ара, 50 на сто от които 
обезпечава местната общ 
ност в Горна Невля-

чно е било предвидяно да 
се поправи пътят и през 
1981 година. Самоуправит 
елната общност и местни 
те общности във Височки 

В плана за тази година Одоровци и Гуленовци об 
е поправка на пътя СМИ- 
ЛОВЦИ — ВИСОЧКИ ОД 
ОРОВЦИ на дължина от 
четири километра. Части

за което се необходими 
осем милиона динара. Тъй 
като
общност, 
то не са в състояние да 
обезпечат тези 
през настоящата 
главно

ф МИНАЛАТА ГОДИНА ЗА ПОПРАВКА 
И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БУЛДО
ЗЕР СА ИЗРАЗХОДВАНИ 700 ХИЛЯДИ ДИНА 
РА И ТАЗИ ПРОЛЕТ С НЕСТИХВАЩИ ТЕМ
ПОВЕ ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
МЕЖДУСЕЛСКИ ПЪТИЩА

самоуправителната 
а и население

средства, 
година 

най-застрашените 
места ще с засилят с ча
къл. Стойността на тези ра 
боти трябва да възлезе на 
около 300 хиляди динара- 
Местната общност трябва 
да обезпечи работна 
и да изкопае канавки, за 
да предотврати отвличане 
то му от пороища.

В самоуправителната об 
щност за местни и некате 
горизирани пътища счит
ат, че поетите задължения 
ще се реализират, тъй ка 
то миналата година за по 
правката на общинския 
булдозер и неговото обору 
дване са изразходвани 700 
хиляди динара. С 
ханизация и с помощта 
на местното население ре 
дица междуселски пътища 
могат да бъдат поправени 
и годни за употреба.

аче не остигнаха споразу 
мение, тъй като местните 
общности търсят тази 
сечка

отВ тазгодишната програ
ма на самоуправителната 
общност на интересите за 
местни и некатегоризира- 

-ни пътища, както ни освед 
оми секретарят на профес 
ионалните служби при са 
моуправителните общнос
ти на интересите ПАВЕЛ 
ТОДОРОВ, в Димитровг
рад покрай пътищата за 
които писахме че ще се 
строят, ще се строят още 
няколко иътщца-

Пътят ДОЛНА НЕВЛЯ 
— БАРЙЕ ще се приведе 
в употреба чрез разширя 
ване на трасето, а частич 
но и чрез прокарване на 
ново трасе. Ще се положат 
и тръби за протичане на 
атмосферните води. Части 
чно и чакъл. Общата стой 
ност на работите ще въз

лезе на около 600 хиляди . 
динара. Финансирането 
ще бъде съвместно на рав 
ни начала със средствата 
на местната общност и об 
щността за местни и нека 
тегоризирани пътища.

Предвижда се строител
ство и на пътя за СЛИВ
НИЦА на дължина от 
един километър. Всъщност 
този път ще свърже село 
то с регионалния път Ди 
митровград — Невля. И 
тук главно ще се извър
шат землищни работи на 
стойност от 40 хиляди ди- мЦж 
нара, половината от които 
обезпечава местната общ- ДЯ 
ност. 811

На местния път ЗАРИ- Яр 
НИ ВОДЕНИЦИ — ГОР- |
НА НЕВЛя ще се извър
ши разширяване на трасе Помощта на ЮНА винаги

да се асфалтира,

ж
« * 4 о 

: - хс д5Д50

сила

• ?• :&тг!/:
.."V--.. ,..- Я- | ^
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щ

111! тази ме
й ЙЙ

Шш
ценна и навременна Ст. Н.
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НОТОЛ ДР^ЕСТВО 3!лъсГЬРВА"° НА риб°лов-

Шнзичес|ГаТуйтурзцСс>н<б>р<1)ВСЕ ПО-МАЛКО РНБН
Тези ДНИ в Босилеград е™,,.., 

се проведе заседание на числов мла8ите Рибки, а 
риболовното дружество ' зГконнп Тези които «е- 
-Пъстърва”, в което чле- чада г .. Л°ВЯТ увели‘ 
нуват около ПО членове к а- С Цея Да се осуетят 
между които и 11 и да “ »■
ри. На заседанието, което ня »Т рибите в общината, 
всъщност беше отчетно- ц!?'гедаваего бе заклю- 
изборно, делегатите освен ствя ^ 06 изнамвРят сред 
че обсъдиха и приеха от „ “.г31 пазач по риболо- 
чета за досегашната едао шп М°Же би най-подходя- 
годишна дейност на РеШениек » това отно-

приеха „ нов! чествотГе
чссхвото с ловното друже-
етво „Сокол”, които вече 
имат пазач, той да бъде 
упълномощен и за тази 
дейност-

Повдигнат бе въпроса и 
за сдружаване на- дружес 
твото „Пъстърва” от Бо
силеград
дружество „Варденик” от 
Сурдулица, които вече и- 
мат съвместни риболовни 
терени във Власинското и 
Лисинското езеро. Естест
вено е, че ползата от ед
но такова сдружаване ще 
бъде голяма 
боловни

ЯгЯ» ПРОЛЕТНИЯ ДЯЛ НА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА-

Пробив към върха
® Началото на 

гера на димитровградските футболисти се пое 
реща с голям оптимизъм ф Борба за средата 
на табелката ф Предраг Димитров най-голямо- 
то „подсилване” на отбора ф Похвали за ра
ботата на треньора и ръководството на клуба

лена физиономия на игра 
и че може равноправно 
да се противопоставим и 
на по-силни отбори — по 
сочва треньорът. Петров.

— За нас е голяма награ 
да, че успяхме да възвър
нем авторитета на димит 
ровградския футбол, че 
на нашите мачове има 
и по хиляда посетители. 
Уверен съм, че пролетта 
ще бъде берекетна, осо 
бено че сме си осигури 
ли място в лигата и че

пролетния полусезон в ла-

1

жеството,
програма за работа през 
настоящата година и из
браха Владо Митов за 
председател на 
телството

С неделната 
„А. Балкански” 
„Раднички” 
започна

рк” юлям брой почитате 
ли на фугбола.

Резултатите от добрата 
и организираната работа 
не изостанаха. Младите 
футболисти от Димитров
град успешно се счепкаха 
с качествени и силни от 
бори. Успяха да победят 
„Озрен” от Соко баня,

среща на 
срещу 

от Трупал е 
пролетната част 

на междурегионалната ли
га — група „Север” в 
Ниш. Димитровградчани с 
основание очакват по-доб
ри резултати от есенната 
част, когато спечелиха ос 
мо място и 13 точки с. по
ложителна голова разли
ка. За зимните подготов
ки на отбора треньорът 
Александър Петров каз-

Председа- 
с едногодишенмандат.

Особено внимание деле
гатите проявиха за въпро
са: как и по кой начин да 
се залази рибния фонд 
общината? Именно

с риболовното
в

до пре
ДИ Няколко години бист
рите и чисти води в Боси- 
леградска община бяха бо 
гати с риби, а особено с 
пъстърва. Обаче, сега всле 
дствие

ЙйШЙ;
■*1:

V. 'за двете ри- 
дружества.

На заседанието бе прие
то решение членският 
внос занапред да се пови
ши от 200 на 300

на неорганизира- 
неразумно и с не-

ва:ното, 
позволени 
не на риби, от година на 
година реките стават все 
по-бедни. Още по-трево- 
жен е фактът, че при 
кова ловене на рибите

— Успешно приключих 
мз основните подготовки 
в. Бребевница, така че иг 
рачите получиха необходи 
мата физическа закалка 
за по-нататъшните състез 
зания. С основание обаче 
очакваме пълната форма 
да получат след третияцрр 
или четвъртия кръг- Това 
не значи обаче, че непод 
готвени посрещаме лиде
ра на тази лига. Имаме 
амбиция за високо класи
ране в края на първенство

средства лове-
жйШШт . Щеш Ш1 Ш1динара, 

а за нови членове на 400 Щ§та- динара годишно. * ,
м. я.

ЗВОНСКА БАНЯ

Хотелът — готов за сезона? I 1

А
Дългоочакваният хотел

в Звонска баня трябва да в частните вили и къмпин 
отвори врата за новия се- га има още 360 легла, то 
зон. В новия хотел ще има може да се очаква през 
2 затворени басейна с ра- настоящия сезон Звонска 
змери 5X5 12X12 метра, баня да предложи на мно 
Б тях ще има и гимнасти- гобройните си гости мно- 
чески уреди за провежда- го по-добри условия, от
не на' електро, парафина- колкото досега, 
ва, хидро и кинези-тера- 
пия.

Новият хотел заема пл
ощ от 5 000 квадратни ме
тра. В тази сграда ще 
бъде поместен модерен 
ресторант, зала за банке
ти с 600 седалища.

Като се има предвид, че
„А. Балкански” с треньора
„йединство” от Бела па
ланка, два отбора претен
диращи за самия връх на 
табелата, а като гости спе 
челиха по две точки в Ни 
шка баня, Бабушница, а 
също и да се противопос 
тавят моментално на вто- 
рокласиралия се отбор 
..Бродоремонт” от Кладо- 
во. Тази среща загубиха с 
2:1 в равноправна игра.

Няколко точки са загу-

Петров
сега ще играем без обре- 
менение.

то.

ДОБРА РАБОТА — ДОБЪР 
ФУТБОЛ

ОБЛЯГАНЕ — НА СТАРИ 
ТЕ СИЛИ

А само преди седем ме
сеца, в навечерието на за 
почване на първенството, 
ръководството на клуба 
с председател Гюра 1'ю- 
ров и треньорът Алексан 
дър Петров и Димитър 1'ю- 
ров говореше, че ще бъде 
доволно ако „А. Балкански

Един проблем още ос
тава неразрешен. Пътят 
от Звонци до Звонска ба
ня е в лошо състояние и 
по всичко личи, че и тази 
година ще си остане не- 
поправен.

За да може „А. Балкан
ски” да атакува върха на 
табелката необходимо е 
да подсили футболния ка
дър с двама защитници и 
също с толкова напада
тели. Обаче в зимния пе 
риод ме е ангажиран ни- 
то един нов играч, така 
че димитровградчани пр 
одължават първенството 
със старите сили, фудболис 
тп, които понесоха най-ве 
че бремето и през есенна 
та част. Па все пак от 
ЮНА се завърна защитни 
кът Предраг Димитров, ко 
йТо много ще значи за от 
браната на „А. Балканс
ки". С него е и Мирков 
един от най-добрите през 
есента, след това неумори 
мите борци Кръстев и Ка 
менов, който заедно с ос 

110 таналите, щ.е се опитат 
през пролетта да атакуват 

‘ върха и да заемат пето 
или шесто място в лигата- 
Налице са всички възмож 
пости това да се осъщес 
тви. А това едновременно 
ще бъде най-големкят ус 
пех на димитровградските 
футболисти.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ЕСЕННИЯ 
ПОЛУСЕЗОНТЪЖЕН ПОМЕН

На 20 март (в събота) тази година се навръш-
нашия татко, брат 1. Раднички

2. Бродоремонт
3. Свърлиг
4. Озрен
5. Яма 
6- X. Велко
7. Рудар
8. А. БАЛКАНСКИ . 13
9. Единство

10. Рътань
11. Рудна глава
12. Лужиица
13. 12 февруар
14. Турист

13 9 0 30:10 18 
22: 9 17 
21:11 17
25:12 17 
22:15 17 
28:18 16 
24:22 14
19:17 13 
23:21 12 
13:15 11 
14:22 10—2 
11:27 9

6:28 5

4
ват 6 месеца от смъртта на 13 6 5 2

13 5 26и дядо
13 7 3 3
13 7 3 3 

2 413 7Длеисаиоър
Станков
(Яма)

13 6 2 5
5 3 5

13 5 2 6
13 4 3 6
13 4 4 5
13 3 3 7
13 2 1 10 
13 1 2 10 9:40 4

бени на свой терен, но за 
тобз има оправдание, 
иеже младият и неопитен 
отбор, не можа продължи 
телно време да играе до
бре.

— Есенната част на пър 
оценихме4 като

(при твърде силната кон 
куренция) запази статус 
на член в междурегионал 
пата лига. С предана и 
твърде отговорна работа 
на двама треньори, при 
пълна подкрепа на ръково 
дството на клуба и съдей 
отвие на футболистите, иг 

значително се подоб-

Одоровци край Димит-село Височкироден в 
ровград

наВ този ден в 12 часа ще дадем помен 
покойника в гр. Зайчар, където ще окичим гро 
ба му с цветни ще го залеем със сълзи.

Каним роднини, близки и познати да при- 
съствуват на помена. венството 

твърде успешна, и то не 
само поради обстоятелств

ОПЕЧАЛЕНИ: 
лъшеря Нада, синове: Иван Цветан, 
Никифор, Павел и Тодор; братя 
Димитър и Йордан, снахи, внуци, 
?,“и и др. близки и познати.

рата
ри- В резултат на това 
след няколко кръга успя 

отново да върнат край 
футболното игрище „Па-

ото ,че заехме осмо мяс
то, ио че имаме опреде

на Слободан Кръстил
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тбее дошеипе
Добър знак

Неписани миши
Глупостта не освобожда
ва от мисълта да се мис
ли.

«о^Г.”=:
щите избори, не излизат с бомбасгични обеща 
нйя-Пазете се, когато лише

ните от крила почнат да 
ги разперват.

Това е добър знак, защото досега много се 
осъществяваше. Дано заобещаваше, а малко 

напред бъде обратно.

Сейираи се и гледе Много нули си мислят, че 
са елипси, по които се 
въртят световете.

Въпрос
куде одиш ток— Въведох в къщата си електрически

и домакинството пре-и така от икономиката
махнах сътресенията, ”РфД“®И^Н”ов“ре^ „(>

миналата година един „
Каква ли „стабилизационна мярка 

намери този нашенец ако електрическият то 
продължи да поскъпва така често и то-"ков 
много, както през изтеклата и началото на т 
зи година? ________

Преди некою недел»ю вървим по долн»уту 
улицу у Бусилиград, а пред мене се зачъчкую 
две мушкарчета с чантре на гръбину. Иду си 
децата на училище и се вале кой йе закусу- 
вал.

Произведението говори са
мо за себе си, ако има 
на кого.

ННОТО нашенец.
ще из-

е__ Я закусува пръжено месо, ама това ме
со не може да се купи у касапницата — раз- 
прая едното.

— А, знам. Ти си ял риби из конзерва, а 
конзервите с продават у продавница — 
гравуйе се другото.

— Море, млого убаво месо, ти не си ни 
ял, ни видел таквоа.

— Що се вал.иш толку? Това месо си ви
дел на слика у некое списание, па си го исе- 
къл и испръжил како „Пинк-Пантер” що си 
на телевизията сече риби од весници и Би 
пръжи.

До дълбоката мисъл тряб
ва да се издигнеш.

поди-

младоженеца, фамилията и до-ДРЕВНИ ОБИЧАИ В НАШИТЕ КРА 
ИЩА

во за
макинлъка му. „Ето това момче, гд 

казвал хвалджиято сега се срамува,
толкова добродушно, че на ра-Годежв друго село та, е

на да го вържеш веднага да ти оз
дравее, много е работлив, пръв ко
сач и орач е в селото, с никого 
се е скарал. А домът! Амбари, пъл 

с жито, кошари, пълни с овце и 
агнета, десетина едри глави и 
със сено ги хранят; Черги имат да 
си завива цяло село". И тъй ната-

не
В старо време нашенци се жени 
доста млади. Щом синът напълни 

16—17 години, неговите родители за
почвали да му „разгледисват" невяс 
та. В дългите зимни вечери домаш
ните оценявали, една по една, поз- 

моми. Обикновено започвали

— Е, ако очеш да знаеш, това месо ни го 
даде един татин приятел» и това месо е од 
сръна!

ли ни все.
— Тай твой баща па не може нища без 

приятел»е. Татко си Би тепа сам.
Децата ме съсве збунише. Кико смею те

ка да думаю за туя работу. Да Би беоше чули 
бащите да ним истръгну уши кико ^на мага- 
рщца. Но и я не йе требало да чуйем това. 
Млого ми дожале за сърнете та теше Да црък-

ТЪК. ..натите
от съседските моми, а ако нито ед
на от тях не падне „каил", предвид 
били взимани останалите моми в се-

Бащата на момата трудно се хва 
щал на хвалбите и затова годежът 
обикновено приключвал с договор 
семейството на момата да изпрати 
един „огледчия", който да провери 
състоянието на семейството на ер
гена. И „огледчията" 
ко онова, за което говорил хвал- 
джията! ?

Разбира се, бедното семейство 
на ергена не е било в състояние да 
се обогати за няколко дни. Веднага

лото.нем оди яд.
Тека ядовит не гледа куде идем и неки- 

ко незгодно перну йеднога мустаБелу та са- 
глам друщи човекът. Упрета се у снегат 
кита се надиже кико бела планина я съсве 
утръне. И човекът верно теше да ме смаже оди 
бой ама кита му распраи за дечурлията му- 
стайелата ме остави небийенога и поче да ми

Най-бедните ергени и „маанли- 
ите" обаче трудно намирали мома в 
своето село. Всеки им знае сирома
шията и,,мааната", та нито^ една мо 
ма не се решава да се омъжи за та
къв ерген. Затова тези ергени търси 
ли мома в друго или трето село.

На годеж в друго село, заедно с 
ергена, били изпращани един мъж 
от семейството (дядо, татко или по- 
стар брат) и един близък роднина. 
Задължително било един от тях да 
умее убедително да лъже и хвали.

Когато „тъкменджиите" присти
гали у дома на момата, обикновено 
се издавали за търговци или пазар 
джии, които на завръщане в къщи 
са „залутали" и ето тук са свърна 
ли да пренощуват- След това се за- 
връзвал разговор за времето, търго 
вията и други актуални селски те 
ми. Сетне разговорът ,,неусетно" пре 
минавал на женитби, сватби и така 
гостите си казвали целта, за която 
са дошли.

Тогава на сцената стъпвал хвал- 
джията и изреждал всичко най-хуба

Кг. виждал всич-ама
:

т
§разпрая:

— Е, мой брате, зимусйе къта беше пад
нал дебелийо снет четринаесе сръни се бея 
упутшш низ Ярешничка река но нигде не им 
се найде траг — щукова без стръв. Я седим 
спротив „Мрътвица” и три дъна ми требе да 
ти разправим що се там работи със сръните. 
Не е ми било арно, но ако сам бил како тебе 
тел сам с глава да ол.упим свите буйи около 
къщата. Затова сеЬирай се, ама и гледай каде 
одиш.

на тъкменджии-след завръщането 
те, домашните започвали да събират 
от съседи, близки и приятели всич
ко, каквото нямали — жито, черги, 
кади, овце, говеда..- Само да дойде 
момата, после — лесна работа!

й

Понякога това хитруване успя
вало. Но ако семейството на девой
ката не повярва и на виденото 
пък ги „подговори” някой .душман" 
от селото, сватбата била 
„за по-нанатам", а у дома на ерге
на идвал „случаен” посетител относ 
но „резервен огледчия”. След това 
от сватбата — не излизало нищо.

№
Уг

или

отлаганаБео позинул да га прашуйем кой тепа тея 
сръне. но он си

89
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