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С указ на президента, 
ма СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 14 февру

ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

ИДРООНОСТв Сфр ЮГОСЛАВИЯ *

година XXII * БРОЙ 1057 4 Н МАИ 1982 Г. ЦЕНА 4 ДИН.

ПО ПОВОД „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ’’

Димитровград посреща 

свидни гости
„Майс- 

след
Тазгодишните 

ки срещи”, в които 
две десетилетия 
ще запулсират 
на учениците от 
и народностите в СР Сър: 
бия. Димитровград, 
град—домакин е готов ши

ро ще разлее неувяхваща
та песен за едно братско 
сърце,' минало през мно
го изпитания и оцеляло в 

народа борбата за по-светло бъде

отново
сърцата

ще.
като Народите и народности 

те, дошли на тазгодишни 
те „Майски срещи” Дими 
тровград посреща с едно- 
единствено желание: брат 
ската обич да създава 
плодове, които ще дават

рот<о да разтвори двери 
за братската обич. 
тов е да посрещне пее^н 
та на албанеца, унгареца, 
румънеца, словака, руси
на, турчина, сърбина, бъл наслада за всеки отворил 
гарина, словенеца. Но вси сърцето си за тази обиЧ. 
чки, които идват тук еже Песента или танцът да бъ 
ГОДНО, за да разкрият кра де изблик на СЮ1ата

тата на бита си- . да тази народност, нейният 
изявят силата на своя твор ос ^ общоюгославска
™ аНТ" Д3 П°Ка‘ съкровищница. Оттук и жат, че няма по-силно в 1
живота от братската обич задължението за всички н и- и д им игров гр а дч ани

Димитровград разтвори бъдат домакини в правия 
сърце, така както преди смисъл на думата, 
две десетилетия в името тт - 
на една велика цел: „Оби 
чаме своето отечество 
неговите всички братски 
народи и народности” от 
кри пътя къ.м училищата, 
които на майчин език ис-

Никола Любичич 
Учредени скупщините на

Бранно Пешич Го-Бранислав Иконич 
СР Сърбия, САП Войводина и САП КосовоПРЕДСТОЯТ СЛОИ зшчи на

* За председател на Председателството на СР Сърбия избран Никола ЛЮБИЧИЧ, 
председател на Скупщината Бранко ПЕШИЧ, а за председател на Изпълнител
ния съвет инж. Брацислав ИКОНИЧ.

* как2иЙСеДаТеЛ На ПРадседателствого на САП Войводина е 
КЕКИЧ, за председател на Скупщината Джордже СТОЙШИЧ 
на Изпълнителния съвет — Живан МАРЕЛЯ,

*За пРеДСедател на Председателството на САП Косово е избран Коль ШИРОКА, 
за председател на Скупщината Илия ВАКИЧ, а

да

избран Данило 
и за председател и новеното „До-

" бре дошли” в същността 
ои има дълбок смисъл: до 
бре дошли са онези, кои
то носят любов и се стре 
мят да изградя- най-хуба 
вите мостове 
на братството и единство
то, на сплотеност и едино 
душие... Тези училища, ко 
ито започнаха Братското 
хоро, всъщност са вести
тели на братството и един 
ството, които в себе си но 
сят

председател на Изпълни-за
телия съвет Имер ПУЛЯ.

мостове
С бурии аплодисменти 

на 340 делегати на новия,
трети поред делегатски то положение на трудещи 
състав на Скупщината на те се хора. Ще трябва по- 
Социалистическа репуб- следователно да осъ/щест- 
лика Сърбия, за нов пред вяваме 
седател беше избран на 
заседание й от 5 май т-г...
Бранко Пешич известен 
обществено - политически братството и 
деец.

каха да кажат силата наПантович, Сипан Сахити 
Виобраи Станоевич, Драгу 
тин Тешич, Милибор Й0- 
ваиович и Вукосава Вуч- 
кович. Според своя пост. 
членове на Председателст 
вото на СР Сърбия са: 
Коль Широка, председател 
на Председателството па 
САП Косово и Данило Ке 
кич, председател ца Пред 
седателството наСАП Вой
водина, както и бъдещи
ят председател на ЦК на 
СКС. На първото си засе
дание новото Председа
телство избра за предсе
дател армейския генерал 
Никола Любичич, а за под 
председател Радовац Наш- 
таВич.

През настоящия деле
гатски състав СР Сърбия 
в Съвета на Републиките 
и покрайнините в Скушци 
.пата на СФР Югославия 
ще представят: д-р Тихо
мир Влашкалич, Душан 
Глигориевич, д-р Слобо 
дан Глигориевич, Мил овал 
Маркови ч, д-р Борислав 
Йович, Кръста Аврамович 
Родолюб Стаиич, Мирко 
Попович, Живко Мучалов 
Милибор йованович и Да 
ггуш Юри.

За нов председател на 
Изпъл1иител1пия съвет на 
Скупщината ща Сърбия е 
избран ииж. Братислав 
Иконич, а за подггредседа 
тели Миодраг Богдаиович 
Милош Милосавлевич и 
Светозар Риканович. За

(На 2-ра стр*)

ме делегатската система, 
материалното и социално- югославското единение. 

Такова единение, което в 
същността си 
задълбочаването на

продължи 
най-

светлите придобивки на 
Народоосвободителната 

война: братството и един
ството.

Другарят Тито,

равноправието 
между всички наши на
роди и народности и по- 
нататък да изграждаме 

единството

най-святото: когато 
се обича, обича със сър-

минава- 
йки през Димитровград, 
завеща на тоя град да из 
гражда мостове на братс
ка обич, дружба и прия
телство- С

це.
Димитровградчани 

' ят да ценят 
то им поднасят представи 
телите на многочисленни 
те народи и народности. 
Една песен, едно 
достатъчни сетне с 
да се припомня за тях. А 
именцО с песните и танци 
те си народите и народ- 
ностите през тези хубави 
майски дни ще изкажат, 
радостта си, че могат да 
се радват на 
лобода и

и задружността — подчер 
та между другото Бранко 
Пешич.

зна- 
всичко, кое-Като честити на делега 

тите за избирането му за 
председател, след даване
то на клетва, че честно
ще изпълнява доверената Сърбия са избрани 
му дължност, Бранко 11е- Петър Костич, инж. Ми- 
шич изтъкна, че е уверен лан Драгович, д-р Златия 
че всички те, с работата Джукич Велькович и Им-

ре Балитгг- Петнят под
председател ще бъде деле 
гиран от САП Косово и 
избран на следващата се-

За нови подпредседате
ли на Скупщината на СР 

инж.

отвореното си 
сърце Диънтровград 
думите и Днес на дело пре 
творява
братските народи 
Дпости да живеят 
мцогочлеино семейство. 

Димитровград

пое хоро са
дниооновнпя завет:

и наро
като

си, с примерното си зала
гане, ще оправдаят довери 
ето, което им дават труде 
яште се и гражданите на 
Социалистическа републи сия на Скупщината на СР 
ка Сърбия. Сърбия- ’

посреща 
свидни госхй. Еднаква е 
любовта му за 
ито са дошли тук, за да 
покажат своите постиже
ния в изявата на собстве 
пия бит... И

всички, ко истинска 
щастие. Оттук 

„ __ прекрасен
Девиз. „Обичаме отечест- 
вото свое и неговите бра 

пародц и народнос-

н изниква оня
— Пред Скупщината, ка На отделни сесии «а съ- 

кто и пред другите орга- ветите делегатите за пред 
ни и организации, стоят седател -па Съвета на сдру 
твърде крупни, сложни и жения труд 
отговорни задачи във вси избраха Драгослав Ни- 
чки области на живота и колич, както и ииж. Ми- 
труда. Постоянна задача лутии Милошевич за1 пред 
е да развиваме системата седател на Обществено- 
на социалистическото са- политическия съвет, а за 
моуправлеиие, да оемце- председател на Съвета па 
стеяваме политика па общините е избран Петър 
стройно и стабилно разви йованович, 
тие на общественО-икояо- За членове на 1редседа 
мическото развитие, да телството на и Ст.роия 
Създаваме условия за по- са избрани: Никола Люби 
пълно осъществяване на чич, Риста Йованович Иа- 
класовата и обществена- вле Къртинич, Велко ар 
та същина яа делегатска- кович, Стоян Милемкович 
та система, като укрепва- Олга Николич, Радоваи

песента, коя 
то ще прозвучи на естра
дата, ритъмът, в който 
бъде водено Братското

отно-во
Ст. Н.

Пъстро братско



НАС[ ПО СВЕТА И Н
СВЕТЪТ В ТИТОВА ЧЕСТ

СЪБИТИЯ В ЮЖНИЯ ЛТЛАНТИК

„Тито живее..."!

Нови НАЙРОБИ:' Тун се провеж
да специално заседание на 
Програмата на ООН за опа 
зване на жизнената среда, 
на поето участвуват деле
гации на 130 страни, меж
ду 'които и от Югославия- 
ВАРШАВА: В последните
вълнения в, Полша най-мно 
гобройни бяха младите хо-' 
ра. Отпорът на младите в 
полския , Сейм е протълку- 
ван като слабост в досе
гашната идейна и политмче 

ска работа на партията и 
обществените организации. 
БАГДАД — ТЕХЕРАН: През 
посвените няколко дни най- 
тежки боеве на ираксо- 
иранския фронт се водеха 
около Норамшар..
ТЕЛ АВИВ: Настоянията на 
Израел да „реши” палес- 
тинсния въпрос с военен 
натиск създаде психоза на 
очакване още една военна 
експлозия на Близния Из
ток.

ж По решение на Политбюро на ЦК на КПСС 
Министерството на връзките иа СССР издаде марка 

Йосип Броз. На площада в южната част 
на града, на границата да стара Москва с новите 
квартади, бе дадено име „Йосип Броз Гито . На по
добен иачщн Ще му отдаде признание и сибирСкшт 
град Омск, където Тито стъпи в редовете на ЬоЛ- 
шевишката партия (през 1917 г.). Един съветски 
кораб, който се строи в нашата страна също ще 
носи името на *видния борец на международното
комунистическо и работническо движение".

Марки с лика на Йосип Броз бяха печатани 
и в Швеция и Корейската НДР. По текст на извест- 

американски поет Волт Витмен, британският

с лика ца

стълкновения
Продължават военните 

стълкновения около Мал- 
винските острови между 
Великобритания и Аржен 
тина. Завчера великобри- 
тански военен параход е 
открил огън срещу 
«плавателен съд" * 
от островите. Както съоб 
щава Министерството . на 
отбраната в Лондон, не
далеч от този «съд" е ста 
нала силна експлозия- Не 
се посочва обаче национа 
лната принадлежност на 
този «плавателен съд"- 

От Аржентина присти
гат съобщения, че аржен 
тинската хунта е решдаа 
да бъде нападнат всеки ве 
ликобритански граждан
ски параход или самолето

носач в областта иа це
лия Южен Атлантик. Раз 
^пирявацето на военната 
зона се довежда въ,в връз 
ка с възможността от ско 
ротно великобритацско 
дебаркиране иа Малвин- 
ските острови.

Тези дни Маргарет 1а- 
чър заяви, че ще е иеобхо 
димо да мине известно 
време, за да могат да про 
дължат усилията на ООН 

. с цел да се намери мирно 
решение на възникналия 
спор между Великобрита
ния и Аржентина, като 
при това подчертава, че 
ще бъде ' необходимо Ар
жентина да се откаже от 
идеята да установи суве
ренитет над островите.

пия
композитор Малколм Вилиамсън компонира симфо. 
ния. Шведският поет Гест Видал посвети стихосбир. 
ка на Югославия и нейния починал пръв гражда
нин.един

недалеч * В Китай е запланувана поредица от четири 
книги, в които ще се поместват 110 трудове на 
другаря Тито, написани в периода от 1926 до 1979 
година. „Авенида марешал Тито" е авения в 13-ми- 
лиопния бразилиански град Сао Паоло, В град Ка- 
миопаса на площада с Титовото име е поставен и 
негов бюст*

Има ли някаква особена символичност в това 
име е дадено на малката планета „1937БРЮКСЕЛ: Белгия 

мерява да въведе официа
лна практика, според която - 

работйици,

възна- че неговото
ВД"? Безспорно, символичност има в „Погребната 
песен", автор на която е замбийският президент Ке- 
пет Каунда. Това са стихове за приятелството, чо
века и живота. Защото Тито -.. „живее, живее 
живее" ...

чуждестранни 
останали от по-дълго време 
ще бъдат принудени да 
напуснат страната.

По повод 90-годишнината от рождението на Йосип Броз ТитоПРОБЛЕМИ НА РАЗОРЪЖАВАНЕТО

Рвйгънови предложения ТИТоВбППттт дело 7Американският ИНИЦИАТОР НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРИДОБИВКИ НА НОВ-апрези
дент Роналд Рейгън предло 
жи на Съветския 
план на евентуални 
вори за 
ядреното оръжие. Прегово
рите би трябвало да започ
нат вече към нрая на юни.

лят с една трета целокуп 
ния брой »а ядрените бое- 

съюз ви глави, а след това по 
прего- същия начин да редуцират 

и всички свои интерконги- 
нентални проектили.

Тази програма, под наз
вание „СТАР” трябва да се 
замести някогашния дого
вор между двете велики си 
ли, известен като „САЛТ”

Факлоносец на братството н единствотонамаляване на
ТИТОВАТА борба 

националния 
на братството и

за решаване на шистката агресия и даде възможност 
за създаване на широк всенароден 
фронт. Още да 8 май 1942 година в 
своето Съобщение. като Върховен ко
мендант. другарят Тито посочва значе 
нието на братството и единството:

„Съществува само един път за вси 
чкинароди на Югославия, за всички 
сърби, хървати, черногорци, 
ци, мюсюлмани и т-н- — това е пътят 
на обща братска борба срещу окупатс 
ра и домашните изроди, пътят, по кой 
то върви нишата геройска партизан
ска доброволческа войска, пътят, на 
оороа за освобождение-"

Затова нашите

въпрос, за изковаване 
единството на нашите 

народи и народности, за осъществява
не на национална свобода, задружие и 
равенство, трайно са вградени в неру 
шимнте основи на нашата социалисти 
ческа самоуправителна общност, 
ва е един от най-важните стълбове, сп0 
ика на всички* наши народи и народно 
сти и днес, и в бъдеще.

Политиката на братство

Става дума за две кон
кретни предложения: две
те страни трябва да нама-

То-
македон-

и единство 
и на пълно равноправие, става един от 
изворите иа нашата сила- и залог на 
всички наши победи. Тито съзнава 
че оратството и единството не могат 
да се ооезпечат мито със суха партий 
на доктрина, нито със силата 
жавата. То може да бъде

(От 1-ва стр.)

членове на Изпълнител
ния съвет в Скупщината 
на СР Сърбия са избрани:
Петър Антониевич, д-р 
Миодраг Вищнич, Тима 
Върбашки, Бранко Гарда
“г Драгутин Марко- ли и комунална дей- 
вич, Слободан Миливое- НОст> Мария Тодо ДВИИЧ
вич, Милорад Маиович -. за трудоустрояване, Ми 
Драголюб Митич, д-р Ми- лом-ир Петрович — за об 
ленко Мойсилович, Фа- разование и физическа 
диль Мумида, Бранко Ра- култура, Божидар Манич 
дивоевич, Драган Чиро- — за култура, д-р Жарко 
вич, Милутин Цветксшич Папич — за наука и ин- 
и Милка Шчепанович форматика, д-р Воислав 
Членове на Съвета са и Мичович — за Информа- 
републиканските секрета . чии, д-р Никола Шуменко 
ри и председатели на ре- вич
публиканските комитети: и социална политика Дра 
Драголюб Чоеич, секретар гослав Новавдщч

Джордже Митич — 
общения и връзки, м-р Ци 
кола Станич — за селско 
стопанство, горско Дело и 
водостопанство, Лука Мач 
кич — за стокооборот 
услуги, Стеван йованович 
— за градоустройство, жи

за съ-

партизански отря
ди от самото начало носят на своите 

сам гЛ,7,г,ДиР Знамена изписан лозунга на братство- 
съзнателна насоченост ня топли » „? ТО " еДинството на народите на Югос- 
Югославия към единство и може лт И ПОД ™зи асзунг се борят с над
настане салто върху почвата на пъ5но Постан Сг‘ЛИ ~ б°РяТ Се 11 п°бежДават 
равноправие и чувството на всеки от ян т?я е Въпр°с: какво носи парти; 
делен народ, че е господар в собствГ т т В ТаЗИ ТРтана борба' как могат 
ния дом. Затова в Тцтовата кошгеп Да йЗДърж?1т гладни, голи и боси? 
ци2 ча национална ' политика в Югп т,,™ т0-,3,’1 отговори другарят
славия борбата за братството и един Топ к Мзй 1945.годяна в Загреб:
Ство-го на народите на Югослалл. „ -Това бе мисълта, че без братството
оорбата за тях„о пъл„о равноправие единството 
тика страни на една и съща поли-

Другарят Тито винаги упорито се 
бори както срещу тесногръдия нацио
нализъм и шовинизъм, така и ЦИ 
вел икодържавните

И-1'

няма щастие между на 
родите ма Югославия, няма щастие на 
целия Балкански полуостров. Лозунгът 
на братството и единството ни даде 
възможност. където и да минем да по 
лучим пълна подкрепа на нашия из
страдан и обеднен народ. Нашата вой 
ска. както-що израстда от народа, бе 
поддържана от народа."

Споминяйки си за тези трудни воен
ни дни по повод ЗО-годишнидата от 
пооедата над фашизма, другарят Титс 
не пропусна и пред ТВ-камерите да из 
тъкне:

срещу
„,г тенденции в тео-

И иа практика- Благодарение на такава теория и практика, югославска 
та социалистическа общност да ^арс
2оТо’ 5е СаЛ1° че запази и укрепи идря за братството и единството но м
^Гус^й“нЛъ Лр=
демократични отношения между наро

за здравеопазване

за
по правораздаване и общо инвалидни и въпроси на 
управление, Борйсав Ата- бойците, Миливой Драшко 
нацкович — 39 финанси вич председател на Реггуб 
и председателите на комй ликанския комитет по за
ветите: Милош Кръстич конодателство и д-р Жи- 
— за отношения с чужби- вана Олбина 
на, д-р Душан/йованович

ос
на,

..На нашето знаме от началото е би
ло написано: „Смърт на фашизма — 
свобода да народа!" и „Братство и 
единство . Масите това приемат, хора 
та да всички народи и народности и 
от всички вероизповедания. И това е 
един от основните стремежи — нався
къде да пропагандираме

— директор 
на Републиканския инсти- 

— за енргетика, промиш- тут за обществено плани- 
леност

- Правилната политика на ЮКП и не 
иния генерален секретар Йосип Броз 
Тихо по национални, въпрос е от т 
вънредно значение за съпротивата т 
нашите народи и народности с™ фа

и строителство ране.
тези идеи,

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО * 14 МАИ 1982



ДЕВЕТадЛкадгРЕ(?ОМИТЕТ НА СК В СЪРБИЯ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА I ЛЕСКОВАЦ

Самостоятелност УЧРЕДЕНА СКУПЩИНАТАв задружността председател на 06- 
конференниявна

щинската
Съюза на комунисти- 

Сурдулица.

ДЕНТРАЛНИЯТ КОМИ-
‘ стнтеНв гЪЮ? на комУни стнте в Сърбия прие на

заседанието си от 7 май 
политическия доклад за 
дейността на Централния 
комитет и Съюза на кому
нистите в Сърбия между 
Двата конгреса. Утвърде
на е ' проекторезолюцията 
и проекта на правилника 
за вътрешния ред за Де
ветия конгрес на СКС.

Върху

гргтагт ‘з
46 6 съществувал 

опортюнизъм при поява 
на солидарност с нараст
ващия национализъм”. 
Душан Чкребич поиска в 
проекта да се внесат Зак 
точенията на ЦК на СКС 
по проблемите на отноше 
нията в Републиката, тъй , 
като значението на Закл 
юченията е от голямо 
чение за понататъшната 
работа,

Риста

ти сметки" — подчерта 
Любисав Лилич — 
малка степен смисъл 
задружност и отговорност 
за цялостта. Поради това 
трябва да се каже, че съ 
ществуващата практика 
на слабо и бавно договар 
яне трябва по-бързо 
меним.

на
а в по- те в

за
В Лесковац на 6 май е 

учредена Междуобщин- 
ската регионална скуп
щина в третия 
ски състав.
те общини са дали по 6 р 
делегати — по 3 от сдру § 
женил труд и по 3 из ос | 
тацалите два съвета.

За нов председател на | 
Скупщината е избран Бра Ц 
нко ЦАКИЧ, досегашен 1 
секретар на самоуправи- § 
телната общност на инте- § 
реоите в Лесковац, а за 1 
подпредседател Костадин ш 
МОМЧИЛОВИЧ, донеотда

! !
делегат 

Тринадесет-
да

Според Куртеши Сали- 
. ху, необходимо 

разграничи какво нещо е 
задружност в Сърбия, а 
какво представляват само
стоятелните

е да се31 т
предложения 

текст на доклада забележ 
направи единствено 

Коча Иончич и то върху 
дяла, отнасящ се до меж 
дунационалните отноше
ния в Републиката. 
предложи да се изхвърли
терминът „неабланско
селение , тъй като бези- 
меното

11111ки
йованович 

рави забележка, 
тъкна, че в текста 
золюцияХа на 
общност
ответно, място и че не се 
говори нито на едно мяс- 
Т°за съдържанието им на 
работа, нито за по-н^татъ ‘ 
шното им развитие.

нап- 
като из- автономни 

покрайнини и какво те 
като субекти на Федераци 
ята трябва да изразяват 

Федерацията. Трябва 
по-обстойно да се разрабо 
ти текстът, 
чава
тези функции, защото по 
край конституционните, 

Досегашната практи- този въпрос може да има 
ка от действуването на и политически реперкусии 
делегатските скупщини и 
другите

на ре 
местната 

не е дадено съ-Той Б. ЦакичВЪВ

на който озна- 
осъЩествяване на )бщинската конферен 

ция на ССТН в Леско
вац. Понастоящем е 
делегат в 
нополитическия съ
вет; член на Между 
общинската и Репуб 
ликанската

Брацко Цакич е рс 
ден в Лесковац през 
1928 година. Завър
шил е Юридически 
факултет и Виеше 
училище за обще

ствено-политически 
науки. Член на СК 
е от 1948 година. До 
сега е бил секретар 
на ОК на СКС в Бе 
лановац, Турековац. 
Печецевац, Бресто- 
вац и Лесковац. От 
1967 до 1974 и от 
1976 до 1980 година 
е бил председател на

третиране на дру 
националисти не е 

емливо от
ги при

конституцион 
на гледна точка, както и 
да се подоори текстът, от 
насящ се до дейността на 
СК на Косово в борбата 
против

Не е достатъчно

Обществе

Както подчерта д-р Ти 
хомир Влашкалич, след
ващото заседание на ЦК 
на СКС, на което ще се 
приключи с разисквания
та във връзка със съста
ва на новия Централен ко 
митет и неговите органи, 
ще се проведе към среда 
та на месеца.

облици на дого
варяне, като се 
от ООСТ

започне 
в трудовата или 

сложната организация, до 
договарянето в Републи
ката и в Югославия, 
чи че в значителна' степен 
е изявен

конфе-
ССТН.

национализма".
— под
ла се ка 

же, че тази борба е била 
обременена от 
зъм, формализъм,

ренции на 
Удостоен е с Орденчерта Йончич —
на труда със сребъ
рен венец, Орден бра

со-
вербали-

непос- колективен его
изъм и „политика на чие тство и единство и 

Октомврийска награ 
да на Лесковац.

срещу които бяха и дражевести, 
ши. и окупатори. Нашата политика на 
оратство и

ят Тито още по-отблизои уста ОТ 8-ИЯ КОНГРЕС НА СКМ. Разясни свър
заността на братството и единството и 
самоуправлението.

„В социалистическите самоуправи 
отношения интересите ца ра

ботническата класа, която избори пози 
цията на властвуващата класа в нация 
та, стават интереси на нацията, а ин 
тересите на нацията стават

единство не е била някаква 
политическа игра, но защита на нарс 
да и неговото сплотяване в борбата сре 
щу окупатора и неговите помощници, а 
За ттОВ' по-добъв живот в бъдещето."

И по-късно, почти във всяка реч/ до 
клад или публично излизане, йосип 
Броз Тито като президент на Републи
ката и секретар На ЮКП (СюК) не пре 

възможността да напомни важ-.

Единно и последователно по 

Титовия път
тел ни

интереси
Новоизбраният Централен комитет на СКМ наб 

роява 105 членове
* За председател на ЦК на СКМ с едногодишен 
мандат избран КРЪСТЕ МАРКОВСКИ, а за секре
тар на Председателството на ЦК с двогодишен 
мандат, с възможността за преизбиране, МИЛАН 
ПАНЧЕВСКИ

*
пуска
ността на братството и единството за 
щастие и прогрес на цялата наша мне 
гоцационална обшчост. Така на 27 се 
птември 1946 година пред строителите 
на железопътна, линия каза:

„Братството и единството не се съ 
стоят у нас от различни лозунги, но се 
изявяват във всекидневния живот. То 
се изявява, ето тук. на тази железопът 
на линия, къде то строят младежи на 
всички наши народи- То се изявява на 
всяка крачка и във всяка друга феде
рална единица и то за нас е най-важ 
ното. Пазете братството и единството 
Не позволявайте някой, да вц_ го нару
ши. То ни коства скъпо и затова да не 
позволим дадените жертви да бъдат на 
празни. Да го пазим като зеница на 
окото си. То ни е необходимо не само 
днес но и тУРе. То ще бъде необходимо то на народите и народностите па

Югославия

Застъпване за единство щето на нашето общество 
па Съюза ца комунистите, е в зависимост от прино- 
работлическата класа и са на всеки негов член, 
народностите на Югосла- делегатите на конгреса — 
вня, решаване ца натрупа както се изтъква в писмо 
лите се обществе!ю-нконо то, изпратено до ЦК на 
мически проблеми на са- СЮК — изразиха готовно 

и стта на комунистите в ,та 
зи република да надделя
ват ефикасна всички труд 
ности и да осъществяват 
непоколебимо задачите на . 
нашата социалистическа 
революция, като последо-

моуправителии основи 
укрепване положението и 
престижа на Югославия - 
върху коренните принци
пи ма необвързаната поли 
тика — това бяха три до
минантни теми в работа-

Президентът Тито и на курсистите ца 
Политическата школа в Кумровец 
25 март 1977 заръча да пазят братство 
то и единството и развиват задружие

на

след десет години, то ще бъде не$>бхс 
димо с векове, докато съществуват на 
шите народи". на класата-. 1ова с и реална основа за

А след известно време, на 31 март по-нататъшното укрепване ца братство 
1949 г., другарят Тито приема една де то и единството. А братството и един- 
легация на Бриони и напомня: ството, изковано в Народоосвободитсл

„Не са важни нитр достатъчни самс пата война никога не, е моментален 
пътищата, но и целият живот, методи политически иск. То предполага и 
пропаганда трябва да бъдат такива, че представлява траен жизнен интерес 
та сплотяват народите... Вие видяхте на нашите народи и народности, ус- 
как ние последователно провеждаме ловно за обезпечаване па тяхната само 
принципа на ндциолнално равцопра битност и гаранция па тяхното свобод 
вие във всички краища на нашата стра но и всестранно развитие в югослав 

к които има национални малцин- ската социалистическа общност...1 
ства като например във Вой-водина И така от ден на ден, винаги кога 
кт м унгарци и цумъици, към шиптари то му се удава възможност, нашия 

Космег къ.м бълга обичаи председател и другар Иосип 
рито на българската* граница и тъй Броз Тито. ми напомняше да лазим и 
нататък и тъй нататък. Те имат свои развиваме братството <и единството 
училища свои гимназии, своя култу- като зеницата на окото си. Топа 
па На целокупни» техен културен жи остави в задължение, а ние обещахме 
вот който съхранява техните иацио- че верно и искрено ше следим пътя 
кални особености, ние открихме въз- които ци набеляза. 
можиост за пълен размах, разбира се 
с предпоставката те да ‘бъдат честни и 
вери и граждани на нашата социалисти 
ческа общност, на нова Югославия- 

В своя доклад пред. Десетия кон
грес на СЮК на 27 май 1974 г. другар

СКМ и СР Македония носят отговорността 
и имат конституционно задължение да се за- 
ке '.о еТ 33 връщане 11 зачитане правата „а масонското национално малцинство в Бълга
рия като съществен елемент за успешно и все- 
страино развитие на взаимоотношенията 
покупното сътрудничество; за признаване и 
осигуряване национални права на македонско- 
1о национално малцинство в Гърция 
представляло крупен принос 
Развитие на 
формално

и це-

което би 
за всестранното 

взаимоотношенията; и вместо 
и декларативно признаване иа ма

кедонското национално малцинство в Албания 
^„„Да....бъДе °®езпечеио съществено осъщест - 

‘ е ?а националните й права и свободно из- 
В~ На МаКеД°НсКаТа й йащю„алнаНсалю-

на.

те иа

ни
та на Осмтя конгрес на 
Съюза на комунистите в 
Македония, който се про 
веде ца 6, 7 и 8 май в1 Ско 
пйе.

Горди от

вателно крачат 
вня път.

Осмия конгрес на 
СКМ бяха приети Резолю
ция, изменения и допълне 
пия в Устава па СКМ 
тацалите конгресни доку
менти.

по Тцто-

Подготвил:
Д.Радовацовпч

В следващия брой: „ОСИОВОПОЛО 
ЖНИК НА НЕОБВЪРЗАНАТА ПОЛИ
ТИКА

резултатите в 
досегашното развитие 
единно , иозиаицс, че бъде

и оси е
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а предвидени са и екскур 
:ши. Целта на екскурзи
ите е запознаване

ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ Насрочени съборите със

. стопански и туристичес
ки обекти, културцоис- 
торически паметници, свъ 
рзаии с живота и делото 
на Тито и Димитров.

В областта на културно 
■ то сътрудничество са пре 

двидени представления на 
театри в трите града, ка-

ложба в Димитровград за ^™л^р™"С™е„и 
тров^Изложбата ще^бъдс дружества при местната 
-Р-а на 16 »ни“тб, И ЙЙГ"

изложби в областа на образова
по Ана иието, сътрудничество ще

осъществят Образовател
но-възпитателния център 
„й. Б. Тито" от Димитров 
град и съответни училища 
в Драгоман.

На спортното поле ще 
се организират срещи на 
отбори от трите общини 
по волейбол, шахмат и те-

Семинар за ръководствата
СКна * ИЗЛОЖБИ по ПОВОД годишнини 

ТЕ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Й. Б. ТИТО И ГЕОР 
ГИ ДИМИТРОВИзхождайки от програ

мата за идейно-политичес
ка и марксическа подго
товка ръководствата на 
първичните организации 
на Съюза на комунисти
те, утвърдена и приета от 
страна *на Комисията, за 
идейно-политическо раз
витие на Съюза на кому
нистите, към Председа
телството на ЦК на СКС, 
на 7 май тази година в 
Босилеград бе проведен ед 
нодневен семинар за псуГ- 
готовка ръководствата на 
първичните партийни ор
ганизации в общината. 
На семинара присъствува 
ха секретарите и членове
те на секретариатите на 
първичните партийни ор
ганизации и членовете на 
Политическия актив при 
ОК на СК в Босилеград.

На семинара бяха разра 
ботени темите: „Актуалци 
идейно-политически въп
роси за по-нататъшното 
засилване на водещата ро 
ля на СК и подготовка на 
първичните организации 
на. Съюза на комунисти
те”, и „Актуални въпроси 
и непосредствени задачи 
на СК във всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита”. Тези две те
ми обработиТрайко Стан- 
кович, съветник в Предсе 
дателството на МОК на 
СК в Лесковац. Темата 
„Актуални въпроси и не
посредствени задачи на 
Съюза на комунистите в 
по-нататъшното развитие 
на делегатската система", 
и темата: „Задачите на Съ 
юза на комунистите в 
Сърбия в осъществяване 
на Конституцията и по-на 
татъшно развитие и укреп 
ване единството и задруж 
ността в СР Сърбия” из
несе Александар Дима-

нич, директор на центъра
за идейно-политическо и 
марксическо оспособява- 
не на СК в Лесковац. Пе
тата тема: „Идейно-поли 
тически въпроси и задачи 
на СК в по-дататъшнато 
развитие на обществено- 
икономическата стабили
зация и политиката на 
средносрочното 
тие”, изнесе Сотир Соти

Представителите на ко
мисиите за гранично съ 
трудничество на Димит
ровградска община СФРЮ 
и общините Годеч и Дра
гоман от НР България и 
за гранични събори на об 
щииската скупщина в Дн 
митровград и Окръжния 
народен съвет в София, 
подписаха неотдавна в Ди 
митровград протокол за 
тазгодишното гранично 
сътрудничество и прото
кол за провеждане иа гра 
иичиите събори.

В областта иа гранич
ното сътрудничество най- 
голямо внимание заслу
жава приетата инициати
ва за организиране на из 
ложбц по повод 90-годиш 
вината от рождението на 
й. Б. Тито и 100-годишни 
мата от рождението на Ге 
орги Димитров. По по
вод 90 години от рожде 
ннето на другаря Тито 
Димитровградска общи
на ще организира излож 
ба в Драгоман, НРБ, за 
живота и делото му. Из
ложбата ще бъде тържест
вено открита на 25 май 
т.г. По повод 100 години 
от рождението на Г. Ди
митров, община Драго
ман ще организира из

двете
открити 
мица.
Многостради видове ца

сътрудничество
Тазгодишното 

но сътрудничество 
ду споменатите общини 
в СФРЮ и НРБ ще се раз
вива в още в следните вВДЮ 

сътрудничество на об 
ществено-политически ор тс да маса. 
гаиизации, в областта на • 
стопанството, образовани
его, културата, спорта ще ООС?

гюводТиационал1.ите пра- "БаЛКан'Б “ 
зиици на двете страни. рад и >>Б^^а1^Рист от 

В областта иа сътруд- Калотина НРБ, какт0 
обществе- и между тъкачния цех на 

„8 май" Димитровград и 
ВТФ „Балкан" от Драго
ман.

разви
гранич- 

меж-

не:

ничеството на 
но-политическите органи 
зации са предвидени сре 
щи на Общинския коми
тет на СКС Димитровград 
и Общинския комитет на 
БКП от Драгоман, а също 
така и представители на 
синдикалните и младеж
ки организации. При те
зи срещи ще се водят ра 
зговори за опита в работа 11 юли при с. Долни Кри 
та на организациите, ще водол, а третият на 26 се 
се организират посещения птември в Драгоман, 
на трудови организации,

Изглед от Босилеград
Тази година ще се орга 

низират и традиционните 
гранични събори като 
най-масов вид на сътруд 
ничество. Първият събор 
ще се състои на 20 юни в 
Димитровград, вторият на

ров, директор на отдела 
по стопански и финансо
ви въпроси при Общин
ската скупщина в Босиле 
град.

Посетителите на семи
нара с голямо внимание 
изслушаха темите, кои 
то ще им бъдат от голя
ма полза в работата зана
пред. Това още повече 
ако се има

А. Т.

предвид 
битката за по-нататъшно-

ОТ РАЗГОВОРА С ЖУРНАЛИСТИТЕ В РСВР НА СЪРБИЯ

Ефш<аш откриеш на вражеска групи и отделна цицато развитие и укрепване 
на самоуправлението и 
осъществяване на интере
сите на работническата 
класа която се води и 
печели в основните орга
низации на сдружения 
труд и местните общно
сти.

национални основи в ня
каква си „нова Югосла
вия”, начело на която 
стоят чуждестранни разуз 
навателни служби. Наче
ло им стои Александър 
Караджорджевич, който 
междувременно е научил 
сърбохърватски език и се
га излиза на събрания на 
емигранти. Създатели на 
тази организация са Алек- 
са Джилас и Михайло 
Михайлов — изтъкна меж 
ду другото Джорджевич.

Бранко Костич, подсек
ретар в РСВР запозна 
журналистите със състоя
нието на престъпната дей 
ност в СР Сърбия като из 
несе, че в 1981 година е 
имало общо 62 705 углав
ни дела. От това число 
половината са извършили 
неизвестни лица, от кои
то по-късно органите по 
сигурността са успели да 
разкрият 43,42 на сто. 
Миналата година са били 
подадени 42 заявления за 
политически углавни дея
ния, което е незначител
но в общия брой извърше 
ни углавни деяния. Регис
трирани са и 1095 враже
ски прояви. На пътищата 
в СР Сърбия са загубили 
животите си в злополуки 
1242 души, а 14 439 са' по
вредени. Инак в СР Сър
бия без покрайнините, не 
са забележени по-груби 
нарушения на реда и ми-

* В САП Косово разкрити 50 вражески 
групи и две вражески организации

В Социалистическа ре- намират и определен брой 
публика Сърбия положе- ръководни кадри на Слу- 
нието е стабилно, с из- жбата по сигурността от 
ключение на Косово. Оба Съюзния секретариат за 
че и там положението е вътрешни работи. Досега 
значително по-добро отми те са разкрили и осуете- 
налата година — заяви ни към 50 нелегални вра- 
между другото пред жур- жески групи и почти из- 
налистите в Републикан- цяло е премахната дей- 
ския секретариат за вътре ността на вражеските ор- 
шни работи в Сърбия по ганизации, които действу- 
повод Деня «а оигурност- ваха под названието „дви 
та 1’ “ай — подсекре- жение за национално ос- 
тарят в РСВР д-р Обрен вобождение да Косово” 
Джорджевич. Републи- и „група марксисти-лени 
канският секретариат, ка- нисти” на Косово, 
кто подчерта той, участву 
ва съе значителни сили в 
борбата против врага 
територията на САП Ко
сово, заедно със 
на народната милиция от 
всички републики и САП 
Войводина. В Косово се

М. Я.

ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ГЕРОИТЕ НА КИН-СТАН

С пиетет към падналите 

за свобода
'На 6-ти май т.г. на мест 

ността Бин-стан по повод 
38-годишнината от борбата 
на Църноок, пионерите от 
п од в едомств еното

тизани на Гретл македон
ска бригада, Бзоовски пар
тизански ото>;д и Трънски 
отряд — формиран в Цър- 
на трава от български пар
тизани, след тежки и оже
сточени сражения успяха 
да надделеят силите на фа 
шисткия враг и през нощ
та на 6 и 7 май Да направ
ят пробив. Тази завоювана 
победа на партизанските 
части е още по-значителна 
ако се има предвид, че в 
коварния си план фашисти
те срещу обнържените пар 
тизани са хвърлили три ди
визии, четири полна, някол 
ко ловни дружини, поли
ция, алтилерия, авиация и 
друго.

Да добавим, че ученици
те по повод тежката, но 
славна победа на партиза
ните организираха и спорт
ни състезания по футбол.

Всред екстремната 
грация се е появила 
група която действува под 
названието „нова демокра 
тична алтернатива". Тя се 
опитва да обедини 
ки емигрантски организг| 
ции върху та^а «ачерени

еми-
новаучили

ще в Придол Щърнощи- 
ца), група ученици от -ос
новните училища в Долна 
Любата, 'Бистър, Босиле 
град и Средношколския об 
разователен център, съвме
стно с делегацията на об
ществено -
организации начело . със 
СУБНОР от Босилеград по-

на

силите
всич-

политическите
НА ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО НА 16 МАЙ

четоха паметта и положиха 
свежи планински цветя на 
паметника на 
тук партизани в борбата 
срещу българската фашист 
ка войска и полиция- 

Участниците пред този, 
всред хилядните такива в 
страната, памедаж 
един път си пртомвиха та 
оня 6 май през 1944 годи 
на ногато в охранителна
та битка обнържените пар-

Срещи „Братство и единство“загиналите
На 16 май, в неделя, на Власида ще се 

състои /;.гчгицко.'щата среща на бивши партиза 
9.тареишини от запаса от Социалистическа 

СъРбия, Социалистическа република Македония и САП Косово, „а която 
реч ше произнесе Азем ВЛАСИ, председател на 
Понраининската конференция на ССТН.

Също така по време на срещата тие стане 
побратимяване на местни общности от Кумано 
во, Прищина и Сурдулииа. у ан0

още

В. Б.
ра.
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Пред конгресите на СК
РАЗГОВОР СЪС СТОЙНЕ 
НА ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС ИВАНОВ, ДЕЛЕГАТ 

НА СКС ДАНКА ГЕОРГИЕВ: НА 12 КОНГРЕС С МНЕНИЕТО НА БАЗАТА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ И ВЕ 

РНИ НА ТИТ0В0Т0 ДЕЛО Очакват се отговори 

на повече въпросиСтойне Иванов, началник на Секретарка 
та за вътрешни работи в Босилеград е Избра„ 
за делегат на Девет„я конгрес на Съюза »а 
комунистите в Сърбия. Споделите с „его по 
някои въпроси, които стоят пред СК днес

Данка Георгиев, 
нер — технолог понастоя
щем работник 
„Димитровград" в Дими
тровград е делегат за Два 
надесетия конгрес на СЮК 

1 Член е от 1968

тието на обществото ни ) 
предлагат широк избор 
на теМи за обсъждане 
Ако ми се окаже възмож- \ 
ност Да взема участие в 
дискусията най-иапред бих ? 
говорила за проблемите 
с които се срещат тру- | 
довпге организации в обе- | 
зпечавацето на суровини ! 
както на чуждестранния |

Iнижи-

говорност, и да продължа 
! ваме и по-нататък да

постигнато- 
РЪ|К0В0ДСТ-
естествено

ООСТV в

> д: -- до-| изграждаме 
то под Титово 

I НО. При това,
I още по-смело,
| досега, трябва да се 

рим против отрицателни- 
те явления, като

година и 
е активен обществено-по 
литически деец в органи- 

общината 
Сега е координатор на ра 
бота; а на първичните пар 
тпйни
ООСТ „Димитровград'' и 
член на ОК на СКС в Ци 
мигровград. Изборът и за 
делегат па цай-висшето 
сьбрание на югославските

Л| ОТКОЛКОТО
бо-

зацията и
непре

къснато изостряме лична
та и колективна отговор
ност.

Преди всичко

организации
така и на домашния пазар, 
както и за това че 
чувствува проблем с вал у 
тите у нас. Гсъщност, ечи 
т'1 \г че тези

в по-на-Ст. Иванов сетатъшното развитие на
.. самоуправителните

— Между съществените шенш — очаквам Деве- 
въдроси, на тсоито Деве- тият конгрес да даде нов 
тият конгрес трябва да тласък — казва Иванов, 
даде отговор според мене — Друг въпрос, на кой 
е въпроса за по-ускорено то трябва да се даде от- 
обществено - икономичес
ко развитие на изостана
лите краища, като при то 
ва се прилага още по-пъл- 
но Закона за сдружения 
труд, който предлага мно 
го възможности за по-ус- 
корен вървеж напред — 
казва Иванов.

Като се имат в предвид 
съществуващите

отно-
съществува- 

IIШ проблеми затрудняват 
у инак затрудненото сто 
написване в страната. __

Вие сшурло. очаквате 
както и цялото общество. 
Конгресът посочи от-

комунисти за нея пред
ставлява особено значе
ние.

— Това че ще бъда де
легат за мен значи наис
тина много. Това е голя
ма чест, а същевременно 
и голяма отговорност. Ща 
стлива съм, че ми се ока
за това доверие, но съм 
сигурна че ще го и оправ 
дая- И да кажа:. в себе 
си ще понеса 
на хиляди комунисти от 
общината — казва Геор
гиев.

говор — това е създаване 
то на още по-благоприят
ни условия, та работни- 
кът-самоуправител, 
телят на всички бл 
разполага с дохода. Защо- 

сега, все още има слу
чаи доходът да ре отчуж 
дава от работниците, без 
тяхно съгласие.

От конгреса
ти в някои области на ра- още по-силен 
звитието, Иванов

Д. Георгиев

особен интерес на СЮК. 
разбира се и на всички 

да получат субекти в страната, савъ-

създа говорите ца повечето .< ь- 
проси. Кои според Вас р.ъ 

трябва
ага, да

проси
от.вор: просите по всенародната 

отбрана и обществената 
самозащита и

— В ссчатання мометг 
мнението съществуват щтколко зч д 

чителни въщч си, на кои 
то конгресите трябва дз 
дал ат отговори. Считал: 
че преди всичко, трябва 

. да дадаг насоки за по-на- 
1 атъ! иното развитие 
делегатската

запазване
то на жизненото равнище 
на трудещите се и граж
даните. Считам, че Двана-

слабос- очаквам 
тласък на

споде укрепването и развитието 
на братството, единство- 

— Деветият конгрес ка то и задружността на на- 
то най-висш договор на шите братски народи и 
комунистите в Сърбия ще народности. Българската 
трябва да начертае нови народност в този смисъл, 
задачи и цели, които за- както и досега, ще бъде в 
напред трябва да се из- първите редици на борба- 
пълняват, за да можем в та за запазването на този 
още по-пълна степен да Титов завет

ля:
десетият конгрес на СЮК 

на както и Деветия конгрес 
система и на СКС отделно трябва да 

самоуправлението, за пре 
одоляване затварянето на 

матерна- стопанството

Ако вземете участие в 
разискването на Конгре
са, за какво би говорили?

Конгресните 
ли, казва тя, които пуб
лично се обсъждат в ор
ганизациите на СК и се
гашният момент в разви-

се заинтересуват за по-на-
татъшното укрепване на 
личната и колективна от
говорност — казва

в общин
ски, регионални и репуб
ликански граници, за по
нататъшното

изтъкна
претворим в живо дело между другото С. Иванов. 
Титовата инициатива за 
колективна работа и от-

деле-
укрепване гатът на димитровградски 

на задружността и нацио 
налцото равноправие. От

те комунисти.М. Янев
А. Т.

КОМУНИСТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН ПО ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА УСТАВА НА СЮК И СКС

ДА УНРЕПВА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ ЦЕНТРАЛИЗЪМ
тернатива, в която меж- по-широк простор за опор 

ДРУгого се изтъква: тюнизъм, пасивност и по 
„ ... Мандатът на предсс* добцц прояви, 
дателя на най-висшите оР Но « „
,-ани на СК в община^ гЛтГ.оп“ ™ “ 
покрайнината и републи- за ,Пзбнране „а пол т чес 
ката трае е«„а година, на ко-изпълнителните 
секретаря на техните по- нн Приета 
литическо - изпъдпителпи 
органи — две години

* Този основен принцип и занапред тряб
ва да бъде основа на вътрешнопартийния жи
вот и действуването на СЮК * Времетраене
то на мандата да се уреди единно във всички 

* Член на СК не може да се въздър- 
жи от гласуване. __________________

Членовете на СК в Ни
шки регион предлагат в 
Устава на СКС, в алинея 
първа на общите начала, 
след думите „Съюзът на 
комунистите в Сърбия е” 
Да се добави „единна", 
защото СКС е единна ре
волюционна организация-

устави

Проектопредложенията СЮК. Комунистите са па 
мнение, че този основен

орга- 
е алтернатива 

„Полптическо-изпъл- 
с 'дателните органи се изби 

възможност за преизбира- рат с тайно гласуване”.

тито

на измненията и допълне- 
нията в Устава на СЮК и принцип трябва още пове

че да укрепва.
та:

Устава на СКС предизви
каха голям интергс среп 
комунистите в Нишки ре-

Подкрепяйки тези мунистите, че времетрае
ОЮК

Н. Н.Общо е мнението нако
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА КОМУНИСТ

„„„ мнението на комугшетите в Нишк„ пс гнои, във всички уотяви т гк “ пншкц ре-

е олицетворение Па комунист ' 1,0 и днес 
за теоретична прсдвпдСпДил,^ВаШе сп°собността

то н*1 марксцчсската мисъл Вг т 
това може да се д* иъз
понятието ,визионер 
гаря 1 нто като

/гион.
документи, членовете на 
СК дадоха и редица пред- трябва да се уреди един- 
ложепия и сюгжестии за но, в Устава на СЮК, а 
подобрението им. Ндинст не това да се предостави 
вено изцяло са приети па СК в републиките и 
предложените изменения покрайнините. При това 
и допълнения, отнасящи ^ изхождаше от факта, 
се до по-нататъшната раз- че ПрИ|1щ,ИПите и стаиови- 
работка и осъществяван е 1
па демократичния центра ,дата На Титовата инициа 
лизъм като основен прии- тива трябва да се прила- 
цип на вътрешнопартий- гат еднакво навсякъде 
ния живот, организиране- Комунистите в региона се 

на определиха за втората ал

Членовете
в региона подкрепиха 
втората алтернатива, с ко 
ято не се дава възмож
ност на член ца СК да 
се въздържи от гласува
не. Откровено е посочва
но, че възможността за 
въздържане от гласуване 
отрицателно ще подей- 
стйува върху разграниче
нието в Съюза ца кому
нистите и ще създаде още

СКнането на мандата в

на

развитие-
основа на

схване пълното зцачсннс 
1 относно ролята на дру

на
то и действуването визнонер.
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Синдикатът да се занимава с 

проблемите в производствотопШИ ОЩЕ 14 РЕЙСА Тази година по повод Междуна
родния празник на труда ■ Първи 
май _ Йордан Алексов, работник 
в кожара „Браство” беше удостоен 
с високо признание — първомайска 
награда. По този повод беседвахме 
с него, като се интересувахме, кои 
проблеми го ангажират като работ- 

член на синдикалната органи-

сока би трябвало да се 
действува, а имат право 
ония, които твърдят, че 
вече няма да има „друм- 
ски войни" между отдел
ни автотранспортни орга
низации, каквито досега 
често имаше.

Общо 178 389 778 дина
ра ще изразходва съобщи 
телцата трудова организа 
иня „Ншн-експрес” за на- 
бацка на 84 автобуса, ко- 

ще й достави „11 ок- 
” от Скопие. Орга-

01
8
а
й

ИГО
томври
ните на самоуправление
то са взели решение 60 
на сто от тези средства 
да бъдат вложени за по
добрение 
м еждуградските 
градските 
40 на сто ще бъдат обез
печени чрез банкови кре
дити.

Още в началото на на
стоящия месец за град
ските съобщения трябва 
да пристигнат 8 нови рей
са на сглобяване „Саяос 
200”, а за приградскцте — 
9 „Саноса 115”, а още 5 
през щни и 4 през ок
томври, 
прес” ще получи 54 нови 
рейса от май до юли» от 
които 17 ще бъдат от най- 
нов тип — „Санос — 315”.

Съобщителните цехове 
на „Ниш-експрес” също 
така ще получат новй( рей 
сове: в Прокупие 5, в 
Алексинац 2 и по 1 в 
Княжевац и Димитров
град. Паралелно с получа 
ването на 84 нови рейсо
ве „Ниш-експрес” ще „от
числи” 62 стари рейса.

пик,
зация и член на Председателството 
иа ОЦцншския комитет на СКС в 
Дим итравград.

— Преди всйчко, искам да изтък
на, че наградата ми доставя голямо 
задоволство и радост- Още повече» 
защото съм предложен от своите ко- 

оиидикалн1о съб-

■ П
Я й
т I
I Иси а5§

й

ООСТ „ПРИГРАД” ИСКА 
САНАЦИЯна градските 

и при- 
съобщения, а Всички работници в 

ООСТ „Приград", а в то
ва начинание ги подкреп
ят и останалите основни 
организации на сдруже
ния труд в „Ниш-екс
прес”, на събрани11 иа тру 
цовите хора в навечерие
то на Първи май, са по
искали след като се на
прави обстеи анализ иа 
направените през изтекла
та година загуби, през 
1981 година, Общинската 
скупщина в Алексинац да 
погаси 5 168 503 динара за 
съобщителния цех.

И от Общинската скуп
щина в Димитровград е 
поискано 
2 191 409 динара, колкото 
е загубата на димитров
градския цех на „Ниш-ек
спрес” за изтеклата годи-

леш и другари на 
рание — изтъкна Алексов.

Дали според вас, синдикалната 
организация се занимава с иак-ст,- 
щеетвеиите въпроси, или още не.»

— Считам, че все оше не е на
мерила своето право място. Все още 
синдикалната организация се зани
мава с някои въпроси по снабдява
нето. което също не е за подценя
ване, вместо иа първо място да по
стави — създаването и разпределе
нието иа дохода и личните доходи. 
Считам, че оиндикалната организа
ция ще изпълнява най-пълно ролята 
си ако изпяло бъде погълната от 
производствените проблеми, възна
граждаваното, повишението на про
изводителността на ТРУДИ, жизнено
то равнище на трудещите, се. Тряб
ва да бъдем наясно: въпросите от 
стопанската стабилизация не можем 
да изпълняваме с думи и доклади, 
а с повече и по-качествено произ
водство.

Между другото, попитахме Алек-

20 иа сто и получа-около
8000 динара. Като работ-

та си с 
вам къ*м
иик-шлайфер, считам, че бих можал 
да осъществявам и повече.... Из
тъква й. Алексов.

За 8—9 години, колкото раооти 
в кожара „Братство” Йордан Алек- 

неквалифициран работник е ус- 
извърви пътя До квалифици

ран кожарски работник, ползващ се 
с реноме на добър работник-произ
водственик- Обаче и той, както всич
ки негови другари подчертава, че 
трябва да се претворява в живота 
заключението на Конгреса на само- 
управителите в Крагуевац по-добре 
да се възнаграждава производствени 
ят труд, загцото само. по такъв на- 

може да се дава тласък за по-

ООСТ „Ниш-екс-

сов 
пял да

погасида

на-
Парични помощи за по- 

гасване на загуби са пое
ли да обезпечат окупщи- 
ните, като са отказали да 
повишат цените на прево
за на пътници.

До тези загуби изобщо 
не би се стигнало ако те
зи общини .с години не 
са одобрявали тарифа за 
превоз на пътници значи
телно по-малка от остана
лите; общини и от цените 
в междуградските съобще 
ния. Това нещо потвърж
дава и примерът на Про
купие и Княжевац, чиито 
делегати са одобрявали це 
ните на превоза съгласно 
с цените, които са одо
брявали републиканските 
органи и не са допуска
ли, както общините Алек 
синац и Димитровград, до 
подаване на такъв иск да 
нзгекат повече от 6 месе

чни
вече и по-качествено производство-сов колко получава на месеца и до

волен ли е от заработеното.
— Аз редовно надхвърлям норма- М. А. — А. Т.ПРЕВОЗНИЦИТЕ В ЮЖ

НА СЪРБИЯ — СЪТРУД
НИЧЕСТВО ВМЕСТО 
„ДРУМСКА ВОЙНА” !ОБЗОР

СЪОБРАЗЯВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА СТОПАНИСВАНЕТОЗа пръв път в история
та на пътните съобщения 
по републиканско разпи
сание, са уточнени рела- 
циите и движението на 
рейсовете в Югоизточна 
Сърбия .АТП „Единство” 
от Враня, АТ Босилеград 
„Юг-експрес” от Леско- 
вац, АТ Пирот и „Ниш- 
експрес” са се договори
ли и изгладили всички 
спорни въпроси, което мо
же да се отчете като при
мес "за похвала.

Естествено, би биломно 
го рано това сътрудниче
ство да тълкуваме като 
начало на обединяване на 
превозните трудови орга
низации в тази част на 
Сърбия- Обаче в тази на-

Димитровгр адското от своя страна зле се отрази върху 
икономичността на стопанисване, 
намалена дори с 9,7 пункта.

Проследят ли се обаче останали
те показатели за димитровградското

стопанство 
само до известна степен може да 
бъде доволно от стопанските пока
затели за 1981 година., Въпреки че 
общият доход бележи увеличение 
от 65,6 на сто, следва да се конста- стопанство с основание може да се 

говори, че е проявило необходимо
то чувство на реализъм в стопанска
та дейност. Инвестиционното потреб 
ление е по-голямо с 41,4 на сто 
повече от 1980 година, но в струк
турата си то е доста благоприятно: 
капиталовложенията в промишлено
стта възлизат на 23,5 на сто, в сел
ското стопанство — 9,4, в туризма 
и гостилничарствою 23,4, в строи
телството — 5,0 на сто, или общо 
в стопанските дейности — 68,7 на 
сто. Инвестиционното потребление 
следователно е в унисон с общите 
стреме леи: повче да се влага в мо
дернизацията и в изграждането на 
мощности, които твърде бързо ще 
започнат да се отплащат.

Същото е и по, отношение на 
разширяването на материалните ос 
нови на труда, за което е отделно 
почти двойно повече по отношение 
на предишната (1980) година. За ре
зерви Стопанството е отделило по
вече средства за 38 на сто.

Налице е

тира, че цените на промишлената 
продукция са увеличени с 42 на 
сто,, цените на дребно с 46,4 на сто, 
което е оказало значително влияние 
върху покачването на общите ре
зултати на стопанската дейност.

Обнадеждаващо е, че в разпреде
лението на дохода за организациите 
на сдружения труд са отделни по
вече средства и от 64,4 през 1980 
са нарастнали на 65,2 нането. Това 
увеличение е резултат на намалява 
не средствата за обществените 
требности и останалите предназна
чения.

Без отлед на тези показатели ди
митровградското стопанство, стру
ва ни се, прояви и проявява все по- 
голяма гъвкавост по отношение ус
ловията на стопанисване. Известно 
е, че по-трудно се набавят суровини 
и възпроизводствени материали, осо
бено вносните, поради все погтруд- 
ното обезпечаване на валутни сред
ства. Затруднено е и осигуряването 
на оборотни средства. Неблагоприят 
но влияе и енергийната криза, а и 
потреблението търпи известни 
рекции, тъй като личните 
реално са намалени.

Безспорно, едно

ца. но навреме са повели 
сметка да не направят 
загуби.

М. Аранджелович ло-

АВТОМОБИЛИТЕ НА „ЗАСТАВА” ПО НОВИ ЦЕНИ

Продадени всички автбмо- 

бнлн „101"и„Юго-45"
стремежът при дими

тровградските стопански организа
ции, съобразявайки действителните 
си възможности и все повече ползу
вайки разполагаемите мощности, да 
създават повече и по-качествена про 
дукция, която ще намери място не 
само на домашните, но и на чужде
странните пазари.

На онези, които са вне
сли сумите за автомобили 
до 8 май, «.Застава" гаран 
тира стари цени, но — ва", 
производството и 
ред закъснява поради не
достиг на производствени 
материали.

От Ю май се прилагат 
нови цени за пътнически 
те автомобили на «Заста- 

освен за популярния 
„Фичо" и «Застава 850", 
които до края на месеца 
ще се продават по стари 
Цени.

ко-
доходи

такова положе
ние е предизвикало изразходваните 
средства да раснат по-ускорено 
Общия ДОХОД — 83,4 КЪМ 65,6 
сто, относно съ,с 17,8 пункта. Това

занап-
от
на

Ст. Н.
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I у ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ

■Номутптгуг
^АНН^С«ОЗА1Ц ЮГОСЛАВСКИТЕ КОдГ^ИСТИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

***
Брой «312 

Година XI. 
14 май 1982 

Белград

■

Който раздружава сдружения труд, 

той подрива самоуправлението
ялата наша система — както неот- че 
давна изтъкна д-р Душан Драгоса- 
е насочена към равноправието 

задружността на всички трудови 
граждани, независимо 
ка или покрайнина, 
живеят, независимо

и чрез сдружаване на труда и средствата то. В тях се говори в сегашните заключения
да засилва своята материална и обществе- на конгресите и конференциите на Съюза

към на мощ в момента изглежда като една от на комунистите, в споменатите Изходни
къле в кпо И наи*опасните актуални деформации на соци- основи на дългосрочната програма по ико-

к <кп& гтто гт „и У°ли_ алистическите самоуправителни отношения, номйческата стабилизация и в други доку-в кои град или село Почти на всички заседания на Съюза на
ция или народ принадлежат КВсичкиЯ т^" ком^нистите — и не само на тях — доми- „... Пътят, който води към изход от 
във всяка част на гопиалигтмийгуо ' нира обЩата оценка, че управляването над сегашните стопански трудности не е в ре-
вия н^онално тавата™‘Гстаеое™ " резУлта™те на труда от страна дукцираието «а сегашдате кансгитуцион*
като самотаравители нептакосновени всич' — работниците е още много отчуждено, че права на републиките и покрайнините, Цо 
ки имат и осъществяват своята социалисти “едователно вместо него с тях уп- в разбиването на етатизма на всички рав- 
ческа държавност вТоци^тич^ките пГ т™*“' ДРУ™ об“<ествени сили- ™ща ..(Войо Сързентич пред Осмия кон-
публики и в социалистическа «ЪепепяттЙ^ основа се засилват етатизмът и грес на СК в Черна гора). „Без укрепване
Югославия...” Тази мисзд, макар сама по тарастване*™' СИЛИ' КОИТ° очевидно са в на самоуправлението сдружаване на труда
себе си/ твърде ясна чистя и _ гт, Ртт„ и средствата и по-качествена работа не мо-
това — много известна зашотп изпаз^ня гО гп п °™кога не е лесно да се различават же да излезнем от сегашните трудности", 
щината на само\шравитедните° иРмежтга!" „а'ОВете’ които, действително защищават (Бранко Микулич пред Седемнадесетата кон- т„ л 1 «управителните и Л1еждуна- автентичните интереси на работника, основ- «Ъеоет-шиа ня СК
ционалните отношения така както ги утвър- „ата организация на сдружения труд, общи- ференцИя на СК във в°иводина).

мери и застрашават нормалните течения на равителните интереси. ™ социалистическите оо-
оощественото възпроизводство. В днешните Фактът, че тези интереси обективно са ?он с нор^е на тази си^ма Т^с 
условия „а твърде развитото разделение на различни, сложни и понякога противоречим право неР съществува дефицит на 
труда, което почти и не знае за граници, представлява голямо предизвикателство за „Г, ^ на принцип-
една такава ориентация по отношение на всички самоуправителни сили. Единствена в етгс^емата Ззаче1ения и добри реше' 
по-ускореното развитие „а производителни- формула „ решение „яма, но както писа голяма дисхармон,^ м1ж^Г™ ™ е 
те сили ^без съмнение е реакционна. Към Е. Кардел, за работниците съществува „общ заключено, договоре./о и ^ормгфаноТоно

управлява ва което се прави, 
да управ- ■ 

или обще-
разсъж- ствено-собствеиическиге сили.” Последните

вац

мецти.

по-
те сили без съмнение е
това трябва да се добави и фактът, че за- дългосрочен интерес трудът да 
тварянията често се „отбраняват” с инте- над обществото, а не над труда 
ресите на самоуправлението, а това дефор- ляват частно-собственическите 
мира нормалното социалистическо
даване въ.в всекидневната практика и от- не може да бъдат фактор на единство 
крива широки пространства за манипулира- кохезия на сдружения труд. Всички етатиз- буди'надеждите 
не с работниците и техните интереси. ми, чиито носители по правило са бюро-

Темата на единството и — както това кратизираните сили са елемент на разбива- 
сега често се казва —• задружността стана пето на сдружения труд. Върху ббсктивии- 
обезателна на всички по-значителни срещи, те противоречия и различия, върху обек- 
В резолюциите на конгресите на СК на ре- тивните невъзможмости и ограниченост» те стабилизация”

■ публиките и на конференциите на покрай- изграждат политиката ма разделяне и 
нините, в дебатите и заключенията на деле- тивопоставяце, като задържат за себе 
гатските скупщини, в Изходните основи на изгодната позиция иа арбитър и носител ма 
дългосрочната програма по икономическа интересите на определена оредя, регион или 
стабилизация, силно са подчертани автецтич- република. И тогава когато говори в ицте- 

принципи на самоуправлението, соци- рее на работническата класа, а това обик- 
двата най-съществени принципа: необ- ловецо прави убедително и бп 

ходимостта от създаване иа условия, че ра- кратът изтласква работника в страни, взи- 
ботникът да овладее иад всички облици на ма му властта от ръцете, 
дохода и на общественото възпроизводство Най-опасният вид на тази манипулация

Погледът е отново отправен към Съюза 
на комунистите, който — въпреки собстве
ните си грешки — запази своя авторитет и 

и със сегашните конгреси и конференции съ,- 
в по-хубави дни, обещавай- 

енергична борба против натрупалите се 
негативни явления. От него се очаква, как
то е подчертано и в Изходните основи 
дългосрочната програма

. ки

, на
по икономическа 

във всички клетки на обще- 
Ро- ството в самоуправителйите организации 
СИ II във всички облици на делегатското реша

ване, неговото присъствие трябва да бъде 
гаранция за запазване на революционните 
придобивки, за осъществяване иа историче- 

Гиг,пп ск|-пе иитвреси ца работническата класа 
бюро- нейното единство и за равноправието на 

народите и народностите и единството на
- ___ югославската общност”.Иаи-опаснияг вид ма тази манипулация Ццес у итс д ■ .

и върху тази основа обезпечаване иа по- е национализмът, който е еднакво контра- рИозно да се говори за*Се_ 
гребните предусловия за укрепване равно- революционен безразлично къде се явява, а равноправието на народите И
лравието на всички наши народи и народ- в Косово откри същинското си лице, свои- извън югославската цяле^т 
нйсти Този път, между другото, води през те същински цели и намерения. Самоуправ- вия може да с°е
свободното икономически мотивирано сдру- лението е основата и полето кадете се осъ- самоуправлението. А ®
жаване на труда и средствата, което създа- ществява истинското национално равщшра- то „а самоуправлегщего “ мож. ^ Мме‘ 
ва материалната основа на единството. в«е. Противно „а това, национализмът про- пусне отслабване иП^пГстного^6 Д3 Д°' 

Макар че на пръв поглед това може да тивопоставят националния интерес иа класо- вия, вито в гшего та едтастипто К,ГОрЛй' 
изглеждало повтаряно на известните ста- вия: тои^ елемент иа Рааедвдяваие, разде- ВИя МОЖе да се^гслабва™та $

единството и равно-' 
народите и народностите на 

този диоптър трябва да 
и оценяват конкретните ре- 

тряб- 
отдел-

ните
алио итно,

разясняваме днес има ак- ляне, противопоставяне, раздружаваис, а не ния трущС братст^то“6™
прав пето на 
Югославия. През 
се наблюдават

отношения, КОЙТО ойдагиби 
на синтеза на

: РЕрг,
социалистическо развитие. Различни- сложна работа са потребни големи проме- интереси,

те облици та спъване та сдружения ТРУД, ни в отношенията, в работата, в поведеш.е- Джуро Джурашкопчч
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НАША АНКЕТА

проектодокументите за Дванадесетия конгрес на СЮКЗа

Според жнвота и изискванията 

на самоуправлението
Исак Шома председател ца Ериа Ритлоп, секретар иа Об- та цел: развитие иа нашето сто- исак шома, председатл Д комитет на СКС Мари- панство, повишение иа нейната

производителност и конкурецг- 
международмия пазар 

особено Считам, че това е крупна зада- 
стопанисва- ча за комунистите и че тя сигур- 

в по тРябва да намери видно място

Проектодокументите за Двана
десетия конгрес на СЮК (докла- Председателството на
дът, резолюциите, промените и та конференция на Филисофскии бор — таоор: 
допълненията в Устава на СЮК) Факултет в Прищица:
са пуснати преди повече от един Моето внимание
месец на публично обсъждане. В — Проектодокументите за 12- привлече областта на
мисиите подготовка СнаС тези" да п2 ^ ‘ЯЕ мешГ^ьд- в конгресната резолюция,
кументи и да сумират резултати- на СЮК да се обогатят съдържа накво ме привлече и обсъждане-
те от публичното обсъждаме, а нието и облиците на активности то на развитието на самоУправле
след това Централният комитет на организациите на СК и иа чле нието, което е единственият ис- рр,пп,лпаотя би
на СЮК ше утвърдят техните новете им. Всичките три проекто- тим ски път за разрешаване иа на- юппят
предложения. документа подбуждат голямо им шите трудности. В конгресните оШе повече р Р д

тересование всред членовете на документи най-често търся отго- на задачите на МУ
Оценките за това дали проек- СК. Всички обсъждани въпроси вори на въпроси, отнася ши се до- ускореното ГР & Н .

тите ча тези документи са изпра- в резолюцията имат голямо зцаче- износа. На територията на наша- мата реформа, но и на т _ з
тени навреме на обсъждане, за ка ние, но на мене. отделно внима- та Общинска конференция на СК менения на правилниц - 
чеството на тези документи как- ние ми създава задачите на СК иа Словения се намират и трудо- награждаване, пък и за _^ьр
то и за самото обсъждане в мно* ВъВ Развитието ма самоуправи- вите организации „ЕлектРО-кови- то спиране и отливане на пари и

телците, социалистическите, оО- на” и ,,Шпед-транс , които се чи- специалисти от производството, 
тествено-икономическите отноше слят към 10 най-големи износчи- Така също. тук трябва да се на- 

Една част от анкетата, които ния в материалната сфера и в оо Ни- Поради тези два колектива и мерят и конкретни задачи, чието 
журналистите, на „Комунист” пре шествения сектор, а отделно за- другите, твърде важно е как кон отговорно изпълнение тряова да

гресът ше осъжда проблемите по стимулира, творческия труд.

пост па

Милан Летица:
трябвало • 

посвети

го- случаи се различават.

ведаха във всички републики и дачите върху по-иататъ.шнотс 
покрайнини, за това как върви следователно развитие на нацио- износа, не се касае за някои от
поблучното обсъждане, публикува налното равноправие. формулировките на хартия, но Звонимир Саоляк, инженер в
не в този брой- за създаването на износно съзна строително-проектанския завод

____ _ Рожа Такач — Бунджак, завеж ние, което навред трябва да над- Риека:
дадг отдел галванизация ТО „Си- делее. 
ла”: Стара Моравица:НАЙ-ВАЖНО Е ДА СЕ СТИМУ 

ЛИРА ПРОИЗВЕДСТВЕНИЯТ 
ТРУД

— Като първо в Резолюцията 
_ би трябвало да стои, зарад наше-

— Една от най-интересните Чй’ то положение в света и зарад на
ГнГзаНдоТоГоТГ?в3ъпзваЦнГеИое С™ЕМАХВа! СЛАБОСТИТЕ** ШИя °6'" 
доброто доходно свързвание мно
го би спомогнало на югославско
то стопанство,, а днес особено му 
пречат регионалните, 
интереси. Когато повече би 
дило сметка, а по-малко за мест-

стимулативно
производст-възнаграждаване на 

” вения труд, което би трябвало да 
бъде двигател на всичко онова, 

“ което става в нашето общество.

— Какво проектодокументите 
(доклада, резолюциите, изменения 
та. на Устава) за 12-ия конгрес на 
СЮК най-много привлече внима
ние? .

— Колко тези документи са в 
съгласие с вашите , очаквания 
какво по ваше мнение би трябва
ло да се подобри в тях?

Рожа Такач — Бунджак:

частнични 
се во- Милорад Бабич — люделист— 

столар в железолеярната „Борис 
Кидрич” в Никшич:Д-р Радойка Коциянчич, до- _

Белград: Медици“ фа™тв По^че™аХ™, 7 и мор^
ни условия за доходно свързване _ Считам че на 12-ия конгрес — Ак° се осъществи онова, 
по-лесно би стопанисвало нашето и конгресната Резолюция трябва което в проекторезолюцията сме 

_ стопанство и не биха съществува много прецизно да се каже и на- ВДели, ше бъде добре. Ще има
в ди много От настоящите пробле- пише за доходното свързване от Д°вече Ред И трудова дисциплина.

ми’ делно за онова, което обединява Считам, че главните причини за
науката и образованието със Сдру настоящите стопански затрудне 
жения труд. Комунистите в тру. ния са там, че не е добре награ- 
довите организации, според мене ден производственият труд, че 
трябва и преди и след Дванадесе има много дисонанс между ду-
тия конгрес да се борят и да из- ми и ДеЛа при ония, които говор-
държат по този въпрос, защотс от 1шето на работническата 
го считам от съдбовно значение ютеа. 
за нашето стопанство и за наше 
то общество.

— Проектите на документите 
представляват за мен интегрална 
част от активността на СЮК 
периода между двата конгреса 
Същевременно и насоки за по-на- 
тагьшна работа. Особено ме инте 
ерсува оная част от документите 
която осветлява проблема на по
нататъшното развитие на социали $и 
етическото самоуправление, обще 
отвените отношения и действува- 
нето на делегатската система 
По-голямо внимание занапред би

Милан Летица, автоелектРичар 
ТО „Автотранспорт”, Карловац:в

— Може би в тази резолюция 
могло да се каже някоя дума 

повече за това как младите 
ра да се привлекат в производст
вения тРУД. Вярно е, че и досега много

хо-

Имаме много отркити въпро
си и проблеми. Един от тях е 

Бояна Бандель, машинен инже- и как се изразходват обществе- 
че произвопетк^ниат’ 'гг.тт хггг „ **ер; ТО „Жилезники”;. Шкофя ните средства. Множеството пригг: ^Гие~>вд=тио 36 и гхтел

™ ГаГГонТОид:г„ггчеоТ в~ Гя^!сН^6?гГе
водствените занятия. еданствшо с “то ^ '3аШ°Т°

направихме като цяло, по
трябвало да се посвещава на ак- добре да се стимулира производ-
тивността на комунистите в деле- ственият труд, но вярно е и това

И на Дванадесетия конгрес иактуалните жизнени въпроси.'

! то, която ,се отнася до преобра
зованието на науката и култура
та. Занапред би трябвало повече

рационали
зации и с нашия творчески труд в неговите докуемяти трябва до

край и конкретно да се говори 
за всичките тези. трудности, проб 

самостоя. лемите трябва да се назовават с 
телца като максимално повишава правите им имена, 
ме нейната конкурентност в чуж 
бина, казва Боян Бандель.

можем да развиваме и ■ правим 
нашата промишленост

— Проектодокументите за кон-
треса са проникнато от 
нието решително да

съзна- 
издържим Единствено така можем Да 

вървим напред.
Д-р Радойка Коциянчич:

да се насърчават научните изсле 
двания по-добре да се използват при основните насоки на обще- 
научните потенциали и изследова 
телните постижения.

И на Конгреса.
развитие, такова какво- та Резолюция, трябва

г ” -гжжг-' г-
бва Да имат свое становище, кой ботника в обществото. Ясно е съ- на от тези заД1чи, сигурно е 
то ведно е отражение и на всеоб шо така. че тези задачи ще изо- по-доброто 
шото поведение на техната лич- стряме в предконгресните разис- свързване 
ност.

а и в негова- 
оше по-конственото 

то е

да го ангажираме, да го вклю 
обществени съ- 

развива
и чим във всички 

и по-разностранн0то бития. При 
и сътрудничество на творчетвото 

вейчки наши специалисти в обща ношенията

това, да се 
и хуманизация на от-кванид и на самия конгрес.

всред младите-
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Рожа Такач — Бунджан, ре
галванизация.ферент по 

ИЛ „Сила” Стара Морави- 
ца; Милан Летица, автоме 
ханик-водач, „Автотран
спорт'’. Карловац; Бояна 
Бандель. машинен инже
нер в Индустрията за до
макински уреди „Желез- 
ник” Шкофя Лока; Миро 
слав Сабляк 
инженер 1 
проектантски завод в Еи- 
йека; Милорад Бабин, мо-

строителен 
Строително —

дело-дърводелец в 
зарница „Борис Кидрич' 
Никшич. ___

Покрай
на идейно-политоческ1сГНЯиздигада гаеда'нашата п?^„еСа ше се р.?3 ти- Крайният ефект не трябва да
мл^ГеСИ»ходГо“едаиа^то"на ^1= “ “ “^ния^о^б^Г^ Разисквания по конгресните доку
но свързване на теоретичните гто -,гч„™й,Ворн дали в конгресните основа ма крайния ефект трябва менти вече се водят между кому- 
знания, тоест това което научат ТН' които Разглеждаме, е да се прецени дали имаше достатъ пистите. Ясно е, че трудно може

МаЛК° "ЛИ — ^цГЦтГв°°тИез3„а рНГсГаН0иСя0б?"й

тичеНскоНиШес?опа0нсТоСТВразв™ие' Душан Семолич: мента" кшато получи^мГтези' до
Не бива при .^а да се забрави извали “ КС"ТИЯ мож? да се кументи- Договорихме се да бъ

— зя поспепопп “ Г^е„о ю ение' че Рез°л1°ци Въпреки че отделни матерна дем възможно най-конкретни 
ангажиране на кпшпп™ ™п ™адтЬЧ11° разглежда въ ли получихме едва през послед- При разглеждането им. Разглежда

те в проацгааЖ^ГнНаестНа„аК=С™ й връзка с агроком ните Дни, вече се водят разМс- нето на Резолюцията на 12 кон-
младите ча работа няван то а ^са. Борбата за храна е твър квация по предложените матерна- грес във всяка първична органи 

р • де ваЖна в СР Словения, а съшо лц. Трябва да кажа. че още по зация на Съюза на комунистите
така и навред по Югославия, къ- време на подготовката за конгре преди всичко трябва да селред-
дето съществуват по-големи при са на Съюза на комунистите в ставлява разглеждане на собстве
родни възможности за развитие- Словения, в нашата Република бя ните обстоятелства и отношения,

трудовата ор- то на агропромишлени отрасли, ха изнесени повече сюгжестии 
низаци „косовка в Прищина: Храната не е важна само за нас. предложения в рамките на подго кровено изнасяне на мнения във 

^ фпп Бече сега, а и занапред, тя по- товката за 12 конгрес на СЮК нРъзка с конгресните документи. 
мулипянл пнпйя V™*™ лучава все по-голямо значение в Например, в предконгресните ра Не смеем да ги наблюдаваме ка
тттествено- СЮК » I ° 6 наше-° предлагане на чуждестра- зисквания особено се подчертава то някои обобщени становища
шествено. сюк е и си остава нния пазар. Затова от конгресни и на преден план се изтъква въп които не говорят за нас самите 
авангард на работническата кла- те документи очаквам по-ясни росът за последователно афирми В тези доку,менти всеки трябва

1р^Нк^пСсеевол„ВЪ^пВбСГя становиша по тезн в^Р°си., ране на отговорността и в „ай-ви да ^гери себе ™и. отдошевде™
за стабилизация° Добре* , чекова -Считам, че в конгресната Не- Г^Уите".„осТот"™™?- си към задачите на комунистите 
отделно се изтъква в документи- золюция м-црго обобщено се тре Ние е и това. че в първичните ор и лолята си в изменянето на по- 
те. Аз не очаквах повече откол- тира по-нататъшното развитие на ганизации по време на предкон- ложението. Единствено с така по 
коте се предлага в тях. Обаче се самоуправителната делегатска си гресната активност ударение се лучени оценки делегатите ше 
га е необходимо всичко, което стема в общините. Със самоупра СЛага. не толкова върху допълня' МОгат па заминат н 
Уточнихме в тях да го осъщест- вителното преобразование на гол ването и подобряването на текста гт д заминат в ьелград на 
вим и да не забравим задачите ямата мариборска община беше и съдържанието на конгресните ДВанаДесетия конгрес на СЮК. Ра

направена голяма крачка нап- документи, но преди всичко вър зглеждането на материалите за 
ред. Нациите опити, както и опи ху извисяване качеството 
тите на други трябва да дадат ботата в собствената среда, 
по-точни определения. В текста е 

На преден план трябва да Сс залисано, че Съюзът на ко^/нис

Ерна Ритлоп:

ни задължението
телно

Светлана Чирич. 
председател на Акционната 
ференция на СК в

работник, 
кон-

и Не смее да има трудности, за от-

— В документите

си...
на ра- този Конгрес съшо така представ 

лява удобен случай в първичните
Душан Семолич:

В първичните организации на организации да се направи про- 
сложи фактът, че Съюзът на ко- тите занапред пте се застъпва за СК в Словения, в община Любля- верка върху реализираното след 
мунистите е организация на чле задълбочаване на делегатската си на Център се 
нове. а не организация на фору- стема, ала ме обрт-.ква защо не за 
ми. Ефикасността, проницателно- писваме просто и точно: трябва 
стта на Съюза на комунистите се да направим това и това. 
оценява според ефикасността и ____________________________________

увере- Деветия конгресизразява
ност, че за настаналите стопанс
ки трудности не е виновна систе 
мата на социалистическото 
управление. Напротив, трудности- Ш1Г първични 
те настанаха

на СК в Слове
ния. Така ще може и на другите 
дач пренесем опити на отделни насамо

организации. Осъ 
вследствие застоя знаването на добрата и успешна 

работа на другите, е похвален об 
лик за оспособя^ане на собстве

проницателността на 
му. а не според работата на един 
или друг 
ред броя на приетите резолюции 
и акционни програм-и.

членовете. ВСИЧКИ СА ЗА ИЗОСТРЯНЕ НА 
ОТГОВОРНОСТТА в последователното провеждане • 

и по-нататъшното развитие на 
социалистическите самоуправите
яни отношения. Тези трудности мите членове. С. размяна на опи-

комлтет относно спо-

Как вацата първична и
организация на СК орга ше преодолеем и пооеднм едицст ти в преодоляването 

вено с всестранно по-добро и по- 
успешно действуваме, в което ко
•мунистите ще действуват с при- лРемахване границите между ос

повийте организации на сдруже
ния труд, както и границите ме
жду общините.

об
щинска
низира разглеждането на проек
топредложенията I 
документи? Колко

на труднос 
тите можем да допринесем . заАко искаме да бъдем ефикас

ни като организация. тогава 
трябва да укрепваме положение
то на члена на СК в средата, в 
която живее- и работи, в средата-
в която се решава. Това положе- подооренмя ма предложените тек 
ние не може да се укрепва с все стове?
киднедно даване обет за изпъп Членовете па СЮК се запозна
няване на императивните задачи ха със съдържанието на докумеи
на нашето развитие и с полити- Милан Летица: тите. На мнение съм, че тази ак-
ческо фразьрство, но преди вси- _ тивност можеше да бъде още по-
чко с личен пример. Не същес- Нашата общинска оргапиза- добре организирана за да може 

думи. нито речи, коита Ще ция на СК организира и води ра- "о-подробио да се анализирал-
кои формуляцни. особено когато
се касае за изострянето ,на отго- труд и с комУ1Шстите, членове на 
пор:юстта за провеждането на за техните колективи. ше базйя&да- 

а дачите. ме дъкмо по-низкото идр ,й8§ис0-
кото равнище на--' постайщктото 
идейно и акциоцно единство, 
Дакова разглеждане на. тези въц- 
роси трябва да воДи към акция, а 
не само да остане безболезнено 

информативно

на конгресните 
тези разисква мер.пия са насочени към конкретни

Исак Шема:

В Марибор съществуват 
големи СОСТ. за

седем
които често го

ворим наизуст. Пред 12 конгрес 
са ОЮК ще отидем в тези рлож- 

на сдружениямя- пи организациитвуват
влияят толкова убедителна в сре- зисквания по проектопредложе- 
дата. в която комунистът живее Иията на конгресните докумен- 
и работи, както влияе оипагана ти така шОТО за събранията
ошеНимамеИголям разрез. В Резол първичните партийни организа- 
юцията трябва да се подчертае ции бяха ангажирани активисти 
оше повече значението на брат- те на Общинския комитет. Те 
стеото и единството. Фактът е подготвяха, кратки анализи, обяс СК

Светлана Чирич:

Общинската
навреме достави документите 

развитие на ияваха стдед^ч становища в про- на първичните организации и пу
Обвю бличпите

о1.-)га'1гизац1-цг на

че в досегашното
Югославия се срешахмс с редица екта на тези документи.

проблеми, които решавах- взето, считам, че разискванията навреме. Във всички
благодарение на бяха добре организирани и че ко първични организации на събра-

нашата общинска шията и останалите 
достатъчно добре създадени възможности за

■равнище-разисквания започнаха
шест наши Д-р Радойка Коцианчич:тежки

ме преди всичко 
афирмацията на този 
Уверен съм. че 
бъдеше.

Първичните организации на 
разглеждат проектопредлаже 

иията на конгресните документи. 
По съдържанията

приндап. мунистите в 
така ше бъде и в оРга.доация

среши бяха 
зано- 

па проск-сс запознаваха с проектопредло- зиаваие и разглеждане 
женията на конгресните докумеи тодокумеитите на Дванадесетия

конгрес иа СЮК. Водени
се разисква де 

мократически, като същевремен
но се прави анализ на Действува

Ерна Ритлоп ти. са тпъп
п демократични м г!ЛодО'Вмти

Звоиимир Сабляк- зисквания.. Изтъкната бе пеоО.хо- 11010 иа комуииетите и собствена
На партийните събрания в димост и иск: документите са до- та среда' 

нашата о&щина се разглеждат про бри. по трябва да се 
ектите па конгресните докумеи- практика.

Като делегат на Дванадесетия 
конгрес на СЮК мога да кажа са
мо това, което вече каза другар
ят Сергей Крайгер в изложението

стаби-

ра

проведат на Д. Мнцич, Н. Миснмц. 
М. Говскар, Й. ШвшшцерКо/1Греса и нашатаси за



4 Комунист
СЪБИТИЯТА В ПОЛША

АКЦЕНТИ

Осуетено разделянето на 

света на блоковеЗанемарен 

диалогът с 

работничесната 

нласа

/

на силите не е наша теория или 
политиката иа необвър-

Теорията за равновесието

"7*7—отношения «ялостно, 
според нашето разбираме, в опазването иа мира и твърде крех
ката устойчивост в света и в Европа, ролята с наи-голямо значе
ние изигра движението и а цеобвързаносгта, които действува све
товната арена повече от две десетилетия. Движението на неоЬ- 
вързапостта успешно се противопостави на разделянето на це
лия свят на два аитагонистически военно-политически блока и 
,га сфери иа интересите и влиянието («а великите сили. Движе- 

псобвързаността затвори пътя «а разширяване деление-нието иа 
то на света на блокове.

(Милош Минич в статията „Европейски теми 1982 , 
обявена в „Дневник”)ПОРП още не е в състояние да дефинира тежецията II целите 

на своята непосредствена борба

Желанията над възможноститеОтново от Полша пристигнаха оповести премахването иа поли- 
„горещи” вести. Най-напред ое цейскуя час. пусна от затворите 
официално съобщено, че във Вар- една трета от интернираните в 
шава и балтийското пристанище декември миналата година лица и 
Гданск. са се състояли успоредни обеща либерализация иа някои 
първомайски шествия. В различ- от разпоредбите «а декрета за 
ните части на градовете — при военно състояние. Съветът, очевид 
засилена предпазливост и усилия но. процепил че след четири и 
«а военно-полицейските сили, та- половина месеца може да се вър- 
ка че една с друга да не се до- нат поне някои от гражданските 
ближат и едтесят —- се движели права, които бяха отнети на по- 

две шествия: едно, което пре ляците на 13 декември. Тези „об- 
двождали партийно-държавните лекчения”, които бяха дадени ус- 
личности и другото, което имало ловно на гражданите отново са 
всички характеристики на отпо- премахнати след вълненията на 1 
ра срещу онова, което става в и 3 май.
Полша след въвеждане на военно
то състояние. Тъкмо се разтури-

От факта, че Югославия е многонационална държава, с ра
злична степен на икономическа напредналост в отделни репуб-

характерно интензивнолики и' покрайнини — а за всички е 
тежнение към ускорено, по-добро развитие, често без разлика 
на реалните възможности — произтекоха реалните проблеми кои
то още дълго н бива да забравим. Особено затова, че от 
тежнения извират многобройните икономически проблеми, кои
то още дълго нее бива да забравим. Особено затова, че от тези

тези

тези
обстоятелства — политическо съдържание, което може да води 
към най-различни национални тежнения, а ведно и към илюзи
ята/' че всички трудности може да се преодолеят с администри
ране и централизъм.

Сигурно е, обаче, че най-нови- 
ли тези шествия, които имали по- / те „екцеси” са последица на 
вече демонстративен отколкотс състоянието и външен израз на 
манифестационен характер, а за- настроението в значителна 
почнали нови шествия.

(Стане Доланц в речта си в Опатие село)

част
на полското общество. Милитари- С това е косвено потвърдено с „твърда ръка”, пък и за систе-
зацията ня. обществения живот — че полската партия още не е в мата на „отмъщаване”. против ко

деня на „Конституцията от подчиняването ча това. живота и състояние да дефинира тежнения- ето партията официално сс декла- 
3 май , когато преди 191 година активностите на ‘ господствуваша та и целите н.а своята непосред- рира. 
в Полша била прокламирана пъ,р- та партия — и почти след пет ствена борба, че същите още са
вата приета в Европа либерална месеца не доведе до ефектите й неясни. Не намирайки отговори навъ-

‘ конституция и след американска- които бяха предявявани, когато ту просите, Централният комитет к?
та'-втория конституционен доку- войниците поеха цялата отговор- П наи-официално в Полша не ПОРП се насочи към търсене на
мент в света въобще станаха ма- н0ст. че отпорите на сегашното се п°РиЧава. че изходът от об- изход от кризата в две неправле- 

• совите и най-сериозните манифе- тт<з цтествената криза може единстве- -ния. Провъзгласи преди всичко
стации — във Варшава. Гданск ‘-ъс.102ние и че-как упростено но да се обезпечи с икономическа сътрудничеството със СССР и 

( Шчечин. Елблонг, Торун. Лублин; най-често се прави това, не мо- реформа, дори се казва „всеоб- „включване в процеса на социали 
Краков, Гливици и много други же да се припишат само на „вра- рДатна икономическа реформа”, етическата интеграция” с „фунда
места За оазлика от птовпмяйскм говете на социализма”, посочват ^Ла523?;0и на думи не се отказа и ментално значение”, съгласявай- места, оа разлщса от първомайски етажни елементи Ненттл т Деклао™ането, че самоуправ- ки се и с такива форми на съ
те, тези манифестации протекоха снажни елементи. Централ пението е „един от основните фун трудничество (смесени предприя
в знак на „съпоставяне на сили- НИЯт комитет на ПОРП например даменти на концепцията на сто- ТИя ангяжипя.,Р 0 
те” на полицията с демонстран- и след толкова дългия период ^^жата реформа”. Как. обаче ни специалисти иНлод) контело 
тите. Съобщава се за многоброй- Vспя да приеме основният Сега б*Ха ™

идеологическо-програмен доку- а' сРтова за „«ономическа рефор- скот° национално битие, 
и мент оповестен под звучното, обе ма и обществено-стопанска 

щавапго заглавие: „За какво се билизация в Условията, 
бррим, към какво се 
Изготвяй е дълго, а е обяснен на 
Февруарския пленум на ЦК. Оба-

В

ни тежки повреди на числящите 
се към органите на порядъка 
участниците в демонстрациите, а 
в страната — според официални 
те съобщения — са 
към 1400 лица.

могатона Априлското заседание на ЦК 
стремим.-”' военните власти „не пада на ум" тораб^тническ^я Нл “ИКа' Кай'

т1ри1нр™^опГскияе„ДваъоДбще^ ^но^Т™' ^
птествения живот? Всъщност ка но км7гтлП°'113ГОДна обстановка” 

че, приемането на документа е сае се, което сегиз-тогиз и офици- нър^ата об/е ™2*Рна
станаха- едвам отложено, макар че -като краен алнй се чува. за засилване на бЮ- ньор, от който оча^а

една седмица след като Военният срок иа неговото въвеждане бе рократично - централистическатз не в Ва
съвет на националното спасение предвиден края.т на април. ориентация, за водене на живота

ста-

арестувани

към
Тези събития паРт- 

ангажира- 
постигане на ..националното 

споразумяване като оФициалцс 
се Формулира 
„общественото

това, 
помирение”. деФи

относно на

Комунист Редакция на изданието на „Комунист" за 
СР Сърбия: д-р Живорад Джорджевич — 
пълняващ длъжността главен и

ниция КОЯТО --- с всички разликииз- в подхода — предлага 
• Като суспендира

църквата 
всички други об 

тпествени субекти от обществения 
живот ПОРП, относно Военният 
съвет на националното 
запази църквата.

_ отговорен ре
дактор, Бояна Антунович, Велимир Филипович, 
Растко Йоветич. Слрбодан Клякич, Обрад Ко- 
вич, Иован Маркович, Зорица Станимирович и 
Милентие Вуксанович. ч

Секретар на редакцията: Споменка Топа-

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

отли спасение
която в настоя-лович. ЩИя момент признават 

ствен партньор 
излизане от обществената 
номическата криза.

като един- 
в разговорите за

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 и отгово

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”.

и ико-

Подобни тенденции в следвоен 
на Полша "имаше и

трудова организация
по-рано, но 

се по-си- 
условията, кога

то партията не показва достатъч
но Ютовност и сила да поведе ди 
алог по споразумяването непосред 
ствено с работническата класа.

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

Излиза в- петък.

рен редактор 
на всички издания на „Комунист”: Велко Ми- 
ладинович.

изглежда с-мните отново 
лно оживяват в

Председател на Издателския съвет на из
данията на „Комунист” за СР Сърбия: Мария 
Тодоровжч.

М. Джукич
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БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА 
ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД НА МЕСТНАТА Ц1I г\Ггл

Наскоро н в махала „Липа" 

електрически ток
Преди известно време със 
собствени средства и сред 
ства от Общинската скуп 
щина и с доброволен 
на местното

тП:. г>т
1 Щ- !■Г

щ
мовете нд нашата 
да засветят

махала
4електрически- 

— заяви Ста- 
в въ-

те крушки 
менко Пенев, който 
преки, че живее в Бооиле 
фад е един от по-дейните 
организатори на тази ху
манна акция..

За реализирането на 
тази полезна акция, всяко 
домакинство участвува с 
по 11500

труд
население, бе 

разширен пъхях до махала 
Липа;

1 .

а сега в ход е ак, 
цията по електрификация 
на махалата. Става 
за пракса в дължина " от 
-500 метра в която участ 
вуват* 11 домакинства..

— Акцията е в ход. Из
пълнител на същата е Ь-

дума <_
/

Г ■динара, а от зна 
е и доброволният 

труд при побиването на 
стълбовете

..-Ачение

лектроразпределително- 
то от Суботица и засега 
работата се осъществява 
според приетия план и до 
говор. Стълбовете вече по
бихме, тези дни ще разте 
глим и жицата и за седми 
ца две се надявам и в до-

и разтеглянето 
Останалитена жицата, 

средства, необходими за 
приключване на акцията 
Ще бъдат обезпечени от Ре 
публиканския фонд
ктрификация.

!• Г72

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО [1А МОК НА ССТН В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНпо еле ш 1» гиш-ш във всичин домовеМ. я.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Пред нови задължения Не е нужно да говорим 
за благодатите, които пред 
лага

Местните общности е не 
обходимо най-реално да 
обсъдят своите възможнос 
ти и задължения, които са 
поели, за да може динами 
ката по електрификация да 
върви според предвидени
те темпове и да може ак
цията да се увенчае с пъ 
лен успех.

Да добавим и това, че 
между другите общини, за 
електрификация на неелек- 
трифицираните селища в 
Босилеградска и Сурдулиш 
ка общини от Фонда за на 
сърчение развитието в изо 
станалите общини ' получа
ват по 15 на сто от сред
ствата, а получават и без 
задължение да ги 
от фонда за г - 
74,40 на сто, 5 на сто от 
електродистрибуцията, 
собственото участие на ме 
стните общности е 9,40 на 
сто.

го повече средства, като се 
има предвид поскъпването 

гок. нд материала, необезпеча- 
.стиг- ването на проекти на вре- 

Според ме, обезпечаването на соб 
ствено участие прокарване 
то на линиите, неподготве
ност на електродистрибути- 

сзлища, а вните трудови организации 
Враня и Лескозац и др.

Стигна се до значително 
закъсняване с реализиране 
то на програмата от 1980 
година, така че същата е 

с цел да се намерят въз- реализирана през 1981 го- 
можности за разоешоззне- дина.
то му. Така по почин на Въпросът за електрифици 
Изпълнителния съвет _ на рането на неелектрифици- 
Социалистическа републи- раните селища постоянно 
ка Сърбия е изготвено са- е присъщ при всички об- 
моуправително спораз/ме ществени субекти в Южно 
ние за обединяване на моравски регион и във вси 
срудства за тази цел и чки селища беше подчерта 
то: срещу изразходван ни- но на последното заседа- 
ловат-час електрическа ене ние на МОК на ССТН 
ргия. Всички дисгрибутив- Лесковац. Разисквайки 
ни организации в Социали

електрическият 
Но токът още не е 

навсякъде, 
сведенията от 1980 година 
в Социалистическа републи 
ка Сърбия има неелектри- 
фицирани 518 
само в Южноморавски ре
гион, такива е имало 217, с 
общо 14 687 домакинства и 
68 229 жители. Мина се към 
обсъждане на този въпрос,

За Бо^н Николов от с 
Звонци, делегат в Съвета 
на местните общности на 
Общинската 
Бабушница 
дни, задължения и 
ворност- Вече 17 
работи в земеделската ко
операция „Ерма” в Звон 
ци, а като делегат на ме
стната общности в Звон 
ци и Ракита, в които две 
села живеят около 

‘ жители той пред себе си 
така да се каже, има у 
още едно двойно задъл 
жение: да бъде в до слух 
с двете делегации, да раз 
бере импулса на базатг 
когото да пренася в Съве 
га и Скупщината и взетг 
те решения от тях да пре 
нася на избирателите си 

— Делегатската ми ба

нал'Николов, изграждането и 
реконструирането на път
ната .мрежа от Бабушни- 

скупщина т ца до Звонци, Звонска ба- 
идват нови ня, Ракита и Ясенов дел;

отго- развитието на селскосто- 
години ланското производство..

особено на животновъдст 
вото и по-нататъшното 
сдружаване на селксосто- 
панските производители

160С

връщат 
солидарност

ав
по

този въпрос членовете на 
етическа република Сърбия Председателството на МОК 
без социалистическите по- на ССТН, както и предста- • 
крайнини, внасят по 1 па- вптелите на електродистри- 
оа във Фонда за солидар бутивните организации от 
мост в деловата общност региона, както и представи 
на Елентродистрибуция в тели на самоуправителната 
Сърбия. До 'края на 1985 общност по електростопан 
година, както се предвиж- ство изтъкнаха необходи- 
да, всички селища в репуб мостта от по-ускорена ак 
липата трябва да бъдат еле тивност в реализирането на 
ктрифицирани. А от обез- предстоящите задачи. Елек 
печените средства 66,67 на тродистрибутивните 
сто, ,пе бъдат ангажирани низации изготвят необходи 
в Южноморавсни регион, мата документация за обез 
понеже тук има и най-мно печаване ,на средства 
го неелектрифицирани сели фонда за по-бързо разви- 
ща. Предварителната стой- тие на недостатъчно разви 
НОС1 о 1979 година за тези титс краища и фонда за со 
нужди възлизаше на 935 ми лидарност. Необходимо 
лиона динара. 'Но между- местните общности 
временно се стигна до за- обезпечат собствено 
късноние в реализирането тие парично и в трудодни, 
на поставените задачи. То- подготовка на терена и из- 
ва нещо предизвика, в на граждане на трафопостове, 
стоящия момент -за тази за да се превезе материа- 
цел да са необходими мно ла на терена.

Общо, според програма
та, за Босилеград ще бъдат 
обезпечени 
нара, а 
75 376 000

269,239 000 ди 
за Сурдулица 

динара. Вероят
но, зарад вече посочените 
причини, ще бъдат необхо
дими по-големи средства. 
Пред Социалистическия съ 
юз и другите субекти стои 
задачата да обезпечат пъл
на организираност, за да 
може акцията навреме да 
се реализира, според уто 
чнената динамика в общи
ната и региона. Задачата 
трябва да се реализира в 
местните общности при но 
ординирана дейност на вси 
чки субекти — преди всич 
ко Съюза на

за и делегациите на две 
те местни общности от 
мек очакват доста и не 
мога а да не кажа, че до 
избегна степен ме загри- 
жава как ще успя да оп
равдая доверието, да 
пълня делегатското си за
дължение . •. Това още по 
вече ако се има предвид 
че това задължение не е 
малко, че изисква 
отговорност и много, мно 
го труд. Но, аз, тъй като 
на време разбрах какво 
всичко ми предстои, на 

имам един 
— в съдействие с

със Земеделската коопера 
ция „Ерма”, изграждането 
на телефонна централа в 
Звонци и възможностите 
и Ракита да получи теле
фонни номера, продължа
ване изграждането ца во
допровода от В учи делдо 
Зв. баня, Звонци и Ракита 
са само едни от задачите 
пред тези местни общно
сти.

из
орга

от
пълна

е
да

— Считам че преди вся 
ка сесия на Общинската 
скупщина обезателно тря 
бва да чуя мнението на 
делегациите и същото да 
пренеса и да се боря за 
демократично взимане на 
решения в нея. 
се и да осведомя делега
циите с тях. Това още 
вече ако се имат предвид 
обществените 
пия, особено провеждане
то мероприятията по ико
номическата стабилиза
ция където нашите месг- 
щ* общности могат да да- 
дат пълен принос — 
тъквп Николов.

учас-
комунистите 

н социалистическия съюз 
за Действеност в предсто
ящата акция-

всичко това
отговор 
делегациите и обществено- 
политическите сили в ме
стните общности «ле

задължението си 
Николов.

Б. Костадиновиз-
ДУКАТ: С ДОБРОВОЛНИЯ ТРУД ОБЛЕКЧАВАТ БИТА СИпълня Разбираподчертава

Сигурно е, че делегат- 
система, въпреки 

слабости, до-
Пътят от Две реки до солото — проходим

След тълготрайиата зи имайки предвид
основни

по-
ската 
известните

постигна доста успе- 
новите делегации 

и делегати не ше започват 
отначало. Но, затова пък 
идват нови задачи. ПреД 
местните общности в те
зи две села тези задачи 
не са малко. Както казва

изисква- липсата коли. И; както и 
пъти порано дукатчани по 
казаха че

многома и големите сиегоцале- ца 
жи пътят от Две реки до 
центъра ца село Дукат от 
ново е проходим. Имайки проведоха доброволна 
прдвид, че няколко мссс-

хранително- 
вкусови стоки в магазина, 
довитчивите

сега 
хи и че доброволният 

труд е едцо от неоспори
мите им качества „с кого

ПЪТЯ зТдв" ,ТО СС зас'гьпват И«

дукатчаци
ак

ция и до известна
ца пътно бяха откъснати приспособиха 
от света, а преди всичко

из риват селския си бит.В. Б. женио на леки и товарни В. Б.
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БЕСЕДА С КИРИЛ ТОДОРОВБАБУШНИЦА1Р РЕГИОНАЛНАТА СОИПО СРЕДНО НАСОЧЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В НИШ ИСТИНСКА ИЗЯВА 

НА БРАТСТВОТО
Предимство на 
производствени 

профили
Грижи за ученическия 

стандарт Според приетия неотда
вна плац за записване от 
страна на Скупщината иа 
Регионалната самоупра- 
вителна общност на ин
тересите по средно цасо 

образование и въз-

се* Преди две десетилетия спонтанно 
ражда идея за провеждане на ,,Братското хо 
ро”, което в живота на училищата на народа и 
народностите от СРС заживява пълноценно

Кирил (Трайков) Тодоров, един от осно-

ране цената па учебници
те. Най-малка )а компенса 

50 на сто от стой-

Самоуп-Решоналната 
равителна общност на ин
тересите по средно насо
чено образование и въз
питание в Ниш всяка го
дина полага усилия за за
пазването жизнения стай

ния е
иостта на учебника и как 
то казва Воислав Митич,сой.

чено
гштание в Ниш, през уче 
биата 1982/83 година в 
средношколския образо
вателен център ,,Вук Ка 
раджич" в Бабушница в 
21 паралелка ще се шко 
лупат около 630 ученика. 
В общите основи в 13 па

изяви
воположниците на това начинаниесекретар «а тази 

учениците същите не за
плащат повече от 12 ди
нара. При това учениците 
са застраховани когато ре
ализират програмите иа 
производствения труд в 
трудовите организации

дарт на средношколците 
в региона. Разбира се, за 
постигане на целта, тя от
деля и значителни финан 
сови средства.

задълбочава тезиКирил (Трайков) Тодо
ров дълги години рабо
ти като директор на ос
новното училище 
ша Пияде” -в Димитров
град. През този период 
дейно участвува в реди
ца институции, занимава
щи се с въпросите иа двуе 
зичцото обучение. В са
мия Димитровград райаг» ученическото 
смесено училище, което во, издават се съвместни 
поражда редица въпроси публикации за братството

единството, снимки за 
ученическата самодей

ност... Наистина през то-

лище, 
връзки.

— Училищата разменят 
„Мо- опит не само по прилага

не на двуезичното обуче 
ние, но изобщо се осведо 
мяват за прилагане на 
учебните планове и тяхна 
та реализация, на тези 
срещи се изнася на показ 

творчест-

Преди всичко тя отде-
ралелкп ще се школу-ват 
390 ученика. Във вторият 
етап, т.е. в трети клас в 
пет паралелки за различ
им специалности ще се 
готвят 150, а в четвърти, 
в конто е запланувано да 
има три паралелки зна
ния и опит ще получават 
92 ученика.

Учениците от трети и 
четвърти клас в машинна 
та, текстилната, правно- 
бюрократичната и приро
дно-техническата специа-

От особено значение е и 
това, че тази самоуправи- 
телна общност съвместно 
с трудовите организации 
участвува в стипеидираие 
то на ученици, и на ме
сец за един стипендиант 
отделя по Ю00 динара.

ля средства за компенси
ране прехраната в учени
ческите общежития и до
мове в Алексинац, Ниш. 
Пирот и Прокупие. За та
зи регионална общност на 
интересите за ученик за
плаща по 25 динара на 
ден, така че учениците 
прехраната заплащат 
55 динара на ден.

за проучване.;
Имайки предвид това на 

чинание на СОИ ефекти
те в запазването научени 
ческия стандарт не са 
малки. За запазването да 
същият през настоящата 
година ще се изразходват 
около 20 милиона дина-

— След установен кон
такт с училището „Младо 
поколение” на словашката

по
зи двадесетгодишен пери 

го од „Братското хоро” на
пълно оправдва девиза,

. .V ,«.7}

Изхождайки от дейност 
та на тази самоуправител- 
на общност учениците 
междуместните линии за
клащат 50 на сто от це
ната па пътния билет. Тя 
участвува и в

1960
1962 го-
десетиле П°Д който се провежда:

„Обичаме своето отечес
тво и всички нейни брат
ски народи и народнос
ти”, посочи К. Трайков.

До коя степен „Братс
кото хоро” си създава ав

народност през 
дина, вече през 
дина, преди две 
тия, спонтанно се ражда 
„Братско хоро”, което 
идеята за провеждане на 
живота на училищата на 
народа и народностите от 
СРС заживява 
но — изтъкна Кирил То
доров, един от основопо
ложниците на „Братското 
хоро”.

лност ще се пжолуват за 
шлосери (30 ученика 
трети клас), за конфекци 
онери (60 ученика в тре
ти клас), техници за пра 
вни работи (една паралел 
ка в четвърти клас), за 
лабораторни техници по 
биология (30 ученика в 
трети и 32 в 
клас), както и по 30 уче 
ници от двата класа за 
лабораторни техници по 
химия.

При това през идваща 
та учебна година, както 
това е запланувано, в об
щите основи ще могат да 
се шполуват и 27 курсан
ти, т.е. лица които ще из 
държат задочни изпити 
Онези, които желаят да 
завършат втора или тре 
та стейен в 
специалност

в в
в

ра.
В. Бкомпенси-

пълноцен-
торитет се потвърждава от 
обстоятелството, че вид- 

обществено-политичес 
ки дейци в Републиката 
поемат шефството 
тях: Душан Алимпич, 
дил Ходжа, Драгослав Ма 
ркович и редица други. А

БОСИЛЕГРАД: четвърти ниОБМЕН НА ОПИТ надТази идея среща пълна 
подкрепа на републикан- Фа

Освен това в рамките 
на това сътрудничество 
се проведе и спортно със 
тезание между отборите 
на двете основни учили 
ща.

ИЗХОЖДАЙКИ от съв
местната програма по 
гранично сътрудничество 
между Общинската скуп 
щина в Босилеград — 
СФРЮ и Общинския на
роден съвет в Кюстендил 
— НРБ, неотдавна в Кю
стендил се състои среща 
между представителите 
на основното училище 
„Кирил и Методи” от Кю 
стендил и основното учи 
лище „Георги Димитров" 
от Босилеград. Обсъдено 
беше сътрудничеството, 
което вече години наред 
провеждат дветй основни 
училища.

ските просветни институ
ции обществено-политиче 
ските дейци в Република- тазп г°Дина покровител 
та и общината, както и на юбилейните срещи

„Братско хоро е Репуб-представител-и на учили
щата в Чантавир, а сет- ливанската конференция

на Социалистическия съ-Кюстендилското основ’
но училище през първа 
та половина на месец ок
томври ще гостува в Боси 
леград, с което ще върне 
гостуването на босилег- 
радското основно учили
ще.

не и в Печ. юз.— „Братското хоро" 
обаче най-пълноценно за 
живява от 1969 година, ко 
гато димитровградското 
основно училище „Моша 
Пияде” чествува 100-годи 
шнина от съществувание
то си. В Братското хоро 
тогава се хващат 
представители на

— През двадесетгодиш
ния период „Братското хо 
ро” е истинска изява на 
братството и единството, 
внушителен показ на 
общоюгославския социа
листически патриотизъм. 
Само онези, които по 
един или друг начин са 
участвували на тези сре
щи знаят какво всъщност 
означават те. Трудно е 
многобройните 
ства, искрените чувст
ва, обичта и всичко съз
дадено и залегнало в сър 
цата на участниците ка
то свиден спомен, да се 
изкаже с думи. Оттук и 
тяхната неувяхваща сила 
голямото вдъхновение, с 
които се посрещат, каза 
накрая К. Тодоров.

Да напомним накрая, 
че активността на К. То
доров във връзка с раз
движването на това начи
нание, забележителният 
му принос за задълбоча^ 
не на „Братското хоро" 
и прочие са една от при
чините, че получи репуб- 

се ликански признания и на 
гради.

тектилната
ще могат

да се подготвяват за кон 
фекционери. По 
чин ще бъдат записани 
60 души, по 30 за втори 
и трети степен.

този на

М Я. В. Б. още и-
РУсинсБОСИЛЕГРАД:

Филми през
ката, румънската, 
ката, албанската народно 
сти. С
спонтанна манифестация, 
тази манифестация придо 
бива републиканско 
чение, като се внасят в 
нея различни съдържа
ни*, допринасящи за вза 
имно опознаване и сбли
жаване

турс-

седмицатаИ тази среща, първа 
през тази учебна година,' 
както и проведените до
сега, премина в обмен на 
опит на преподавателите 
във възпитателно-образо
вателния процес на обу
чението. Именно, група 
преподаватели: двама от 
природно-математическа
та специалност, 1един от

една дума, ч от една
Босилеградоните

ли могат да гледат'
, —,лв-ъв ВТОРНИК, 
18 МАИ: „СУПЕВМЕН" 
америнански, 
чен филм. В

приятел-
зрите-

$0НА зна-

авантюристи 
д/г _ - главни роли: 
Марлон Брандо и Христо
фор Риви. V

между ученици
те от народа и народнос 
тите в СР Сърбия.

Наистина се 
трайни
ениците се дописват, раз 
менят се картички, взаим 
но се осведомяват за 
вота и работата на учи
лищата, секциите в тях и 
прочие. Всяка нова среща, 
всяко ново „Братско хр- 
Р°м, което ежегодно 
мести от училище в учи-

МАЙ:В „ЧЕРВЕНИЯТ ТоН"
* домашен цветен филм, 
в продукция <на Вардар 
филм от Скопие, режисьор жа
Столе Попов, сценарист Та- 41*1
шко Георгиевски, 
ман

шезиково-хуманитарните на 
уки и един първоначален 
учител от босилегр ад око
то основно училище, при 
съствуваха на часове при 
своите колеги—домакини- 
При това те размениха 
опити, методи, начини и 
уменид от възпитателно- 
образователния

създават 
приятелства: уч

а камер-
Бранко Михайловски. >, 

Главни роли във филма 
играят: Бата Живойинович,
Илия Джувалековски, Рад- 
мила Живнович, Коле Анге 
ловски и други млади арти- у* 
сти. м. Я. Щ

жи

ш
процес.

Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
.

ПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НАБОСИЛЕГРАД: 
25 МАЙПРЕДСТАВЯМЕ ВИ УЧАСТНИЦИТЕ 

В „БРАТСКОТО ХОРО" Титовото дело 

вдъхновение на 

младежта
училища на народа°иГн1?однос№^ДвВа,СрСеСъпбиЮбИЛеЙНа -среша "а основни 
под названието „Братско хоп<р^ч ® Сърбия с покрайнините, известна
училища, които Участвуват в срешат" аМе "и накратко с 15-те основни
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕДВАРД 
ДЕЛ”, КОВАЧИЦА ”ДД КАР- ОС Н. Кнежевац, Грамота на СУБНОР 

«а Югославия. Член на „Братското хо-

щето се учат 735 ученика, а обучение
то провеждат 48 преподаватели, 
стоено е с Орден братство

представят с гимнастиче- 
:: _ упражнение „Нищо не 
бива да ни изненада”. Гим 
настическо 
ще изпълният и учениците 
о,т основните училища „Ге 
орги Димитров" в Босиле 
град, „Велко Влахович" в 
Бистър, ,.29 ноември" в Го 
Гимнастически упражнени 
тев" в Долна 
Спортните турнири ще за 
почнат на няколко Дни 
пред празника а на 25 май 

се състоят финалните 
мачове, в които ще бъде 
решен въпросът за победи 
делите.

По случай Деня на мла 
достта, на 23 май ще се 
проведат тържества в рай 
онните центрове, органи
затори на които ще бъдат 
трудовите колективи на 
основните училища. М. Я.

И тази година 25 Май 
— Денят на младостта и 
рожденият ден на другаря 
Тито в Босилеград ска об
щина ще бъде ознамену
ван с многобройни тьрже 
ства и манифестации.

В основните училища, 
Средношколския образова 
телен център, в първични 
те младежки организации 
и поделението на гранича 
рите се подготвят разно
образни културно-забавни 
програми, които ще бъдат 
изпълнени на централното 
тържество,, което ще се 
състои на игрището на ФК 
„Младост”.

Подготвят се и различни 
спортни състезания и дру 
ги физкултурни манифес
тации.
Учениците от Образова
телния център ще се

, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЦА АЛЕК- 
у ДО СИЧ”, АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКЙ

ско
- и единство

та° 25 Смай^Н Ътнп1?® и г5амо' Съществува от 1837 г. 84 преподава- 
ерът Йовииа"” и "Кур1*‘, тели възпитават 1800 ученика. Удостое-
участвува пт 196? г Ратското хоро но е с Орден братство и единство със

и ~ г• сребърен венец и множество общия*

упражнения

регионални признания. От 1970 г 
е член на „Братското хоро", а пред
ставлява сръбската националност.

скиОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ,.,МОША ПИЯ- 
ДЕ ’, УЗДИН

Представител на румънската на- ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ПЕТРО 
родност. Основано е през 1854 г. В учи- КУЗМЯК" РУСКИ КРЪСТУР 
лището се учат 410 ученика, а обуче
нието провеждат 37 преподаватели. По 
лучило е „Майска награда” от Репуб
ликанската образователна общност.

Любата.

Това училище е основано 1753 г. 
Има 796 ученика и 53 преподаватели 
Дагради: Орден братство и единство

ОСНОБНО УЧИЛИЩЕ „МАЗЛОМ КПУ- ^БратскотГхоро''21 е от 19п" * Прещ 
СКА , ДЖАКОВИЦА ставлява русинската народност-

ще

Представлява албанската народ
ност. Историята му започва през 1954 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТАНИКА РА- 
г. 51 преподаватели обучават 1412 уче- ДОВАНОВИЧ — ЦАНА”, НОВИ ПАЗАР 
ника. Наградено е с Орден братство и
единство със сребъпен венец, награда Основано през 1961 г.
„25 май", покрайнинска награда ,,1'ани ученика и 74 преподаватели. Награди: 
мете Тербеши”. „Куриерът йовица" и „Куриерът й0вица”, три дипломи на 
златна значка за \гспехите на органи- ОС Нови пазар и др. В „Братското хо- 
зацията на Червения кръст. В „Брат- ро" участвува от 1973 г. Представлява 

■ ското хоро" се хвана 1970 г.

1764Има

.мюсюлманите от Нови пазар.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВУК КАРА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СЛОБОДАН 
ДЖИЧ", ПИРОТ БАЙИЧ — ПАЯ", ПАНЧЕВЦИ

Летописът му започва от 1815 «г. В Летописът му започва през 1863 г. 
него се учат 1а36 ученика и работят 59 преподаватели възпитават 990 уче- 
6а преподаватели. Носител е на съю- НиКа. Наградено е с Октомврийска на 
анннннинншнншнммм града на ОС Панчевци, Орден народни

Заслуги със сребърни лъчи И др. Ка- 
■ШННЯШШ9ИННИНННН то поедставител на сръбската нацио

налност в „Братското хоро" 
година.

от 1^76

■ ■

У
■ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАРОДНИ ГЕ
§М § РОИ", ЧАНТАВИР

1200 ученика и 71 преподаватели 
; Получило Октомврийска награда на 

Ч ОС, „25 май”. „Куриерът иовица" и 
„Гер.ой Пинки”. Представител на ун- 

г, *. гарската народност- В „Братското х» 
Ш ШШЯ, * I ро” от 1962 г.

Момент от миналогодишния парад по повод 25 майV аш В СПОМЕН ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ СЕДМОКЛАСНИ•'АХ ци
Уч-н„|ш от Ос„^Е1гото БПия основно УЧИЛИШЕ ,7 НОЕМВРИ”,

ско хоро” ПРИЗРЕН ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ГОРИШ 

В „ДЪЛБОКА ПАДИНА“зна награда „Борис Кидрич”. Букова Съществува от 1961 г. Има 2000 
награда Куриерът Йовида”, Орден ученика и 85 преподаватели- Призна- 
народни заслуги със златна звезда. В ,.,ия: ДСуриерът Йовида”, 72 дипломи 
Братското хоро” участвува от 1970 г, и 26 купи. В „Братското хоро" е от 

Представлява сръбската националност 1972 година и представлява турската
народност. На местността „Дълбо

ка падина” в синора меж 
ду селата Долна Любата 
и Гложйе, къдсто преди 
17 години силен порой 
отвлече животите на Ни
на Занкова и Богослав 
Илиев, от село Гложйе, 
тогава ученици от седмн 
клас в долполюбатското 
основно 
ците от централното осно 
вцо училище „Христо Бо 
тев" в Долна Любата 
местно с учениците от 
подведомственото учили
ще в с- Гложйе (числящо 
се към осНовпото учили
ще „Георги Димитров” в 
Босилеград) засадиха 
помецателиа горичка.

В еднодневната а 
участваха над 150 учени

ка от посочените две учи 
лища, които на няколко 
декара ерозивна площ за 
садиха около 3000 млади 
борови фиданки, произве
дени в разсадниците на 
„Горската секция” в Боси 
леград.

На мястото, където на 
два дни пред края на уче 
“пата 1963/64 година угас 
на животът на нещастните 
седмокласничета, от двете 
страни на суходола, е за
садена по една млада бо 
рова фиданка. Всъщност, 
тези две млади дървчета 
занапред трайно ще сим
волизират двата нещастно 
загубени млади живота.

УЧИЛИЩЕ „ЗЕЙНЕЛ ХАИ-
ДШИГ^СИЯРИНСКА БАНЯ

Съществува от 1953 г- В него 
учат 746. ученика, а обучението им
на°мТ^аграмотаенаДгСТБНОР и други Оналиост във Войводииа- В „Братско- 

на „Братското хоро” “о хоро” от 1973 г. Съществува от 1850 
е от 1980 г Представител на албанска- г. Има 650 ученика и 42 преподаватели 
та народност.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАТИЯ ГУ 
се БЕЦ”, ТАВАНКУТ

Представител на хърватската иаци-

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯ. 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИЛОШ ГИ ДЕ”, ДИМИТРОВГРАД 
ЛИЧ”, ВИТОМИРИЦА Представител иа българската на-

Представлява 920 г Има родност. Летописът му започва през
пост. Основано е през^ - Ло. 1869 г. За образованитеето ои възпитани 
1035 ученика и 48 пршСКаватели ^ ^ „а, 1411 ученика се грижат 94 пре- 
лучило с повече местшпрзнл подавателн. Удостоено е с Орден брат-
1977 г. участвува в ... Р ство и единство с-ьс сребърен венец,

УПИПИШР ИВО ЛОЛА „Куриеръу Йовида”. „25 май”, Грамо- 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ -га ,,а сУБНОР и Септемврийска па-«и ваятагм

училище, учени

съ.в

въз

акция
М. я.
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тати и че сериозно се обмисля за 
. военно ангажиране.

Да се допусне да шпионската 
група па художника и занапред 
да садествУва, можеше да бъде 
от полза само и по една друга 
причина: разузнавателният цен
тър бе доволен от дейността па 
групата, вероятно една от най- 
значителните, които беше Успял да 
създаде на югославска територия 
Дока-ро съществуваше тази група 
«яма нужда, а вероятно ни въз
можности, да се създава друга 
група. Би бил залъган, поне дока- 

Гпгюб" т0 бъде разкрит, че данните, кои- 
" у то получава са „сервирани”.

Все пак, имаше основание и

Милорад КОЗИЧ:ЕРМД СЪОБЩАВА... (28)

НАШИТЕ ТИ СЕ ВЪЗХИЩАВАТ
ДОБРИЧ, комуто това очевид- — Какво става с моето пред- ;сОгат0 оставя доклад.

НО не бше истинското име, защо- ложеиие — ицсистираше худ Трябиало е'само да напише: „За- мнение — групата иавед-
то едва налучкваше наш език, пикът. се На компетентно минавам за Истамбул тъй като ^ж ^рез арест, дабъде осуеге-
деТбнлЛв затвора® когГш^друш място, решение ще бъде взето, шмам време да се отбия, поЗДР • на. Самото арестуване и извежда
ЙЙЖ “ вла- ЙР-М си маршово дойде да
стите са се държали, към него. угрозен. ме порщкааа изпод пейката

- .Огеван спокойно отговаряше ра ,иа худояопн^Там бих се раз-‘ КАК ДА СЕ ЛИКВИДИРА
на. всички тези деликатни въпро- ^ място. уве. ГРУПАТА?
си, спомняйки си за договора с ™°||ам войшгвди^портрети и ги
^г\пябптИпаПимЪЗсг05КдокаВже Рисувам па ме и танкове..
^ е техен”, но и това, че „е е Стеваи може » ме заш;ст"
Под удара на властта, защото ка
то такъв не щеше да им бх-де
много от полза. Добрич сетне се' по-късно ... .......
обърна към Марчето. Той похвал- и като оттегли художника
но' се изказа за нейното а-нгажи- '^що'ухото.0"ДЪЛГ° **У

„ ... Връзката в Белград ,цс дей

не «а съд, шеше да нанесе голям 
удар ца другата с-грана: ше бъдат 
разкрити нейните методи на дей 
ствУваие, а всичка обшо 
ще има голямо превантивно 
действие.

Както и млгого пъти 
в подобни ситуации 
реши. кой от тази два варианта 
да бъде приложен. Но за това ще 
говорим по-късно.

взе-

взето
въз-

по-ратю 
една случкаНа-й-голяма част от кубчетата 

във от мозайката вече бяха поставени 
всяко отношение. , по местата си. Цялата шпионска

. — По този въпрос -ше говорим група „изпъкваше в
прекъсва го Добрич досие, което се намираше в Ою-

малко ро-го ма Драган. Известни бяха и утръТВАТА яВКА” НЕ 
шепна ролите на отделни членове на "птмгтнУКДШК 

групата. Ако и някое кубче недо- ДЕИСШУВАШь
стигаше, то не беше от 
ствецо значение за цялостния из
глед на мозайката- 

Възможноститс за
бяха многостранни. От

голямото

ране, което им е известно.
— ' Вашето ангажиране е па

триотично и ще бъдете големи хо- ствува дооре. „Голуб не се оба- 
.когато сдалите Тито и него- леда .., Трябва да установиш връ- 

вата банда...'Не е далече деня, зка- Когато завършиш, ще те по-
когато така ше се срещнем V вас, ведем ... Изучи възможността . .. “ групата у.
в града, цли може би в Белград — радиостанция... Художникът ми сп^Гт^ Оставена чрез аре
убедително говореше Добрич, обясняваше, че всичко е наред... пата ла ^ъДе .„ити?е леквидира- 
Опълномощен съм на ви предала Стеваи повтаряше в себе си. не- сшад “ г^т1т на мястото 
поздрави' от най-компетентно мя- свързаните изречения, като се мъ ° вкш? ш,и да бъде пуссто! чеше Да запомни, всяка дума. „Мрътва явка . или ма “уо

■ След като получи от худож- Докато се върнаха в града ху- ^““воГнеяда се следи за 
ника събраните данни,, ония от дожвдкът предаде на Стеваи част ‘акви дшпш се интересува друга •Скопие, Бела паланка и от редица от папите, които получи от худо- какви данни и» П’Г„„П.1ПППЯ ,,я
други места, които от вестници- жника от нелегалните: той забе- та <таа^От” заповедите
те и от градските приказки худо- ляза. че е получил по-малка от кви плги,^°в®,ж_... ге
жникът е събрал Добрич им да- художника. I™ 5 ги шде нови задачи. Бяха му необхо- извади закл *е1™ ■ л^„-„ггг,п„
дими сведения за всичко, особено „ГОЛУБ" Е ОСТАВИЛ ДОКЛАД., Резоад цията страните от ката е празна, а времето за пол
за войската... Той даваше нарът- носмо разузнавателните служби в държане на връзката беше набли-отвия как може да се получа^ та- С няколко дни закъснение от носно разузнава делиите и тг‘ п
кива сведения- - Белград пристигна съобщение: тях, инсистираха за Да^ии"^т;_ п' и ГР гл,,чи:> Нима ху-

Сетне Добрич ги заведе до ед- „Голуб” тръгнал от Словения за мно от политически и иконом Даь н шо у Стеван?
но по-голямо ДЪРВО, което отделе- Ниш, за да посети семейството си ски характер, сега главно ударе држникът се: усъмни,
че.се заб1лязвшпе в Храсталака, В Белград наново прекъснал пх,- ние беше сложено върхуд военни. Зашр0 с^пщдаизир^ И диверсан_ 
наведе се и като поразчопли, зем- туването си и под лейката в пар- сведения за Югославия- Ако към тите не идваха ка мЗ^ця^Мо- 
ята извади малка бутилка. ка пред Ботаническата градина е това се добави постоянното голя Рено към^еда^на месещи Мо-

Тук гх.м поставил нова явка. оставил кодиран доклад. Залепил мо присъствие на вренни сил ” явка” — без Стеванда
Докладите ше донасяте на някол- го е с фластер от долната страна границите към Югославия, непр мр хдата яв
ко дни преди първото и петнаде- на пейката. Докладът е заснет и къснатите погранични и ДР\' знае за тов . - ъ гВцл1впган
сето число в месеца. Слагайте ги даден да се дешифрова. Докладът провокации спрямо нашата стра- говорено на срещата с диверсан 
в бутилката и хубаво ги заравяй- е взел служат на чуждестранно на— всичко това сочеше, че във тите по-късно е про. но
^е в земята. Ние ше ги взимаме посолство, като оставил поръка за върховете на информоюровските знанието на стеваи-.

. :а-в съшата бутилка ще ви оставя- „Голуб”. страни се е разбрало, че пропа-
. ме наши поръки. Така не ще ри- В кодираната поръка се търсе- гандистката и политическата вои- 
екуваме напрано да се срещаме, ли нови данн™ ... Дали и теле-' на са дали почти никакви резул-

съяце- Наближаваше краят на октом
ври. Започнаха да валят есенните 
дъждове, утрин беше прохладно 
и всичко навестяваше скорошно
то пристигане на зимата. Към 
средата на октомври се очакваше 
художникът до активизира „мрът- 
вата двка”, да занесе доклади, да 
чака нареждания- Обаче това не 
стана. Причината за това нещо 
не беше известна ни на Стеван 
На негови въпроси художникът 
отговаряше неопределено: „Няма
ме какво да съобщим, те вероят
но няма да идват”.

Контролирайки 
ка” Драган констатира, че оутил-

ра, осуетяване

„мрътвата яв-

(В следващия брой*. ДОКЛАДИ
ТЕ ЧАКАТ ДИВЕРСАНТИТЕ)

Продълже
ние на срока 

за изпра
щане на 

материали 

за младе
жкия твор
чески
конкурс на 

списание 

„Мост”

V ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕСНИ, 11РИ 
КАЗКИ, ЛЕГЕНДИ (най-малко до пет)

Първа награда (две) 650 дин- 
Втора награда (две) 550 „
Трета награда (две) 450 „

VI ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ

Първа награда 1.000 дин.
Втора награда 
Трета награда

С ЦЕЛ да насърчи талантливи младежи и 
девойки в средните училища, организациите на сдру 
жения труд, висшите и полувисши учебни заведения 
и от село по-дейно да се занимават с творческа 
дейност в областта н-а литературата и записване на 
народни умотворения, списание „Мост”, по повод 
Деня еа младостта

ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС 
За следните видове и жанрове:

I СТИХОТВОРЕНИЕ

800 „
600 „

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
Първа награда 550 дин. 
Втора награда 450 „ 
Трета награда 350 „ 1. Право на участие на младежкия творчески 

награден конкурс имагг само младежи и девойки — 
ученици от средните училища, от организациите на 
сдруженияртруд, от село и студенти от всички вис
ши
право да участвуват -на този конкурс.

2. Творбите трябва дабъдат написани на бъл
гарски език — по възможност на пишеща машина, 
раздел тройка, или четливо на ръка и Да бъдат обо
значени с обозначение (шифър). На редакцията тря
бва да се изпратят по: ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА, а името

автора с точния му -адрес Да бъде написана и 
сложено в затворен плик, който трябва да бъде из
пратен заедно с ръдописите, , предложени , за на
града.

II РАЗКАЗ
и полувисши учебни заведения. Възрастни няматПърва награда 1100 дин. 

Втора награда 900 „ 
Трета награда 700 „

I
У,

III НОВЕЛА

Първа награда 1100 дни. 
Втора награда 900 „ 
Трета награда 700 „

IV ЕСЕ

-
ТУ)

Първа награда 1100 дин. 
Втора награда 900 „ 
Трета награда 700 „

3. Изборът на темите е свободен. Препоръчва 
се^да ;се изпращат и творби на теми от живота и 
дейността на младите, участието на младежта в

СТРАНИЦА 10 БРАТСТВО * 14 МАИ 1982



Физическа штура,А|5&р!Ф
ФУТБОЛ: С ГОЛЯМАТА ПОБЕПА 
ПРЕКЪСНАТА „ЧЕРНАТА' СЕРИЯ

шиите футболисти прев
зеха превес в играта. Опи 
тваха се 
променят резултата. Про
пуснати бяха и няколко 
инзвънредни голови поло
жения, при което заслуга 
та да не попадне топката 
във вратата на 
це" е на сигурния вратар 
Съ.рджан Пешич.

Ако първият отбор на 
ФК „Младост" в тоя кръг 
се представи на зрители
те с неефикасна игра, то 
зрителите останаха довол
ни от играта на младеж
кия отбор. Те в добра, 
мъжествена и вълнуваща 
йгра извоюваха победа от 
3:2 (1:1) срещу отбора на 
„Челик" от Прешево. Хол 
майстори при младежкия 
отбор бяха: в 20 мин. 11е 
не Стоянов, в 72 мин. Вла 
до Тасков от дуспа и Бла 
жа Воинович в 77 мину-

БОСИЛЕГРАД: НЕРЕШЕНА ИГРА НА ПЪРВИ
ЯТ И ПОБЕДА НА МЛАДЕЖКИЯ ОТБОР настойчиво Да

„А. Балкански”—„Хайду к 

Велко” (Неготин) 1:0 (0:0) пМщоств - »Амминце« 0:0
„Алакин-

Босилеград: 9 май. — Стадион „Пескара" 
край Драговищица. Теренът твърд и добър за 
игра, времето задушно. Зрители около 250 ду
ши. Съди/ на срещата Миле Стойменович от 
Сурдулнца. Играта коректна без жълти и чер
вени картони.

Димитровград, 9 май 1982 г. Спортен цен 
тър „Парк" — Зрители около 1000 души. Съ- 

срещата Сретен Милошевич (Зайчар). 
Голмайстор: Кръстев в 50 минута Жълти 
картони Здравко Христов и Милован Тодоро- 
вич от „А. Балкански" и Попадич от „X. Велко".

дия на

жецието на футболисти
те- Ненужни бяха индиви 
дуалните акции на напа
дателите от двата отбора, 
които обикновено завър- 
ц тваха на средата на те
рена или, в полза на за

Когато в първенствеца 
футболна среща, се срещ 
на,т стари съперници, ко
ито добре се познават, ес
тествено е, че от тях то
гава зрителите много оча
кват. Така беше и в не
деля в Босилеград на иг- щитииците. 
рището край Драговищи
ца, където се проведе пър 
венствецата футболна сре ските 
ща между домашния от
бор „Младост" и отбора 

ФК „Алакинце' от 
Сурдулнца. В слаба игра,
без жар и желание да по терен. Атаките им 
бедят, играха наравно 0:0. еднообразни и крехки, по 

На игрището всичко чти пито един път вра- 
протичаше обикновено и 
прекалено спокойно. И в бор не бе 
повечето случаи бавно. по-сериозно 
Малко бяха вълнуващи Ако добавим и липсата 
мигсве. малко неочаквани на точна стрелба тогава 
и рационални творчески резултата на срещата е 
изпълнения на състезате 
лите. Изостанаха комби
нации в колективен план.
Недостатъчно беше и дви

„АСЕН БАЛКАНСКИ": 
Стоян Анджелкович 7, Ни 
кола Младенов 7, Зоран 
Христов 7, Златан Мар
ков 8, Драган Димитров 
7 (Нсвица Костов 7, Бори 
слав Манолов 7), Здравко 
Христов 9, Александър 
Станков 9; Димитър Каме 
нов 8, Милован Тодоро- 
вич 8, Кръста Кръстев 9, 
Новица Алексов 8.

В дерби—срещата на
ХХП кръг на първенство

зъ.м, се наложиха’ над по- 
добрия отбор. Всеки фут
болист даде максимално 
от себе си-

През второто полувре
ме домакините заиграха 
още по-добре и напълно 

надиграха реномирания 
противник. Единственият 
гол бе отбелязан в 50 ми 
нута след високо нахвър
лена топка от Каменов в 
очертанията на наказате
лното поле, където Кръс
тев (един от по-добрите 
играчи) поема подадената 
топка, освобождава се от 
един противников играч 
и с хубав удар изпревари 
вратаря на гостите. До 
края на срещата домашни 
те футболисти създадоха 
още няколко добри голо
ви положения, но не ус
пяха да пдкачат резулта
та. Общо победата на фут 
болистите на „А. Балкан
ски" напълно е заслужена 
и след тази среща се пре 
късна „черната" серия от 
три последователни пора
жения.

В следващия кръг „А. 
Балкански” ще се срещ
не с отбора „Бродоре- 
монт" от Ютадово- Д- С.

За разлика от редица 
други мачове, босилеграД 

футболисти този 
път не съумяха да контра 
атакуват, което беше от
личие на редица предиш
ни срещи на домашния 

бяха

та.
Отборите на ФК „Мла

дост играха в следния съ 
став^ Първият отбор: А. 
Васев, В. Ивков, В. Ивко- 
вич, Б. Тасев, 3. Младе
нов, Д. Владимиров, ‘ С. 
Спасов, Ж. Евтимов, Г. 
Георгиев, В. Захариев и 
М. Цветков..

Младежкият отбор: С. 
Стоянов, И. Михайлов, Л. 
Алексов, В. Тасков, 11. 
Стоянов, Л. Захариев, В. 
Глигоров, И. Рангелов, Б 
Воинович, В. Пейчев и 3. 
Стойчев.

на

то в междурегионалната 
лига — група „Север” фут 
болистите на „А. Балкан
ски" надхвърлиха собстве 
ните сили и победиха от
личния отбор „Хайдук 
Велко" от Неготин, глав
ния фаворит за първенец 
в групата. Мачът бе иг
ран по твърде хубаво и 
приятно за игра време на 
идеален тревнист терен- 
Самата игра бе много по- 
качествена от равнището 

През

тарят па гостуващия от- 
подложен на 

изпитание.

съвсем реален.
През второто полувре

ме играта до значителна 
степен се промени. Дома-' М. Я.

ХАНДБАЛ ЗА ЖЕНИ

на състезанието, 
целите 90 минути се во
ди голяма борба между 

отбора.
»Аовн Балкански« — »ТКС Свърши* (Свърлиг) 7:6 (3:2)

два качествени 
Победиха домакините, 
ито бяха изключително ан 

бойкост,

ките от Димитровград ос 
тавиха зад себе си отбори 
те „Свърлиг” и „Власотин 
це", а се доближиха до 
„Гердап” от Кладово.

Инак в тази лига убе
дително води отборът 
„Дубочица” от Лескова^.. 
Самата игра бе първенст- 
вена, нервна, остра и на 
моменти груба. За това до 
принесе и треньорът на 
гостуващия отбор Джор- 
джевич, който след изклю 
чение от пейката създаде 

инцидентни положения 
не искайки да се отдале
чи, така че се намесиха <* 
органите на милицията-

ко-
Спортниях център „Парк" в Димитров

град, 9 май 1982 г. Зрители — към 200 души. 
Времето слънчево, съдия на срещата Славолюб 
Стоилкович от Враня. Стрелци: Катя Каменова 
4, Злата Тошич 2 и Биляна А. Димитрова 1.

„Асен Балкански”: Анка Димитрова, Зла
та Тошич, Диряна Дончева, Катя Каменова, 
Драгица Петрова, Виолета Тошева, Божана Ки 
рова,. Биляна А. Димитрова, Горица Кирова, 
Сладжана Радева и Емилия Тодорова.

гажирани и с 
граничеща се до фанати-

младежките трудови акции,обществения живот, за
училищата, сдружения труд, на село иживота в 

под.
4. При записването на народни обичаи, авго- 

и подробно да опишат даден 
село или край съ- 

за него и кап
рите трдбва точно 
обичай който са избрали, в кое 
ществува, какво е (народното вярване 
ви са характеристиките му. Осооено интересно щ 
бъде записването на,' народни ооичаи, които^вече а 
„а изчезване. Трябва да запишат и имената на хо- 

колко години са, как се казват и от
за един или дрУ1

Хандбалистките на „А. с тежка мъка извоюваха 
Балкански”, състезаващи победа срещу солидния 
се във втора сръбска ли- отбор на „ТКС Свърлиг". 
га за жени заслужено, по С тази победа хандбалист

рата, на 
село са,-които са им разказвали
обичай-

ДИМИТРОВГРАД
Момичетата на треньора 

Миладин Симов се бори 
ха (Истински и с твърде по 
жертвоватЬлна игра побе
диха с минимален резул
тат. Между4 по-добрите 
трябва да се посочи мла-. 
ДИят вратар на „А. 
кански” Анка Димитрова, 
която спря 6 седемметро 
ви удари. Биляна А. Ди
митрова — неуморен ор
ганизатор, Злата Тошич с 
отлична игра в защитата 
и четирикратния, стре
лец Катя Каменова.

народни .песни, приказки и Спортни В6СТИлегенди трябшГда™ е"прави точно на народния
(диалект) в даден край, в кой™ ^ъде^извориа твооба Твообата трябва Да бьде изворна 

^както хората я пеят или разказват, а да 
взима О-Г книга. На края трябва точно да се 

името на лицето, от което творбата е запи-

го

вор 
родната 
записана 
не се

В рампите на работническо-спортните 
в общината приключва първата част на турни
ра но фут бол ма малки врата. Вече се очертават 
и фаворитите. За по-нататъшни състезания се 
класираха оборите „Тигър и „Тигър III", „Сво
бода", „Братство", „Балкан", „Експрес", ..Град- 
ня", Металац" и ЖТЛ. От общо 18 отбора по- 
нататък щс' се състезават 9. Срещи 
състоят през идущата седмица.

игри

Бал-
посочи 
сана, от кое село е и на колко години.

творби няма да се награждават-
конкурса ще бъдат 

съобщени във

Преписани
6 Изпратените творби на ще се

Д. С.

на творби за награди7. Срокът за приемане 
е 20 май 1982 година.

Ръкописите трябва да ,, __
адрес: Издателство „ РКей 29 декември 8, 
награден конкурс на „мост ,
18 000 Ниш.

По повод Деня на сигурността — 13 май — 
на състезание по спортна стрелба на отборите 
по вътрешни работи в Димитровград, Ражань, 
Бела паланка и Димитровград, първо Място спе
чели отборът на Димитровград.

В следващия кръг ханд- 
балистките на .А Балкан- 1 
ски”

се изпращат на следния 
За Младежкия гостуват в Кцяже- 

вац, където ще се срещ
нат с отбора на. „Леда“тг''

^ А.Я-*
А. Т.

Редакция „Мост”

СТРАНИЦА 11БРАТСТВО * 14 МАИ 1982 )



АНЕКДОТ
ЖЪТВАРСКА НАРОДНА ПЕСЕН

Гьоте и 

статистиката
Айде, Райо, крайо 

береме№У'

е ,най-великите 
писатели Гьоте 

биолог
Един от 

световни
бил и пасиоцалеи 
и математик. По то‘ва вре 
ме била ,/Ца мода" стати 

писателят бил 
иа та

Айде, Райо, крайо да беремо, 
на край зелена ливада

момче и девойче 
златна ябука.ПРОПАЛИЗАЦИЯ у ливада 

играли се със 
Игречи дете проплакало

чудат къпе да то децат, 
па го пърлят у росиа ливада. 
Из ливада дете проговаР»:
Айде, тате, сено да косиме, 
айде, мамо, сено да береме.
Па се чудят момче и девойче, 
па се чудят къде да го дена-,-. 
Върлят го у гора зелена.
Из гората дете проговара:
Айде, тате, шума да кастриме, 
айде, мамо, шума да китиме. 
Па се чудят къде да го денат.

етиката, но 
огорчен противник

математическа
па се

Пише ми Станча ръжанейи:
„Манчо,
Може тая дума да ти не йе ясна ама ка | 

ти расправим за новият мое у Долгьу Ръжапу 
со све че ти се изясни.

Нов мое направите, убав мое. Твръд мое, | 
све од битон, а турише и малко 
оградата йе железна: Че речеш що йе съга | 
мука?- Не йе мука що йе оградата 
сварбана, а половин ръджавейе. Нема грешка 
и що йе оградата прщцрамчена е жнчку да 
ю муйе на, бутну. Мука йе що вече двеййу го
дни имамо нов мое, а по 1ьега не може да сс 
заминуйе. Не може се найде майчин син да 
запиши дупйете од еднуту и другуту страиу.
Ете тека се найдомо у зор та ка дойдемо 
пред мосат кръстнмо се с леву руку да 

! паднемо у долинуту да се не обанямо и ка смо 
I мийени и ка не смо.

Щом’ су га тикъв направили я си мислим 
| дека не йе требало да га праве. Под шега у 
] годинуту не протече толко вода колко беи- 
| зин изгореше опщинейете лимузине и лимузи- 
9 нете на разне стручне и щестручце, викане и Ш 
I невикане комисийе, подкомисийе и надкоми- ^ 
I сийе що доодише само да виде дека мосат йе 
I шантраво направен. За тея паре да беомо ку- 
| пили еликоптер та да си литкамо поарно те- ЩШ 
8 ше да буде. А овака вргьимо ои толко паре 
I у моглу. Щ
| И още едну муку имамо. Мосат не йе Й|| 

турен право кико требе да повръзуйе путат 
«о му извъртели шию накуде сват-Младенову- Щ 
ту куййу. И за това имамо млого спорове, до- ин 
одише комисийе и комисийе, вршьамо паре и ||| 
па нища.

Те това йе тая пропализация. А одговор- 
нос? Знаемо га и кой йе. Наш йе човек, ръ- 
жанъц, главешина у СИЗ-ат за путеве. .три-че- 
три месне заединце, плаше га опщинсЬи фору
ми — нища не помага. Ели он си йе добро 
послал, та се не сейира, ели овия га гоне ка
ко гуску у моглу”.

зИ нова 
наука.

Веднъж при Гьоте до- 
математик за 

помоли да се про- 
негови

9
ш

шел млад
да го 
изнесе по тгякои

и след ка- 
писател 

одеи- 
с въоДУ 

започнал да го

стихотворения 
то известният 
дал положителна 
ка, математикът 
шевлеиие

и |железо.

половин

за статистиката.вори
— Моля ви се, не ме на 

смлвайте — казал 1ьоте.
един

(Записала Вукица Стоименова от 
Марушка Соколова) от село Божица— Ще ви приведа 

прост пример. Днес аз из
ядох цяло печено 
а вие «е получихте 
един къс. Но статистика
та е такава наука, която 
вече утре Ще докаже, 
аз и вие изядохме по по
ловин прасе*. Ето каква е 
тази ваша „наука”.

прасе
питоне

МЬДРИ мисличе

За общественото 

мнение
Общественото мнение — цар на света, не 

е подчинено на властта на царете; те самите 
са неговите първи роби.„СПЕЦИАЛИСТ”

— Зоране, ти пак си от 
варял вратата с нечисти 
ръце.

— Не съм, майко! Аз я 
отварям само с крак/

ПИЯН МЪЖ
Пиян мъж се връща къ 

енз в кътди. Отваря вра
тата на спалнята и гово
ри иа жена си:

— Мол</ ти се, карай 
ми се, защото в тъмата 
не мо! а да намеря кре
вата.

Ж. Ж. Русо

Който подчинява своето поведение на об
щественото мнение; той никога не е уверен в 
себе си.

Ж. Мармонтел

Общественото мнение е съдебна инстанция 
от такъв род, че порядъчният човек не бива 
нито сляпо да вярва на неговите присъди, ни- 
то безвъзвратно да ги отхвърля-

I
1

Шамфор

Няма нишо по-променливо, 
от общественото мнение; и 
своенравно, все пак то бива правдиво, разумно,

по-неопределено 
колкото и да еБЪДИ СПОКОЙНА

справедливо много повече, отколкото се пред 
полага.

Постановчикът на фил
ма говори на главната ак 
триса: >

— Ето, от тази стена 
трябва да скокнеш.

— А ако загина?
— Бъди спокойна. Това 

е последната сцена на 
филма.

Наполеон
Да се борип^ с общественото мнение е все 

едно да се сражаваш с вятърни мелници.

П. Бауст
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