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ВсАов? в? ■‘""“«“К",
СЮК счита, че социали 

змъ,т исторически се пот 
и блоковете достиг- върждава не само с изгра 

на досега небивали 
мери и по-нататък се за
силва.

въоръжаването, чиито гла 
вни нооители са великите 
сили

раз ждането на новия общес
твен порядък, но и с изя 
вата на нови междунароНеобходимо е да бъдем изводствени 

ясни в това, че като Съ- Съществ 
юз на комунистите и ка
то социалистическа су
бективна сила в общест
вото, трябваше и . се нала
гаше да направим повече 
въз връзка с окончател
ното овладяване на работ 
ниците

отношения, 
ено условие за 

това е съответна иконо- I
ТИТОВАТА ИНИЦИАТИВАмическа

здраво да се обляга върху 
икономическите 
мерности на 
производство в условията 
на социалистическото са
моуправление и ефикасно 
самоуправително общест | 
вено планиране, което 
предпоставя надделяване 
на волунтаризма и према 
хването на етатизма в 
политиката и практиката.

политика, която

Осъществяването на принципа за колек 
тивна работа, решаване и отговорност, кои
то представляват същината на Титовата иници 
атива произлезе от вътрешната потреба и ло 
гика на развитие на социалистическото * само
управление, включвайки развитието на деле 
гатската система — изтъкна д-р Душан Драго 
савац. Затуй комунистите са длъжни заедно с 
останалите трудещи се и гражданите да се ан 
гажират в последователното осъществяване на 
колективната работа и решаване във всички 
органи и институции на политическата систе
ма, което ще допринесе към преодоляването на 
политическия монополизъм.

законо-
стоковото

от сдружения 
труд с акумулацията. Оче 
видно е, че в общия ба
ланс на нашата идейно- 
политическа дейност и об 
ществена практика, беле
жим известен застой, кой

Д-р Душан Драгосавац

здраво само ако постоян 
но се развива и укрепва 
ка го работническо-класо

то в предстоящия период 
сигурно ще трябва да пре 
махнем — каза д-р- Ду
шан Драгосавац в уводно 
то си изложение на засе
данието на ЦК на 
на 8 април тази година.

— Постоянното

Революционното острие 
на борбата на СК в пред 
стоящия период е необхо 
димо да се насочва про
тив проявите на национа 
лизъм, шовинизъм, иреден предвид 
тизъм и други антисоци- работа върху подготовка 

разви- алистически тенденции, та на изменеиията и до
пълненията в Устава на
СЮК, както и уставите но международно 
на републиканските и по жение 

брат- крайнинските съюзи. ...........

во и революционно, дина
мично и творческо. Това 
нещо трябва да имаме

в по-нататъшната
в

СЮК

И при такова затрудне 
поло-

дни отношения и сътруд 
ничество. Това подразбира 

Югославия, по социалистическите сили в 
принцип, има реални усло техните взаимни отношен 
вия да запази стабилно ия да се придържат към де 
международно положе
ние- Трайна предпостав
ка за това положение са ' нат управляващи между 
вътрешната стабилност и всички страни без оглед 
здравина на нашата соци на различието или подо- 
алистическа самоуправи- бието на общественото 
телна система и задруж- устройство, каквито са:

тие на материалните лро както и енергично да се 
изводствени сили и на са противопоставяме на всич 
моуправителните отноше ки видове на нарушаване 
ния, както и необвързана на равноправието, 
та политика на нашата ството и единството и со 

изискват най-ре циалистическата задруж 
ност на народите и народ 
ностите. Борбата на орга 

социалисти-

мократическите 
пи, които трябва да ста-

принци-
ДА ЗАПАЗИМ МЕЖДУНА 
РОДНАТА ПОЗИЦИЯ

страна
шително да се разграни
чим с много наши досега

низираните 
чески сили начело със 
Съюза на 
във всички среди против 
всеки вид на национали- 

източни 
трябва

шии поведения и практи 
ка в икономическите от 
ношения с чужбина. С 
по-добра организираност 
в страната и с по-ускоре 
ното самоуправително 

сдружаване на труд и 
средства с всеобщата ико 
номическа политика, тряб ледователна. 
ва да се обезпечи най-ре „„
шителна насока към по Единството ,,г* 
вишение на износа, пре- отношение «а главните за 
махване на дефицита в дачи на идсщиата 

' платежния баланс и съще стаената борба - разви 
намаляване на тието я изявата на социа 

чужби- листическото
леш-ге като основно про
изводствено 

— е основното
укрепване на прндобив 

ките от нашата револю
ция, които са плод на съв 

борба на работ
Дилема не съществува: ническата класа и на тру 

епинри или общ пазар, дещиге
Т- сме —- ГсИ к^Ти^В Световният мир и сигу
грамата и Кшгституцията^ ло *исите „е мо рност са угрозеин сериоз
За нас един пазар е за екзУистираг еЛемен но по повече причини, ко

условие ^Успеш гаг да и ^ Ко. ито действуват
1 мунистите от който и да менно. Не се разрешават

било регион, република, старите, а се откриват 
покрайнина или сектор нови кризни огнища, Нро 
не могат регионално или дължана и се засилва бло 
секторски да се държат ковата борба за разшире 
секторс и поведе- ние на сферите на влия-

то ние с прилагането на си 
ла и намесата бъв вътре 
шии работи на други, 

бъде страни. Надпреварата във

Изключителната сериоз 
ност ■ на международното 
положение, процесите в 
международното работни 
ческо, освободителното и 
другите прогресивни дви
жения, както и все по- 
голямото значение на по 
литиката на необвързва- 
не, мотивираха комисията 
за подготовка на Проек
торезолюцията за Двама 
десетия конгрес да пред
ложи въмшио-полнтичес- 
ката проблематика да се 
отдели в отделна резолю 
ция* Влошаването на ме
ждународното политичес 
ко и икономическо 
жение обхвана 
области от
ния живот и представля
ва израз на дълбока и 
продължителна криза.

комунистите

зъм-, на техните 
ци и носители, 
да бъде постоянна и пос- ЗА ПРОТИВОРЕЧИЯТА

На настоящата степен на обществено- 
икономическо развитие се изостриха редица 
противоречия, от които най-важни са ония ме 
жду постигнатата степен на развитие на матери 
алните производствени сили и самоуправление 
то, между обществения характер на труда и 
средствата и относително изразената тенден 
ция на държавно-собственическите и груповосо 
бственическите отношения, между тенденци
ите на стесняване на самоуправителното ре 
шаване и необходимостта от развитието му 
по посока на обхващане на цялостта на обще 
Ствената система и практиката. Между твърде 
значителните производствени, професионални, 
политически, идейни и други потенциали за 
по-ускорено обществено-икономическо разви 
тие и тенденциите на отчуждаване на общес 
твената мощ от работническата класа и орга

което

ственото 
задължаването в самоуправ
на. отношение

условие
в СЮК БЕЗ ФЕДЕРА- на поло

широки 
международ-ЛИЗЪМ

местната

се на всички на

визираните и сдружените трудещи се, 
очевидно, спъва по-широкото и по-заенлено ак 
тивизираие на тези потенциали — посочи д-р 
Драгосавац.

едиовре-ствено
по икономическо 
ствено развитие, 
ният труд е този, 
чрез делегатската

трябва да окаже влия 
върху пазара и да 
— явленията^ и

които

Сдруже
КОЙТО
спете

независимостта н терито
риалната цялост, 
ятслността, 

във вътрешни работи, ра
(На 3-та стр.)

по-нататъшнотокостта, 
развитие на самоуправле 
името и преодоляването 
на съществуващите сто
пански затруднения.

ма самостоние и 
премахва 
тенденциите, 
противни на курса на ра 

социалистичес-
самоуправителии пра

в партньорското
спрямо цялостта,

СЮК. Опитът 
че единство

ненамесата
са ние

ест спрямо
„и уверява, 
то назвитие на 

ките
може да
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НАС |И У| ПО СВЕТА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗА МАЛВИНСКИМЕЖДУ АРЕЖЕНТИНА ИОСТЪР СПОР 

ТЕ ОСТРОВИПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА АВСТРИЯ РУ 
ДОЛФ КИРШЛЕГЕР В СФРЮ Между воина и мир

х&л&З.
Сиз^нАоТГ”аЯ часГнНа “ме". ? ?о „а -ликобританския
южна Америка, ненадейно , Последните няколко военоморски флот к.ъм
станаха ,,малщн вулкан" в дни се характеризират с Факландските Р > 
развълнуваната между-наро непрекъснато пътуване да бъде премахната оло- 
дна обстановка. След „вр иа американския секре- кадата на островите, про 
ъщането на островите в на Хейг в Буенос Аирес възгласена от правителст
цианалната балтона със ой- Лондон с цел да се на вото в Лондон, да се пре 
лата на оръжие", иакто ар решение на криза- крати икономическата „аг
жеишноката хунта обясня ^"„.„„до гресия” на Великобрита- ва инвазията на своите во- га, преди да и- * » у Аржентина ийони в по-миналия четвър въоръжен конфликт кои пия _ срещу Аржентана и 
тък, Великобритания поис то е твърде близо. За ми- — поне УИ^олтнопри 
ка от Съвета за сигурност рно решение Великобри съствие на Аржентина на 
на ООН зашита на прин- тания търси от Арженти- островите по време 
ципите и целите иа Хар- на да оттегли войските преговорите относно 
тата и предложи'проекто си от островите (а след някакъв начин да им се 
резолюция, в която се тър това да се водят прегово признае аржентински су- 
си спешно оттегляне иа ри за съдбата на архипе- веренитет- 
всички аржентински вой
ски от окупираните остро

В атмосфера на приятелство 

и добросъседство
■ ш ■

По покана на Председателството на СФРЮ, 
от 13 до 15 април на официално приятелско 
посещение в нашата Страна пребивава прези
дентът на Австрия д-р Рудолф Киршлегер, при 
дружаван от съпругата Херма, министъра на 
външните работи Вилибалд Пар и министъра 
на промишлеността и външната търговия Ио- 
зеф Старибахер. на

побяха особено голеНа аерогара „Белград" усилия 
високият гостенин от Ав- ми по време на Мадрнд- 
стрия и придружаващите ската среща, 
го лица бяха твърде сър
дечно посрещнати от пред 
седателя на Председател
ството на СФРЮ Сергей 
Крайгер и други югослав 

В ат-

В разговор с югославс
ки журналисти пред зами 
наването си за Югосла
вия, австрийският прези
дент заяви, че „в отноше- 

Австрия й 
създаден

ЮГОСЛАВСКО - БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ
ви. Сътрудничества ТАНЮГ — БТАСъветът. за оигурност 
прие такава резолюция. 
Обаче аржентинският пре 
зидент Леополдо Галтие- 
ри заявил, че Аржентина 
няма намерение да се от
каже от своите историче- 

Малвини-

нйята между 
Югославия е 
благоприятен климат, ка 
кто в политическите, та 

стопанските облас-

ски ръководители, 
мосфера на приятелство и 
добросъседство премина 
ха разговорите на двете 
държавни делегации, от 
делно диалогът Крайгер 
•— Киршлегер, по време 
на които бяха разменени 
мнения във връзка с ак- 
туалните международни 
въпроси и въпроси от дву 
странното сътрудничест 
во между Югославия и 
Австрия.

Посещението на Кирш
легер в нашата срана от 
рази твърде положително 
то развитие на отноше
нията между двете съсе 
дни европейски страни, 
необвързана Югославия и 

Австрия, кои-

през 1963 година.
Съ,с споразумение 

то се предвижда раз 
мяна на вести, инфо 
рмации и фотогра
фии, след това оказ
ване помощ на ко
респондентите за ус
пешно изпълняване 
на професионални
те им задачи, както 
и размяна на опити.

Югославската ос
ведомителна, аген
ция ТАНЮГ и Бъл- 
гараската телегра
фна агенция БТА те 

зи дни в Белград

ка и в 
хи". Това се потвърди и 
в диалога на 
равнище, който безспорно 
даде .голямо насърчение 
за усъвършенствуване на 
сътрудничеството във вси 

области, в. това чис
ло и за успешното 
решаване на въпроси/ °т 
насящи се до положение 
то на хърватското 
венешкото малцинство в 
Австрия, както и до висо 
кия югославски дефицит 
в стокообмена с Австрия 
На тези въпроси в разге 
ворите беше посветено из 
ключително внимание.

Киршлегер се срещна и 
с председателя на Съюз- 

съвет

най-високо ски права над 
те, нито пък да 
войските си. Министърът 
на външите работи на Арж 
ентина Никанор Коста Ме 
ндес обвинил Великобри-

оттегли подписаха ново спо
разумение за сът
рудничество, с кое
то се замества досечки раз гашното споразуме
ние, сключено още

танид за коланиалшъм и им 
периа'Л!ИЗъ|м ,и защищавал 
правото на своята странаи сло

По повод 90-голишнината от рожлението на Йосип Броз Тито

(3)ШЩопшпт дединеутрална 
то дават значителен при
нос за мира и сигурност 
та в Европа и съвместно 
с останалите европейски 
необвързани и неутрални 
страни полагат немалки 
усилия за укрепване про 
цеса на Конференцията

ИСТОРИЧЕСКАТА 1937 ГОДИНА
ния изпълнителен 
Веселин Джуранович. Ав 
стрийският президент по
сети и Мемориалния ком 

„Й. Б. Тито”, къде-
ТИТО ПОЕМА КОРМИЛОТО 

НА ПАРТИЯТАплекс
то почете паметта на по
чиналия югославски пре
зидент.

за сигурност и сътрудни 
Европа. Тези СЛЕД излизане от ареста през 1934 акционното оспособяване на партийни 

година полицията определя на йосип те организации.
Броз да се завърне в своето родно мяс В ЦК на ЮКП обаче идва до несъгла 
то Кумровац Разбира се той не ги слу сне около оценката на политическата 
ша. Веднага бърза за Загреб, установя- обстановка в страната и задачите на 
ва връзка с приятеля и започва отно- Партията. Поради това на съвещание 
во да изгражда партийната организа- то в Москва (през .юни 1936 г1 е реше 
ция. Започва да носи мустаци, оцветя- но организационният секретариат на 
ва косата, често мени адреси и име- ЦК на ЮКП начело с Йосип Броз да 
на и живее в нелегалност. замине в страната и да превземе

Политическата система на дикта- ководенето на Комунистическата 
турата в Югославия запада към края тия и революционното движеше 
на 1934 година в криза, от която повече Идването на другаря ТЦ?™наче 
не може да търси изход само със сред ло на ЮКП е един от най-забе^ежитГп 
ствата на натиск и терор. Народът вие и прело™ мшдаи в 
своето недоволство изразява е искове тц на Партията. Това вдване означава 
за политически промени. Да бъде още минаване на ръководстаото в стоа™ 
по-лошо. властодръжците на кралство та след него „ в СтРана
Югославия все повече се свързват по- неговото слаганеД°Т народ? и 
литически и икономически с фашист- тията- кг движението в страната3 Про ките страни. Работническата класа на цепен и V страната. 11ро-
това отговаря със същинска вълна на коР свързан със сво??дълбр' 
стачки и други акции. Само през 1936 Тито пред Паотиотя -а™?, Д' другарят 
година са организирани около 400 та- новни залачи-Рпъппят?ЗД Га ?итири ос' 
кива манифестации на работническия но да се очисга'шбтаятаНаИ' енергич' 
протест и недоволство. те „а фракцшнерстаоТо и групите, втю

В такава обстановка изявява ЮКП организационно?^60™ 
своята способност паралелно с борба- ване на Партията 
та срещу класовия враг успешно да ре- боти упорито ' 
шава и своите вътрешни трудности литическото 
Благодарение на нисшите ръководства 
в страната и работническите ядра, тя 
постепенно се консолидира. В ЦК 
ЮКП са кооптирани Йосип Броз Ти
то. Благое Парович и други изтъкна
ти комунисти, които действуват в стра 
ната, което положително влияе върху

чество в

НАКРАТКО

Стачка на арапите 

на Западнете крайбрежие ръ-
пар-

В източен Ерусалим и 
на целокупното окупира- 

западно крайбрежие 
на Йордания на 12 т.м. е 
започнала обща стачка на 
палестинското население 

напа-

* Иракският президент 
Саддам Хюсеин е оповес 
тил, че иракската войска 
веднага ще се оттегли от 
окупираните ирански те
ритории ако Иран обяви 
край на войната и реше- 
ност да зачита иракските 

аген-

но

поради въоръжено 
дение на един израелски 
войник срещу Вярващи в 
джамията Ал Акша в Еру 
салим. В този кървав ин
цидент са убити двама 
арапи, а 19 са ранени. Ье 

- гнн е осъдил организира
нето па стачката, твърдей 
кп, че стачкуващите 
опитват да използуват тра 
гедията, която е предизви 
кал един луд войник с 
цел да раздвижат духове
те против еврейската дър сещение в 
жава”.

права, оповестява 
ция Франс прес.

* Генералният секретар 
на Румънската комунис
тическа партия и прези
дент на СР Румъния Ни- 
колае Чаушеску на 12 т.м. 
е заминал на официално 
и приятелско посещение 
в НР Китай. След някол
ко дневен престой в Ки
тай, той ще направи офи 
Циално и приятелско по- 

Корейската

от останки-
върху

укрепване и засил- 
третата — да се ра

за идеологическото и по 
издигане

-,се
партийните членове, и ^ъТта™ ?! 
да се работи упорито върху 
ие на всички прогресивни 
роден фронт за борба

сплотява- 
сили в на-

«гчттттт^ срещу противнародните режими и против фашистката 
опасност и за отбраната 
от тази опасност.

на

НДР. на страната
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КЛАСАТА-ОСНОВА НА ЕДИНСТВОТО СКИИРЕГИ0НШНА РАВНОСМЕТКА НА КОМУНИСТИТЕ В ЮЖНОМОРАВ
(От 1-ва стр.)

Идейно-политически подготвени 

за резултатно действуване
вноправието,

да. в зачитането на тези 
ческатТ™ С(~исти-

вия ако и държавните по
1-ТОВ0 ОТ
Дерацилтакомуната до Фе 

с успех се обоб 
ществяват, така че да бъ 
дат в служба на 
равлението.

На политическата 
на все повече 
тинските проблеми, кои
то търсят да разискваме 
за средствата и пътищата 
за преодоляването им. За
туй от политическата 
на енергично трябва 
изтласкат

страна и 
ния, които да бъдат 
лните редици и 
за пример

самоупдвиже- 
в че

да служат сце- 
излизат ис отворените трибуни със 

сказки са се изявили ка
то важен вид на маркси- 
ческо образование.

Една такава дейност е 
имала за резултат конк
ретно ангажиране на ко 
мунистите и извисяване 
на отговорността им за 
осъществяването на прие
тите задачи. Обаче в про 
цеса на идейно-политиче 
ското и акционно оспосо 
бяване на членовете на 
СК са забелязани и изве
стни слабости. Един брой 
членове се държат пасив-

_ но и проявяват опортюни
зъм, не участвуват в разй 

в скванията, действуват про 
тивно на договореното и 
не приемат никакви кон
кретни задължения.

Чрез борба за развитие 
на общественоткономи- 
ческите отношения в ре 
гиона, изграждане на де
легатската система, кон- 
ситуционното организира 
не на сдружения труд и 
засилване на неговото вли 
яние е водена и акция за 
издигане на самоуправите 
лното съзнание на труде
щите се.

в Южноморавски регион няма ООСТ или 
местна общност, в която да не съществува пьр 
вична организация на Съюза на 
ако за това съществуват условия. След Едина
десетия конгрес на СЮК в региона са форми
рани 341 първични партийни 
ка че в

косово- ПОУКА ЗА ВСИЧКИ комунистите,Във връзка с известни-
събнтнят1РвРек°™ГзИа
дъдбочено изучихме и оце 
нихме положението в САП 

осово ск на Сърбия и 
Недвусмислено 

върдихме, че се 
проблем, който 
дългосрочна системна и 
едновременно решителна 
дейност, защото общест
вените, социалните 
тическите, а особено наци 
оналните и междунациона 
лните проблеми могат ус 
пешно да се решават един 
ствено с

те сце
да се

носителите на 
национълизъм, всички 
ги на чужди интереси, 
иго

организации, та 
тази част на нашата република дей

ствуват 1350 първични организации на СК, от 
които 424 в ООСТ

слу
ко в материалното производст

во 327 в обществените дейности 536 
те общности на село и 63 в градските местни 
общности. Числото на членовете на СК е уве 
личено с 8101 членове или с 25 на сто, така че 
в Южноморавски регион понастоящем действу 
ват 39 787

усложняват разреша
ването на действителни
те проблеми. Че същест 
вуват отделни хора, които 
искат да дезавуират наша 
та революция в

ут в местникасае за 
изисква

целокуп
ния й процес и на нейни 
те отделни части, не е ни 
що ново за нас. Същина 
та е там

комунисти.поли

, да не им разре 
шим да правят това от 
нашите трибуни всъ^пносг 
поради класови съображе 
ния клеветят всичко, онс 
ва, което създаде истори 
чеека възможч )ст за по 
беча и развитието на со
циалистическа сямоупра- 
вкгслпа • алтернатива, за 
осъществяване на 
ческитс :— 
бо гни чес ката

В структурата на Съю
за на комунистите най- 
многобройни са работни 
ците (13 181 или 33 на 
сто). Членуват и 5549 
скостопански производи
тели (към 14 на сто), 8462 
(21,2 на сто) жени и 12 964 
(32,5 на сто) младежи и 
девойки. Всичко

нето на нови членове 
СК тук е схванато като 
твърде важна и постоян
на задача, която се реали 
зира върху 
идейно-политическа 
готовка. При това все по 
вече се спазват критерии
те за приемане, а предло 
женията се раждат в об
ществено- политическите 

организации и дружества

обществено-по 
литически, самоуправите 
лно-социалистически сре 
дства и методи... Още 
сякъде не сме

сел значителна 
под-нав

успели да
развием съзнанието за тс

чс косовските пробле 
ми могат трайно и успе 
шно да се решават и раз 
решават

ва,
истори 

интере '.л на ра 
класа, за 

равноправието и единст
вото на нашите народи и 
народзюсти

това е 
резултат на конкретна де 
йност за класово-социал 
но укрепване На СК в ду 
ха *на решенията 
конгрес на СЮК и VIII

единствено ако
в средището на 
дейност се

нашата
През изтеклия четири

годишен период особено 
внимание е посвещавано 
на идейно-политическата 

конгрес на СКС. Приема- подготовка на членовете
на СК, трудещите се и 
гражданите, а особено на 
младежта, за самоуправи- 
телно ангажиране и идей 
на борба срещу антисамо 
управителните идеологии. 
В тази работа винаги се 
изхождаше от Титовите 
думи на X конгрес на 
СЮК, че идейно-политиче

намира разви 
тието ьа самоуправление
то и то не каза меж

ду другото д-р- Душаи 
Драгосавац.

на XIсамо в-Косо
ва, но и в цяла Югосла-

Идейно-политическата 
активност на СК в обла
стта на общественотико- 
номическите отношения 

е била насочена към раз 
решаването на съществе
ни въпроси: осъществява 
не на икономическата 
стабилизация, ускорено и 
стабилно стопанско 
витие, развитие на само 
управителното планира
не, осъществяване на со

вание, но и благородни човешки 
оености. В Партията осо-
___  завладява другар
ство и солидарност, искреност скромност и хуманност.

Укрепаването на Партията и ней. 
ното правилно отношение към младеж 
та благоприятно влияе и върху укреп 
ването на СКОЮ, който предишното 
ръководство на ЮКП (1936 година) 
разпуска. Същевременно се засилва ра- 
оотата в синдикатите, между жените

раз-

ската подготовка и марк-
и на село. 

Паралелно сическото образование е 
основна задача на всеки бено развитие на самоуп 
комунист и предпоставка 
за успешно осъществява-

циадната политика, а осос консолидацията на 
своите редове, Партията дейно 
ва в организирането на политическата 
и икономическата борба на най-широ
ките народни слоеве. Борейки се сре- 

режим, ЮКП се 
застъпва за образуване на правителст
во на националната отбрана и за ук- 
репвне единството на фронта на работ 
ническата класа. Броят на стачките се 
увеличава.

Правилните становища на ЮКП и 
другаря Тито идват, до изява и в упо
ритата борба срещу фашистката вън
шна политика на югославското пра
вителство. По време, когато фашист
ките армии окупират Австрия и Чехос 
ловакия, когато пред народите на не
зависимите 
поставя въпроса за тяхнта съдба, един
ствено ЮКП призовава към тревога и 
към подготовка за отбрана на страната 
Това твърде много издига нейния ав
торитет сред народа.

Така в твърде къс период, за само 
три години (от 1938 до 1940) Титовата 
творечска работа дава огромни резул
тати. Върху неспокойната политичес
ка почва, на която раснат и се задъл
бочават противоположностите, силнс 
се пробива едно обшоюгославоко рево
люционно движение. Нарастват и се 
засилват синдикатите, в които кому
нистите играят все по-важна роля 
СКОЮ към края на 1940 година съби
ра в своите редици 30 000 млади хора 
а ЮКП за този период четирикратно 
нараства — наброява около 8000 чле
нове.

участву равителните обществено - 
политически 
въз основа на Конститу
цията и Закона за сдру
жения труд.

отношения
не на авангардната роля 
на СК, за неговата револю 
ционна дейност и конкре 
тна акция. В 1137 ПО на 
СК успешно е реализира 

V па програмата за ндейно- 
полнтическо образование. 
В болшинството първични 
партийни организации е 
реализирана програмата 
на Председателството на 
ЦК на СКС. При всички 
общински комитети 
СКС са работили полити 
чески школи. С тоя вид 
марксическото образова 
ние са обхванати над 
51 на сто от членовете на 
СК. 328 членове на СК

ШУ съществуващия

С организационната и 
идейно-политическата 
подготвеност СК в регио
на между двата конгреса 
на Съюза на комунистите, 
акционно се е оспособил 
за действуване като воде 
ща идейно-политическа си 
ла във всички области на 
живота. В отчета са изтъ

си

(ЙОСИП БРОЗ КАТО ГЕНЕРАЛЕН СЕК 
РЕТАР НА ЮКП)

Благодарение на новия курс ЮКП 
за твърде късо време успява да ликви
дира фракционерството, тесногърдие- 
то некомунистическото 
Партията организационно и политичес- 

да подготви и насочи към социали
стическата революция-

Новото ръководство на 
то начело, създадено в страната в нача 
лото на 1938 г., се озова пред крупни 
и сложни задачи. Създавани са пови 
партийни организации в селата учи
лища факултетите, па и в някои вое 
пи час?Г в ЮКП са приемани нови 
членове из редовете на ..работници, селяни и прог

европейски държави се
кнати и резултатите, по
стигнати в областта на 

на стопанството, образовани 
ето, културата и пр.поведение и

Отчетът, както и непо
средствените задачи на 
комунистите в Южномо
равски решон в поната
тъшното развитие на со 

са завършили Регионална Циалистическите самоуп
равителни обществено- 

икономически и политиче

ки
ЮКП с Ти

та политическа 
Семинарите са най-масов 
вид на идейно-политичес
ка работа. Организирани 
са във всички общини и 
то най-често за секретари 
те и членовете на секре
тариатите на първичните 
партийни организации. И

школа.
ски отношения бяха раз 
гледани на ' вчерашното 
учредително заседание на 
Междуобщинската 
ференция на СКС в Лес- 
ковац.

проверени
ресивни интелектуалци.

Новото ръководство на ЮКП пое 
вешава особено внимание на 
литическото възпитание на К0^™т™ 
Те. партийните ^"“^Жли

КОн-

В следващия брой: „ВОЖД НА 
ВЪСТАНИЕТО И РЕВОЛЮЦИЯТА’1 
Подготвил: :Д. Радовапович

истинския смисъл 
на възпитание, 
получават не само

комуниститев коитомарксическо образо Борис Костадинов
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окпт ГКГИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБ 
ЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ

Място за самоуправително 

договаряне на общините
ДИМИТРОВГРАД

За по-гшма лична отговорност
Особено внима

ние предизвикват предло 
женията за изменения и 
допълнения на Устава в 
онази част, отнасяща се 
до колективната работа 
решаване и 
След това въпроса за вре 
метраенето на мандата на 

в Съюза на 
разработка 

демокра-

На 10 април т.г. в Димитровград се про- 
Общинския комитет на Съ-телят на Скупщината До- 

Скуп- бросав Пегрович и иска-
като

На състоялата се в по
неделник сесия на
щината на Междуобщин- залите се делегати

общ- място за самоуправител
но договаряне на общини 

във

веде заседание на 
юза на комунистите.

ската регионална 
ност в Ниш беше разгле
дан и приет отчетът за Дей те в Нишки регион

Скупщината връзка с най-важните въ

работата иа ЦК на 
СКС между двата конгре- 

място да бъде

отговорностСлед като обсъдиха и 
приеха проектоплана за

йода март са, но има 
г. членове- още по-конкретен, с пове 

те на Общинския коми- че критичност да говори 
тет изслушаха уводното за слабостите, които е 
изложение на секретаря имало в изтеклия период, 
на Председателството на Защото, зад всяка 
Общинския комитет на ворност, зад всеки про- 
Съюза на комунистите в пуск, зад всеки вражес- 
Димитровград, Иван Ден- ки акт, стои „име и пре 
чев, по проекта на по зиме". Не може Съюзът 
литическия отчет за ра- на комунистите да изпъл- 
бота на Централния ко нява своята историческа 
митет на Съюза на кому- роля, ако все още на ме 
пистите на Сърбия и ос ста се твърди: „всички 
новните характеристики ние сме отговорни . До
на дейността на Съюза на ■ ри и когато става дума за 
комунистите на Сърбия събитията в Косово, 
между Осмия и Деветия йната версия на проек 
конгрес. та на политическия

Обща консатация е, че трябва да бъде конкрет 
Проектът на политичес- на, а да "не се казва, че 
кия отчет на ЦК на СКС, отговорност за събитията 
сред комунистите в Дими в Косово пада на ,,една

част от ръководството”. 
Носителите на отговорно 

под- стта се знаят, те си имат 
име и презиме.

зва

работа в пер 
82 — март 83

ността на
през изтеклия четиригоди проси на техното съвмест 
шен период. но развитие. МРО в Ниш

изигра твърде важна ро- 
В отчетния период Меж ля за осъществяване поли 

регионал- тиката на ускорено разви 
тие на недостатъчно раз
витите и крайграничните 

подпредседа- общини в региона.

функциите 
комунистите, 
принципите на 
тическия централизъм и 
съдържанието на работа 
на първичните организа
ции и други въпроси.

отго-дуобщинската 
на общност се изяви, как 
то подчерта в уводното 
•изложение

С проведеното заседание 
на Общинския комитет на 
СКС в Димитровград об 

Проекта 
отчет

ПОМИРИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ В ДИМИТРОВГРАД 
СКА ОБЩИНА

съждането на 
на политическия

завършва- Въпреки 
че отчетът е даден

организации 
12 и 13 март, об

Оправдават 

съществуването си
не се

на
кра първичните 

още на 
съдили са го първичните 
организации в сдружения 
труд. Обаче, има органи 
зации, както в орагните 
на управлението, и други 
административни струк
тури, където още не е об 

А. Т.

отчет
Макар, че съществуват съвети от друга страна 

само от две години, поиш гражданите не се излагат 
рителните съвети показ- на материални разноски, 
ват добри резулатати. За 
тяхната работа се осведо
михме от председателя на 
Общинския съд Алексан
дър Николов.

В Димитровградска об- правните спорове между 
щина съществуват триде- гражданите. По този на- 
сет и осем помирителни чин не само че се према

хват материалните разно
ски, но се допринася и 
към намаляването на уг
лавните дела. Чрез мир
ното разрешаване на на
рушените отношения меж 
ду хората, се създават, не 
само добри отношения 
между тези лица, а и доб
ри отношения в цялата 
среда, където те живеят. 
Това, от своя страна, е от 
значение и положително 
въздействие върху обща
та стабилност и готовност 
на гражданите за успеш
но ангажиране във всич
ки акции по всенародна
та отбрана и обществена
та самозащита. Отделна 
помощ на помирителните 
Съвети трябва да окажат 
масовите обществено-поли 
тически организации ка
то ССТН и синдикалните 
организации, за да могат 
същите и занапред да ра
ботят още по-успешно. 

Най-активен помирите-

'Грябва да се каже, че е 
нужно ангажирането на 
съзнателните субективни 
сили в мирното разреша
ване на собственическо-

община етровградока 
приет с голям интерес и. 
дадена му е пълна 
крепа. Той реално отбеля съден.

СЛАВИЦА- ЦОЛИЧ, ДЕЛЕГАТ НА ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НА СКС ОТ 
БАБУШНИЦА:

. ____л&л.съзета със сто тридесет и 
един член (от това число 
само две жени).

През 1981 г.
212 спора, от които 205 са 
непосредствено

. ...

Комунистите да спужат за примере имало
нал ден всеки член на иа- бушнишка община. В те- 
шия колектив знае колко зи рамки разбира се и ор 
е заработил. Това нещо ганизациите на сдружения 
стимулативно действува и труд не бива да остават 
всеки се труди да работи пасивни, а да търсят на- 
повече и по-добре. чин и пътища за обединя
- Средно на месец за- ване със сРодни 0Рганиза

работвамА към 11 хиляди ?
динара й съм доволна от Р община Рмяе има
заработеното. — изтъква “аша1а „ Щ1“аС Цолич ме такива примери. Ьих

м * изтъкнала също така, че
Ако ви се удаде възмо- комунистите трябва даслу 

жност да вземете думата жат за пример на остана- 
на конгреса, за какво бих лите в борбата за повече 

говорили. питаме икономии на средства и 
Славица Цолич. материали защото това е

— Преди всичко, бих единствения път за прове- 
иокала да изтъкна, че е ждане мерките по стопан- 
необходимо да се отдели ска стабилизация без кое- 
още по-голямо внимание 
на стопанското развитие 
на изостаналите 
към които се числи и Ба-

Славица Цолич, тексти
лен техник в „Бабушница" 
(цех на „Лисца" от Сев- 

Словения) от чети
ри години работи в този 
млад -и трудолюбив колек
тив. Тук и тя напълно се 
проявява с работата и с 
дейността си. Като добра 
работничка и примерен 
член на Съюза на комуни 
стите — Славица Цолич е 
избрана за делегат от Ба- 
бушнишка община на Де
ветия конгрес на Съюза 
на комунистите на Сър
бия.

— Избирането ми за де
легат на Деветия конгрес 
за мен. преди всичко еог 
ромно признание, а ведно 
и голямо задължение—спо 
деля Славица. Признание 
и на нашия колектив.

Славица Цолич и коле
жките й, както изтъкна 
тя, макар и с неголям о- 
пит, добре са усвоили лро 
изводството на сутиени 
така че рядко се случва 
изделия на ООСТ „Бабуш 
ница" да получат слаба 
бележка за качество.

— Вярно е — казва Сла 
вица. Ние внедряваме сло 
венския опит в производ
ството на сутиени. Отна
чало не вървеше лесно, а 
днес вече придобихме из
вестен опит — и мога да 
кажа, че върви добре.

Попитахме я доволна ли 
е от възнаграждението и 
как става то в техния ко
лектив.

— Ние се възнагражда
ваме според трудови ре
зултати. За всеки изми-

заявени 
пред помирителните съве
ти, а седем случая са за
ведени в съда, а след то
ва проследени на помири
телните съвети. От 212-те 
случаи, 28 са поради лич
на нетърпимост, 115 са 
собственическо- правни, 1 
жилищен проблем и 68 
разни други спорове, като 
полски щети и пр.

нице в

В

Помирителните съвети 
са разрешили 181 случай, 
от това 174 случ 
равняване, а 7 с поравне- 
ние. Само в 25 случая по
мирителните съвети не са 
имали успех, а 7 случая 
изобщо не са решени.

От изложението 
че помирителните съвети 
са от голяма помощ на ре 
довния съд от една стра
на. Решавайки своите спо 
рове чрез помирителните

теая без из

то по-ускореният вървеж 
напред е немислим — спо 

краища Дели Славица Цоличличи,
М. А.

<4^-лен съвет засега има село 
Желюша. БОСИЛЕГРАД

А. Ташков

Предстои усилена дейностВода за Ниш от Любераджа
С проведеното на 9 

рил заседание на общин
ския комитет на СКС вБо 
силеградска община пред 
конгресната дейност нав 
лезе в най-организирания 
си етап.

Времето до Деветия кон 
грес ще бъде използувано 
за обстойно 
с когресните материали- 
Тази дейност ще се разви 
ва до 26 април и в този 
срок ще се проведат пар
тийни събрания в районни 
те центрове, на които ще 
присъствуват всички ко-

ап- мунисти от селата на да
ден район. На тези съб
рания
документът на Конгресна
та резолюция, а също та- 
ка комунистите ще разис 
кват и по проектопредло
женията

Недоимъкът на вода в ти и град Бабушница с 
много градове в Пониша- околните села, както 
вието, ще се разреши на- и някои селища в подно- 
скоро. Самоуправителна- жието на Сува планина: 
та организация по водо- Велико и Мало Бонинци, 
снабдяване в Ниш „Най- Грънчар и др. 
сус" от по-дълго време Освен извор Врело при 
подготвя проект за захва- Любераджа, за нуждите 
щане на водите на голе- на бъдещия водопровод 
мия извор при село Любе ще бъдат обхванати и при 
раджа край Бабушница. родните врела при с. Мо 

са кра край Бела паланка и 
Крупац.

Така една полезна ак-

ще бъде обсъден

на измененията 
в Устава на СКС. В тази 
твърде важна активност, 
комунистите в Босилеград 
ска община очакват значи

запознаване

Специалистите вече 
разработили целия ,,Мар
шрут” на бъдещия водо
провод. Освен Ниш и Бе- '■ ция, започната преди ня

колко години ще продъл- 
успешен

телна помощ от членове
те на политическия актив 
на Общинския комитет и 
по-вишите партийни орга-ла паланка с новия водо- 

провод ,в дължина от над жи „към св0 
100 км ще бъдат обхвана кРаи-

ни.
М. Я-
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бабушница

В предвидените рамки ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ в БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ЩИНАЗаетите в областта на 

образованието, културата 
здравеопазването, здрав 
ната и социална защита в 
Бабушнишка община през 
изтеклата 1981 година са 
изразходвали средства 
ред предвидените 
Ции. Спазвани 
мерките по 
на общото и 
потребление.

ва са по-големи с 37,3 про 
Ч нта, или с 10 индексни 
точки над общия 
дохода. Най-рязКа 
ка в общия доход 
ществена

Това нещо най-ярко се 
изявява в самоуправител- 
ната общност по здравна 
защита, която е имала за
губа от 9 388 247 Със съзнателност 

и доверие
ръст на 

разли- 
е осъ-

тп п, в образование-
10 11 ^ процента.

Тъй като през изтекла- 
а година се чувствуваше 

ускорен ръст на всички 
разноски, то това нещо е 
оказало влияние върху до 
хода, който е растял мал
ко побавно — с 24,1 на 
сто. В образованието 
зи процент възлиза на 12 9 
процента, в

динара 
Разпределението на чис

тия доход е извършено та
ка, че за лични доходи са 
били заделени 49 717 000 
динара, или с 26 на сто 
в повече, за съвместно и 
общо потребление — 
4 686 000

спо 
пропор- 

са изцяло 
ограничаване 
съвместното

Избрани 343 делегата от които 77 в съве
тите на Общинската скупщина, 215 в скупщи- 
ните и 51 в самоуправителния контрол на са- 
моуправигедните общности на интересите.

Общият- доход в тези
дейности през 1981 година 
достига сума от 91 115 000 
динара, или с 27,4 процеп 
та в повече 
с 1980

динара, или по- 
малко с 15 процента, за 
разширяване на материал 
ната основа на сдружения 
труд — 1 968 000 динара, 
или с 30,7 на сто 
че и 
1 022 000 
89,6 на 
сравнение 
1980 година.

то-
През миналата седми

ца според приетите и ут
върдени избирателни сро
кове във всички делега
ции успешно се проведо
ха изборите за делегати 
в скупщините на общес- 
твено-политичеоките и са 
моуправителни общности.

Именно, на 7 април, ве
че учредените делегации 
(86 в местните общности 
и 36 в организациите на 
сдружения труд) избраха 
предложените 328 делега
та в различните скупщи- 
ни и

в сравнение Самият факт, че всички 
делегати получиха над 
необходимото число гла
сове и, че в нито една де 
легация избирането не се 
повтори, показва, че още 
при предлагането им, е 
дадено доверието на хо
ра, които могат успешно 
да изпълняват делегатска 
та длъжност и да допри
насят за по-успешно дей 
ствуване на делегатската 
система.

здравеопазва-година.
нето 41,7, 
защита 15 процента 
ка нататък. Чистият до
ход е осъществен с 21,9 
процента — в образова
нието —1 12,1 на сто, в кул 
турата 37,3; в здравеопаз 
ването 38

в социалната в пове-
Така за резерви — 

динара, или с 
сто в повече в

например в обра
зованието е осъществен 
общ доход от 17 261 000 
динара, или 15,7 %, в кул
турата — 22 211, 000, 
с 35,2%; в здравеопазване
то — 38 361

и та-

с изтеклата
или

И разноските за пред
ставителни разходи са се 
движели
граници. Чистият 
срещу зает е осъществен 
от 8 671 000 динара, при по 
вишение от 26,7%. Броят 
на заетите в тези общнос
ти възлиза на 372 души.

000, или с 
39,8% и в социалната за
щита — 3 282 000, или с 
4% в сравнение с предиш 
ната 1980

и в социалната 
защита — 97,5 процента. в предвидените

доходНенаплатените доходи
възлизат общо на сума от 
575 000 динара, което со
чи, че е имало трудности 
при ползуването на услуги 
те на самоуправителните 
общности на интересите

година.
Поради високия растеж 

на енергията Всички тези резултати 
в досегашната изборна 
активност за третата деле 
гатска смяна е резултат 
на добре и навреме орга 
низираната организацион 
на и политическа подго
товка, която проведоха Со 
циалистическият съюз в 
местните общности и 
Съюзът на синдикатите в 
организациите на сдруже
ния труд начело със Съю 
за на комунистите.

Това е още едно дока
зателство за съзнателност 
та и предаността на на
шият народ към социалис 
тическото самоуправле
ние, делегатската систе
ма и политиката на Съю 
за на югославските ко
мунисти.

на цените 
материалите и лекарства
та, изразходваните средст

самоуправителния 
контрол на скупщините в 
СОИ. В двата съвета на 
Общинската скупщина Съ 
вета на местните общнос 
ти и Съвета на сдруже
ния труд са избрани 62 
делегата и 15 делегата в 
Обществено- политическия 
съвет, избирани непосред 
ствено, са избрани общо 
77 делегата, които всъщ 
ност ще съчиняват нова 
та Общинска скупщина. 
Между тях 13 са жени, 
10 младежи и 8 бойци. 
Между новоизбраните 215 
делегата в Скупщините 
на самоуправителните об 
щности и 51 делегат в са

М. А.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Приет общинският бюджет
Делегатите на трите съ

вета на Общинската скуп
щина в Босилеград, на по
следната съвместна сесия,

нансиращи се от общинс
кия бюджет през тази го
дина ще възлиза на 15 на 
сто, докато за материални 
те разходи по зает в ор

на миналогодишно равни
ще.

Да добавим, че от тези 
средства 250 000 динара 
се предвиждат в резерв- 

приеха ганите и телата на Общин пия фонд. 
ската скупщина остават

състояла се към края на 
изтеклия месец,
бюджета на общината за 
настоящата година. Същи

на 45 155 050

М. я. моуправителния 
на СОИ, също така голям 
е и броят на жените и мла 
дежите.

контрол

ят възлиза 
динара и с 18 на сто е по- 
голям от миналогодишни- 
я- Средствата, от 51,8 на 

23 милиона и 200

М. я.

БАБУШНИЦАСто или 
хиляди динара ще обезпе
чи републиката от допъл
нителни средства, а оста- 

48,2 на сто или 
21 955 050 динара ще се
обезпечат от различни об
щински изворни приходи- 
данъчни облагания, такси

оговор за по-организиране 

снабдяване
палите

и пр.
Изхождайки от неопхо- 

димостта от по-организи- 
рано и по-добро снабдява 
ие на населението в общи 
пата. Общинската скущци 
на, Общнският съвет в 
Бабушница, Регионална
та стопанска камара, ме
стните обности в община 
та и банките, които 
имат свои клонове в Ьа- 
бушница, подписаха тези 
дни обществен договор по 
снабдяване,

В договора е внесено, 
че организациите, занима
ващи се със стокооборот 
ма едро и дребно, както 
и снабдители с хранител
ни изделия — хляб, браш 
но, свеже месо, мляко и 
млечни произведения, оло 
щия и зеленчук, занапред 
да се погрижат за стария 
но и контшгуирано снаб
дяване на потребнлелнте.

Снабдяването ще става, ка 
кто и досега посредством 
търговската мрежа, ресто
рантите за обществено хра 
нене, детските 'заведения, 
училищата и др. учреж
дения по обществения 
стандрадт-

Изхождайки от набеля
заните и приети мерки по 
икономическата стабили
зация, както Изглед от Босилегради приетите 

в сдружениястановища 
труд и другите самоупра- 

организации и об ТРУДЕЩИ СЕ ОТ ,,АВТОТРАНСПОРТ" В БО
СИЛЕГРАДвителни 

щности, в течение на на
стоящата година се пред- 
вижда по-бавно увеличава 

на средствата за фи
нансиране на общите об
ществени потреби от уве- 

на обществе-

Договорено е също 
се изготви план какви сто 
ки са необходими на насе

даВ Цветния домне лението тук в следващи
те пет години, като се съ 
гласува с развойната про 
грама на общината. В то
зи смисъл и съгласно нуж 
дите на населението ще се 
изграждат и необходими
те складове и магазини 
за съхраняване на продук 
ти, за която цел подписа
лите договора ще сформи
рат инвестиционен фонд.

В събота на 10 април, тази година 48 тру
дещи се от основната организация на сдруже
ния труд „Автотранспорт" в Босилеград напра 

еднодневна екскурзия до Белград. Тук, те 
посетиха Мемориалния комплекс „йосип Броз 
Тито". След като минаха край Вечния дом на 
първия войник и комунист, основоположника 
и стратега на необвързания свят другаря Тито, 
отдавайки му своята почит и уважение, те по
сетиха и разгледаха и Автомобилния мострен 
панаир в Белград.

личаването 
ния продукт, относно от 

Естествено е, че 
изисква

дохода,
това определение 
свеждане на всички видо
ве потребления 
необходима мярка, 
по-бавно увеличаване на 
всички разноски за нес
топански влагания. 11ри 

планираното средно 
увеличение на личните до 

трудещите се, фи-

виха

на най-
към

М. Я.това
М. А.

ходи на
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1 ВДвНИО
ООСТ „ИЗГРАДИЛ" В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ НАС
ТОЯЩАТА ГОДИНАОРГАНИЗАЦИИИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТО-ПАНСКИТЕ » .

Заплануван общ доход 

от 74 милиона
„Тигър - Димитровград“: Недостигат 

суровини
на сграда в с. Горна Лиси 
на, в която ще бъде по
местена пощенска служ
ба. Покрай това в прик- 
лючителен етап е изгра
ждането на митницата в 
с. Рибарци, услужния Цен 

Босилеград и на фа-

Въпроса със саждите час
тично ще се уреди с внос, 

за внос на естествен 
каучук организацията ня
ма валутни средства. Еди 
иствно на равнището на 
сложната организация на 
сдружения труд може да

Началото на годината до първото тримесечие — из 
несе на ООСТ „Тигър-Дими тъкна директорът иижи- 
тровград" редица затрудне нер Михаил Иванов. — 
ния. Вследствие на недос- Положението ще бъде още 
тнг на суровини и възпро- 
изводствени материали, та- 

организация не

тази* Понастощем в
организация 

а за
строителна 
работят 170 души, 
реализиране 
необходими

по
на плана са 

най-малко 
30 нови работници.

по-лошо в края на април 
и началото на май, поне
же особено недостига ес
тествен каучук. Предвиж

още
ж Строителите от тази ор
ганизация тези дни ще за 
почнат изграждането 
обществена 
Горна Лисина

зи трудова 
е в състояние да изпълни 
набелязания план за насто
ящата година. Според на
туралните показатели фи
зическият обем на произ
водството за първите два 
месеца е реализиран 91,66 
на сто.

Липсата на възпроизводс 
твени материали (суров ес
тествен каучук и сажди) е 
повлияло и върху осъщест
вяване плана по увеличени 
е на заетостта. Именно, в 
тазгодишния план е било 
предвидено увеличението 
броя на работниците, но по 
ради липса на суровини 
дори и 
мощности 
пълен о< 
производствени материа
ли главно се внасят от За 
пада. На пазарите ги има, 
но вследствие (на недос
тиг на валута не могат 
да се внасят.

тър в
бриката за сушене на ле
чебни билки 
плодове в Босилеград. При 
това и от работите, които 
те извеждат извън общи- 

осъществят 31

и горскина
сграда в с.

пата ще 
милиона динара.

Обектите, чието изгра
ждане е в приключителен 
етап ще бъдат 
завършени, 
пък ще бъдат завършени 
до края на годината. По
край обезпечената работа, 
която е едно от условия
та за изпълняване на пла
на понастоящем на тази 

са необходи-

Неотдавна Работничес
кият съвет в строителна- 

„Изград 
в Босилеград е при

ел един твърде амбицио- 
организаци-

та организация
кя" наскоро

Останалите
зен план 
ята през настощата годи
на да осъществи общ доход 
от 74 445 600 динара. То
зи доход по отношение на 
миналогодишния е увели
чен с 54 на сто и пред организация 

ми най-малко сяце 30 нови 
работници, 
че покрай

радетелите на прогреса 
на тази стротелна органи
зация предстои сериозен 
и динамичен трудов ри
тъм.

строителни 
Да добавим, 
другото трудещите 
тази организация полагат 
грижи и за запазването 
на жизненото си равни
ще. За ония работници, 
които работят извън тери 
торията на общината е 
обезпечена 
квартира, както и по 80 
динара за всеки трудов 
ден. Работниците, които 
работят на обекти в об
щината не получават ко
мандировъчни, а обезпе
чена им е топла закуска

В един от цеховете на „Димитровград”
се в

да се ползуването на мощ се предприемат мерки за 
ностите да се намали и обезпечаване на необходи 
до 40 на сто. А това е поч мите 
ти половината производст При това 
во. Вследствие на недос- необходимостта и изно- 
тиг на материали за пър- сът на 'Клиринговите да 
вите два месеца финансо- се изравни износа на кон 
вият план е осъществен с вертимуемите пазари.

Впрочем, отговор на то- 
заключи зи наболял въпрос се тър

си на всички равнища и 
в най-скоро време трябва 

Понастоящем в трудова да се реши, за да може 
та организация полагат производственият план за 
доста усилия да обезпе- настоящата година да се 
чат необходимите възпро реализира, 

материали.

валутни средства, 
се изтъква и

Не само, че в нас- 
делова годинатоящата 

влязохме със сериозни ам 
биции за увеличение на 
плана, но и оптимистично 
настроение да го изпъл
ним — казва Кирил Ве
линов, директор на орга
низацията, като добави,

Инак „Тигър- Димитров 
град" голяма част от сво
ята продукция реализира 
на чуждестранни пазари, 83,54 на сто, а това е не- 

клирин- достатъчно 
той.

прехрана и

предимно на 
говите. От общия износ 
само 20 на сто се реализи 
ра на конвертибилните 
относно западноевропей
ските пазари.

— Трудно ще се реали
зира заплануваното през нзводствени

че за това съществуват 
всички налични възмож
ности. Трудещите в тази 
организация вече започна 
ха изграждането на фаб
рика за чорапи в Босиле
град и амбулатория в с, 
Назърица. Тези пък дни 
строителите от тази орга
низация ще започнат из
граждането на обществе-

и превоз до строителните 
обекти, 
тук с 30 на сто са пови
шени и личните доходи и 
средният личен доход по 

се възлиза

От март насам
Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД: ТУРИЗМЪТ — ШАНС, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА трудещ 
8100 динара.

на

Има какво да се види В. Б.

колко такива обекти, но 
анализите показват, че за 
реализацията на развойни 
те цели в тази област е

ключи и изграждането на 
още един етаж от хотел 
„Балкан" и реконструкци
ята на съществуващия о- 
бект на хотела. Край село 
Желюша трябва да „ник
не" съвременен авто-към- 
пинг.

вите пещери в страната.
Черквата в село Болев 
дол е построена в 16 век. необходимо да се постро- 
Нужни са известни поп- ят няколко обекти 
равки и консервация, но ка наречен сезонен харак- 
живописът и сега е дос- теР, в които услугите тря 
та интересен. Пещерата в бва Да бъдат на европей- 
село Власи, в началото на ско равнище, а цените —

Неведнъж се изтъква, че туризмът е се
риозен развоен шанс на Димитроовградска об
щина. Впрочем, и в насрещния, а също така и 
в перспективния план на общината, туристи
ческото стопанство заема едно от по-важните 
места.

с та-

Това са твърде обемис
ти задачи, за чието осъще 
ствяванеВсъщност, върху какво 

се обосновават плановете 
и предвижданията в об
ластта на туризма?

Преди всичко — върху 
благоприятното 
ложение 
Както е известно, Димит
ровград е една от най-ва
жните
най-важната пътна връз
ка между Изтона и Запа
да. Мнозина участници в 
интензивното междунаро 
дно движение, което тече 
по тази аорта на между
народния оборот, спират 
на кратко или за по-дъл
го време в Димитровград. 
Това тяхно пребиваване 
е истински шанс на об
щината.

Имат ли димитровград- 
чани какво да предложат 
на туристите от страната 
и чужбина?

На първо място е Пога- 
новският манастир, мону
ментален обект от 14 век. 
Манастирът се намира на 
18 километра от Димит
ровград, в долината на 
Ерма, и е под защита на 
държавата като памет
ник с изключително кул
турно-историческо значе
ние. След това, интерес
на за посещение е и Ле- 
търлашката пещера, на
мираща се на 15 км от 
центъра на общината. Тя 
е проучвана, но не уреде
на за посетители. Счита 
се за една от най-краси-

известното ждрело на ре
ка Ерма, може да бъде 
магнит за любезността на 
туристите, но все още не 
е докрай 
уредена. Разбира се, ка
ньонът на Ерма с особе
ната си красота и възмо
жностите за риболова мо 
же да бъде интересно мя
сто за посетители. Когато 
става дума за риболов 
възможностите 
хоби значително се увели
чават с изграждането на 
микро-язовири.

Обаче на туристическо
то стопанство са нужни 
и различни видове гостил- 
ничарски и други обекта. 
Димитровградска 
на засега разполага с ня-

достъпни 
кръг туристи. В плана за 
развитие на туризма до 
1990 година се предвиж
да да бъде завършена вто 
рата фаза на туристичес- 
ко-гостилничарския 
плекс на гранично-пропус- 
квателния пункт Градини 
В този срок трябва да при

за по-широк са необходими 
много средства и труд и 
още повече една всестран
на и интензивна ангажи
раност на всички субекти 
на обществено-политачес-

изследвана и
местопо- 

на общината. ком- кия живот, а най-много на 
туристическо- гостилничар 
ските дейци и организа
ции.„станции" край А. Т.

Стопански новини I—

за този
Строителната трудова организация „Мав- 

рово от Скопие прояви готовност да финанси
ра строителството на хотел е виоока ,6" 
тория на Влашнакото езеро- За да се закръгли 
Финансовата конструкция необходими са оредсг 
ва на стойност от около 60 милиона динара, 
всички тези ареяства ще обезпечи „Маврояо". 
а строителните работи ще изпълни, както се оча 
ква, „Зидар” от Оурдулица.

кате-

общи-
С.М.
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Комунист
______ "ИМ” И И* СМОЛА НА КОМЩИСШГЕ НЛ СЪРБИЯ

В рой 1308 
Годжка XI. 

16 опрал 1882 
Белград

Укрепване 

ролята на
работническатакласа

Проекторезолюцията на Дванадесетия
Це^/.ия^омитс/ьГа СЮКТрябвГ™ 
редели всички които в настоящия момент 
може да се предвидят главни работи, нами
ращи се пред Съюза на комунистите. Тряб- „ „
ва всъщност да ,,улучи” същността на оно- единството на СЮК, а — как- да бъде утвърдената с Конституцията и За-
ва, за което на Конгреса ще се говори и за „_е„Ка3иа в пРоектоРезолюцията — „заси- кона за сдружения труд концепция по раз- 
което ще се приемат заключения, защото М анИето 33 потРебата °т радика витието, на втория въпрос (как) най-често

р“г°»
ш~шттттштт —• V- 2 ГГЛ8Д? •*"' —

Трудно е да се оцени колко сегашната мп?1^^3^3^6™ 33 политическата систе- Може веднага да се каже, че тази основ 
версия на този документ ще доживее проме „ ° нз ваенаРодната отбрана, на концепция съществуваше и през изтек-
ни. Нейните творщг, межди другото, очак РЗЗ°ВЗНИе - И3 обРаз°ва»ието, науката, лите четири години, че комунистите имаха

ВкГоИпо“На МеСеЧНИТе рЗЗИСКВЗ- ?™адровотТХоДХееСКнГскаШОчеви м^Г ИЛИ П°ДОбНИ ЗЗДЗЧИ' °бзЧе “Р06^
да бъде значите^еХгатаенОЧНОбаче,еКм^сТе ДН°' задачите са -извлечени” 
да се вярва, че всички главци поставки 
проекторезолюцията ще бъдат задържани, 
че вниманието ще бъде повече насочено към 
докарването, отколкото ,,прекрояването”.

Покрай отдавна изнесените оценки; че нататъшно 
Дванадесетият конгрес ще бъде конгрес на генерални 
континуитета на югославската революция,
в проекта особено се подчертават няколко ето, необвързаността.

ол-

повече се натрупваха отколкото реша- 
от критичес- ваха. Проблемът, следователно,

кия анализ на сегашното стопанско и поли тата на целите и стратегическите опреде- 
тическо състояние в страната. В това е и ления. Но, за да може нещо да се направи, 
главната разлика между тази и резолюции- трябва предварително да се знае как. Ако 
те на миналите конгреси. Основните постав това (как), не е ясно днес, утре ще има по 
ки и цели са същите — осъществяване и по- вече експерименти и импровизации, откол- 

усъвършенствуване на нашите кото последователно осъществяване на стра 
идейни определения (братството тегическите цели. 

и единството, равноправието, самоуправлени

не е в ясно-

Затова публичните, пък и конгресните 
Разликата е в това, разисквания би трябвало да се насочват тък

задачи: необходимо е, преди всичко, да се че в този текст са набелязани основните спе мо към търсене на отговора _
засили ролята и влиянието на работническа цифичности, успехите и неуспехите на об- как по-успе

шно да се осъществят отдавна известните и 
та класа. Не по-малко е важна задачата за щественото развитие през последните чети- признати определения. Понеже, тъй като за

стратегическа насока не може да се провъз 
може да гласи нещо противоноложно, в практиката 

мунистите. се сложи забележка, че повече предлага от- лесно може да се стигне до изкривяване, осо
Предложеният текст дава ясни станови- говори на въпроса КАКВО, отколкото да на бено ако пътят за осъществяването на 'този 

ща и за въпросите, около които имаше вече влиза в разработката на това КАК да се осъ пели не е достатъчно осветлен. Такова пре 
много разисквания’: няма отстъпване от щетвяват тези определения. Освен това, че цизиране, без съмнение, би 
принципите на демократическия централи- се казва, че основата за преодоляване на ра хармонията между приетите становища и 
зъм- трябва да се осуети всеки опит на на- зличните трудности и противоречия трябва практиката.

ясното разграничение със становищата, про- ри години.
тивоположни на политиката на Съюза на ко На проектодокумента, обаче,

намалило и дис

нещо трето. А и самата несъгласу 
ваност и нереалцост на планове
те в образованиетоПовече смени-повече заети и запланува
ните потреби на сдружения труд 
„изфабрицираха” така 
брой кадри.

Все пак, посочвайки цяла ре
дица причини, довели и довежда 
ши до такова състояние в област
та на настаняването в тази общи 
на, членовете на СК в Крагуевац 
предложиха определени решения: 
Преди всичко: въвеждане на по
вече смени, по-ускорено развитие 
на занаятчийството и агрокомпле 
кса. последователно прилагане на 
законопредписанията за пенсиони 
ране на работниците, намаляване 
на хонорарната и прековременна 
работа, преквалификация на ра. 
ботниците от суфицитните и де 
фицитнн занятия и под. За по-ус
корено настаняване на работа на 
женската работна сила делегати
те на Изборната конференция на 
СК потърсиха разширяване на 
производствени цехове на .,Беко” 
„Сашггекс”, АИК, „Колубара-аз 
бест и други производителни тру„ 
дови организации в тази среда, за 
което съществуват реални възмож 
пости.

работа и т.ц. Тук са и фактичес
ките, обаче непроверени и неут
върдени данни за едно по-голямо 
число на пенсионери или работ
ници. изпълнили всички условия 
за пенсиониране, а още ■ редовно 
работят и така заемат местата на 
младите и жадни за работа кад
ри. Имо и мцого хонорарни рабо 
ти и задачи, които взимат и до
бре се възнаграждават вече рабо 
тешите или и материално осигу
рените лица. Факт е че и сдру
женият труд не е много настроен 
повече от закоиопредгагсания ми
нимум да увеличава собствената 
си работна и творческа сила. А 
има и редица ..административни 
процедури”, които не спомагат 
при настаняването на работа.

Тук-таме самите безработни сц 
отмагат при изнамираието на ра
ботно място. Избират работа или 
трудов колектив, не искат да се на 
намират в евиденцията на СОИ 
само заради чакане „на ред” и 
спечелване на точки по времето 
докато учат, следват- или работят

— Всяко протакане на по-ця- 
проблема

голямМИЛУТИН МАТИЧ лостното решаване на 
на безработицата в нашата среда 
— заявява Томислав Йовановцч, 
председател на ОК на СК — 
чи и загуба за стопанското раз
витие, зашото тази част иа иаши- 

работоспособци съграждани се 
като потребител. Това 

много обшествеио-поли- 
социални проблеми —

На неотдавна проведеното за-
ко^фщшнШТЯ^^га^К^^Срагуеващ

внимание бе посве 
на работа 

членовете на

зна-
изключителцо 
тено на настаняването 
и действуванто иа 
СК в тази област.

те
явява само 
създава и 
тически и иедоволствие пък и недоверие осо 
бено сред младите.

Точно е, че има и известни су
бективни трудности, които спома 
гат на това състояние. Преди вси 

непоследователното прилага

В момента в Самаулравителна 
на ра

та Най-вече от тях са млади 
73'на сто са под 30-годишна въз- 

Картината се допълва и със 
че в видсццията на 

4255 школуваии ка

чко:ие на обществения договор за на
станяването иа работа, но и него 
вите непрецизци разпоредби и оо- 
обшеиост, след това недостатъч
ното прилагане на утвърдените об 
пгеетвеии критерии по настанява
нето на работа, лъжливите изми
слени документи, че в семейства 
та децата са разделени от роди- 

заради получаване па по- 
точки при конкурирането за

раст.
сведението, 
тази СОИ
ЛР Действително тези цифри би 
били още по-гояемн ако гш на на 
следните години ,|е осстаняването в тази община не ре
вЮТА-г
пабоМга1ГолоГ40001ар^от1.и«и.

има

телите 
вече •_



2 Комунист
ПРЕДКОНГРЕСНИ ТЕМИ

СМИСЪЛЪТ НА ЕДНА „КРИТИКА"
ЛЪЖОВНА ГРИЖА ЗА РАБОТНИ 
ЧЕСКАТА КЛАСА

ЗАД НЯКОИ „ОПРЕДЕЛЕНИЯ" И ..РАЗОТКРИВАНИЯ’’ НАкОТДЕЛНИ СЛАБОСТИ ИДЕ^§итЕ съдържа-С такава форма и 
ние, тази „критика има за цел 
да предизвика „специални ефек
ти" в съзнанието и поведението 

пм на някои категории на нашите
т. г. раттпнан раттонич ттт/омислено и окончателно се по- безлична роля. която вследст е Трудеш'И се и граждани, преди
“-----------------------------------------' ™ЪсТенаИ обета,“ "Гкояхо “^ХТи\оГ"иИ

\ ^^анифесхира със следи,.. — „Ге^сГтГЖИ
изправено нашето общество съз основните причини че в гови части, няма сили да реали преобразование на нашето обще-дадоха широко пространство и ^основните пр^шш^.зира докрай Мито една акция, от и„а “нези които оправда
необходимост да се направи кри- истинско" безконфликтно" идейна диференциация в собстве телно са настроени критически 
тически анализ на множество от- д“ ’ общество обше- ните редове до реализация на про непоследователно
^оеГ-„иСЪ=Я т^=Я с?во безТезаети“с,напъл“о" грама?а^за икономическа стабили ̂ л"ге на отделни програ-
та и прсЙлеми нТса резултат са равноправни членове, трябва да зация. Причините за това уж се ми и задачи и Които доброжела
мо ня ^ктив! о л^ени обстоя се търсят единствено в създател- намират във „факта че „тези не се засТъпват за внасяне на
“ш нито™ък потчинитема- ното избягване на „отговорните" ша" не харесват тъкмо на № „о-голям ред и отговорност във
нисЬестапиит« и възможностите да изведат масите на „правия път" ководните структури , змцрто те ршенето на обществените рабе нифестациите и възможностите 44 първи ше се намерят под удара с П1ИНата На тези ефекти тря
иа поа^отреод!ноа саЪ“зд1^оН°яс- б) че на този „прав път", не на същите. В подтекста на това бва да бъДе предИзВикване подоз 
ни на всички еднакво яс може излезне през спете- окачествяване на Съюза на Кому и обструкция на „всички

на всички. мата на социалистическото самоу нистите и ролята му се „намира недоволници" къМ съществуваща
Това пространство и необходи- правление и със следене на съ- призив към пнетокорните Да на та система на Обществено-иконо- 

мост се попълва и ползува по ществуващия политическо-идеен пуснат позицията на ^ ..аморфн мическите и политическите отно- 
различни начини. Преди всичко курс на Съюза на комунистите ^ която „безскрупулоз о ш ОТНОсно внасяне на идеи-
това се прави от становище на защото те, без разлика колкото ““ ™Улират различни „ненасит бъркотия в съзнанието на 
идейните и политическите насоки и да са „привлекателни и „веро- нищ ” к и опиентация" ботническата класа, за
произтичащи от програмната ори яТно съобразиш с някого и с не с тази , °р ^. '[ се отнеме възможността да обосно-
ентация на югославските комуни чии потребности и възможности на сводта организация и ла ве революционната си акция вър- 
сти, които са във функция на не съответствуват на многонацио- пренасочат към -■Г‘Р°;(тр ия ху собствените непосредствени 
по-нататъшното революционно налния състав на Югославия, нас- курс «а№°™Ч“°ннпа™е познания за закономерностите на
обогатяване на историческия про ледените религиозни и други пред какъвто беше преди да се общественото развитие и за соб-
цес на наша почва, относно от разсъдъци на нейните хора, на не с „експерименти на вътмеши ствената си роля в историческия 
становище на борба за по-нататъ- техния „примитивен балкански и външен план • , -с.: процес, в крайна сметка за да
шно развитие на социалистичес- менталитет", на маниерите на » се отрече „в собствен интерес и
кото самоуправление като пред первеню и прищявките и на „не- '"лед ва_Лгг“ ’г> гямт/п- 33 собствено добро" от революци
поставка за нови насърчения в заситените" дребнособственически стоява да „докаже , неспоСоб. онната си борба и идеята за са 
процеса на общественото освоба- пориви; РавленВДт° а- «^„тттвятпите моосвобождаване. Зад тези „опре
ждане на труда. В тази насока в ц) че за идеята и практиката но даразре1^™„5 “ ^ со деления" и „разоткривания" на
рамките «а подготовката за пред на социалистическото самоуправ- проолеми и противоречия на со отделни слабости и недостатъци 
стоящите конгреси и конферен- ление днес се борят само онези циализма, но че непрекъснато в нашето обществено развитие и 
Ции на Съюза на комунистите се на които то даде възможност да ражда и предизвиква нови ггроо- оценки какво в .^зи процес ,дей 
водят широки и откровени разис завоюват и залазят позиция на леми 1яима за цел да се осу ствитепно е социалистическо”, а 
квания по всички основни въпро- аристократично-владетелската до тят и оставят всички °нези демо всъщност се крие иск
ои и проблеми на нашето обще- минация. които „фараонскат* си ^Та^обшестТена ™С™аИИКо за връщане ценграл5с™ес-ство, за рабтата, която ни пред- мощ и перфидност скриват зад нашата обществена практика ко ^ методщ на управляване с об-
^а” НоМм™ иК°™И кри ”идиЛичната фасада ' ре2лно отеичат дър™о-собстве шестведате работи. Нейната цел
тики” «а нашата обществена лей д) че всяко по-сериозно уси- нггческия монопол и властта на всъщност не е нищо друго, остики на нашата ооществена деи д; че всяко по-сериозно уси л щтяштанат.™ вен чрез използуване на сегашниствителност, мотивите и целите лие за прогресивно преодоляване бюрократизираните управляващи яши тотоности Пя се съзпа-на които са съвсем други. Тези на сегашната обстановка нужно структури. Затова като средство те «шии трудност, да се с зда 
критики се явяват в среди, къде- подразбира борба против онези за премахване на . република, д направи бюрократично-е^а- 
то организациите и ръководствата които в името на самоуправление ско-покраининските сепаратиз- Д„сическя^ пеставпания па се за- 
на Съюза на комунистите, вслед- то „регионално разбиха" и разе- ми и за "^.тяване Р^аврац, месри самоРп равлението и социа- 
ствие опортюнизма и неспособно диниха работническата класа, ко- ята на капитал отношенията в * ^ Ртяти
стта им, не успяха да създадат ат то я лишиха от възможността да нашето общество не се предлагат лвдотеската демокршшя с етати 
мосфера за обективно, отговорно се защитава и отбранява с класо- концепции и акции за укрепване ”вдеск^^^,^атавна „„„„„„„ 
и научно анализиране на „теку вата си организация (държавата) позициите на трудовия човек в
шия момент" на югославското об сами се отделиха от нея и безгри- сдружения труд в целокупното об «а позицм и необвързаната поли 
шество, където вместо тях прого жно се закрепиха в крпости на шествено взпроизвоиство но „за- ™ка на нашата 
вориха онези, които уж отдавна „властта и силата", откъдето си- щитническата роля на държава- но приобщаване към една военно 
знаят и предупреждават, че „не- гурно манипулират с интересите та и нентралистическия контрол пол5™чес77а гРУпация 
що не е в ред” и че това, кое- на създателите на дохода и нена- и уреждане на „всички процеси .критиката на нашата оощест- 
то при нас се прави „не води ситно пилеят плодовете на техни- и апетити . вена действителност от тези. в
към добро". Една от тези „крити- я труд; тт _ основата сталинистички позиции,

. ки”, моментално значително по- е) че Югославия не може да Най-сетне, своята визия на по- не е нова. нито изненадваща. Не 
интересна от останалите, е онази бъде стабилна и сигурна, все до- правена и преправена Югославия са нови и нейните основни съдър
която обикновено се нарича бюро като не се възвърне „старото доб- тази „критика" свръзва е , все жания, и аспирации. Известни са
кратично-догматична. ро единство", разбито със същест Пак единствено възможния” мо- ^я“Я„рйЗрвуваптите .осем политики и логи- тичеока риженост на нейните

ки"7 докато от „слабичкия гръ”' ДеЛ на с°Чиал«зма, относно с при главни поборници и носители. От
на нейното стопанство не се сва- обитаването към „братската общ- тази гледна точка тя и не заслу-
ли хипотеката на западния капи- ност”. чиято закрила предлага жава отделно внимание. Обаче за

- тал и докато онези, които „управ „щ.1|р и спокойствие” и отстраня сщ,жава внимание това, че тя еви
Изходно „теоретично стано- ляват” имат опсесия за „зелените ва всички ’ дентно нараства, че в условията

вщце на носителите на тази кри- банконти" и робуват на илюзия- “ пеилвешности във връ- на изостряне на някои наши про
тика са тезисите: че социализмът та си, че е необвързаност и „склю зка със ..сигурното бъдеще". Раз- блеми и трудности нейните носи
по естеството си е безконфликтно чване пактове с бедните” може бира се за да се пристигне

ЛН
ЦЕНТРАЛИСТИЧЕСКИ

се

систе-

НЕПРАВИЛНИ ТЕЗИСИ И НЕРЕ 
АЛНИ АМБИЦИИ

тели стават все по-усърдни и по-в
общество т. е. общество, което ав да се измени съществуващия ико това „пристанище на избавление гласовити и че те със съзнателно
предходното Зактасово « НаМИЧеСКИ П0РЯД** * СВеТа' Т°'’ н^ходимо е «а се напусне |раТГин^^лнГ ™
включвайки и всички облици на „сънуването на възможност за върху създаването на известна ре
неравноправие. неравенство, соци СТАРИ, ДОБРЕ ИЗВЕСТНИ обезпечаване действителна само зервираност към системата на
ални национални и други разли- ПОРЪКИ стоятелност и равноправие на ко социалистическото самоуправле-

“ “ ^гаяляяг. ьв - — »5йните качества на новите револю- вят като израз на „искрено и до- зи „глаупава идея за необвърз- знените си цели и интереси Те
ционни субекти и, следователно брожелателно” посочване на дей ването, за която и „след Хавана” зи нейни влияния не смеят
основните причини за всички тру ствителните проблеми на югослав се показа, че не е нищо друго ос- се пренебрегават и
дности и застои в развитието на ското общество, тази „жритика” вен гола манифестация на относи- Не смее да 
социализма трябва да се търсят ясно мирише на стари, добре из- телна самостоятелност 
единствено в „техните субектив- вестни и ни най-малко скъпи нам но число страни 
ни слабости".

да
подценяват, 

се забрави и Фактът, 
на извест че единствено чрез по-нататъшно

по отношение развитие на социалистическото 
на международния империализъм самоуправление е възможно да 

критика която е възможна „само благода се извърши критика и преодоля- 
ни", тези тезиси имат амбиции да настоява да представи Съюза на рение на силната съветска социа ване на настоящите 

истината", която „не- комунистите като организация с листическа система”. проблеми.

Така теоретично звукове и поръки-
Преди всичко, тазиоформени и „логично разпореде-

трудности и„откриват



Комунист 3
ПОДГОТОВКА НА ПАРТИЙНИТЕ

«п_г КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕБР0Дихме и по-тежки изкушения
та^ГтаорческиТилГ В ^мосфера- «и вети ® Са ™ П°Треб мижване' Разбира се, основното, е че нас

работниците в материалът *’ специал>“ ва ко,тго пред фТГта Ъ ^пГ„ И И паникьоРи' Работниците не са овладели над собствения 
Да се надделеят «егатмните "Р°нзводство, ршп-штЪпроме.ш ^ стопанстЪ^ Д°Х°Д’ Над 2рИНЗДенИя хрУд в онази степен,
машното стопанство ПпТ„ роцеси в ДО- ло десетилетие габпта I п™?6 В КОЯТО тРябваше Да стане това. Още от при

; твено-икономически ДЧеРтаните общес- дефитистическитеРтеяиЪ Разпространяват емането на така нар. работнически амандма 
I не бива да бънатЪп» "Р°гИВОречия' обаче, А ЮгосГщТнЛ™? за безизходността, ни, с гласуването на Конституцията и Зако- 

тите да се въвлича и т? Сък>3ът на комунис де своите конгпесЪи „К комУНисти> пРове‘ на за сдружени* труд, у нас на този въпрос 
зъм, свеждайЪ В я1ГаЛИТИЧески пРа™ат„- и времена и поЙЪД,® "°'ТруДНИ условдя се посвещаваше особено внимание, 
югославските наи^виещите събрания на гато оспотчяникгта^ ваш? Д°РИ и тогава, ко не са раздвижвани и нужните акции, които 
парламентарни ^1^НИСТИ На класически — собствен лт^ ня тиня?14 автентичност биха променили реалната позиция, роля и
такива ,, ПцР„„ заседания, с разисквания за гпажгпир _ Хх на социалистическото из- влияние на работническата класа. Попра-
таЪкономЪеЪЪВа ннстРУмепти на текуща ошЪн ” тгославЪЪ бЯХа -логични . 1ози во, създадени са нови институции на сЪоу 

ггорсаг Ка политика- Действително от се цени и в няетЪТе комунисхи тР*бва да правлението, обаче същественото не е про 
"Р ВО се очаква отговор на вьп тгшна силя еЪЪяЪ условИл кадо обек менено: остана неизпълнено искането и и. 

,,п.,„ирКав да се излезне от сегашната ико- нЪЪзи 6 Да изнесе и бремето торическата закономерност
на па в V - криза Докато същата не е прерас Р • цялостно да овладеят над собствения и об-

които и да е облик на обществен кон Като „ ществения доход, специално над принадения
фликт. Защо, у нас съществуват и такива тавя и п-ьгтпсЪ°рЧуВСТВИтеЛеИ ССга се пос ТРУД- и ТУК се намират основните недоразу 

ли и схващания, по-добре да се каже ко- цио)1алниЪштшмп^Л°мТаКа нарече,ШТе на‘ мени* и противоречия на обществено-иконо 
ито се стремят към това конгресите да не лелите са птппявЪ И ^ някои °т пог_ мичеоките отношения, пък и на целия въп 
дадат всички отговори на въпросите на на ференшЪе оба^ «ъм конгресите и кон рос на общественото възпроизводство, шето време и нашето поколение ™ ференциите, обаче ясно без достатъчно ар-
ческата класа, с Футуристическа визия за неиЪЪ Националните икономики не са На това вече не може да се гледа от ас 
ролята на Съюза на комунистите к я епЪ 1 което само 1,0 себе би застрашавало пект на някаква обективна
твените и историчесЪто ® тЦе единствот° па Югославия. Напротив, тези че лияг ‘о™,, историческите процеси. Тези икономики (като 
дотатично-бездецни схващания са еднакво ния) в условията на' 
неприемливи както и прагматичните, чиято вителната цел е Съюзът

п
обаче

на работиците

нужност, като 
така трябва да бъде, особено с дефе- 

сума на реални отноше тистцческа резигнация, че нещата не може 
засилване на самоупра да се променят за „един ден". Революцион

на кпшшнртнта • интеграция на югославското сто ните преврати, впрочем, не са също което е

С други думи не са ни потребни папти- и„ класови стойности не само на на- да се ускори прилагането на Конституцията
ни конгреси и конферен^ ЪХ Те” ™ работничеоко движение- “ 3аКОНа за сдРужен«я труд? Именно,
ложнш-тс футиристически въпроси за по- Обаче, ако липсва по-широка интегра- договорщ н^решения^ече договореното^да 
-тгтн ггдтрпязт работническата класа, с лъж- ция на сопанството, ако републиканските се проведе в дело. Само върху тази основа 

тернализ’ьм' 1111X0 конгРеси. които ще ,.стокови баланси” са израз на национално Съюзът на комунистите може да разчита 
нимават с въпросите за снабдяването с то затваряне, тогава националните икономи на голямо доверие, което има в своята ра

диа или друга стока: необходими са ни ки ще възпроизвеждат и негативни процеси, ботническа класа, 
договори за това как да се разрешат натру- от които действително може да възникнат С отговорите на всички тези въпроси те
палите се ооществено-икономически проги и национализми и сепаратизми, които не би изчезнат и дилемите, които поднасятпогма 
воречия, като задача, която комунистите само застрашавали единството на Югосла- тично-бюрократическите сили които като 
трябва да напишат във всяка среда и на вия, но и преките класово-национални инте свое разбиране на предстоялите конгреси
своето работна място. Без такъв договор, реси на всеки наш народ и народност. За и конференции на Съюза на комунистите,
който подразбира идейна диференциация да не се стигне до това, отговори трябвя да В този контекст и сенките на сегашните ико 
и проверка на конкретни задачи, историче се търсят в самите производствени отноше комически затруднения все по-бързо ще се 
ските интереси и цели на работническата ния и в нарушенията, които ги последват, оттеглят към периферията
класа стават още повече отдалечени и не- а никак в манифестациите на тези отноше- обществени събития,
ясни. ния, така както това често се прави с при

за

на целокупните

М. Предраговнч

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ сега всички среди не са имунни 
от опита за непредназначено хар 
чене на средствата. ..взаимствува 
не” ... Но, общо взето, сигурно 
може да се твърди, че общо от 
досега получените 24,7 
динара са 
предназначението им. Освен то
ва, помощта притича 
отколкото по-рано, 
едни пказател за правилното дей 
ствуване на системата.

Забележки, до известна сте
пен. може Да с отправят по адрес 
на бавността в сдружаването на 
труда и средствата, като специа
лен вид помощ на пострадалите 
краища. Действително, на лице са 
вече първите примери, но същи
те в достатъчна степен нямат са- 
моуправителен, доходен характер.

Силата на солидарността милиарда 
изразходвани според

БЛАГОДАРЕНИЕ НА СОЛИДАРНОСТТА СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ- пълно са разрешени и основните 
ТО В ЧЕРНА ГОРА СА ПОСТРОЕНИ ИЛИ ПОПРАВЕНИ ПОВЕЧЕ проблеми в 
ОТ 31 ХИЛЯДИ ЖИЛИША

по-редовно 
което е още

здравеопазването. 
учеоното дело. науката, култура
та. детската и социалната защита.

като трайна, най—слож
на задача остава 
та и оживяването на културно

жилищен НоС протичането на годините рт лаят да решат

ШШЙШШ — п~1700 поарсден“’ 0X0 ™ЛЯфабрики ните станции се измени от бумте пата картина на градовете, села- без подслон, разрушени Фао| и и г булдозери машини... Но та, построените нови училища
пристанища, мотели •• • ЕСе п0®? “®х° !а ТошГдобре' се изплати — болници, пътища — представля-
че се потвърждава силата на с в година туристическите работ ва действително грандиозно дело 
лидарността като цяр. строител, т д разчитат на съшо на ръцете на всички наши царо-
Цяр - по-лесно да слеив "одн“а! число легла, каквото бе в деня «» и народности. Още един път,всички неволи, търпеливо и упо_ го 0. Не е малко когато бе ц,аи-тежко, се погвър-

се работи СхР°"х0Л направено и по оживяването и ди силата.«а нашето самоуправи- 
от разрушенията да никнат къ направ ,на стопанството, телно определение в решаването
ШИ сгради, хотели, болници, фа пъзоо я , завършен обе- на проблемите V нас. Жизнените
брики... ■ юпл за соларство „Байо Секулич” въпроси получиха своето ммето в

Покрай всички трудности, про 'с1у за„ фабриката за тухли и дивените редове на множество за 
Р така голяма в 'лци 'твпа Тухлариицита в седания, комунистите бяха иници

Гпуж Работи се по възобновя- агори, организатори и реализато- 
ванГна корабостроителния завод ри па миогоброините начинания, 

Велко Влахович” в Биела, на а делегатите от местните общиос 
поистаиището/ в Бар, преселва се ти до федерацията завършиха из 

’ которската индустрия* Това са ра ключително важна част от рабо- 
боти които ще продължат пове- гата. Ритъмът иа живота на съ- 
че ’ до края на 1984 година, за- шесгвуваиието, се промецаха М1го 
тото са обемисти и сложни. Но го бързо, а с тях и споразумения- 
с'1 тпевремеино с посторяването та и договорите, които не остана 

всички тези обекти се полу ха иа хартия* Всички ръце 
ч-ява доход макар в изключител- иай-слабите до иай-силните дадсь 

трудни условия, в импровизи- ха самоотвержено своя принос за 
раии работилници сюгадове, ка- това.
то например в Корабостроител- и не може да се каже, че венч 

завод, пристанището Бар. ко вървеше така гладко. — Има 
Приморка'. ше и недоразумения, спорове, при

” Може да се каже, че почти иа- бързаност, пък и злоупотреби. И

своя
поправка-

Строеното досега — промене-

Строено е наистина много, но 
още много остава да се направи. 
Онова, което е за отделна похва
ла е факта че нито в един мо
мент не е се отстъпило от само- 
управителната концепция на въз
обновяването и изграждането, от 
договорите споразуменията. Било 
да се касае за утвърждаване на 
големината на щетите, помощта 
или разпределението на получени 
те средства.

Да се навакса изгубеното — 
това е целта която дълго ще да
ва печат на обществения и поли
тическия живот в Черна гора. То 
ва не върви лесно и просто. Ос
новното е — работи се спокой
но, без импровизация. При това 
носителите на работите са трудо
вите хора, самоуправнтелите, кои 
то изграждайки настоящето тра
сират бъдещето.

рито да

пуски. неминуеми в ГТпо-работа може да се каже, че стро
ителите ох П“ш’Гв"и- теклите гри

гК^°ЖНха;В~ “

ГажГчИе
град за пад сто хи1\'11 леле.нпето Ако се има предвид сведе
че 546 души и семейства
настанени в Ремаркета, ^'°г1Орн0, 
обекти, това изглежда м» V 
Толкова повече, че в голям . 
случаи се касае за ^шии кираи 
джии, които по ТОЗИ

отвъв

но

пия
В. Конатар

жена чин



4 Комунист
книги

СК НА СЕЛО'

НАСЪРЧЕНИЕ ЗА НОВИ 

СТРАНИЦИГ олеми
надежди КАРАДЖИЧ", 

. 1981КдвЛ „ВЕСЕЛИН3,МАСЛЕША” 

ЧЕДО КИСИЧ и стереотипен говор, винаги с ня 
кое ново осветляване на личност- 

всяка страница. От-та почти на 
там идва и богатата съдържател- 

свежест в тази Ман
Топлишка Мала Плана или както я още 

,,Въстаническа Плана”, село с 278 до
макинства и 753 избиратели, имало своя вар 
тийна клетка през септември 1941. Днес Пла
на има пет първични организации с общо 102 
члена. В селото живеят още няколко десетки 

комунисти, които членуват в организациите 
където работят.

Една необикновена, изключи
телна книга за Тито. Хубаво и 
умно писана книга, с еДиа суптил 

вътрешна мярка, достойна на 
темалга, за която се го-

наричат на и стилова 
дичева книга и онези хармонично 
градени мостове между отделни
те части и епизоди, които не са
мо правят хубаво впечатление за 
архитектониката на текста, но и 
дслотворно допринасят за оживо- 
творение на основната идея на 
автора и целта, която той скром
но нарича „опит да се мине по 
една ивица, свързваща личността 
и делото”.

Блажа Мандич в своята книга 
мозайка

на
човека и
вори. Книга, в която авторът 
оттегля та разказът за човека сам 
да тече. а той, авторът, може да 
се каже й дава някакъв тих знак 

от съдия

се

за оформление, зашото 
идва. Разказ за който спонатацно 

— И по тридесет пъти кому- се отваря душата на читателя, 
нистите отивали в някои домакин йто се „гавъртва, като жаден път- 

и ства за да ги убедят Да се съгла- нИК когато в лятната жега на- 
една в Тухларницата .. и всички сят с комасацията. За общите и ' м-ери планински извор” така
са много дейни. А ако не бяха лични интреси да премахнат меж написа Юре Каштелан,.. които ме 
такива щеше ли Плана да бъде дите- Най-голям брой селяни се жду първите е чел иеиния ръко- 
градоустроено село с нова елек- съгласили с това. -- --- ...
трическа мрежа, асфалтирани пъ Най-вече проблеми — заяви Този разказ е книгата „ г ито 
тиша и сокаци, здравна станция Драголюб Орлович — имаме със от близко от Ьлажо мандич.

старческите домакинства и с при В този. разказ като в някака- 
единство тежателите на малки нивци. леи- ва симфония, са тясно слети зву- 

ня всички жители във всички об- вущи извън селото. Някои от тях ците и откъсите на I итовите спо 
В<организа- са и авторитетни ръководители мени. погледи, мисли, наблюдения 

щш; ^ай-дейни са ни младежите и функционери в общината, но над човешката драма, над теми 
които са първи във всички наши не се отричат от своята нивичка. те на нашата общност^ нейната ре 
ашХ а товаешшеш) потвднах- „Морава 2” тук трябва да до- волюция и нейното бъдеще, над 
ме чрез работата за добро на се- несе и десет малки Ферми за от- въпросите на сложността и запле 
ЛОТОР_ заяви Драгиша Николич глеждане на овце (една е вече по теността на света в кои-го живе-
председател на борческата органи строена) и’ няколко за угояване ем — с цялата скала на преживя- председател на оорческата ор*ан юнц За тази продукция имат вания и пречупвания в човека, с

йппй ОТ стопаните осигурен пласмент. живи и неконвенциоцални описаНайтолям “РОИ от стопаните селскостопан- ния и асоциации с изтънченияв Плана е убеден, че селото, мо- ь разговора със селскостопан чувство на автора
же да се развива само с увели- ските праизводитщщ и к°^нис- вкус и к ^ вече Рвдла биб. 
ченото производство на храна, в тите никак не може да се изо книги са написани
сътрудничество с обществения се ставят предстоящите партидни т пашата страна и навредктор. Но мнозина от съб^едни- ^нгрееш От тях тс очаюват мно нашато страна =рсд
ците ни казаха, че често обще- го. Гряьва вече един път да се ч ч КОаТО ставя ПV
ственият сектор не е готов до- престане с постоянните приказки а ™обена пр^лекателност
край да сътрудничи със селско- как битката за повече храна е ““значенис поради педщата свои стопанските производители. най-важната ни задача, а да се « значение поради редвдата ^
- Селянинът неше предвари- селяните д спече‘ книгата е пис^ човещ който по-

телно да сключва договор за про ЛЯ1 вече от четвъртина век бил в не-
изводството ако не знае цената Ьъпроса за отговорността за посредствена близкост на Тито и
по която ше го продаде. Договори тази битка конгресите трябва да 
те между нас и обществените ор изострят до крайни предели

и счита Драгиша Никсшич. Време

ко-От петте първични организа
ции две са селски, една на ко- 
оператирите, една училищна

е съставил внушителна 
на свидетелства, наблюдения и. 
погледи за Тито, неговия живот 
и работа, неговата философия 
стил, особености ... Пък и онези 
наглед обикновени и прости об- 
сервации от всекидневния живот 
на Титовите навици, наклоннос
ти. отношението към природата 
обличането, хумора, начина на по 
чиване и подобно правят това 
произведение още по-живототреп 
тящо а портрета още по-ярък и 
човешки по-богат. В книгата на 
Мандич са забелязани и следните 
Титови мисли:

,.... Погрешно е да се мисли, 
че след смъртта на човека, кой
то е заемал някой важен пост..

ПМС.

поща и няколко магазини. 
— В селото имаме

всичко ше пропадне, ще тръгне 
по нанадолището. Обществото е 
винаги намирало в своята среда 
хора, които продължавали започ
натите дела и вървели напред. А 
резултатите на предшествншдате 
оставали в служба на наследни
ците”.

.. • Някои, дйствително. мислят 
когато идват на постове, че исто
рията започва от тях. Историята 
е непрекъснато развитие, а всяко 
поколение добре знае и цени кой 
колко от предходниците е допри
несъл към развитието на своята 
страна и доброто на народа ... 
Народът вижда и чувствува кой 
колко струва.”

Впечатленията,

за

като съветник по печата придру
жавал президента на неговите 
многобройни пътування по стра 
пата и в около сто посещения в 
шестдесет страни на света.

Тези човек имал и има какве

ганизаци често се нарушават 
не Извършават — заявяват в Пла- е да се престане с подценяване

то на земеделския, труд и трудът 
— Какво означава това, че на на селянина постоянно да се об

ременява с допълнителни облага
ния. Същото важи и за обще- 

ни отвените организации, занимава

на.
пазара на селскостопанските про 
изведения договорените цени мал 
ко да се спазват 
Драголюб Орлович. Затова, веро- ши се със селско топанство. 
ятно. планът за отглеждане на

да разкаже на четателя и това 
„със собствена вътрешна мярка 
и ембтивно субективна и с мисъл

Неколцина от нашите събесед р|3ите3вда’Ч^аште1щн)ТИЧеСК11 Ш’ 
качествени сортове царевица на ници говориха за това какво оча- Действително Блажо Мандич 
ПЛОЩ ОТ 300 ха топлишка плодо- кват от конгресите. в тази Книга е'показал изключи
родна почва тази години няма да Мисля че за нас, които рабо- телен талант в творческия под- 
се изпълни. тим в земеделието е най-важно бор на събитията моментите, пре

Тук големи надежди се пола- конгресите на СК ясно да кажат окупациите, размишленията, по- 
гат в „Морава 2”. Комунистите и как селянинът да овладее над гледите които говорят за Тито и 
най-голямо число от жителите дохода, който създава — заяви то в един жив и единствен син- 
единодушно приели този проект Драголюб Орлович. — Да не взи- тез. мииуциозно и непретенциоз- 
Последният ше им донесе по-гол- мат маслото от селскостопанската но портретирайки Титовата лич- 
яма продукция на храна, по-го- продукция всички, освен селяни- ност във видени и доживени об- 
лям доход, повече работа за без- на. становки. винаги с мярка и не
работните или по-висок стандарт Велимир Филипович преминавайки в конвенционален

наблюденията 
и размишленията на Блажо Ман
дич за Тито имат дълбок смисъл 
и са с актуално и трайно значе
ние в припомяне на епохалната 
Титова роля. Авторът е записал и 
следната Титова мисъл: ..Когато 
бихме по-добре познавали душата 
на нашите хора, нашите работни
ци. производителите, както и тру 
цностите, с които се срешат и бо
рят сигурно е, *че бихме приема
ли и по-добрк решения”.

И на друго място, едно дално
видно Титово прдупреждение ка- 
зано - спо^ Мандич на 9 ап
рил ->94ч на Третия конгрес на На 
родния фронт на Югославия: 
„Ако искате да чуете от мен как
ва наи-гблямч опасност може днес 
да ци застраши, мога да ви отго
воря. че есн.1ки други опасности 
са далече ио-малки и далече 
незначителни от опасността, коя
то ше ни застраши ако позволим някои

попита

Комунист Редакция на изданието на „Комунист” за 
СР Сърби»: д-р Живорад Джорджевич — из
пълняващ длъжността главен и отговорен ре
дактор, Бояна Антунович, Велимир Филипович, 
Растко Йоветич, Слободан Клякич, Михайло 
Ковач, Обрад Кович, Йован Маркович, Зорица 
Станимирович и Милентие Вуксанович.

Секретар на редакцията: Споменка Топа- 
лович.

Адрес на редакцията: Белград, Площад 
Маркс и Енгелс 11; телефони: централа 335-061, 
секретариат 320-184; Нови Белград: Булевард 
Ленин 6, телефон 627-793.

Издава: Издателска 
„Комунист".

„Комунист” се печата на сърбохърватски,
относно хърватскосръ.бски (крилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански и в 
съкратени издания на български, 
словашки, румънски и русински език.

Излиза в петък.

ло
на Републиката отС указ на президента 

22 декември 1964 година „Комунист” е отли
чен с Орден народно освобождение, а с указ 
от 30 декември 1974 година с Орден братство 
единство

да ни разбие вътрешното единство .
И така вървейки 

до страница, ние се от страница 
срещаме с 
съдържател- 

в този 
както

със златен венец.
Председател на Издателския съвет на НИРО 

,,Комунист”: Доброслав Чулафич."
Председател на Издателския съвет (редак

ционен отбор) на всички издания на вестник 
„Комунист": д-р Антон Вратуша.

Директор и главен н отговорен редактор 
на всички издания на „Комунист”: Велко Ми- 
ладинович.

Председател на Издателския съвет на из
данията на „Комунист" за СР Сърбия: Мария 
Тодорович.

твърде интересни и
ни мисли и размишления 
изключителен труд. който, 
каза Бранко Микулич ..спада в 
самия връх на досега публикува
ни най-веродостойни и -най-хуба
ви разказвания за Тито”. Време
то тихо работи за 
тавайки в разговор 
чавайки да се

трудова организация

тази книга, ос- 
с нея. насър- 

пишат и нови стра
ници, вдъхновени от Титовото де 
ло и мисъл.

унгарски,



НАШИ НРАВИ И ПОВЕДЕНИ яг

Надпреварата за агнешкото 

по-силна от цените Невниманието 

ква пожари
прелизви-иесо

Освен Тези дни в Димитров
градска община избухнаха 
няколко горски пожара, 
които причиниха голе
ми материални щети. Най- 
голям пожар избухна в ра 
йона на село Гоиндол, 
където е запалена гора на 
площ от петнадесет хек
тара, от това един хектар 
са млади борови насажде 
ния. В потушаването на 
пожара са взели участие 
около двадесет работника 
от кожара „Братство", 
след това числящи се към 
ЮНА, териториалното про 
тивпожарно поделение и 
около сто души от също
то село, заети в 
„Димитровград" 
зиран и благодарение 
на самоинициативата на 
Данко Костов от Гоин 
дол, работник в „Димит
ровград", който в момен
та бил на оран и с трак
тора обиколил запалена
та площ, рискувайки до
ри да бъде повреден. Поч 
ти е невероятно къде Кос 
тов е минал с трактора 
за да пресече пътя на огъ 
ня.

В местността „Язвине" 
също избухна пожар, ко
йто захвана горска площ
МУСУЛ

от пет хектара, а унищо
жени са и млади овощни 
дръвчета.

В района на Погановски 
манастир също е имало 
пожар, както и на много 
други места, където граж 
даните сами са ги потуша 
вали.

Всичките споменати по
жари избухнаха поради 
невнимание на жителите.

селскостопанските 
Босилеградска община 

що не влага за увеличаване 
фонд —

производите- 
почти някой ни- 

на животновъдния
да се ин-

ЦЕЛОКУПНИЯТ изли- 
ШЕК ЩЕ БЪДЕ ОТКУ

ПЕН

ли в

тези които най-много трябва 
тересуват за това се явяват 
тъкът трябва да се откупува, 
ждат увеличаването на дохода си

само когато доби- 
когато в това ви- В нелоялната конкурен

ция доходът е последна
та цел на тези организа 
ции. Всичките те не вла
гайки нищо в производст 

са вото, а ползувайки обсто- 
създадената ятелствата и не зачитай

ки самоуправителното спо 
разумение взето в регио 
палната стопанска кама-

През последните някол- зи 
ко години в Босилеград
ска община се чувствува 
рязко намаляване на жи
вотновъдния фонд. Въп
реки усилията, които по 
лага обществото за уве
личаване на същия, все 
още в тази област има до 
ста слабости и освен сел-

година са отгледали 
около 10 хиляди 
че вече над 3 хиляди 
откупени. В 
ситуация и с различните 
цени,' които предлагат те 
зи откупчици, 
панските 
се намират пред 
са: на кого и кога да про 
дадат агнетата? Сигурно 
е, че те за вложения труд 
трябва да получат и съотве 
тна цена и ясно е че ще ги 
предадат на оня, който им 
даде по-голяма цена. За- 
щою те и с „Напредък" 
нямат договор, който 
ги задължава агнетата да 
предадат на същата орга
низацията от Босилеград.

агнета и които като уреждат свои
те ниви или овощни гради 
ни запалват боклука. Раз
бира се, че обработваеми
те площи трябва да се по
чистват и уреждат, но да- 

е единстве-
селскосто-

производители ли паленето 
ният начин да се унищо
жи боклука.? Нима не съ
ществува друг начин? Осо 
бено ако наоколо има го- 

С такова невнимание

ра осъществяват значите 
лен доход. Милков казва, 
че след всички разноски

въпро- ООСТ
локали-скостопанските произво

дители почти никой нищо 
не предприе за увеличава 
нето му. Тези, които за 
това трябва най-много 
да се интересуват се явя
ват само когато излишека 
трябва да се откупи от 
производителите, само ко 
гато в това виждат добра 
основа за увеличаване 
на дохода си. Това особе 
но се чувствува в откупу 
ването на агнетата, кога 

ООСТ „Напре-

от едно агне средно им ос 
тават по 50 динара!?

Няма нужда —
селскостопаноки-

ра.
унищожава се трудът на 
младите горани, ако се ка 

борова гора, 
в случая на Гоин 

дол, или пък това което е 
дала природата.

Искаме и по този начин 
да обърнем 
хората да не палят бок
лука, защото трябва да 
имат в предвид последстви 
ята, които причиняват по 
жарите. А. Ташков

казва
той сае за млада 

кактоте производители да се 
да страхуват да ли ще мотат 

да предадат агнетата или 
не. Ще откупим целокуп 
ния излишек. Полагаме внимание на

— В началото на отку
пуването заплащахме 
150 динара за килограм 
живо гегло. Известно вре

усилия сегашната цена 
по от 150—160 динара да 

увеличим, но колко това 
ще се осъществи засега 
все още е под въпрос.

то освен 
дък" от Босилеград същи 
те откупуват откупвател- 
ни организации от Вран- 
ска, Търговипгка и Криво 
паланешка общини. С не
лоялната конкуренция и 
с надпреварата за по-гол 
ямо количество откупени 
агнета, тези организации 
създават недоверие при 
селскостопанските произ

ме, когато чрез износчи- 
1ги изнасяхме в Италия за 
плащахме и по 200 дина- ;

Сега плащам по 150 
—160 динара за килограм 
— казва Никодия Милков, 
комерчески референт в 
ООСТ „Напредък" като 
добавя, че останалите от 

организации 
по 200 дина-

ОПОЖАРЕНИ 40 хаСегашното положение,ра.
Опо-щекоето трае с години 

продължи все докато кла 
ницата в Босилеград 
се приспособи за работа 
Разбира се и докато от- 
купчиците на „Напредък" 
правят разлики всред про 
изводителите,

обществения сектор, 
жарени са тригодишни 
борови фиданки и смръч, 
както и 25-годишна боро- 

гора на площ от 30 де-

През миналата седмица 
в с. Мусул един селско- 

производителстопански 
запявайки боклук в лива
дата си, вследствие на 
невнимание и безотговор
но поведение, 6 предизви 

Пожарът е з%

не

ва
купвателни 
заплащат и

кара.
Според все още неофи

циални данни щетата се 
преценява йа 
хиляди динара.

това правят са- 
разделе-

водители. ра, но
мо да направят 
ние всред селскостопански 
те производители. Всъщ- ки за едно и също качес- 
ност, те на едни заплащат тво различни цеци. А все 
тази цена, на други запла тогава доходът ще се от- 

засметват

кал пожар, 
хванал гора на площ от 
около 40 ха, предимно в

500околозаплащай- В. Б.НА КОГО ДА ПРЕДАДАТ 
АГНЕТАТА? КРАТКИ НОВИНИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
щат по-малка, 
по-малко тегло на канта-

Счита се, че селскосто
панските производители 
Босилеградска община та

лива в други общини. ООСТ „.Напредък" в Босилеград през нас
тоящата пролет за селскостопанските произ
водители е запланувала да обезпечи около 150 

изкуствени торове. 50 тона ще бъдат вне-

в В. Б.ра...
тона
сени от чужбина и същите вече са заплатени. 
В организацията изтъкват, не в момента разпо
лагат с около 20 тона тор и същата е в прода 
жба. Полагат се усилия Да се обезпечи цело
купното количество.

телните процеси в органи
зма и увеличава съпроти
вителните му сили, а ви
тамините от групата Р и- 
мат капилярозащитно де
йствие.

Червените пиперки са и 
ЦЕНЕН ИЗТОЧНИК 

НА МИНЕРАЛНИ ВЕ
ЩЕСТВА И ПРЕДИ

всичко на соли и манган. 
В тях има и малки коли
чества желязо. Освен това 
са богати и на допълните 
лни хранителни съставки 
с активно биологично дей
ствие като арамотеш със
тавки, органични кисели
ни, ферменти и други- 

Всички тези хранителни 
съставки преминават в со
ка от червени пиперки 
който всъщност съдържа 
почти най-важните от тях 
Ето защо той има не са- 

цепни хранителни свой 
ства, но и голяма лекарст
вен

СЪВЕТИ НА СПЕЦИАЛИСТА

ЧЕРВЕНИТЕ ПИПЕРКИ
. трддицяоянойпгас»сгеи|^ЯАн^

ЩАТА ТРАПЕЗА 
ЛЕКАРСТВО Тази организация е обезпечила и семе 

изкуствени треви от 16 000 кг. и това количест 
во е достатъчно за заселване на 400 ха площи. 
Цената за килограм е 50 динара. В организа- 

действителната цена (тревата 
е смесена) е 150 динара и че сегашната цена 
компенсират те.

на
да попълнятдостатъчни

денонощната нужда на 
здрав възрастен човек от 
витамин с. 20 г пиперки 
задоволяват нуждите от 
витамини от групата 
едно денонощие, а те уп
лътняват кръвоносните съ 
дове и по-специално капи
лярите и препятствупат 
кръвоизливите. Едва 15-31) 
г са необходими, за да за 
поводят за същото време 
нуждите от каротин и ви
тамин А. Тези витамини 
са главните лечебни фак 
топи на червените пипер- 
Г Р Витамин А има епи- 
телозащитно действие и 
възстановяват регенера
цията на лигавите ципи. 
Витамин С подтиква оки
слителните и възстанови.

на-Червените пиперки 
е са еднас доматите 

от основните хранибиохимичен 
много ценен

ред
цията казват, че

богатимат
състав и са 
хранителен продукт, 
гати са на захари 
но гликоза, фруктма 
захароза. За хРап®” 0
мат значение и пектин 
вите вещества, в мх, кои
то достигат Д° 13 ме.от сухото вещество на ме 

у на плода.
извънреД-

Р заБо-
глав

Миналата година в рамките на селскосто 
ланския проект .уМорава II1' на територията на 
Сурдулипхка община са построени три мини 
овцеферми с около 900 овце и 35 кравеферми 
с над 175 крави. В течение на тази годица, ка
кто е запланувано на частния сектор трябва 
да се организират 20 мини овцеферми и 30 кра 
веферми. Досега са договорени, както ни осве 
доми Миладин йовановнч, ръководител на 
„Морава II”, в рамките на животновъдството, 
построяване на три овцеферми, и то в Ново сс 

Божица и Горин Топли дол, с- м-

сестата част 
Пиперките са

БОГАТИ НА ВИТАМИНИ.
Съдържат големи коли 

чсстеа каротин илипрови 
тамин А, както и витамин 
С и витамини от 
Р. Изчислено е, че с 
40 г червени пиперки

моки. ' мощ.
кът^ГЖен6ГпиСп°е 
РКИ

в
ло,
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отзивиКОМИТЕТ НА СКС В БОСИЛЕ-ОБЩИНСКИЯТ
ГРАД ПОЛЕЗНА КНИГА, НО..За равноправието на 

езика и писмото
националния дух"! И това е много 

казано: до 19 век повече може 
да се говори за „славянско-християн
ски дух"! (Трябвало е да се споменат 
покрай другото, и по-малко известните 
манастири и манастирчета). В същия от 
дел се говори и за откриването на пър
вото училище (1869 год- — времена тур 
ското робство!), а никъде не се спомена 
ва тогавашна Турция и т. н. Данните 
за „първия влак" са също конфузни 
Основно е. че Берлинският конгрес 1878) 
налага на тогавашните княжества Сър
бия и България (без Тракия) в най-къс 
срок да построят ж. п. линии, които 
да се свържат взаимно и с турските 
железници. България строи линията 
Цариброд-София-Вакарел. Първият влак 
Цариброд-София тръгва на 5 юли 1888 
год. Този смесен влак се движел във 

четвъртък и събота и обратно 
същите дни. Първият 

пък международни влак пристигал в 
София (значи и минал през Цариброд) 

12 август 1888 година. ,.там прено- 
продължил за Плов

(Минографи|а — Скупштина општине 
Димитровград, штампа „Графика" Пи
рот 1982)

на
силно

Начинанието на Общинската скуп
щина — Димитровград да издаде кни
га, която ще съдържа основни данни 
за Димитровградско (история, геогра
фия, календар на важни събития, ра
ботническо движение, самоуправление, 
народно стопанство, учебно дело, кул
тура. туризъм и др.) — заслужава по
хвала. Издадената книга ше бъде от 
полза за евентуалните читатели (граж- 

политически

език. Също такаватски
материалите за всички за 
седания се пишат на сър
бохърватски език.

Във връзка с това, а 
въз основа на заключени
ята на 39-то заседание на 
МОК на СКС в Лесковац, 
Общинският комитет на 
СКС задължи комисията 
по информиране към ОК 
на СКС да изготви обстоен

На заседание, състояло 
се тези дии. Общинският 

на СКС в Боси- 
обсъди Информа-

комитет 
леград
ция за задачите на Съюза 
на комунистите за осъще
ствяване равноправие на 
езика и писмото на наро
да и народностите в Юж- 
номоравски регион.

Обща е констатацията 
че в Босилеградска общи
на не се провежда докрай 
Законът за равноправие
то на езика и писмото на 
народите и народностите 
в СФРЮ. Почти всички 
административни докумен 
ти се водят на сърбохър-

самоуправители,дани.
дейци, профеоионалци, ученици и сту
денти, културни и научни работници: 
делови хора. туристи и други.) От спо
менатата книга всеки читател може да 
узнае за началото на учебното дело в 
Димитровградско, за развойния път на 
всички предприятия, за 
изводство на „Гумара", „Сточар , „Ци 
ле" и за много други факти от цело
купния живот в общината. Редакцион- 

(Б. Борисов, М- Каладжий- 
ски. К. Трайков, С. Димитров и Ц 
Еленков) е вложила завиден ТРУД да ни 
представи много факти за Д 
градско. Книжката е издадена на лук
созна хартия, изпъстрена е с фотогра
фии. схеми , статистически 
сведения. С други думи. налице е ори
гинална книга, първа от такъв вид, ко
ято безсъмнено ще бъде търсена. Неве
роятно е, обаче че такава публикация, 
която претендира да бъде точен осве- 
домител, не е подписана от отговорен 
редактор, от лице-издател, нито пък 
от коректор или езиков редактор!?

анализ на състоянието и 
да предложи конкретни 
насоки за по-нататъшно 
действуване на комунис
тите в тази област.

вторник, 
се връшал презсегашното про-

на
щувал и утреден 
див".М. Я пата колегия

През 1888 г. в Цариброд е основа 
читалище (в скоби трябва да 

„библиотека", а не обратно, както на
мираме в книгата).

имигров- стоино
:
ОТ РЕПЕРТОАРА НА КИНОТО В БОСИЛЕ 

ГРАД
и други Година 1912 не е само година на 

„водопровода", но и година на Балкан
ската война, на обща борба срещу тур 
ците; тогава през Цариброд минава 
сръбска войска за Одрин, българите и 
сърбите са съюзници. В Цариброд то
гава е бил пленически лагер за турски 
войници. Не е добре формулирано и 
изречението за строежа на казармите 
(1889), „които са опожарени през 1941 
година". Историята на „гимназията" 
трябва да се започне от годините пре
ди Първата световна война.

В отдела за „работническото дви
жение" има изречения, които не са яс
ни които променят смисъла на даден 
факт. Неприемливо е твърдението (с. 10) 
„че в Цариброд е организиран 
лът на Коминтерн"!? Градът е могъл 
да бъде само един от пунктовете на 
този канал. Каналът не е служел „са
мо за връзки между КПЮ и БКП" (не 
БКП, а БРП(к)!). Няма спомен в този 
отдел за още някои комунисти, септем 
врийци, испански бойци и други дей
ци от периода между двете войни. 'Гря 
бвало е да се отбележи периодът на 
диктатурата на крал Александър.

Филми през седмицата
Полезна книга. но-., в нея има ре

дица пропуски, слаби места, неточни 
данни и езикови небрежности. Датръг 
нем от заглавието: монография! Само 
това пише на външната корица! С дру
ги думи казано — ..научно изследва- 

" Не пише за какво или върху как
во. Като се изхожда от съдържанието 
на книгата такова заглавие (непълно 
незавършено!) е — пресилено. Трябва
ло е да се намери по-скромна дума: ал
манах. справочник, информация, бро
шура, сборник. На външната корица 
се намира и гербът на общината, а ни
къде в книгата за него дума не става. 
Кога е приет, какво означават символи 
те му? На шеста страница е представе
на някаква малка стилизирана карта 
на Общината, която е нечетлива, къде- 
то селата само са загатнати с точки 
където има и елементи на стопанско- 
туристическа карта, но и те не са яс
ни. Тази „карта" не дава положението 
на Общината в рамките на СР Сърбия 
нито в СФРЮ. Посоките — западно и 
източно от Димитровград — твърде 
превзето са означени като »2. ЕУНОРА« 
И »В1Л2К1 15ТОК-.

не

кана-

НВртЙК^!
Кадър от филма „Орловото крило"

Любителите на филма в Босилеград, през 
следващата седмицата ще имат възможност 
да гледат три филма с различна тематика и 
сюжет: кавбойски, исторически и любовен.

Ето имената им и време-го на кинопред- 
ставленията:

— В ПЕТЪК НА 16 АПРИЛ: „Орловото 
крило” — английски, кавбойски цветен филм. 
В главните роли: Мартин Шин, Херви Кейтел 
и Сейм Вотерсън.

— ВЪВ ВТОРНИК 20 АПРИЛ, „Беи Хур" 
— американски исторически филм. В главни 
роли: Чартон Хестън, и Джек Хокенс. Същият 
11 пъти досега е награден с най-голямото фил 
мово признание „Оскар”.

При представянето на средствата 
за масово информиране — нито едно 
издание („Братство", „Другарче", ..Мо
ст") не е спо.менато с точното си и пъл 
но заглавие! Пак там срещаме, че Ра
дио Ниш „всекидневно предава на май
чин език", а ТВ журнал „на български 
език"?! Хайде сега, някой, който не 
знае тая работа, да разбере кой какво 
прави и на какъв език! За съжаление 
е. че книгоиздателската дейност на 
..Братство" хич не се споменава, ня
ма дума за художествената литерату
ра на българската народност. (Писате
лите. за успокоение, трябва да знаят, 
че не се споменават — в отдела „кул
тура" -— ни, художниците, ни музикан
тите). Магистри (к. и.) и доктори на 
науките се сместват в една, а на едини
чните занаятчии е посветена отделна алинея!!

В историческата бележка за Дими
тровград (с. 7) има повърхностни за
ключения и двусмислени формулиров
ки ( за ..Княжеството на цар Лазар"?!), 
липсват сведения за „виа милитарис" 
няма основни сведения за средновеко
вието ( за братята Деяновичи, да ре
чем!), за възраждането ( в друг отдел 
се споменава първото у-ще през тур
ско робство!), малко са фактите за по- 
новата история- Неточно е твърдение
то, че Цариброд минал към Кралство
то на СХС според Версайлския договор. 
Това е станало чрез Ньойския договор 
(27. 11 1919 г.). сключен между страни
те победителки (Кралство на СХС. Гър 
ция и Румъния) и победената Бълга
рия, според който Царибродско и Ьо- 
силеградско минават към Кралството 
на СХС (някои части към — Румъния, 
някои към Гърция). България признава 
Кралството СХС, обвързва се да плаща 
репарации за военни щети и да нама
ли рязко военните си сили. В същия 
отдел заключетелните пасажи е тряб
вало по-точно да бъдат формулирани: 
след април 1941 година България, като 
съюзник на нацистка Германия върши 
окупация на части от Югославия (Сър
бия — Понишавие и южно Поморавие; 
Македония) и в рамките на тия дейст
вия и Цариброд е под окупация.

— ЧЕТВЪРТЪК, 22 АПРИЛ, „АБЦ, ОТ ЛЮ 
БОВТА ДО СЕКСА” — датски любовен филм. За много учебници на български 

език (преведени и оригинални) няма 
нито дума в книгата (в отделите „кул
тура . „просвета"). За селата от Общи
ната също дума няма. Поне да е да
ден един списък, поне да са означени 
на споменатата вече „карта"!

Фотографиите в книгата (жалко за 
луксозната хартия!) в повечето случаи 
не са успешни: нито от техническа, ни 
то от

Ето в кратки черти съдържанието на
първия:

Действието на филма се случва на инди 
анска територия през 1840 година. Група инди
анци внезапно излизат от дивите каньони и 
нападат двама белокожи ловеца. Борбата е 
кратка. Единият ловец загива, а другият Пайк 
успява да избяга. Индианокият вожд търсей 
ки Пайка заробва една белокожа девойка. На 
това индианският мускетар не престава да 
търси и гони противника си. Най-после, след 
по-дълга време се срещат, където настава бор 
ба на живот и смърт-

композиционна гледна точка 
Как може един каньон на Ерма да бъ
де представен по хоризонтална линия 
(вж. с. 36)? Повечето от снимките са 
безлюдни (Граничен прелез, новата ав
тогара, сградите на „Циле". . Свобода" 
жилишен блок „Солидарност”). Леген
дите под снимките са небрежни -и на 
места неточни.

За съжаление е, че такава книга 
не е дадена двуезично (на български 11 
сърбохърватски)
Френски или

В отдела за „важните исторически 
години и моменти" (с, 8), когато 
вори за Погановския манастир, 
те, че той „все до 19 век" (каква стро
га граница?) играе роля в

се го- 
се че- и е едно резюме на 

английски.М. я.
„опазването Д-р Марин Младенов
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понл Д™Д^"ЖШ",,Н'Т'' от РОЖДЕНИЕТО Весна изпълни всички 

критерии
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ФЕРИАЛЦИ ОРГАНИЗИ 
РАХА ПОХОД

I

Викторина „Титовата епоха"
По слепите 

на „Момчил 

войвода“

По повод 90-годишнина
та от рождението 
сип Броз Тито

Младежи и девойки от ор
ганизациите на сдружени- 
ятруд и числящи се към 
Югославската народна армия.

Организатор на викто
рината е Общинската кон 
ференция на Съюза на со
циалистическата 
в Димитровград.

на Ио- 
в начало- 

на май в Димитровг- 
рад ще се проведе викто
рина на тема ..Титовата 
епоха .

Във

С всестранната си активност в младежката 
организация, Весна Несторова от Ниш спече
ли доверието на избирателите в своята местна 
общност. Наскоро я очаква още едно призна
ние: нейната първична организация на ССМ я 
предлага за член на СЮК.

то

викторината
участвуват учениците от 

училище „Мо- 
ша Пияде" и Образовател 
ния Център „й. Б. Тито",

ще
Третите по ред делегат

ски избори бяха твърде ус 
пешни и в местната общ
ност „Радко Павлович” в 
Ниш, където живеят дос
та нашенци, родом от Бо
жица, Топли дол и други 
места. Един от членовете 
на делегацията, която из
лъчва делегати в самоуп- 
равителните общности на 
интересите в нестопански 
те дейности е и Весна Не 
стерова, двадесетгодишна 
геоложка.

Това са първите „твои" 
избори. И веднага получи 
признание...

— Точно така. Избира
нето ми за член на една 
от делегациите в моята 
местна общност е истинс
ко признание. Аз считам, 
че го заслужих и това при 
знание ми доставя голяма 
радост.

И членовете на нейната 
първична младежка орга
низация оцениха, че Вес
на заслужава да бъде 
член на делегацията. За- 
щото тя е един от най-ак 
тивните членове на орга
низацията, добър е орга
низатор на различни ак
ции, навреме и резултат
но изпълнява всички кон
кретни задачи, които й се 
дават. С една дума, тя из
пълнява всички изборни 
критерии.

— Според мен, казва 
Весна, предаността на ка 
ндидата към нашето соци 
алистическо самоуправле 
ние и политиката на Съю 
за на югославските кому
нисти трябва да бъде ос
новен критерий за изби
ране в делегациите, деле
гатските скупщини, орга
ни и тела. Разбира се, пре 
даност, засвидетелствува- 
на с дела, а не само с ду
ми.

младежосновното

А. 'Ташков
В събота и неделя над 

40 членове на дружество
то на фериалците от Ди
митровград организираха 
поход по следите на ца- 
рибродския 
ки отряд „Момчил войво
да", който в последните 
години на Народоосвобо- 
дителната борба воюва в 
състава на Осма сръбска 
дивизия.

Следейки победоносния 
път на партизаните от 
своя край, димитровград
ските фериалци посетиха 
Шумарице в Крагуевац, 
Топола, Шид, река Босут, 
й Босанска Рача. На тези 
места бяха изнесени спо
мени за сраженията, в ко
ито Титовите партизани 
извоюваха големи победи 
срещу фашисткия враг.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД В ЮНА

0ТПУС1АТ1 11(5 СТИаЕНЛЯИ партизанс-

От Титовия фонд в Югославската народ
на армия, който е основан през 1978 година, 
досега са отпуснати 1165 стипендии: 22 на мла 
ди работници, 653 на ученици и 506 на студен 
ти. Досега школуването си завършиха 331 сти
пендианти.

На заседание на Скупщината на Титовия 
фонд в ЮНА е изтъкнато, че занапред трябва 
да се подобрява работата на органите на фон
да и да се увеличава числото на стипендиан
тите от редовете на младите работници. Взе
то е решение в идущата учебна година да бъ
дат отпуснати 30 стипендии на млади работни 
ци, 120 на студенти и 200 на ученици.

Весна Несторова

леност на младежта и же 
ните в делегатските скуп
щини. Какво е твоето мие 
ние по този въпрос?

— Аз — както и мнози 
на мои другари и другар- 

считам, че този 
стремеж е основателен. В 
настоящите избори поло
жението се поправи до 
известна степен, но проб
лемът не се решава само 
с това. Сега е твърде важ 
но да се окаже помощ на 
делегатите от редовете на 
младежта за успешна из
пълняване на делегатска
та функция. В това неза
менима е ролята на Съю
за на комунистите, както 
и на синдиката, ССТН и 
Съюза на бойците. От ДРУ 
га страна, в делегатските 
скупщини трябва да се во 
ди сметка младите деле
гати да не бъдат изтлас- 
нати на заден план.

Весна Несторова е мо
миче както и останалите 
нейни връстнички. 
разходките, забавата, ком
паниите... Неен хоби е да 
разхубавява къщата: дър
жи безупречна чистота и 
хармоничен вътрешен ред. 
А в часовете на отдих 
другарува с китарата.

Д. Михайлов

ки

(Е. Ч.)
А. Т.

СРЕЩИ С ВЕТЕРАНИ НА БРИГАДИРСКОТО ДЕЛО

Хубав е бригадирският живот
роежа на железопътната 
линия от Белград, за Зе- 
мун. Случваше се' да над
хвърлим нормата и с 150- 
200 на сто!

— Бяхме настанени в 
Бежания край Белград, ра 
ботехме при трудни усло- 

но младежкия ен
тусиазъм ни носеше и пре 
одолявахме всички труд
ности с успех...

Когато ое завърнахме 
145-те бригадири в Димит 
ровград, на гарата ни ча
каше много народ и ду
ховия оркестър- Завърнах
ме се радостни и горди, 
че сме достойно и честно 

трудов 
— спо

С Ценко Симеонов, дълго 
на обмегодишен служащ 

мнно бюро на граничния 
прелаз Градини край Ди 
митровград, а от неотда
вна пенсионер, сподели-

бригадирския 
Именно, 

Ценко Симеонов на два 
пъти е бил бригадир.

хме за 
му живот. Обичавия

__ За пръв път ходих
на бригада през 1948 
дина — спомня си Симео
нов- Бях в състава на Ца- 
рибродска бригада, набро
яваща 50-60 души. 
техме па жилищен строеж
^ру^бяха бригадирс
ките дни тогава — НР°Д^ 

Ц. Симеонов. Нямах 
техника, ня- 

махме условия-

че те отишли толкова да
И с техниката,

го-
В предизборната дейно

ст твърде актуален беше 
въпросът за по-голяма чие

Ценко Сименов: ..Работе 
ръце и сърце''-

Упоритостта и трудолю
бието, с което се проявил 
Ценко Симеонов през 
1948 година „го препоръ
чали” — за нова трудова 
акция.— През 1949 година ме
озределиха за комендант 
на Седма царибродска тру 
дова бригада — казва Си
меонов. Това беше голямо 
признание, но и голяма от 
говорност за мене. Но за, 
това пък се отчетохме до
стойно — ка3021 Симео- — Наша бригада три 

беше провъзгласена 
за ударна!

Тогава работехме

ПРЕЗ НАСТЪПВАЩОТО БРИГАДИРСКО ЛЯ.изпълнили един 
дълг към родината, 
дели Симеонов.

Попитахме го как пре
карва пеноиоиерскиге си 
дни.

— Постоянно 
„движение”, дето се каз
ва. Или ще съм в овощ
ната градина, или отивам 

родното си село Трънс- 
ки Одоровци при родите
лите си... Отивам често и 
в Звонска баня, където съм 

вила. С една

хме с ТО

Съюзна трудова 
акция в Божица

жава 
ме днешната

съм в

През настъпващото бригадирско лято шест 
бригади на Съюзната трудова акция ще за
лесят ерозивни терени и голини на територия
та на с. Божица. През течение на трите акциа- 
шки месеци бригадирите ще залесят 1000 ха 
площи с ооем вида фиданки.

Същевременно бригадирите ще се грижат 
фиданки, залесени през миналата година. 

По този начин ще бъдат подменени и уредени 
фиданки на площи от 1100 ха.

и слече
всичко друго...

— Тогава се 
всичко да се Работи с ръ 
пе тл сърце. И мога ДЛ Н че ние бригадирите 
от ' царибродска бригада 
ие се изложих^, дВинаги

яи бе

вналагаше

си построил 
дума, винаги се намирам 
на работа. Така оползот
ворявам свободното си 
време — казва Цонко Си
меонов.

жл
и за

бяхме между 
бригади..- Бригадата 
ше провъзгласена за УДаР
на. — спомня си днес Пе 
ко Симеонов-

нов.
пъти ВБ.

М. А.на ст- I
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но ми казаха, че учителката не е 
тук, отишла някъде-

— Беше преди няколко дни на 
гости при роднини, но се варна. 
Сутринта ме повика да отидем в 
училището.

Нима не е измислила всичко 
онова за бягството Мира. Може 
би и Мира си е в селото, Излра- 

писмото. а сетне е изник
нало нешо и не са заминали.

училищни*
двор. Учителката излезна да ги 
посрещне. След като се поздрави
ха на Драган му стана, ясно, че 
Мира е лъгала. Почусгвува това 
по държанието й- Беше неестест
вено любезна, но и твърде неспо- 

_ _ „,.т- койна. Действуваше някак неси-
го КГсГа кКГ°сНи помисли й так ДаиКрГ^нГе ^ к^а^иТг^Ме^
^рГвМ0^аДаш"аме| Др^ан че^е има възможност да пътува всичко. Мира^знае Неговото

присетигнахаГ°вВОРгрвдаНеучителката Предайте писмото в поща- «а запазИ “е- не успява'
отиде направо при художника, а та. по-нататъшни «и ■

8^Г5.. = ?"-• " “с ™ " г {« Бмиожво? т„ иЛг„,
ма безцелно се скита по улиди- ддли сА ЮБЯГДЛИ7 оГзаТ^си добави Драган) вси за да се запюк <жя тг^таи.

Мира разбра, че искат да я тувайт^ония които^Т^оше Тук! който стои на писмото на Мира.
ликвидират. Ако не отиде, ще я Писмото сега беше в ръцете туваите о Дали я е върнал някои? Въпроси
убият. Отби се в книжарницата на Драган, но безброй дилеми Може би Милош има право. безчет Драган си спомни за думи
да си купи плик и марка. Ще об- оставаха. Най-важната беше: как- — Шефе. аз утре рано отивам те да ’мИра: Никой не смее да
ясни всичко на Драган... ва е била причината за решение- до селото. Да разбера дали се зн че сме избягали". Дали още

Учителката остана дълго вре- то на Мира — дали да се склони зиае за бягството им. Ще контро- т0гава са имали намерение да се
ме при художника. Когато се на- от майка си, страх че нещо може лирам и със Стеван- върнат назад. Няколко дни е от
мериха на улицата, забеляза, че е да й се случи и на нея. или пък Шефът извика двйма опера- съствувала от селото, а това не 
неспокойна, но се опита да скрие писмото беше написала за да оп- тивни работници и им даде на- предизвиква почти никакво съм- 
товаотМира. Заминаваме нощес, равдае бягството си. пътствия как художникът и него Нение- Тя е ходила по задача на
Никому нишо не смееш да ка- Драгон осъждаше и себе си. вите връЗКи да бъдат подведени художника и се е върнала... Да, 
жеш за това. На училищния прие Защо не беше по-упорит в разго- под наблюдение. сега е намерена възловата точка
лужник аз ше кажа, че отивам ворите с нея? Той не предполага-_в целия случай! Поне за това шо
при роднини. Инак почти през ше, че тя знае толкова неша, ни- уцитЕЛКА СИ БЕШЕ В СЕЛО- се касае до връзката през грани-
цялото лято никъде не ходих. Ли то пък че беше готова да се зани- то цата. Художникът за кратко вре-
кажи на майка си, че няколко мава с такива неша. Очевидно той---------------------------------------------— ме остана без редовна връзка' с
дни ше останеш в града. Или имаше за нея доста идеализира- Ппаган вече разузнавателния център. Първопък и кажи. че отиваме заедно на представа: за малко, непълно- *-ано сутринта ураган вече кадът беше разкрит. Но това
при мои роднини. Селото се нами зрело момиче. Сега се увери, че беше в ситото Срещна “«колци- не ш уплаши зашото той беше
ра под планината и се страхувам Мира съвсем не е наивна. А мо- на познати, селяни но за Оягст само посредственик дори не по.
да отида сама. же би и да. Наивно е обещала на вото никои нишо не му каза. ЛЛт знаваше ни селянина който му

— Не. аз ще й кажа, че ще учителката че ще тръгне с нея. къл‘ 'кжГна идваше за сврака. Сетне избяга
Сетне не можеше да се избави! ““к0 ко“т°„„м го сР*а“о“ Димитър, емигрантът Михайлов 

Вечерта, при шефа. изникна- ^л°™даи^ь™инякъд^Г коня му, беше донесъл код за „Голуб" но
докато остане в селото. и причината да се установи трай-на връзка. През това време се

(24)
■■-л ■ ■ _____ ________ тила е

ДАЛИ ИЗБЯГАХА? Пристигнаха в

ше.за майор

те...

бягаме. Тя не ше има нищо про
тив. Ще си мълчи.

Когато пристигнаха в селото ха някои нови моменти, 
се договориха щом падне мрак 
Мира да дойде в училището. Да знаеш дали тези девойки са из- 
си понесе само най-необходими бягали — с упрек говореше ше- 
вещи. На Мира беше ясно, че учи фът. 
телката е получила някакво за
дължение от художника.

Ти фактически оше не
— Да отидем до училището. 

Там има сено. останало е от из
купуването и ще го нахраня- Аз

стигна и до стълкновение с дивер 
сантите 
при

на граничната
Дърбеш. Вероятно са били на

— Писмото беше датирано от и тИ за това вРеме ше изпием по среща с художника! Тогава не ус 
нещо преди три дни. Сигурно са избя- ка<Ъе при учителката — с поде- пяха, но сега наново

мех каза Миша. да установят връзка.
без Димитър.

застава

настояваха 
Този пъ,ткоето я е уплашило, но не може- гади, макар че наистина не му бе

ше да я попита за какво се касае. ше известно. За тяхното бягство 
оше никой не беше съобщил.

— Ако са избягали

При учителката? Насмалко не 
попита: нима тя оше не е избягала

нещата през границата!? Исках да се отбия следващия брои: „ИСКРЕНО-Щом си отиде в къщи, напи
са писмо. Но как да изпрати? Из 
лезе на пътя и се зарадва когато могат да се усложнят. Там няма в училището — отвърна Драган — СТ — ЗА ИСКРЕНОСТ!")

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ПО КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАД

Изграждане на междуселскн и иахлеяснн пътища
Освен това, със средства 

на СОИ по комунална де 
йност и доброволен труд 
на населението, през из
теклата година е завърше 
но изграждането на мос
та в село Рибарци, постро 
ени са мостове в Мусул и 
Д. Ръжана, асфалтирана е 
улицата и уредено място 
то на зеления пазар в Бо 
силеград, изградени са 
няколко телефонни ли
нии и други комунално- 
битови обекти в града и 
местните общности.

И през настоящата 
дина, кажто ни осведоми 
ха в СОИ по комунална 
дейност се предвижда ин
тензивна дейност. Спо
ред програмата за работа 
тази година трябва да се 
Изградят няколко махлен
ски пътища. Предвижда 
се да се прокара махлен 
ски път в село Дукат,

към махала Коничка 
ка, в село Горна Любата 
към махала Колчина га- 
рина, в Г. Тлъмино 

към махала Баратарци, в 
с. Зли дол към 
Стари Зли дол. Предви
жда се 
на пътя от Груинци до 
Милевци и Пътя от Бис
тър до Доганица край ре 
ката.

годината трябва да се про 
карат телефонни 
до селата Доганица, Бре 
стница и Зли дол, и да се 
довършат линиите към 
Паралово и Голеш. В рам 
ките на дейността на та 
зи общност се предвижда 
и разрешаване на най-при 
оритетните 
връзка с
и канализационна мрежа 
в града.

ре-
Със сдружени средства на местните общно 

сти и доброволния труд на населението, Само- 
управителната общност на интересите за мес
тни и некатегоризирани пътища, през настоя
щата година е запланувала да изгради или раз 
шири над 50 км, междуселски и махленски 
тища.

линии

махала

пъ- доизграждането

задачи във
водопроводната

ят от Бранковци до Зли 
дол в дължина от 5 км. и 
пътят от Бистър до Назъ 
рица в дължина от 10 км. 
Също така, през 1981 годи 
на, тази общност със 
сдружени средства на ме 
стните общности и доб
роволния труд на населе 
нието е работено и върху 
разширяването на вече 
съществуващите махлен
ски пътища в местните об 
щности: Горна Лисина, Ри 
бирци, Брестница, Парало 
во и други села, в които 
се провежда и акцията 
по електрификация.

През последните някол
ко години Самоуправите 
лната общност на инте
ресите за местни и нека 
тегоризирани пътища в 
Босилеградска община ог 
белязва значителни ре
зултати. Особено интен
зивна дейност разгърна 
в изграждането на нови 
и разширяване на вече 6ь 
ществуващи междуселс
ки и махленски пътища.

В плана за тази година 
на СОИ по За успешна реализира

не на тази 
СОИ

комунална де 
йност се предвижда и раз 
ширяване и поправяне на 
пътищата в селата, в кои 
то се провежда 
по електрификация.

Покрай това, в зависи
мост от средствата, 
настоящата година 
ва да започне

програма в 
по комунална дей

ност считат, че са необхо 
дими съвместни 
на СОИ 
йност

го-
акцията усилия 

комунална де 
общно

по
и местните 

сти, защото средствата от 
7 072 406

през 
тряб 

изгражда 
нето на мост в село Гор 
но Тлъмино. и Горна Лю 
бата (към махала Лавра)

динара, с които 
разполага същата няма да 
бъдат достатъчни за реа
лизиране на този амбицио 
зен план.

През изтеклата година е 
доизграден пътят от Долна 
Ръжана до Горна Ръжана 
в дължина от 10 км,, път

Запланувани са и дру
ги акции: в течение на М. Я-
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Шизичеека култура,'^(О/рТ/ ИЗ МИНАЛОТО НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
КРАЙ

Турските източници за 

височките села
НА СРЕЩАТА „АСЕН БАЛКАНСКИ” — „ТУРИСТ” (НИШКА БАНЯ):

Ппющаха голове в Димитровград
ПОБЕ„Л „Л ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ С «„ „да

Каменов. На 5:1 
К. Кръстев в 88 м. и окон 
чателния резултат пости 
гна К. Тодоров в 90 мину

Според урските източ едно с ДОЛНИ КРИВО- 
ници височките села (Се- ДОЛ се намира в Горно- 
нокос, Каменица, Брайков височката котловина, 
ци, Изатовци. Болев дол, През 1447—1449 година 
Горни и Долни Криводол турските извори бележат 
и Вълковия) са планин- село Криводол, но не оп
еки села, чието съществу редслят за. кой Криводол 
ване е ивестно още пре- става дума. Селото имало 
ди 500 години. Преброява 33 домакинства с четири 
нето е направено към оре вдовици и доход от 1705 
дата на XV век, Което акчи, а принадлежало на 
свидетелствува, че повече турчина Али Сераскеру 
то селища са били извест По-късно през 1606 година 
ни и по-рано. с. Горни Криводол е запи

БОЛЕВ ДОЛ е разполо- сано като Горне Криве- 
жено на северната ивица дол. По средата на XVI 
на Височката котловина, век турските извори беле 
Че се касае за старо се- жат село Криводол бмз- 
лище идваме до заклюе- юрг, което може да се 
ние от турски запис, спо вземе, че се касае за 
ред който са евидентира-- Долни Криводол. Селото 
ни спахилъците в тозира тогава имало 33 домакин- 
йон през 1447 и 1489 го- ства, трима неоженени 
дина. Селото е записано мъже, четири вдовици и 
като Белав дол в нахия принадлежало на Сегбан 
„Висок” и принадлежало Юсуф, управител на Ви
на големия спахилък на сок. Названието най-веро 
турчина Али Шарабдара. ятно е свързано с приро- 
Селото' тогава имало 12 догеографското му место 
домакинства с доход ог положение: село, което е 

акчи. По-късно — 
през 1576 година селото е 
записано като Балев дол лина. 
и принадлежало към Пи-
ротския кадилък. Името * в турските архиви 

1447—1449
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рво. Съдия на срещата: Любиша Йелинич от
Алексинац Стрелци за „А. Балкански”- Д Ка-
ксеоНв°ВвВ5Г К к* ЗДРаВК° « 51 И.' АКле

минтггр Г д- Кръ’стев в 88 и р. Тодоров в 90 
минута. С. Анджелкович автогол в 52 м Жъл 
ти картони: Здравко Христов и Д. Каменов от 
отоора на „А. Балкански”.

покачи

та.

Обща оценка е, че това 
бе мач за истинско удовол 
ствие. Домакините още 
веднаж потвърдиха, че 
са добре подготвени през 
пролетта и че поражение
то от ,,Свърлиг” е случай 
но и нещастно.

В следващия кръг на 18 
април футболистите на, 
„А. Балкански” заминават 
в Долевац, където ще се 
срещнат с домашния от
бор „Рътань”. От тази сре 
ща димитровградчани оча 
кват да донесат поне ед
на точка

В Димитровград 
тоя твърде интересен* мач

След товасе със- последваха 
две неизползвани дуспи. 

в рамките на първенство- Най-напред удара на К 
то в междурегионалната Кръстев спря вратарят на 
лига — група Север. Про Гостуващия отбор, а след 
тивникът на „А. Балкан- това гостенинът М. • Маря 
ски бе последният от- нович улучи напречната 
бор на табелата „Турист” греда. През 
от Нишка баня- Отборът пет минути ,,А. Балканс-
на„ »»ТУРИСТ е един от ки” отбеляза още три го- 
наи-успешните отбори в „ л
последната част на пър- 85' м„ ко^о пос^шща д. 
венството. В четири кръ- .и ‘“и* м-
га спечели 6 точки — 2

последните

Димитър Ставров

точки повече отколкото в 
целия есенен полусезон. 
Оттук с основание се 
страхуваха от изхода на 
този мач.

През първите тридесет 
минути на играта отбори
те бяха равноправни с вза 
имни нападения срещу 
вратата. Едва в 28 м. Д. 
Каменов след едно подава 
не от К. Кръстев затресе 
мрежата на противнико
вия отбор. На 2:0 покачи 
Здравко Христов след из 
пълнен ъглов удар от стра 
на на К. Кръстев. В 52 м. 
гостите намалиха резулта 
та 2:1 след несполучлива 
намеса на вратаря С. Ан
джелкович. Веднага в сле 
дващото нападение М. 
Алексов покачи на 3:1.

380 заселено в някакъв дол, 
относно криволичеща до-

ИЗАТОВЦИ е записано
1. Яма
2. Хайдук Велко
3. Озрен
4. Бродоремонт
5. Раднички
6. А. БАЛКАНСКИ
7. Свърлиг
8. Рудар
9. Единство

10. Р. Глава
11. Лужница
12. Рътань
13. 12 фебруар
14. Турист

през
година под се

гашното му име и е има 
лр 27 домакинства, три 
вдовици и общ доход от 
1933 акчи. През 
.1577 година турците го 
бележат като Изотофча, 
което принадлежало към 

Селото

18 410 4 35:19 24 
43:23 23 
39:22 23 
28:11 22 
33:18 22 
33:20 21 
26:24 21 
29:31 17 
30:31 15 
16:29 14
20:35 14 
16:29 11 
15:39 11
19:51 10

на селото произтича ос 
„дол” или „долина” и ли
чното име на някой си 
Боле, Болеслав, Болислав.

БРАЙКОВЦИ е разполо
жено на левия бряг на 
р. Височица в подножие
то . на Видлич планина.
Турските извори го беле- Пиротска нахия. 
жат през 1447 година, ка
то село със 17 домакин
ства спахилъка на Али 
Шарабдара. Записано е ка 
то Братовци, а по-късно 
през XVI век като 
кофче в нахията на Кю- 
чук планина/ По това вре 
1246 акчи. През 1576 
на е записано като Брай 
кофче и в него живели 

по-заможни семей-

18 10 3 5
518 9 4

817 6 3
10 2 718 1576—

9 3 618
5 518 8

818 7 3
5 5 8 се споменава и -по трети 

път през 1606 година ка
то Изатофче, в което 12 
домакинства били освобо

18
6 718 5

918 5 4
17 4
18 5
18 3

3 10 дени от плащане на да- 
Брай- нък. Името на селото ве

роятно е свързано с лич
но име от румънски про- 

годи изход Исадора, Исидор, 
или пък от туленото име 
Изап, Изза, което означа
ва величие или слава. 

КАМЕНИЦА е забележе

1 12
4 11

Победи на 

пионерите и 

юношите

НОВИНИ ОТ СПОРТА две
ства, които имали по-голе 
ми стада овце. Най-веро- НР в турските архиви ка- 
ятно името му е свърза- то по-малък спахилък през 
но с думата „братя” (на 1447 година и зиамет на 
шопски: „брайа”. Допус- спахията Али Шарабдара 
ка се и възможността П° това време селото е 

наброявало 30 домакинст
ва и имало доход от 1960 
акчи. През 1606 година Ка 
меница е записана като 
Камениче. Названието на

1982В Димитровград от 26 до 30 март 
година в ООСТ ,,Димитровград” се състои тур 
нир по футбол на малки врата по трудовите 
единици. пръв да се е заселил в се 

лото някой си Брайко.
ВЪЛКОВИЯ е селище 

от сбит планински тип.
Намира се в подножието 
па Видлич в т.н. ,,Горен 
Висок”. Селото се среща 
през XV и XVI век в три 
туроки извора. За пръв път 
е записано по време на пре 
брояването на 
през 1,447 година и тогава 
принадлежало към Зне- 
полската нахия. Селото е на зиамета на Али Шара- 
записано под днешното брадара. По това време 
му име Вълковия и по то- имало 28 домакинства с 
ва време е имало 23 до- една вдовица и доход от 
макинства, една вдовица 1416 акчи. През 1576 го- 
и доход от 1521 акчи. 11о- дина селото имало седем 
късиО селото е записано християнски и едно тур- 
при определяне на такана ско джелепешко домакин 
речения джелепешки да* ство (домакинство с пове 
пък през 1576 година под че от 25 овце). Като сели- 
името Вуковие, а през /де към Пиротска нахия 
1606 г. селото принадлежа се споменава и през 1606 
ло* към Пиротска нахия. година. Името му произ- 
Името на селото най-веро- тича от двете думи сено 

и кос (итба), относно се- 
вълци ло, където се коси доста 

сено.

паТурнирът е организиран в рамките 
подготовката за работническо-спортните игри 

общината. От общо седем от- 
тис-на равнището в .

бора най-успешни бяха работниците спор
селото е свързано с .„ка- 
мен”, относно , .каменисто 
място”.Тази седмица продъл

жи първенството в Меж- 
дуобщииската лига за пи 
опери и юноши. Във вто 
рия кръг пионерите 
,,А. Балкански” на турни 
ра в Пирот (домакин на 
който е „Прогрес”) побе 
диха отбора 
от Бабушница с .4:0. Чети 
риге гола отбеляза Петър 
йованович.

СЕНОКОС е сгьснатосе 
лище, разположено в Ста- 

нахиите ра планина. Първите све
ните е през 1447 година. 
Селото е било в състава

сто.
Накрая на турнира са предадени подход 

я„,и признания — грамоти и признания. На 
о?бораР— победител бе връчена преходна купа. на

*
„Лужница"ШАХМАТ

п тпотио кръг на Купата на маршал Тито 
В третия Р яиищповгМ загубиха от от

шахматистите от Ди«^ тРва „„„итровградс- 
^и?е шахматисти неелавно се простиха от по
нататъшните състезания.

Резулататите:
Александър Батаняц 0*1 

Петър Гигов - Станкович 0:1
Младен Алексов __воанислав Алексич 0:1
Миленко Дробняи д р Радипоевич 0:1 
Ангел Соколов - Андрия д, С,

Въп втория кръг на съ 
щата лига юношите на 
„А. Балкански” на свой 
терен победиха отбора на 
„Раднички И” с 2:1. .Два
та гола постигна Зоран
Христов.

Първенството продължа ■ и която
ятно ндва от местността, 

завивали
(„вълко” — „вия”). 

ГОРНИ КРИВОДОЛ за-
ва идущата неделя. Кирил Тодоровд. с.
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АНЕНДОТИИНТЕРЕСНИ СЛУЧКИ В НАШИТЕ КРАИЩА

Орел однел самар Пет условия
житото. Със се-се меле 

бе си носела плетиво, да 
се занимава по път, а ком 

й правило домаш- 
Унесена в ръ-

До преди няколко десе
тилетия в нашите краища, 

точно в Босилеградоко, 
много орли. Пра- 

по големите

Журналист попитал изве- 
пиянист Артур Рубинотля 

щайн:по паиияимало ното куче. 
коделието, селянката не 

много сметка за 
си. По ед-

вели гнезда 
скали под планинските въ 
рхове, а плена 
намирали 
бройните стада овце и ко- 

Случвало се от орли- 
пострада и някое 

ждребе или

_ Маестро, какво е необ
ходимо за да се стане ви 
ртуоз?водела

„•компаньона" 
но време край нея профу 

голям сив орел и не
надейно грабнал кучето. 
Докато тя Да предприеме 
някаква мерка, орелът се 
намерил на отсрещния ба
ир, където убил жертвата

си често
и сред много-

— Необходими са пет ус 
— отвърнал Рубинща 

мечта,
чая яовияйн. Това са: талант, 

енергия. решимост >и — твъ 
рде богата жена.

зи.
те да 
незащитено 
теле ако имало нещастие 

роди на пасбище 
стокарят да бъде пе

то да се 
то, а 
внимателен-

Старите хора от Долна 
Любата разказват, че ед- 

пролет от преди пет- 
шест десетилетия се пом
ии по прекалено 
число орли, които напра
вили големи щети на селя 
ните. Така например, в 
пазвите на Гложка плани 
на тези хищници убили 
едно ю«е, като го прину
дили да скокне 
висока стана, 
та борба, която предвари
телно се водела, 
изкопали очите на юнето

Преди некою вечер шракну телевизорат да ви 
дим кво ново има по белият овет и онай що ора 
ти по тел еиизиюту каже ..сьгл че видите кво че 
биде у 23 век". На мене оийедиуш мавд да ми 
ое опийе, а и бабата ошколи очи. Куле да ис- 
пущимо това, кига сваки пут кажемо е що не 
стане баща ми да види овай убав живот, а съга 
нийе да не гледамо шо че биде Слеш тон века. 
Море, кво ти спийене — каже бабата — че гле 
дамо и това чудо та тамън йутре да не станемо.

Гледамо и кво ли не видимо. Я и ведайем 
и не веруйем. ама .бабата саюве се наемете. Ле
ле Магачо, ацно йе що че си умремо у ова“ век 
да не гледамо тикве страобитнине. Иедва »у ос- 
лободи, кажем това йе кико на вилм, и тик не 
знаю кикво че биде кига мину три века1, но са
мо джабе плаше напхщат.

си.

Един селянин отишел на 
оран. Край нивата се раз
положило -и неговото ста
до кози. Към обед се око- 
зила една от козите и сто 
панинът сложил ярето под 
конски самар, като му на
правил уютно легло от се
но. Орлите непрекъснато 

над баира. В 
един момент ярето се опи- 

да се ,,поразходи" и 
щом подало главичка е- 
дин от орлите връхлетял 
със светкавична скорост 
Орелът обаче не улучил 
ярето, а грабнал самара и 
го оставил на съседния 
баир. Така орачът бил при 
нуден да изпрегне волове
те за да донесе самара.

Записал: К. Георгиев

па Молнар, унгарс- 
попитал един

ференц 
ни писател, 
свой приятел-

—’ Каиво ти каза лекарят?

голямо

— С тази болест ще жи 
вея сто години! — отвърн
ал попитаният.
— Тогава внимавай да не 

те излени! — 
писателят.

се виели
от една 

В жестока- тало
& препоръчал

орлите му

Легомо и я сам засънувал ко не дай боже, 
умрел сам, па сам се дигал у 22 век. Идем по 
нашите околийе и гледам све ново и убаво, тик 
вая чуда и на вилмат не мога. да видим. Чове
ците си иду нв расодйе по небесата, а са ни 
рдботе железни човеци с моаак на струю.

7 Ето един пример, който 
за нахал 

на многобройната№ свидетелствува 
ството
орловска сурия. Една се
лянка тръгнала във воде
ница за да провери как

У Димитровград само йодно позна домът 
за старците. Он си стои йюш неиатгравен, ама 
изгледа нема ни да буде завършен, новите чо

вече су при край да кайду лек против ста
ростгу. Бъш ми беше мерак 
оправили водоводат, нели нас ни мупе изедоше
без воду при водовюд, а онм шндраците не мог 
ли да му найду лек па си измислили вешачку

рутат кръз жд-

ЧЕТИРИ СТИХА ЗА ЕДНО СЕЛОведи
да видим кико1 су Срещнали се виц с бра

да и виц без брада. Ви
цът без брада казал уни
ло:

воду. Йош едну работу позна —
оставили да показуйх на младата поко- 

йе живеял првобитният човек.
— Блазе ти, че имаш 

брадата. Сега вие сте на 
мода.

■релото 
ления кико НА ГЕОГРАФСКИТЕ КАРТИ: ПРЕЗ НЕЯ 

МАГИСТРАЛЕН ПЪТ МИНАВА?!
Е „ГОЛЕМА РЕКА" ГРАФИТ СЕ ЧЕРНЕЕ... 
НО ВСИЧКО В ПЛАНОВЕТЕ ОСТАВА.

_______ к. г.____

*Видо млого убаве работе и не мога да се 
карадуйем. Кига стиго

оди умору, та иедва се увлеко V управление 
то. Питам юнога що седи там од куде йе» а он 
■каже од Лмюину. А реко си, щом йе оди Лиш- 
цу све йе „убаво", тш си руководеше иош У двае 
сти век.

у Босилеград бео кап- В пощата:

— Имате ли марки от 
10 динара?

сал

— Да.

чАМцгъсс/ — А колко струва една?Народни мъдрости *
8Ц — Не отричай, с очите 

си видях, че целуваш но
вата прислужница!

— Извинявай, скъпа, но 
аз мислех, че това е ми
налогодишната!

* Обещал панък кожух, но обещанието не топли.

* Цената на нещата узнаваш когато ги загубиш.

* Победата над слабия е все едно поражение.

МС тик НА ВЪЛГА,- 
СПАТА НАРОДНОСТ ■ 

СОТ ЮГОСЛАВИЯ
мат ааг*а

ЗаработнаУрмчи тчткмм

Днраетав
■ гяавам п «тгмарм 

радакт.р
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