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ПРЕД 12-ия КОНГРЕС НА СЮК
СТОГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ЛЕГЕНДА НА РЕВОЛЮЦИОННОТО 

РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ
Последователно по 

Титовия нурс
Утре Започва Дванадесетият конгрес на 

Съюза на югославските комунисти, на който делега 
твде ще изнесат опита от своите среди по найактуа 
лните въпроси за ролята на СЮК в борбата 
нататъшното развитие, стопанския и обществе 
дък на нащата социалистическа

ф За лика и делото на изтъкнатия комунистически ръководител и 
държавник на заседанието на Председателството на Централния коми
тет на СЮК говори Добросав Чулафич, секретар на Председателството 
на ЦК на СЮК

„С основание може да 
се каже, че Георги Дими 
тров е един от онези бар 
ци за социалистическо об 
щество, който схваща 
основните исторически 
процеси, притежава тво
рчески начин на мисле
не, постоянно потвърж
давайки свързаността на 
историческата насочено 
ст и визията на бъдеще 
то съ,с задачите, потреби 
остите и възможностите 
на революционния мом си- 
ент'', каза секретарят на 
Председателството на ЦК 
на СЮК Доброслав Чула 
фич на заседанието на 
Председателството на ЦК
на СЮК, говорейки за меките народи.
Георги Димитров по пов- \ Богатият опит на този 
од стогодишнината от ро 
ждението на изтъкнатия 
революционер на работни 
ческото и комунистичес 
Ко движение в света, ръ 
ководителя на Бъгарска- 
та комунистическа пар
тия и български държа
вник.

Тъй като пред членове 
те на Председателството 
на ЦК на СЮК и най-ви
соките функционери 
федерацията, които при- 
съствуваха на заседаци

за по- 
напре

самоуправителна 
страна, която играе огромна роля в борбата за мир, 
равноправно международно сътрудничество и соци 
ализъм в света.

Дванадесетият конгрес на СЮК е първият 
след победата на революцията и създаването на со- 
Циалистичекса Югославия, който Ще се проведе без 
участието на великана на нашето революционно дви 
жение Йосип Броз Тито- Неговото дело е основа на 

днешна и утрешна борба за социализъм и 
социалистическо самоуправление, за национална и 
човешка свобода и щастие. Епохата с Тито е на«-

Той посочва,актуалност, 
че творческият характер 
на марксизма 
ява „напътствие 
ия, а не рецепт за всички 

времена и усло* 
призовава комунис 

решават въпрос 
шаблон^

че тъкмоето, напомни, 
навършаваг сто години от 

Димитр- представл 
за акц-рождението на 

ов, Чулафич изтъкна, че 
този потвърдил се револ
юционер е пламенен бо
рец за сближаване на ба 

народи и за 
на тех-

страни, 
вия", 
тите да
ите „не според 
но изхождайки от конкре 
тна обстановка, от отно
шенията на обществените 
сили, от настроението на 
народа, неговите стреме
жи и желания".

Във връзка с това Чу
лафич каза, че пътшца- 

социализма днес

лканските 
сътрудничество 
ните революционни дви 
жения, което и с практи 
ческо ангажиране лотвъ 
рждава от своите млади 
години, па все до смъртта 

Противопоставя се 
на реакционните характе 
ри и цели на балкански 
те войни, 
се за идеята 
ство и братство на балка

нашата

славната в историята на народите и народностите 
на Югославия, които за пръв ггьт взеха съдбата си 
в собствените си ръце и тръгнаха по обствен път в со 
циализъм и социалистическо самоуправление, рав 
ноправни и побратимени в своята многонационална 
федеративна и демократична общност. Създаването 
на социалистическа общност на равноправни наро 
ди и народности, братството и единството, самоу
правлението на 'трудещите се, задружността, незави
симостта и политика на необвързване, както и оста
налите големи придобивки носят печат на Титовата

застъпвайки та на 
сътрудниче имат патоляма актуалност 

и значение, отколкото пре 
ди в историята на борбата 
за социализъм. Съпротива
та, която ЮКП и Юросла- 

Стали-
революнионер, когото мо
нархофашистиките вла- вия оказаха срещу 
сти в неговата страна новия хегемонизъм и ко- 
два пъти осъждат на смъ- минформната кампания 

през 1948 година, силно 
афирмира правото на все 
ки народ на самостоятелен 
път. на социалистическо 
развитие. По време на пър 
вата вълна на Сталиновия 
натиск срещу ЦК на ЮКП 
и Тито — напомни Чула
фич — Димитров на мина

историческа личност.
Конгреса провеждаме и без Едвард Кардел, 

чието дело представлява теоретична инспирация и 
подтик за практическа дейност в борбата за социали 
етическо самоуправление-

Дванадесетият конгрес на СЮК ще се прове 
де под знака на решително продължаване на Тито- 
вото дело, което представлява един от ония истори- 

феномени, които ще бъдат трайно вдъхцове- 
социалистическа мисъл

рт и който проявява ле 
гендарна храброст на 
Лайпцигския хитлерис
тки процес през 1933 го 
дина, идеите на Димит
ров — каза Чулафич — 
имат голямо значение за 
развитието на револю
ционното работническо 
движение, и днес запаз
ват своята жизненост и

чески наIIние на прогресивната
нашето общество. Югославските комунисти 

посрещат своя конгрес със забележителни резултати 
и политическа дейност във всички области на обще 
ствения живот, труда и творчеството. Съюзът на юго 

комунисти между двата конгреса е уве 
днес наброява 

65 613 първични

акция в (На Зта стр.)

ДИМИТРОВГРАД: ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИЯ СЪБОР НА ОС И 
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИ ТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИславските

личен с 625 270 нови членове, така че 
2 177 083 членове, които членуват в

ООСТ, трудовите и местни- 
имахме широко За добруване на съседните народипартийни организации 

общности и ЮНА. В тоя период 
идейно-политическо и марксическо 0?Р*™ва"и°4!?™ 
най-различни форми: чрез семинари (в коиго са у
НаИРаЗЛИ485 984кленове на СК), политически^^ „

в

роди. И докато, по това 
време, националните бу 
ржоазии на Балканите са 
провеждали
на политика и раздухва
ли национална нетьрпн 
мост, работническите дв 
иження
за сближение на народи 
те и тяхното обединява
не в рамките на една 
обща федерация, която 

па Социалис- би се основавала на демо 
критически начала. До 
края «а своя живот Гео 

доклад Рти Димитров е останал 
верен на идеите за общно
ст и добросъседски отно 
Шения между балкански
те народи.

Голямо вннмание и грн 
жн Георги Димитров об 
ърщал на създаването 
н развитието

чадото па своята револю то между югославското н 
Чинна дейност Георги Дн българското работничес

ко движение. Ръконоден 
от тая цел, като един от 
ръководителите па Бълга 

(На 5-та стр.)

от рождението на вели
кия революционер и бо 
ред срещу фашизма, Ге
орги

школи
ствували
(работеха 1838 политически 
128 066 курсисти) и пр.

С 2500 долара национален доход на един жи 
тел, нашата страна се нарежда между икономически 
средно развитите страни- Между двага конгре 
“веният г^дуктв стопанството се увеличаваигс.

пГс^о4с5 45 Г стоВ

.ГГп^^аГзГчГешш ^бщес^икономиче 
СКИ резултати. В предконгресната 
на проведените кон^еси «а « ^ ^иимание беше 
ференциите в покрайнините ос е ащите тРУ
посветено на яадделяванета на същ ДШ1та
дности В областта на^™ИсвЩШтД, в кодто
на задачите по икономическа ) Дваяаде
въ/гроси ще заемат значително о „ развити-
сетия конгрес на СюК;„ на от основните за
ето на делегатската оисгема с ; алистИЧеско са 
дачи на СК за лощататъшнот®^ страна. Затова 
моуправително развитие на 
посочените и други въпроси, 
ти в богатата предконгресна ;<еИ япдеша 
телца дейност на комунистите, ка ^т0 ще 
Дело да приложим заключеният , 
приети на Конгреса.

Димитров.школи с завоевател-
В рамките па тър

жеството в хола на кул
турния център „25 май" 
в Димитровград, бе от 
крита изложба за живо 
та, и делото па Георги Дн 
митроц. Изложбата отк 
ри ЦАНКО КОСТОВ, пре 
дседател 
тическця съюз на труде
щите се от Димитров
град. След това 
за жпзнешгя път на вели-

са се борили

кия революционер и ра
ботнически трибун изне
се РАЙКО ЗАРКОВ, пред
седател ма Общинския ко 
митет па СКС в Димит
ровград, който

Р. Зарков
между

другото каза: Още в на-На 18 юни т- г. -се про- 
заседа 

Общия събор из

па връзки
веде тържественобяха повдигна- 

изискедт реши 
сила па 

бъдат

ние на 
Общинската скупщина и 
организации в Димитров
град по

митров се е застъпвал за 
дружба ц сътрудничество 
между балканскитеповод 100 години ца-Борис Костадинов



Г по СВЕТА нас]И У

ИЗ РЕЧТА НА МИЛОШ МИНИЧ В СОФИЯ ГНШ БУЛЕВАРД 

В БУКУРЕЩ
Велина идея и истидичеена цел

на НОБше постиженията 
и социалистическата Ре" 
войоция в нашата стра
на. Той непрекъснато иас 
ърчаваше съвместната бо 
рба на българския народ 
и югославските 
срещу фашисткия 
бител, а особено съвмес
тната борба на сръбски
те, македонските и бълга 
реките партизани, на сръ 
бскня, македонския и бъл 
[■арския народ.

Минич особено подчер
та приноса на Димитров 
за възстановяването па 

и добросъсе 
отношения между

„Димитров и Тнто ни оставиха в наслед 
ство велика идея и историческа цел: възстаиов- 

съгрудничество, приятелство и сбли
жение между югославските народи и народ
ности и българкия народ- Югославските кому
нисти и народи и народности поемат това нас- 
ледсво с чувството на най-висока отговорно
ст и полагат усилия то да стане жива действи
телност и от пътя към тази цел да бъдат пре 
махнати всички пречки"

ваРДа, който бе под
писан от румънския 
президент НИКО

ЛА» ЧАУШЕСКУ, се 
казва, че с това ,,се 
има предвид овеко 
вечаване на споме- 

за йосип Броз

яване на Един булевард в
повия индустриално- 
работнически кварт 
„Титан” в Букурещ 
получи името на йо 
сип Броз Тито.

народи
поро

каВ декрета за дава 
ле ново име на буле Тито".

Това изтъкна членът на тридесетте години Дими 
Председателството на ЦК тров прояви голямо ра
на СЮК МИЛОШ МИН- збирателство за проблеми 
ИЧ на международната те на ЮКП. Той оказа по 
научна среща в София, дкрепа на Титовата кон- 
посветена на 100-годиш- ц©пция за консолидация 
нината от рождението на на партията и за връща- 
Георги Димитров. Като не на ръководството в ст 
подчерта, че Димитров раната, 
беше известен като рево ЮКП от фалшиви обвине 
люционер, който се про
тивопоставя на шаблонно
то прилагане на маркси
зма-ленинизма, Минич за продължи и по време на 
яви, че в Югославия високо НОБ и революцията в 
се цени сътрудничеството Югославия. Още от първи 
на Димитров с революци те военни дни генерални- 

в на- ят секретар на ЮКП и 
-комендант

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ,
приятелски 
дски
Югославия и България в 
първите следвоенни годи
ни. Бледските споразуме- 

между СФРЮ и НР 
България през 1947 годи
на, посещението на Дими 
тров в Югославия и ца 
Тито в България потвър
диха взаимното желание 
иа народите на двете хтгр 
ани за сближение и доб 
росъседки отношения.

Югославските народи 
високо ценеха и ценят ре 
волюционната мисъл и 
дело на Димитров и го 
почитат като голям побо

Конгрес на 

Отечествения фронтЗащищаваше пия

ния"
Минич. Сътрудничество
то на Тито и Димитров

каза по-натаък
делгацшт от 40 страни. 
Делегацията на ССТНЮ бе 
ше оглавявана от Зора То 
мич, член на Председате 
лството на Съюзната кон 
ференЦИя на.ССТНЮ.

В течение на 
гресни дни около 
делегати дадоха оценка 
за петгодишната дейност 
на ОФ и набелязаха 
основни насоки на дейн 
остта за осъществяване 
на задачите, поставени на 
XII конгрес на БКП.

Тези дни в София се 
проведе Девети 
на Отечествения 
иа България, 
та обществено- 
ческа
страна, в която членуват 
4 400 000 членове — поч-. 
ти половината от населе 
нието на страната-

конгрес 
фронт 

най-масова
полити- 

организация й тази
онното движение 
шата страна.

„От Седмия конгрес на 
Коминтерна започва по 
знанството на Тито и Ди 
митров в техните непре 
къснати връзки, кореспо 
нденпия и приятелство. 
През втората половина на

три кон 
2600Върховен 

на Народоосвободителна 
та войска и партизански
те отяди - Тито почти все

рник за приятелство и съ 
трудничество 
лканските народи и стра-

кидневно изпращаше ко 
дирани телеграми и пис
ма до Димитров.

На конгреса присъству 
ваха най-висшите партий
ни и държавни ръководи 
тели на НР България и

между ба-

Димитров високо цене ни.
ИЗРАЕЛСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ ЛИВАН

НАКРАТКО
ЛЮКСЕМБУРГ: Министрите на външните раоо 
ти на страните-членки на Европейската иконо 
мическа общност тези дни приеха решение за 
премахване на ембаргото срещу Аржентина. 
ПАРИЖ: Бившият френски президент Валери 
Жискар д'Естен направил забележка на Фра- 
нсоа Митеран във връзка с прекъсването на 
диалога със СССР. Жискар се застъпил за диа
лог с двете велики сили, защото по този цачин 
„ще се запази мястото на Франция в дебатата 
на великите сили и ще се осуети превесът на 

' Германската федерална република в Западна 
Европа”.
ЛИСАБОН: Синдикалната централа на Конфе 
дерацията на португалските труженици предве 
стила нова вълна на протести срещу коалици
онното правителство на десния „Демократиче 
ски съюз”. Вестниците пишат, че демонстрации 
те ще станат в първата седмица на юли с Чел 
да се потърси от президента Янеш да свали 
правителството”.
МАДРИД: В Испания продължава сменяването 
на генерали. С това трябва да се обезпечи за
минаване в пенсия на всички военни старши
ни, които са започнали кариерата си в Граж 
ланската война като привърженици на фашис 
ткия диктатор Франко.
ЛОНДОН-МАДРИД: Великобритания и Испан 
ия постигнали споразумение за отсрочване на 
преговорите си за Гибралтар. Преговорите тря 
бваше да започнат към края на тази седмица. 
Инициатор на отлагането е била Испания, защо 
то „след великобританската национална еуфо
рия по повод победата на Фолклендските ост
рови не същесвуват изгледи за възобновяване 
на испанския 
лония в Европа”.

ДЕЛХИ: Обществеността в Кралството Непал 
остро разкритикувала правителството поради 
ролята на свои съграждани в борбите в южен 
Антлантик. Именно, непалски граждани от пле 
мето Гурка, като великобритански войници из 
вършиха решителния удар на Порт Стенли и 
изнудиха аржентинците да се предадат-

Палестинските бойци няма да се предадат
инфлацията .в тази страна 
възлиза. на 140. на сто. 
Правителството е прину
дено да въведе допълните 
лни облагания (от около 
15 на сто на финансови
те трансакции), което пре 
дизвиква недоволство в 
самия, Израел.

Вече две седмици продъ 
лжава необявената агрес
ия на Израел срещу Ли
ван. Целта на израелска
та воещцина е физичес
ки да унищожи Палести
нската освободителна орга 
низания. Въпреки жесто 
костта и бруталността, па 
лестинските бойци в Бей
рут отстояват на нападени 
яата на Израел.

Израел и занапред обс 
трелва Бейрут, където 
главно са концентрирани 
силите на палестинците. 
Въпреки,, че е обявено 
„прекъсване на огъня" из 
раелските войски продъл
жават военните действия 
Палестинците заявяат, че 
никога няма да се съглас
ят с капитулация и че 
тяхната борба ще продъл
жи. .

Докато израелският пре 
миер Бегин пребивава в 
Америка, осъждаща засега 
инвазията, но с „благ тон” 
останалите арабски стра 
ни, освен морална подкре 
па, не изпращат на палес 
танците 
което предизвиква особе
но възмущение сред пале 
стинците.

Според израелски сведе 
ния- досегашната война 
коства Израел няколко 
милиарда долара, без да 
се взимат загубите в уни
щожената военна техни
ка. Впоследствие на това

стокост не са успели в 
историята на човечество
то да унищожат стремежа 
на един народ за свобода. 
Ще смогне ли сили свето
вната общественост да 
спре това нечувано клане 
на невинен народ (лива
нци и палестинци) ще се 
види от сегашните съби
тия, които все повече полДали ще се спре наше

ствието и унищожаването 
на палестинската освобо
дителна войска, безспорно 
отговор ще дадат предсто
ящите дни. Едно обаче е 

ясно: никаква сила и же-на.

яризират силите и в които 
нашата страна още от пър 
вите дни се обяви и остро 
осъди тази поредна проява 

израелската воетци-на

ОСИЕК

НИВИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗЯТ
’• Светът досега загу 

би 509 милиона . промишленото производс
тво.хектара 

обработваема почва ф Юг 
ославия всекидневно загу 
бва по 40 хектара.

Това е стратегически 
въпрос за живота на земя 
та. Защото днес от почва 
та се прехранват 4 от 
-общо 5 милиарда жители 
в света. Възможностите за 
разширяване на обработ
ваемите площи са ограни
чени, а разширяването 
на градовете и останалите 
селища, . и умножаването 
на промишлените компле 
кси отнемат големи пло
щи, годни за производство 
на храна. Вече досега све 
тът загуби 500 милиона хе 
ктара нивя, а Югославия 

полузване на всекидневно загубва по 
„лекуването” й 40 хектара обработваеми 

от вредните действия на

В организация. на Селс
костопанския институт в 
Осиек и под шефстовото 
на Съюзния комитет по 
селско стопанство, в Оси 
ек се провежда Девета 
световна конференция за 
обработка на почвата. 
Над 240 учени от страната 
и света полагат усилия да 
отговорят
въпроси във връзка 
целесъобразното 
ефективното

подкрепления,суверенитет над последната ко-

на множество
с по- 

и по-

почвата и
площи.
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ОТ ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗД НД БОЙЦИТЕ В си младостта в нашата ст 
рана- Мира Алечкович по 
-нататък, каза, че младите 

бойци-

ЮГОСЛАВИЯ

Да се действува примерс личен с основание питат 
те: как сте възпитавали 

Косонашите другари в
защо хората се разва 

къде ви е единство 
какво

во,
В борбата за осъществяване на икономиче- 

еката стабилизация бойците трябва да действуват 
^ Р- •.тРаДициите от революцията 
ще се осъществяват ако младите станат главната опора на обществото станат

времето, стават все по-тъ 
нки и все 
чни.
нещо трябва да се мени, 
защото в настоящите връ- 
зки същечтвува една кру 
пна слабост 
Богдан Църнобърня. Дъ- 
рнобърня 
бойците до голяма степен, 
са забравили, 
достта беше главна опо
ра на революцията 
недостатъчно

вства е наша придобивка 
и наша политика, но не 
бива да допуснем на ни
кого да изявява национа 
лна нетърпимост и шови 
нистическа омраза — каза 
Шчекич. Нима контраре 
волюцията в Косово ,не 
е ни достатъчна поука? 
И не само тя. Свободата 
и равноправието на хора 
та, без оглед на полити
чески убеждения, нацио
налност и вероизповедан

лят,
хо в решенията, 
да правим с национали
зма, с националните ико 
номии, със - стопанския 
криминал, със заемането 
на работа? Спирайки се 
върху
Косово тя напомни, че в 
околността, на Кралево 
има къ№ 400 души, които 
са се изселили от покра 
йнината. Тя одони, че 
във връзка с изселването 
— „проблемът не е в на- 

междунациона

по-недостатъ-
В това отношениеС ЛИЧНИЯ 

най-добре

изтъкна
С приемането на закл 

ючения и други конгрес
ни документи, в Белгр
ад на 20 юни 
с работа Деветия'т

положението на
напомни, че

че мла-приключи
кон

грес ца Съюза на бойци- 
Югославия. Непо- * 

завръш

и че 
влияят дате в

средствено след 
ването на това най-висо 
ко събрание на участни-. 
ците в НОД, се проведе 
първа сесия на Съюзния 
отбор от 74 членове и На 
дзирателния отбор от 8 
членове, на което бе из- 

, брано ново ръководство 
— Председателство от 22 
души. За председател с 
едногодишен мандат еиза 
бран Владо Шчекич де
легат от Черна гора за 
секретар _ с двегодишен 
мандат Йовко Йовковс- 
ки, делегат от СР Македо 
ния-
ЗА СОЦИАЛНИТЕ РАЗ
ЛИКИ

рушените 
лни отношения, но в ос
новите на революията . 
Словенците, крито преби 

Сърбия през 
време на войната, 
семействата, които балис- 

са изгонили от Ко-

Оставаме Титови бойци
Участниците в Деветия конгрес на Сь-ю-

писмо
СФРЮ и ЦК на СЮК

ваваха вза на бойците в Югославия отправиха 
до Председателството на 
в което между другото се казва:

или

тите
сово — са знаели че ще 
се върнат на своята земя; 
Конгресът с бурни апло- 

л оздрави 
мите на Мира Алечкович: 
„Да дадем възможност на 
своя земя на всички ония 
които под натиск са 
изселили от Косово. Ние 
това неотложно

,,Нашият Конгрес единодушно осъди вси 
Чки ония, които нарушават етиката, морала 
и идеалите на нашата революция и Титовото: 
против всички явления на национализъм, на 
рушаване на братството и единството и соци
алистическата задружност на нашите народи 
и народности, против безотговорността във 
всекидневния живот и в осъществяването на 
договорената политика във всички области, 
против всички попълзновения върху нашите 
революционни придобивки и опитите за тяхно 
то застрашаване... Бяхме и си оставаме войни 
ци на революцията, Титови бойци и нищо не 
може да ни отклони от този път — се посочва, 
между другото, в поздравително писмо.

ду-дисменти

се

трябва
да направим в името на 
революцията".

Говорейки за
— Непоследователността 

и забавянето на процеса 
на самоуправителното сп 
оразумяване и обществе 
но договаряне, наруша
ването на единния югос 
лавски пазар, нарушава
нето на конституционно 
стта и законността, соци 
алните разлики, инфла
цията и намаляването на 
жизненото равнище; зна 
чителното влияние бюро 
кратично-технократичните 

сили, 
тваряне, 
рческата 
личния пример и отгово 

чле-

същия
проблем Мира Алечкович 
постави въпроса: защо др. 
угарите от другите сре 
ди не се застъпят да

----------------------------------— разреши проблема
се създава обществен про Косово? Тъй като те не 
стор за младите те да бъ
дат на постове и в центъ

Владо Шчекич се*• на
ри, да поведат безпоща ие па всяка педя в наша 
дна борба за премахване та родина са неприкосно„ 
на тези слабости — е вени права гарантирани
записано в заключенията с Конституцията- Бойци- ра на вниманието на вси
на Деветия конгрес на Съ те в Косово особено са чки обществени акции. те> просто, не зачитат ре 
юза на бойците в Юго- задължени в това отноше- 3д ВРЪЩАНЕ КЪМ РЕ шенията на СК и платфо 
славия- . ние да бъдат решител- ВОЛЮЦИЯТА рмата за действуване на

От името на новоизбра лни и безпощадни. Също _ Революционните тр субективните сили на Ко
ния Съюзен отбор на така трябва решително адиции Диес МОЖем да сово, или тези другари 
бойците в Югославия, на да се противопоставяме развиваме — изтъкна Ми своето мълчание не чу 
доверието благодари Вла- на всяко затваряне в ре- ра Алечкович — само ка вствуват като съучастие- 
до Шчекич, като между публикански, покрайнип хо се върнем към етика- Изтъквайки, че се на- 
другото подчерта: ски иЛИ други граници. та на революцията. Само мираме пред Дванадесет

Връзките на бойците с по този начин ще можем тия конгрес на СЮК 
младите, както минава да привържем към себе Владо Поробич оцени, че

това в необходи-правят
ма степен, са възможни 
само две обяснения: или

регионалното за- 
налагат на бо- 

организация с

рността на своите 
нове, от местната общност 
до федерацията, въВ ВСи“ 
чки делегатски структу

— Таченето и развити
ето на националните чу- народът очаква много от 

конгреса, при пълно про 
веждане на прокламиран
ите заключения и стацо 
вища.Легенда на ревояюцнвнното работническо движение — И досега имахме до 
бри и хубави заключения 
II плодовити 
ия. Но след тях следваха

то и Димитров, че пълно
то взаимно доверие, равно 
правно и всестранно сътру 
дничество и стабилни, раз 
вити добросъседски отно
шения между нашите две 
страни отговарят па жизпе 
мите интереси и на диеш 
иите стремежи на пашите 
народи, чс представляват 
принос за развитието на 
международното сътрудип 
чество и както говореше 
Димитров 
па траен мир и истинска 
демокрация в Европа и 
света", СЮК и СФРЮ по
стоянно правят и ще пра
вят в бъдеще усилия за 
развитието па отношения
та и всестранно сьтрудии 
чество между СФРЮ и НР 
България, както и за ис
тинско решаване на проб
лемите, обременяващи те- 

• зи отношения" —изтъкна 
секретарят на Председа
телството на ЦК па СЮК 
Добросав Чулафич, гопо- 
рейки за Димитров 
седапието иа Председател 
ството па ЦК на СЮК.

ТО установяват Тито и Ди- след гибелта на хитлерпе- 
митров в годините иа на- тка Германия. Димитров 
вечерието на Втората свс още по-рацо поръчва 11а 
товна война, задълбочават ръководството па ЬКП 
в хода на въоръжената бор „с всички сили да даде 
ба срещу фашизма и в пг,р подкрепа на максдомска- 

години след войната, та политика на нова, Фе
деративна Югославия, коя 
то иа македонците — тюд 
чертава той — дава равно 
правие”.

Общите съзнания и идеи 
па Тито и Димитров се из
явяват към края иа юли 
1947 година с Бледските 
споразумения, означаващи
— според оценката ма Ди
митров — лова ера в юго 
славско-българските отпо 
шения, а които България
— под натиска иа Сталин
— отказва през есента на 
1949 година.

разискван-
ване през Белград поръча: 
„Само храбро се дръжте"-
БЛИЗКО СЪТР V ДНИ ЧЕС
ТВО НА ТИТО И ДИМИ

ТРОВ

гнили компромиси, откл 
онения, 
вербалнзъм и други сла
бости — напомни Поро
бич. Това е изява на крн 
за II двойственост 
шия

бюрократичен

вите
Тези двама революционе
ри имаха същи марксиче 
ски' погледи по много 

а особено по

в на-
морал. Бюрокраци

ята приема всички на
ши заключения, на ду
ми се бори за тях, а на 
практика си създава 
вот според своите шабло 
ни, конто са в разрез със 

заоб

— каза се
кретарят на Председател 
ството на ЦК на СЮК 
се застъпва за национал 
на афирмация на всички 
балкански народи, за тях 
ното сближаване/ за Раз
витие на добросъседските 

съ-трудниче

Димитров въпроси, 
въпросите на трайно обез 
печаване на мир и отно- 

на добросъссдство жи-„устаиовяванешения
между балканските паро 
ди — каза Чулафич. самоуправлението, 

нкаля законите, върши- 
намеси, влияе върху про 
изнасяне на съдебни 
шения, и най-шумНо нап 

бюрокрацията

Двамата великани на ре 
волюдионното работниче 
ско движение 
жи Чулафич — имаха яс
но становище за решава
нето на македонския въл- 
,10 1943 година

отношения, 
ството. приятелството и 
доверието между тях на 
основите иа уважаване 
правото на всеки народ 
на самоопределение и на
ционален суверенитет при 
последователно противоло 
ставяне срещу всеки вели 
кодържавен шовинизъм и 
срещу всички други видо
ве национализъм, Чулафич

ре-продъл-
ада
нещо абстрактно, 
чели някой

като
като

друг ни 
мъти чистата изворна во 
да. Затуй и 
твува отговорност за не
сполуките. Не 
кой за какво е виновен. 
Няма оставки, и се полу
чава, че или всички сме 
виновни, дори и базата, 
която няма влияние върху 
много крупни

р0с. Още през 
Димитров' каза, че Бълга
рия, присъединявайки Ма
кедония и Тракия под гер 
маиски ботуш 
загубва своята независи
мост, че от -гази т-н- „°бе 
динена" България няма да 

камък върху камък

не същес-Тито изпитва голямо 
приятелство и уважение 
к’ьм Димитров, тази леге
нда на революционното ра 
ботиическо движение, ка
за Чулафич. „Последова
телно предани на убежде 
нието, което споделят Ти-

се знае
самата

па за-
в този контекс подчерта, 

и близне приятелството 
кото сътрудничество, кои- остане решения.
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V ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА М ОК НА СКС В НИШ

ПРЕД 87 ЮНИ — ДЕНЯ 11А САМО УПРАВИТЕЛИТЕ II ЮГОСЛАВИЯ ПОЛОЖЕНИЕТО В 

СТОПАНСТВОТО НЕ Е 

БЕЗНАДЕЖДНО
Кашата сш е а ияликакп

на сдружения труд и местнаДълбоко е значението на самоу
правлението и широки са хоризонтите, 

„ които откриха и набелязаха социалис
тическите самоуправителни- отношения. 
Работническата класа на Югославия 
навреме разбра същината на лозунга 
— фабриките на работниците, земята 
на селяните, и системата на социали
стическото самоуправление и с друга
ря Тито ^започна да гради нов път — 
пътя на самоуправлението.

ганизация 
та общност до федерацията.

наВ по-нататъщното укрепване 
самоуправлението ни са

усилия. Имайки предвид, че съШ 
ото не е ни дадено от никого, а всъ 

ние самите си го поставихме

необходими
нови

щност
като цел и задача, необходими ни са 
нови подходи в поведението към раз
витието му. При това е сигурно, че за 
по-нататъшното . му развитие трябва 
да се борим както се налагаше да се 
борим за политическата и икономичес- 

работническата класа. Кле 
в него сигурно няма да помо- 

икономическата стабилиза- 
по-задълбочено не се спрем 

и Закона

Занапред нищо не може Да бъде та.ка както
бе досега, а това предпочита необходимост от съще 
ствени промени в схващането на икономическата 
стабилизация и отношенията към работата, разпре
делението на личните, доходи и в инвестиционното 
съвместно и общо потРе°ление

Самоуправлението, като единствена 
обществена форма в света, с което хра 
бро крачим вече над три десетилетия 
е продължение на революцията и с ис 
торическите си постижения и стремежи 
стана нейно второ име.. С него, 
свое силно оръжие в ръцете си ‘юго
славските народи и народности пока
заха, че то не е експеримент — рабо
тническата класа с усилията си за още 
по-силно освобождаване на труда

самоуправи

ка власт на 
твите ни 
гиат ако в 
ция много
върху Конституцията 
сдружения труд, ако на дело не бедем 
същински самоуправители, ако това не

всеки

(8 на сто)- Производително 
стта на тРУДа в промишле 
ността с 2,1 на сто е по- 
малка от тази в същия пе

Сълбюдаването на някои 
актуалци 
чески въпроси в

идейио-полити-закато
осъщес 

политиката

деното°вНпонеД^лдакПзасе материалното производст- 
даинс^на Междуобщинска - са — Д* от

в Ниш- В уводното изло- Ю5 от областта на оощес 
Десимир Йович, твените дейности на

йност от 82,5 милина ди
нара. При това и 24 СОИ 
са показали повече разхо 
ди от приходите и същите 
са възлезли на 164,6 мили 
оиа динара. Износът през 

четири месеца е

показваме в конкретни акции, 
ден-винаги.в Стабилизирането на стопанските 
процеси е значителна основа в по-ната 
тъшното развитие на самоуправителни 
те отношения. Имайки предвид, 

ономическата стабилизация и уре- . 
ждане на политическата обстановка 
в Косово и развитието на стамоу- 
правлението са единствен , процес, 
пред работническата класа, предвож 
дана от СЮК предстоят нови зада
чи. Съюзът на комунистите и работ 
ническата класа имат сили да над-

решат
Самоуправлението, ка- 

винаги

досегашното развитие на 
телните отношения не само че разви 
силна материална база, но и нови отно 

овладяването на дохода 
оношения във всички области на

че икишения в 
нови 
действуване.

От въвеждането на първите работни 
чески съвети у нас през 1950 година, 
от започване действуването на самоу- 
правителните отношения досеса, в Юго 
слави я израстна силна и модерна рабо 
тническа класа. Тази класа е единна

та
стожеиие на 

предсеДатсл на Скупщина 
междуобщицскатата на

регионална общност н 
откровените и критически 
разсквания бе изтъкнато, 
че стопанските резултати 
осъществени през първи
те четири месеца на годи 
ната не задоволяват. Сто-

в

деляят трудностите и да 
проблемите.
то обществена система, 
може да се справи и с най-големи 

А икономическата стабили 
по-нататъшното укрепване на

и неделима сила, с единни и недели
ми класови интереси. Като такава тя 
не позволява да се говори и решава в 
нейно име. Със силата и оръжието на 
самоуправлението тя се застъпва срещу 
висчки видове узурпации, срещу всич 
ки онези, които се опитват да решават 
за събдата и за дохода й- Повечето до
сегашни срещи на 
всред които и проведените досега три 
конгреса на самоуправителите на Юго 
славил (първият през 1957. 
през 1971 и третият през 1981 година) 
и последната среща на самоуправители 
те на1 Югославия> проведена през ми
налата седмица в Земун показаха, че 
работническата класа в опр‘еделнията 
си смело крачи към нови завоевания 
и винаги се застъпва тези определения 
докрай да - се реализират.

първите 
на миналогодишно равни
ще, вносът значително е 
намален, но липсата на 

и понастоящем 
представлява трудност в 
производството.

трудности 
зация и

социалистиечските отношения са 
така тясно свързани и с два, 
могло би да се, каже основни въп

роса в по-нататъшното ни съвкупно ра 
звитие. Това съвкупно развитие е един 
ствено възможно по пътя на самоупра 
влението и друг път и алтернативи ня 
ма. Проведените конгреси на СК в 
републиките и покрайнинските конфе 
ренци показаха, че нашият най-голям 
шанс, но по всичко личи все още не
достатъчно използуван резерв й наша 
та най-голяма сила в преодоляването 
на трудностите са точно в нашата най 
-демократична система. Това сигурно 

' ще бъде изтъкнато и на Дванадесетия 
конгрес на СЮК, който ще започне сл 
ед два дни. А нашата сила, чийто .ко
рен изхожда, както ни учеше другаря 
Тито, от идеите и целите за които се 
борим ще бъде толкова по-творческа 
колкото бъдем бдителни и да се борим 
срещу всички несамоуправителни явле 
ния и сили, които се стремят социали
стическото самоуправление да теглят 
в страни или назад.

панството в региона през 
миналата година, а особе суровини
но през първите месеца на 
наетоящатЗь година бе изп 
рав^но пред повечето се
риозни трудности. Същите 
продължават и преди вси 
чко те се чувствуват 
липсата на валута. Това 
влияе върху снабдяването 
на стопанските организа 
ции със суровини възпро 
изводствени материали и 
енергийни горива- Вслед-

самоуправителите,

Занапред, както бе под
чертано, ще 
изграждат 
ти, които ще увеличават 
износа, особено на конве 
ртибилния пазар, а с кои 
то ще се намалява вносът 
Въпреки 
ности очакват се още по- 
трудни моменти в стопан 
исването.

могат да се 
само мошнос

вторият
В

сегашните труд

Социалистическото самоуправление 
в досегашния си извървян път постиг 
на нови и видими резултати в обобще 
ствяването на всички обществено-поли 
тически, икономически и други въпро 
си. Делегатската система, която извира 
от самата същина на самоуправителни 
те отнощения е същинска изява на са 
моуправителните интереси и същински 
вид на
на всички равнища — от основната ор

ствие това в повече орга 
низации идва до заст
ой в производството- Но положението не е бе 

знадежно понеже Съюз 
ът на комунистите и ра
ботническата класа имат 
сили да издържат. Освен 
износът (трябва да се вна- 
сс само онова, което ще го 
увеличи) особено важно 
място има селскостопан
ското производство. Общо 
становище е ако не са 
формирани срочно да се 
формират щабове за жет 
ва, а в по-големите стопа 
нски организации и щабо 
ве за износ.

От януари до април т-г. 
физическият обем на про 

производством шиленото 
е увеличено само с 1,8 на 
сто, което е значително по 
-малко

самоуправителна демокрация
В. Божилов

от заплануваното

СЮК МЕЖДУ ДВАТА КОНГРЕСА

Всеки десети югославяннн член на партията
През изтеклите, четири 

години СЮК укрепи реди 
Ците си 
членове, така че днес има 
общо 2 117 083 
Партията средно през 
годината е нараствала с 
124 000 комунисти. Най- 
много са

алистическите автоном Партията. Жените днес 
ни области- Организацията в СЮК са застъпени с 
на СЮК в ЮНА е увели 26,1 да сто, което е най-

вията на съвременна тех 
нологпя минават в други 
професии. Отделно 
доволява броят да работ 
ниците от 
ото

с 652 270 нови
не за Изхождайки от обстоячила своите членове за 

15,2 на сто.
висок процент от създав 
ането на ЮКП.

Изглежда, че
членове- непосредствен телствата в стопанството 

не без причини бе подче-
В материалите, подго- 

вени за 12 конгрес на 
СЮК, такова увеличение иемането

нещо се 
поправя по отношение пр 

на работници 
в СК. Между двата конг 
реса в СЮК са 
189 153 работника, 

в че в партийните

производство. 
През последните 

ри години малко
чети- ратано, че трудещите и гра 

жданите трябва докрай 
да бъдат осведомени за 
същите. Първичните орга
низации на СК ще извър 
шат критически анализ на 
положението в средите 
си, като изострят отговор
ността на всеки член в 
изпълняването на задачи 
те. Това още повече ако 
се има предвид, че задап-

е напра 
вено за приемането на се 
лскостопански 
тели в СК. В

приети през 
1980 година (приблизител
но 200 хиляди), а най-ма 
лко миналата година (75 
811). Подобни процеси са 
били и в съюзите на ко 
мунистите в републиките, 
и социалистическите ав 
тономни области. Най-го- 
лямо увеличение беле
жи СК в Босна и Херце
говина (52,7) след това 
СК в Македония. (41, 5) 
докато при останалите се 
движи от 22,8 в СК на 
Словения до 28,2 на сто 
в СК на Сърбия без соци

се преценява като доказа 
телство за нарасналото до1 
верие на трудовите хора, 
особено на младежта, 
революциНния курс и по 
литика на СЮК. Изправи 
остта на такава

приети
така производи 

този периог* 
червени книжки се полу 
чили са,мо 30 469 души, 
така че в края на мина
лата година в СК са били 
общо 83 567

редове
е имало 640 378, или 37 
на сто повече от 1977 го 

оценка дина. Работниците 
потвърждава фактът, станаха най-голяма социа 
™2секи десети жител на лна: група в СК. Но освен 
СФРЮ е член на СЮК. това работниците в 
Особено задоволство, пре
дизвикват

с това
селскостопа

нски производители, от
носно 3,9 на сто от общия 
брой да членовите.

И в този период учени 
ците и студентите предс
тавляват най-числената ка 
тегория 
те членове, 
на сто,

струк
турата на СК доста дълго 
не минават 30 на сто. Това 
е, както са оценява, в по- 
голямата

данните, че в 
СК най-много влизат мла 
ди хора. Младите до 27- 
годишна възраст предста 
вляват 72, 7 на сто 
общия брой членове

си част, посл
едица на по-голямо при- 

от емане на 
на професии, които

ред нищо не може да 
бъде така както това' бе 
досега.

на новоприети- 
относно 30,7хора от други 

в усло-
В.Н.
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За добруване на съседните народи
(От 1-ва стр.) ■

ДЕЛЕЙОРДАН МИЛЕНКОВИЧ,
КО-НГРЕС НА СЪЮЗА НА 

КОМУНИСТИ

РАЗГОВОР С 
ГАТ НА XII
ЮГОСЛАВСКИТЕ

Връхиа точка на прияте 
леките отношения 
жду дветв Страни пред 
ставляват Вледените спо 
разумения. Спирайки се 
на гарата в Цариброд, 

Димитровград, Дим 
потвърждава

За успешно развитие 

иа полупланинските райони
ски отношения, въз осно 
ва уважаване независи
мостта,

мерената
ическа партия той се сре 
ща с Димитрие Туцович 
и активно участвува в ор 
ганизацията 
балканска социал-демзкра 
тическа конференция със
тояла се в Белград 1909 г.

След като изтъкна зна 
чението на Лайпцигския 
процес срещу Георги Ди 
митров, Райко Зарков по 
дчерта, че името на Ди 
митров става все по-изве 
стно в югославското ра 
ботническо 
особено след Седмия кон 
грес на Комунистическия 
интернационал през 1935 
г., на който активно учас 
твуват и югославските ко 
мунисти. От тогава дати 
ра и трайното приятел
ство между великаните 
на революционното движе 
ние на Югославия и Бъл 
гария — Ти то и Димит
ров. Техните постоянни 
връзки са били от голя
мо значение за развити 
ето на Народоосвободите 
лната борба на Балкани 
те и укрепване на добро 
съседските отношения в 
първите следвоенни го
дини.

През Втората световна 
война Димитров постоя 
нно поддържа връзка с 
Върховния щаб и не про
пуска нито една възмо
жност^ да не посочи к>г 
ославския 
решителна
фашизма И окупатора.

тесносоциалист
суверенитета и

равноправието, 
риалнид интегритет и не 
нарушимост на граници
те и ненамеса във вътре- 

сво шии работи, 
че национа-

терито-

на първата днес
Итров Димитро

вград оеществява край
гранично сътрудничест
во със съседните общи 
ни в НР България-Го- 
деч и Драгоман. И въп 
реки известните труд
ности, които за съжале
ние съществуват и обре
меняват отношенията ме 
жду двете страни, ние 
и в бъдеще както и до
сега, ръководени от при 
нципите на нашата вън
шна политика, ще се бо 
рим за развитие иа 
граничното сътрудниче
ство, а ведно с това доп
ринасяме и за развитието 
на добросъседските отн
ошения между СФР Юго 
славия и НР х България. С 
това оказваме принос за 
осъществяване целите, 
на които верно са служи 
ли Тито и Димитров.

ето мнение — И самото избиране 
на човек за делегат на 
най-висшетб събрание иа 

комунис-югославските
ти — е високо признание 
и задължение 

казва
същевре
Йордан,менно

5\Диленкович,. директор 
на управление за прихо 
ди в Бабушнишка общи
на, до нетдавма предсе
дател на Общинския ко
митет ца Съ,юза на кому
нистите в общината.

Ако при това добавим, 
че Бабушнишка община 
се числи към стопански 
изостаналите общини в 
Социалистическа репуб
лика Сърбия и се отнася 
към полупланинските 
аничци райони, 
трудно да отгатнем с ка
кви трудности се среща 
и къде и занапред ще 
бъде прицелната точка 
на дейността на Съюза

движение,

И. Миленкович

Бабушнишкаленкович.
община навярно напра- 

гр ви голяма крачка напред 
не е в стопанското си разви

тие между Единадесетия 
и Дванадесетия конгрес, 
но това все още е недос
татъчно, потребите са мо 
ного по-големи. Налага се 
да направим коренен пре 
лом в нашето село. Пре
ди всичко, в общината 

налични въ

От откриването на 
фото-изложбата

лните малцинства тря- Отнасяйки се с уваже- 
бва да оказват принос ние към името и делото 
върху укрепването' на на Георги Димитров, Пра- 
взаиморазбирателството и вителството на Народна 
сближаването на народите Република Сърбия ,на 27 
от двете съседни страни фебруари 1950 г. обнаро- 
и всички балкански наро’ два указ с който тога

вашният Цариброд се пр- 
се от еименува в Димитров

град-

на комунистите- 
— Аз съм дал заявка 

да работя в Комисията 
по обществено-икономи- съществуват

Естест зможности за развитие на 
дис- селското стопанство, оба

че тези възможности не 
се използват пълноценно. 
Ето например, 
вия За създаване 
ни-ферми, а тази акция 

Разбира 
Миленко

ческо развитие, 
вено, подготвям и 
кусия, и разбира се, ако 
ми се даде думата — ще- 
разисквам за стопанско
то развитие на полупла
нинските и граничните
общини в нашата репуб- бавно върви... 
лика — изтъква й. Ми- се — продължи

вич —г л на село трябва 
да създаваме по-добри 
условия за живот и труд. 
изградим добри пътища 
Преди всичко, - тябва ^ 
от всяко село до центъра 
на общината — Бабуш- 
ница, да подбрим теле- 
графо-пощенските съоб 
щения и да строим други 
спомагателни обекти ко 
ито да създадат условия 
за по-хубав и по-съдържа 
телен живот на село— 
подчертава Йордан Ми 
ленкович.

В допълнение на това 
свое изказване той при-

ди.
Ръководейки 

принципите, продължи в 
доклада си Райко Зарков, 
на югославската външна 
необвързана политика за 
развитие на добросъсед-

има усло 
на ми-

пример на 
борба срещу

А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ДЕЛЕГАЦИИТЕ

Елка Соколова: Все по-голямо влияние на трудещите се
те на автобусния превоз, 
сравнителния преглед на 
личните доходи и пр.

— Приели сме веднаж 
месечно да се срещаме и 
да разглеждаме матери
алите, които ще се обсъ
ждат на сесията. Догово
рили сме се, ако се яви 
нужда, и по-често да се 
срещаме. Обективна труд
ност е, че работим в две 
смени и че то-ва са пред
имно жени, млади майки, 
които бързат, понеже им 

и семейни задълже
ния. Освен това, работим 
и съботно време за износ, 
така че нямаме достатъч 
но време. Все пак между 
двете смени се срещаме в 
нашия клуб, резменяме 
мнения, изнасяме сюгжес 
тпи, предложения. . 
ва потвърждава, че «нови
ят делегатски състав е 
намерил правилния път 
за действуване. Още пове 
че, че в този състав пове- 
чето делегати са членове 
па СК, желающи да раб
отят ца обществено-поли- 
тичекото поле — заключи' 
Елка Соколова.

Да напомним -накрая, че 
Елка Соколова е била де
легат иа Общинската оку

работи твърде сериозно: 
всички материали ни се 
доставят навреме, а вър
ху тях разискват труде-' 
щите се. На заседанията 
на делегациите трудещи
те се проявяват по-голям 
или по-малък интерес в 
зависимост от 
който се разисква, 
например покачването на 
цените ма някои услуги

1-1И-
оба

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ТРУДЕЩ• В
ИТЕ СЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПО-ЧЕСТО ЗАЕМАТ СТА
НОВИЩА ПО ЖИЗНЕНОТРЕПТЯЩТЕ ПРОБЛЕМИ 
В ОБЩИНАТА

— Предишният делегат 
ски състав допринесе де въпроса, 

Такако-легатската система в
„Свобода" да 
по-пълноценно,

нфекция вежда и данни: така на
пример от 1800 членове 
на Съюза на комунисти
те в Бабушнишка общи
на, и покрай предимно се 
лекия характер на насе- 

членове

заживее 
а трудещите се (чрез де— 

и делегациите)
предизвика по-голям 
тсрес. В общи черти 
че всички 
злати с

легатите 
да се изясняват и заемат 
становища по въпроси от 
техен интерес —
Елка Соколова, 
на Общинската скупщи
на в Съвета на сдруже
ния труд- — Новият Делс 
гатски състав (изабран нс 
отдавна по н ай" Д ем ок р ат_ 
ичен начин с тайно гла
суване) понастоящем

делегатския

заети са зцпо- 
работата на Об 

скупщина. На- 
обезиечим

ат
щинската 
стояваме да 
и възвратна информация, 
относно да запознаем де
легатската база с разис-

заяви
делегат пението

СК на село са само 512 
души, от които 56 са сдр 
ужени селскостопански 
производители, коопера- 
н_ти са 396 души и 60 ду- 

То- ши се отнасят към „оста 
нали“, които обикнове

на

к и а н и ята, заключен и ята
и решенията, които при
емат делегатите па сее» 

па скупщината — 
Елка Соколова.

Е. Соколова
итеза- (15). Винфраструктура 

ООСТ „Будучиост и тРУ 
общност са избра 

две делегации —
обществеио-политиче-

общност (9) и за
общ- 
обще

заяви
За качествената рабо

та иа делегациите безсВо

но не са селскостопански 
производители. Значи, в 
това отношение тябва да 
се извърши прелом, като 
.се дава по-широк път на 
сдружаването на труд и 
средства в„селското сто
панство- Ясно е, че кому 
цистите на село трябва 
да бъдат в челните реди
ци на борбата за произ
водство на повече зърне 
иа храна и животинска 
продукция — казва Й. 
Миленкович.

дълбочава 
опит, добави дя довата 

ни още рио допринася твърде ми 
ого приетия план и прог- 
рама, за работа- За досега 

две сесии па Общи 
меката скупщина и въпро 
сите,-които са разгледани 
базата е свиквана редов

Делегатската база в ко 
нфекиия „Свобода е до
ста разклонена: 
броя на заетите 
изводственият Ц®х 
дост" има три делегаци
— за обществено-полити

общицост <Ч ДУ"

ската
самоуправителмите 
пости на интересите

дейиост (9)-

според 
само про 

„Мла
шиите

ственаТози широк делегатски 
основаниедава

за всестранно действува 
систе

но и цялостно осведомя
вана. Сравнително висок 

е проявен от

състав
ческата
ши), за самоуправигелни
те общности иа интереси 
те от обществената деин 
ос-г (15) и за самоуправи 
гелните общности на им 
тересите за стопанство и

птича и в предишния съ 
став, и че положителния 
опит от преди с успех при 
лага и сега.

па делегатската 
В този Димитровград 

трудов колектив.
_ Свободно Може Да 

че новият състав

интерес 
страна на трудещите се 
за заключителните балан 
си на трудовите оргациз 
ации, поскъпване

не
ма
ски

ст. н. М, Андоновцени-
се каже,
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГр 
РАД ЗА СНАБДЯВАНЕТОДИМИТРОВГРАД

В спомен за Тнто и делото му Има резултати, 

но и проблемиизвестнияПредвижда се да се у ре пребивавал и 
дц и кейъ,т иа река Ни- югославски, революцион- 
шава през Димировград, ер и държавник и близък 
като се предлага той за- сътрудник на др. 1иГ 
напред да носи името Ти Моша Пняде- С програма- 
тов кей, или Кей иа мла та също се предвижда и 
достта. В случая думата уреждане на свободните 
си ще кажат гражданите площи в града, дворовете 
иа Димитровград. иа Организациите

ужения труд, залесяване
Тъй като засега в Дими ца голини в рамките иа

„88 фиданки за 
Тито" и ДР-

По почин иа Съюза па 
бойците в Димитровград, 
тези дни се проведе съвм 
естно заседание на коор
динационните

Съюза на бойците и 
Общинската конференция 
на Социалистическия
съюз като приеха програ
ма за трайно ознаменува 
не на името и делото на 
най-великия син на наши 
те народи и народности 
др. Тито. За тази цел 
ще се разработи и програ 
ма по чествуване на .40- 

освобож

комитети
към Снадяваиего ца населението в Босилеград 

ска община е хранителни стоки, строителен мате
риал и други стоки от широко потребление през 

три месеца иа настоящата, година, въпреки 
било добро и в рамките на

сдриа

първите 
известни затруднения, е 
личните възможности

акцията
другаря

тровград не съществува 
паметник, или нещо, с ко 
*ето трайно да бъде засви 
детелствувана 
остта на населението 
общината към политика- 
та на СЮК и делото иа 
другаря Тцто, то в прог
рамата е направено пред 
ложение такъв да бъде

наВ осъществяването 
в програмата щс бъдат ан- 

всички тРУДе-

привързан Така членолитс па Из~ 
съвет иа 
скупщина 

оцениха 
изк- 

дейн-

тояние на пътищата, та
ка че 
общност 
дейност и местните общи 
ости трябва да проявяват 

девственост

самоуправителната 
по комунална

пълнителиия 
Общинската

Босилеград 
състоянието в тази 
лючително важна 
ост- В информацията, 
готвена от общинския от 
дел по стопанство 
спекционната

гажирани 
ти се и граждани от орга 

сдружения 
местните общиос-

гоДипшината от 
дението на Димитровград.

Предложено е да се уре 
ди главната улица в Ди
митровград, която носи 
името на Тито. Ще' се по 
търсят възможности 
преуреждане на сградата 
на образователно-възпита
телния Център 
Броз Тито".

внизациите на 
труд и
ти; а водеща роля ще има 

иа Съюзът на социалистиче-
по-висока 
за почистване на същите. 
Нужно е да се премахнат
и някои субективни сла
бости; някои продавачи не 
се грижат за снабдедецо- 
стта на магазините, в кои 
то работят, а 
са доволни от качеството

из-
построен в центъра 
града. В рамките иа про
грамата се предвижда да 
бъдат изтръгнати от за
бвение и къщата на Вла- 
саки Алексов, в кото е

ската младеж.за и ии 
служба, 

па заседа 
Изпълнителния(А. Т.) а също така и 

нието на 
съвет, бе изтъкнато, че 
ООСТ „Слога", която е еД 

снабдител
е, положила

„йосип
хората нс

на услугите,- 
Снабдяването с брашно 

е на задоволи- 
равнище. В пове

да се
брашно от типа 500 

и най-скъ

инствен
общината, 
значителни усилия за по 
добряваие на снабядва- 
нето и това е дало Задо
волителни резултати. В по 
сочения период, както и 
сега, в магазините

Достойно ознаменуване на юлските празници
също не 
телно 
че магазини може

ДИМИТРОВГРАД

Централното тържество на „Изворите“ купи
(най-хубавото 
пото), но липсва брашно 

800 и 1000, което
има 

количество от типа 
най-много се консумира. 
Налице е фактът, че този 
вид брашно се употре
бява за храна на добитъка 
и че селскостопанските 
производители не се ста 
раят да произведат жито 
относно брашно за доби 
тъка, но ако в магазини
те можеше да се купят 
трици, проблемът 
ше да бъде толкова остър- 
Засега обаче трудно се 
намират трици.

достатъчно 
захар, олио, сол, ориз и 

хранително-вкусо- 
и индустриални из

делия. С последните ДОс 
цимент (70 то-

бъде изпълнена културно 
-азабавна програма.

бъде устроен митинг, на 
който ще бъде изнесен л° 
клад за значението 
празника, а след това ще

Днят на боеиа — 4 юли и 
Денят на въстанието в Съ 
рбия — 7 юли — тази го 
дина ще бъдат чествувани 
в знак на ознаменуване 
на 90-годишнината от ро
ждението на великана на 
нашата епоха йосип Броз 
Тито. Според вече изготве 
ната програма, на 3 юли 
ще бъдат положени цветя 
на бюста на Васил Иван 
ов-Циле в Димитровград. 
Същата вечер ще бъдат 
запалени лагерни огнъове 
по баирите около Димит
ровград, а в село Петър- 
лаш ще бъде устроено 
тържествено събрание с 
подбрана програма.

И членовете на друже
ството на стрелците орга 
низират подбрана програ

другина виА. Т.
тавки на 
на) д желязо (50 тона) до 
голяма степен се задово
лиха потребностите на 
строителството в 
ната.

Обаче в тази област 
съществуват още пробле 
ми, за чието разрешава
не са нужни усилия и 
на „Слога", но също така 
и на местните общности, 
съветите на потребители 
те и други субекти. Пре 
ди всичко,' необходимо

БОСИЛЕГРАД

На Кин-стан и Буков рил общи-

4 СУБНОР в Босилеград, на 
внимание

• няма-Тазгодишните 
празници — 4 юли — Де- 

боеца и 7 юли — 
въстанието

юлски
което ообено 
бе посветено върху по-на 

револнят на 
Денят иа 
СР Сърбия в Босилеградс 
ка община ще минат под 
знака на достойното им 
чествуване. По повод пра 

организации-

татъшното тачене 
юционните традиции

в
в

СДРУ- Започва сезонът на ус 
илена полска работа, а 
това същевременно е и 
период, когато селяните 
имат сериозни потребно
сти от месо и месни из
делия и различни видо 
ве зеленчук.. Следовател 
но, „Слога“ има важна 
задача да доближи тези 
произведения До потреби
телите на село.

организациите на 
жения труд и училищата. 
В това отношение, необ
ходимо е, както бе подче 

всички субектизниците в
те на сдружения труд 
общината ще бъдат про- 

тържествени за-

ртано,в е постоянно да се следи 
положението в снабдява
нето, тъ,й като затрудне 
нията в производството 
пряко се отразяват и вър 
ху редовното снабдява
не. Зареждането на ма 
газините в най-отдалече- 
ните села е постоянно от 
крит проблем- За това 
е „виновно" лошото със-

обществено-политичес- 
ките организации, местни 
те общности и организа 
циите на сдружения труд 
пряко и чрез делегатите 
и делегациите още 
непосредствено 
ват по висчки въпроси от 
областта на 
та отбрана и обществена 
та самозащита.

в
ведени 
седания, на които ще се 
припомни на историчес
кото значение 
светли дати от 
история- Освен това деле 
гации от обществено-поли 
тическите 
начело с ОО на СУБНОР

ма. на тези 
нашатаЦентралнота тържество 

по случай юлските празни 
състои на 6 юли

по
да решаци ще се 

в село Сенокос в местнос 
тта „Изворище" на Ста- 

където бил

- организации всеиародна-
М., Янев

М. я.ра планина, 
създаден партизанският 
отряд „Момич войвода”- 
Дотам ще бъде организи
ран партизански 
,,По следите на партизанс ~ 

„Момчил вой-

ще положат венци и цве
тя пред паметници на за
гинали бойци (на 4 юли 
пред паметника на Буков 
рид, а на 7 юли пред па
метника на Кин-стан).

Това именно е заключе 
нието от проведеното нео
тдавна заседание на Пре 
дседателството на ОО на

ДИМИТРОВГРАД

АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ, ИЛИ НЕЩО ДРУГОпоход
не на автомобилите „взе където прекарали „най- 
ти на заем за една нощ" лудата нощ" и където 
и прочие. „взимали изпита" на зр

тт елостта." Или пък това-Наистина в последно че няКОЛКО веЧе свърши 
време завладя някъква, би ли средношколци, пияни, 
хме казали МАНИЯ, че кара5и бащините' си авто 
когато синът или дъще- мобили 3 ули1Щте На 
рята свършват средното Димитровград, ра3бира 
си образование всички се с натиснати, докрай 
дивдтровградчани това
трябва до го разберат, Кой знае може би т0- 
въпреки че това струва ва е НЯКъКва нОВа, мода, 
и по няколко милиона но какт0 бяхме осведоме 
динара, разоира се щга ни зи мода" струва 
ри. Как инак да си обя- прекален0 много всички 
сни човек обстоятелство р^дители> които и3гле- 
то, че преди известно вр ^ „забравили", че
еме няколко Димитров 
градски майки ходили чак 
в Италия, за да купят 
на дъщерите рокли, кои 
то те носили в мотела,

„Хей свърши се тази 
година за раздяла дойде 
час...", тази и подобни 

•песни тези дни се чув
ат навред из училищата 
в цялата наша страна. 
Учебната' година свърши 
бележките са гору-доле 
добри, лятото е пред уче 
ниците.

В Димитровград тези 
дни наистина се говори, 

’ но не само за песните, 
които няколко нощи таз
годишните абитуриенти 
пееха из улиците но и за 
не малкото, които изхар 
чиха в кръчмите за пие
не и ядене, за облеклото, 
което бе донесено чак 
от Триест, Солун, Иста- 
мбул, за „лудото" - кара

кия отрят 
вода". Същата вечер там 
ще се устрои и лагерен 
огън с обгата програма- 
На 7 юли в И часа ще

НА 20 ЮНИ В ДИМИТРОВГРАД И НА „СЛАВЧЕ"

Проведоха се гранични събори
За съборяните беше из 

пълнена културно-забав
на програма. Беше орга
низирана и продажба на 
сувенири, грамофонни пл
очи, домакински уреди, 
хранителни изделия и 
др. стоки. Размяната на 
валута вървеше по курс 
20 динара за 1 лев.

В рамките на гранич
ното сътрудничество на 
населението от СФР Юго 
славия и НР България на 
20 юни в Димитровград 
и на „Славче" край Боси 
легРад се проведоха гра
нични събори.

на децата си по такъв 
начин правят „мечешка 
услуга".

Т. Петров
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ПРОЛЕТАРИИ
ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕнист Брой 1318 

Година XI. 
25 юни 1982 

БелградЮГОСЛАВСКИТЕ КО И И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

ЯСНА ПОРЪКА
^ ози брой но, намаляват ефикасността на стопанисването ти в отплащането на дълговете към партнъори 

на нашия вестник излиза в и дохода на онези колективи и онези мощнос- те в чужбина. Самоуправителните общности на 
навечерието на Дванадесетия конгрес на Съюза ти> които се управляват по закономерностите интересите създадохме с цел за същинска, съ° 
на югооловските комунисти, който започва на на съвременната икономика. Което е най-лошо тветствуваща на самоуправителното общество 
26 юни в белградския център „Сава”. Затова то, време на „политическите фабрики” още" не размяна на труда и по-добро ^задоволяване на 
ни изглежда съ.всем естествено, че в този брой е съвсем минало. Потреблението нй, въобще е потребностите на хората (образование, култура 
и на това място да се спрем върху подготовка- още над реалните възможности, дори и тази го здравеопазване.'..), а в техните сфери продъл- 
та и разискванията, които предходиха на най- Дина в която последиците на нерационалността ЖИ) а може би и се увеличи отчуждаването на 
висщето партийно събрание 
сюгжестии за разбиране на главните 
на трудовите хора до своя конгрес.

За предконгресните разисквания, които тъ 
кмо приключиха, можаха да се чуят различни 
оценки — от онези, според които разискванията 
бяха масови, конструктивни и съдържателни, 
до някои, според които конгресните документи 
са създавани и оформявани, до голяма степен 
в комисиите и ръководствата на Съюза на ко
мунистите, без достатъчно участие на органи
зациите и членовете. Вероятно; има причини и 
за едното и за другото твърдение. Но както и 
да е, главната поръка на нашите хора до Два- 
надестия конгрес на СКЖ в основата си е ясна.

Хората в огромно мнозинство съзнават тру- 
които моментално се намираме и 

манифестационна,

дадем започват и драстично да се чувствуват във вид дохода от работниците. Излишеците в самоупра
вителните общности на интересите по времето 
когато една част от стопанството се измъчва

с цел да
на недостизи на известни артикули и труднос-поръ.ки

без пари, асоцират на карикатура за желената
зак-и прокламираната система. Успоредно със 

линанията в неприкосновеното право на рабо-
\ тниците да решават за възпроизводството, гла

вните решения, според признанията на предста-
ощеXII КОНГРЕС НА СМ 

ЗАПОЧВА НА 11 ЮНИ
вителите на политическите институции, 
се приемат главно в тези институции. Умножа 
ването на чиновниците и бягането на специалй 
стите от стопанството в чиновническите кресла
са последица на тези и други някои „изкълчва 
ния”, за които Дванадесетият конгрес не бива 
да остане глух.дностите, в

и не траябва да бъде
но делова среша, договор за това какво и как Дванадесетият конгрес на Съюза иа
да се направи та по-бързо да излезнем от неза югославските комунисти започва на -^6 
еидното икономическо състояние, в което се юНИ в залата на белградския Център „Са- 

^ озовахме. Колко е възможно по-малко мани- ва» първото пленарно заседание, след 
фестационно, вербално и лозунгарско повече избирането на деловите тела нг< конгреса,
изгледи за по-бързо стабилизиране на стопанс делсгатите ще изслушат доклада за работа- шенията и кРитериите в неговите редове. Тол

кова битката за премахване на деформациите

Всички тези и подобни явления, за които 
стана дума в подготовката за Дванадесетия кон 
грес на СЮК, горе-долу имат източник в Съю 
за на комунистите и се отразяват върху отно

та иа Съ'«за на югославските 
между двата конгреса, който ще 
председателят на Председателството на ЦК росите на работниците .частично замъглени с 
на С/ОК Душан Драгосавац. привидите и манипулативните егизибиции на

комунисти
изнесе ше бъде по-тежка. Класовият критерий и инте

отношенията в културата.твото и
които се озовахме, оби- 

естетство:
За трудностите, в 

кновено казваме че са с обективно
между развитите технокрацията и бюрокрацията, която стана опит 

на до тази степен, че и в най-големите затру 
днения спечелва точки за себе си.

на антагонизмите
пазмери световната Работата I) комисиите започва същия

енеТгийнГкрива наследните разлики в отелен- ден след обед и ще продължи чрез следва 
?а на използуването иа природните и другите ш„те два дена. Второто и третото 
та на използув нашата стра- заседание, па които ще бъдат приети Ре-
възможности в отделни изоставане и золюнията па Хр конгрес, «змнецията
на, относителното технологичес о ' допълненията па Устава па СЮК и верифи-
така нататък. Без да намаляваме деи У ■ иирап изборът на органите, па СЮК, ще се 

на един от тези фактори, в настоящия тци ][а 29 ю„и. 
конгреса (и на

изостряне

пленарно
За щастие, нашите хора не са обезрхраб- 

реми от трудностите, пито от бюрсжратическите 
тенденции. Те, както казаха в подготовката за 
Дванадесетия конгрес на СЮК, съзнават теже
стта на битката, която им предстоито нито 

момент, 
конгреса, 
по-гол яма доза на 
нимаем с онова,

непосредствено пред
разбира се), трябва с чувствително 

самокритичност да се поза-

и са готови
Конгресът''Не работи в шест комисии: за тази битка. На Съюза на комунистите се 

Комисия за развитие иа социалистическите Дава още един шанс да използува тази готовно
което е субективно, както е самоуправителни обществено-икономически ст' енергията на всички ни да насочи към цели 

( и нужно) да се промени, та.по-ле отношени*, икономическо обществено раз- те ш' Работническата класа, които инак са за
ело“ да отстояваме срещу въздействията „а все- ^ и икономическа стабилизация; Коми ™ Гу“,

и в бъдеще, за развитие на политическата систе- конгрес м д я
на социалистическата самауправителца

сили", които
преплитане, на между-

въдможните „виши сия
във все по-усложненото

отношения, ше надвисват.
ма

Разбира се, нереално би билоКомисия за организационнодемокрация;народните очакването,
ма СК, идйно-политическа осно- че К0НГРесът непосредствено, на бърза Ръкаще

разреши всички проблеми.ческ1^ГГ™ГГм“нистически,а’ ш" видим сХиост"уставни въпроси и кадрова поли 
вероятно как в миналото субективните пропу- тика иа СЮК; Комисия за актуални пдсиии 
ски — за които сега можем да кажем, чс “/Ра 
ничат и с капризи - са прераствали в „обек 
тивни” 
политически

Във всеки случай, 
това се и не очаква. Главната поръка до Два- 
надестия конгрес на СЮК очевидно съдържа

последователно и по-отговорно 
държание на комунистите, особено на комунис
тите на ръководните места. Доколкото 
Ръка бъде зачитана (на конгреса, 
практиката)

въпроси' п образованието, науката и култу 
Комисия за международни отиоше-

II Об-

искането за по
рата;

Например, таканареченитте Комисия за всенародна отбрана
ИЗВЪН всич-трудности.

фабрики, изграждани
ки икономически критерии, *. ра.

обективно, действител-

тази по 
а стене вдцествеца самозащита.

всичко останало ще се решава по-
)МИН>м^ааабързо и по-лесно.някой политик, предимно 

ботещите със загуби и



2 Комунист

НАШИ ДНИ

СИСТЕМАТИЧНО БЕЗУМИЕ?

систематичиостта има. краткотрайно и так лекия народ. „пт пей оттелгляме па израелските войски
тическо значение, а лудплото - сигурен През средата на ™Ттова го направи, тъкмо в Европа. Близ
съм — е дългосрочно стратегическо. на маргините па едиа 01 ”‘сг“°р |11 ки„ иЗТ0к е чувствителна област, в която

Израелската военна доктрина съдър- иистерски кофереиции бяха водени у Р п,,гажирани двете свърх-сили, но вито
жа схващането, че националният интерес дни разговори и за Близкия Изт • ^ една' сигурно не желае пряка конфронта-
се осигурява — покрай другото — с това, ициалиия израелски дипломат с* ’с Ц а определени и видовете и пре
че на арабските страни (а специално на па тогава един единствен въпрос- иска ли Из чия- а^гажирането. А другите? През
лестинците) в редовни интервали от време раел да остане европеиско-америкаиска ен д е фреските и британските вой-

нанася по един жесток удар. Според клада на близкоисточните аравсад^ прос- 1956 ФРе,, ^ Т ^сКите в суеЦка
тази сметка, на последните ще бъдат пот- траиства или те сс старае да стане със ски ъД Т' еВг,0Пейската десеторка 
ребни, повече години да се възвърнат, а то- тавна част иа този свят, да сс отъждестви та • с р Израел — за разлика
гава може да се размисля — за нов удар. с неговите искания и интереси, да съгрудпи остр ДУ и с Р ъзмож„ОСт за „а
Тази логика, повече Пъти успешно прилага- чи? Въпросът остана без отговор. Днес, °т САЩ - предвиждат ч в змоност
на, се рационализира с констатацията, че двадесет и седем години след това, още се лагане па _ _ ' конфликти имаше
арбаските страни не признават Израел, че чака отговор. Не твърдя, че задоволително- уарабските р р -
искат да го унищожат, че с Египет са норма То решение зависи само от Израел, обаче такива и с -.н може на по-дълъг
лизиранй отношенията, и че на някои други много, твърде много, зависи от него- От то- обаче на т Ч а а реалистическа
са потребни от време на време уроци. Мом гава станаха три големи израелскоарабски срок, да се ос о и Р
ентът, по правило, е внимателно избран, из въоръжени конфликти, а сега трае четвър и разумна политика. „ Б
учват се и използуват антагонизмите ме- тият. С всеки от тях бледнееха изгледите Без разлика на т ■ г
жду арабските (и ислямските) страни, взи- Да се намери решение, което те обезпечи рудниците му де т пр н
ма се предвид и по-широкият международ- трайно арабско-израелско съжителство. Съ ланс па агресията сре *У в , УР 
ен контекс на големия и траен съюзник — ществува, разбира се, кемпдейвидско сцена че централният въпрос.
Съединените щати. рио, съчинено при най-голямо участие и такива средства не може да се ре и т

- • Още продължават размишленията за За удоволствие на Съединените американ- снеме от дневния ред- израелците същ
действителните цели на израелското въоръ- дси щати, — което доведе до установяване ост държат проблема с палестинците 
жено нахлуване в Ливан, което тази изм- на египетско-израелски отношения- Полити ранг-листата на своите грижи, ооаче онова 
ъчена страна окончатело превръща в кърва ческата нсл на израелската акция с подоб- което предлагат, или по-точно се 
ви развалини. Без да навлизаме в оценя- нц аранжмани да се постигнат и с други а- да наложат не е изход. ^ 
ване на стойността на предложените тео- рабски държави, включително и Сирия — казват те — трябва да се разоият, да се 
рии, считам за безспорно, че непосредстве- и тази цел и занапред има американско раз осуетят, изгонят, унищожат» При това в пра 
ната цел е унищожаване на максимума на бирателство и подкрепа. В това сценарио, ктиката — вълючително и последните маса* 
палестинската жива сила и въ.оъжение, да обаче липсва една съществена и — въпреки крирания в. Ливан — изчезват разликите 
се застраши до паника Ливан поради присъ по-инаквите мнения — обезателна точка: между въоръжените сили на Палестинската 
ствието на палестинците на тяхна земя, да- палестинският .народ,, неговите права, преди освободителна организация и цивилното 
ване на очевидно доказателство, че взаимно всичко правото на отечество. Пак се връ- население, а борбата .против Палестинска 
-скараните арабски (и ислямски) държави щаМе към стария въпрос без’ отговор. Дока- та освободителна 
няма дз ркажат повече от вербална поддъ т0 не се потърси отговор, по-вероятно

и че сирийските възможности и досегашните „кеймпдейвидски’' резултати шение и в този 
Избран е един деликатен ще изгарят в огъня на войните, 

на трагична

да

Да се
с

ги има,

палестинският, с

на

опитват 
Палестинците—

организация все повече 
е че се превърща в геноцид. Политическото ре- 

случай е неизбежно и не 
отколкото може да се замести с насилие- В сегашния 

иракско-иранска да се постигат нови. метеж на някого .може да зв\^чи абсурдно
израелската стратегия и Военните походи, като този в Ливан ако се каже, че мир между Израел и него-

политика много разчитаха — а и заето- още може да предизвикат милитаристиче- вите арабски съседи, близки и по-далечни, 
стта на световната политическа обществе- СКи егзалтации и илюзии, в Израел — със не може да има ако не се търсят пътищата 
ност с конфликта около Малвинските ост- съответна максималистическа ароганция в на споразумяването и с. Палестинската осв 
рови е добре дошл.а И по-рано се избираха исканията — но на по-внимателните анали- ободителна организация като представител . 
такива моменти. Целта също бе със завла- тИЦИ все Пак трудно може да промъкне фа- на палестинския народ. Но такова решение 
диването на голяма част от ливанската те Кта> Че същите се заплащат все по-скъпо и не може да се замести нито с периодични- 
ритория и физическото включване във въ- с ЧОВеШКИ жертви и материално, а за поли те войни нито с комплицираното политиче 
трешните ливански конфликти да се съз престиж и да не говорим Израел Ск° тгГКтизиране, при отбягване на действидаде благоприятна изходна точка за йога-, тическия престиж да не го орг Р телните теми и действителния партньор В
ждане чрез преговори, вероятно дълготраи има първостепенно значение за Съединени противен слVчай, за бъдещето остава само 
но, в което — изхождайки от позицията на те щати, но те имат крупни интереси и още безумието — без систематнчност'

ръжка, а 
са ограничени, 
момент 
война — с което

АКТУАЛНО

МАЛКИ ВРАТА ЗА ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО
С години за дребното стопанст Тези свои бюрократически стано гавизации. Това показаха някол- 

ВО се говори като за голяма но- вита оправдават с желанието да ко уговорни организации които 
неизползувана възможност. Днес защитят обществения сектор, или за големите организации тази 
както и преди три, шест и пове най често с неоправдания страх, дина започнаха да произвеждат 
че години, на много публични че притежателят на частния обе- пс-дребци машинни части които 
събрания аргументирано се твъ.о- кт те забогатее за един ден и че до неотдавна се купуваха' в чуж
ди, че дребното стопанство лок- по този начин отново ще оживеят бина. Много пространство има 
ра* другото предлага големи въз- прословутите ГГ фирми. за сервизи за поправка на домя-
можности за работа поне на кински уреди. Например г ‘
част! от безработните. Но. нещата Това не бе никаква нова ис- тиката твърди че наличната мпе 
не само че не тщъгнаха напред типа. Греховете на общинските, жа на тези сервизи в Белград по 
— но и назад, защото статистика служби са известни и отколе. Об крива едвам- десет на сто тези 
та говори, че днес има и по-мал аче. от .,голите"критики на таки потреби. Специалистите ни ибеж- 
ко частни работнилници и по-ма ва общински постъпки не се е дават, че приносът на икономиче 
лко работници в тях отколкото отишло пити крачка напред. Тук скатя гтяяип,„а„

-таме, но мн0г0 рядко, съдилища ската стабилизация. която може 
та анулирали няколко общински Да дадс дребното стопанство е 

За тази диехармония между решения: това било всичко, кое- значително по-голям 0т този кой 
прокламираните становища и все то през изтеклите години е напр то имат предвид общинските сл 
кидевната практика вината се сто авено тото дребното стопанство ужди Ако 
варва върху общинските служби, да се зашити от общинското свое 
И това е точно. Опитът показа, че волие- 
разнообразните „процедури" спъ
ват занаятчиите (най-често това е преди по-рано дребното стопан- въпросът: защо дребното 
са Работници-завъРнали се от чу ството може да представлява важ нство е предоставено само на 
жбица) да открият сервиз, гости на допълнителна част в производс общините, та те с криви аршини 
лница, работилница и под. тво на големите стопански

го-

статис-

преди осем години.

е така — а това се' до 
казва със сигурни аргументи, то 

Днес повече от когато и да гава с право' може да се постави
стопа

ор- да му кроят съдбата.



Комунист 3
ВЪЗГЛЕДИ И МНЕНИЯ

Идейното 

демократическия централизъм
единство—основа на

ВУКАШИН СТАМБОЛИЧ
нство тъкмо предпочита борба на Предлаган беше изход, които ъ 
мнения на линията по която се тъРс той преди всичко в създаван ° 
ят най-добри решения”, както каза приемането на единна методология, 
Йосип Броз Тито на Единадесетия основаваща се върху научни крит 
конгрес на СЮК. И трето, не тряб рии. Обаче миналата есен един про 
ва да се забравя, че СЮК е партия фесор по икономика съди0 така коне 
на общност на всички народи и на тантира, че съществуват република- 
родности на Югославия, е не на ед канкси и покраинински икономиче 
на нишка на механически и случа ски науки. Но той' видя решението 
ен сбор на повече нации. СЮК ,е главно в създаване или възобновя- 
шартия на общност на такива общ ване на един централизиран иконо 
ности, които стават все повече са- мически институт, 
моуправителни.

Тази многонационалност трябва

ните отношения и 
ито го 
рамките на 
Жавност, 
ждат на 
ци:

системата, ко- 
изклщчително в 

традиционалната дър- 
които федерализма све- 
отделни субекти и обли- 

веднаж на съюзни институции, 
веднаж на републикански и покрай 

са/ нински. В такива 
основни принципи 
частични интереси или 
ват

оставят
стествено е, че към демократи

ческия централи.зъм се подхожда и 
теоретически и исторически, но пре 
ди всичко от становища на актуал 
ни политически нужди. Особено 
полезни онези стремежи и особено оне 
зи познания,
ия централизъм наблюдават 
пространство и време, въ.в функци
ята на сегашната

случаи отделни 
се подреждат на 

се изравня 
с особеностите не отделни обще 

ствени среди.

които демократическ-
в това

роля на Съюза 
на комунистите в Югославия в разв Демократическият 
итито на самоуправителните 
шения. Още по-задълбочено и 
всестранно съблюдаване на демокоа 
тическия

Становището, че по нов начин и ■ 
съ.гласно нд нашите обществени ус
ловия трябва да се решават открити 
те проблеми и да се осъществява ед 
инство в днешните условия е проти 
воположен на мнението, според кое
то не било в духа на демократичес

централизъм неотно
по-

ТъРПИ ТРъГ не само да се • има на предвид, но 
и ясно да се изказва. В някои труд 
ове, които имат теоретически и на 
учен вид се забравя, че Югославия 
е многонационално общество. Това 
е случаят с тезиса, че същината е в 
един триъглник който представяват кия централизъм избирането на ЦК 
работата работническата класа и пар на СЮК, тъй 
тията. Цялата истина би била в то- СЮК, с възможност да оспори изби 
ва този триъгълник да се „помести” рането на някои кандидати, верифи 
в обществената действителност, в ис цира състава на ЦК на СЮК въ.з 
торическата ситуация на самата Юг онсова на . избирането в републики- 
ославия като многонационална общ те, покрайнините и в ЮНА. 
ност. Твърде значително е да се
уважава особеният факт, че този три Това мнение не уважава доста-
ъглник съществува в тази юГОСла тъчно самобитността на демократи- 
века федерация, настанала чрзе ис- ческите отношения -в югославското 
тория и революционна борба. Това общество и в Съюза на комунисти 
не е нито балканска, нито подунав те. То подценява последователността 
ска нито европейска нито някоя дру задоволяването на особените пот 
га пожелавана федерация. ребности на многонационалната со

циалистическа общност. За това мне 
Нови предпоставки на единството Ние не е съществено ни това, че 

, (според Устава) членовете на ЦК на
Защо особено е актуелен проб СЮК са отговорни за дейността си , 

лемът на единството тъкмо в рам пред ЦК на СЮК и конгреса на 
ките на разговорите за демократи СЮК, както ни това че кандидати 
чекия централизъм в настоящия пе те се предлагат въз основа на един 
риод, т.е. по време на Дванадесетия ни критерии и демократическа про 
конгрес на СЮК? Една прична е в цедура. 
това, че в нашата страна през после 
дните години по-ускорено укрепваха 
дезинтеграционните

На това са подобни онези интер 
претации на демократическия цент 
рализъм, които правят тръ.г с разп 

би ространението му и поместват него 
и вата роля само на отделни равнища 

на организирането на СЮК. Тук се 
числят и онези тезиси, чрез които

централизъм в рамките 
и особени противопо

ложности на нашето общество 
довело до още

на сложните

по-съществени
по-пълни съзнания.

Ако е така, поставя се въпросът 
как в отделни разисквания се вид 
ят разликите и противоречията 
нашето общество. Защото, съгласни 
сме, че нашият основен проблем е 
как да се решават противоречията 
от позициите и интересите на рабо 
тническата

като конгресът на

демократическият централизъм се 
з свежда на отделни облици, начини

или на отделни етапи на неговото 
осъществяване. Освен това, такива 
подходи не дават възможност мето 
дите на осъществяването на демо- 

класа. Казвам да се кратическия централизъм да се раз 
„решават” с цел да изтъкна разли- виват съгласно ролята на СЮК в 
ката към формулировките, в които развитието на самоуправителните 
с понятието „преодоляване” се поже отношения на единственото повече 
лава хармонично, непротиворечно нацинално общество. Така например 
обществено развитие. всички наши опити показват, че в 

Най-напред става въпрос за то случай заместаване на демократичес 
ва, кои противоположности са глав кия централизъм с принципа на об 
ни и кои са в центъра на внимани щественото договаряне дееспособнос 
ето. Да ли те се търсят и изнамИрат та на СЮК би била разгоромена,

работническата класа лишена от не 
търсят

днешните условия и борби. Но, как 
то класовата насоченост и ефикасн 

на самоуправителното и обще 
са в зависимо

в степента на развитието на произво 
дствените отношения, в днешната саменимото „оръжие, което 

' общестевна собственост прин нас?

Колко става дума за самоуправлени ост 
ето, от една, и за всичко антисамо- ственото договаряне 
управително от друга страна, а осо ст от действуването на СЮК, обосн 
бено колко става дума за вътрешни вано върху демократическия 
те противоречия на самото самоуп рализъм, така начинът на неговото 
равление каквото имаме днес? Кое осъществяване може да бъде обуело 
и какво е отражението на противо вен, дори и пропит от придобивките
оечията в обществото въ°ху самя на общественото договаряне и само нашата страна, които да не дължат 
Съ^з на комунистите, какво е то, самото появяване на обществе нови приноси в разширяването 
пмливГнето” на тези противоречия управителното споразумяване. Защо сътрудничеството на самоуправител 

и тидоби”ките на самоуправително ното и в неговите рамки на нацио ни начала в рамките на цяла Ю™ и придооивките на са у у „алното равноправие на самоуправи Славия. Второ, при нас както всички•то развитие на самия Съюзна кому калното ра у не кваме _ всс пак централ„ият
пистите? Доколко-- - ™то" ™ сГо върху Знанието "на комуни проблем е в това, че „епоследовате 

лоциращо но и върху все по-развития лно се осъществяват определенията
1 техното политичес и договореното. Трето, борбата за

„икономическата стабилизация” по 
-нататък търси същевременни кра 
чки в овладяването на излишека на 
труда. Това трябва да се прави в 
условията, които изискват, преди вс
ичко да се „овладее с дълговете", демократическия централизъм, кои 
да се надделеят тенденциите на па то съответствуват на сегашното вре 
туралната размяна на стоките, да ме и наШите потребности? Всичко 
се съпротивопостави на явлението говори, че съвременен критерий тРл 
в което вместо динара, доларът ста бва да бъде: дали и до каква степен 
ва средство за заплащане. ЧетвъР- укрепват социалистическите самоу 
то, борбата за единството трябва да правителни отношения и положени 
предвожда Съю3Ът на комунистите, ето на работническата класа въ.в вс 
като организация която има около яка клетка и в обществото изобщо 
два милиона членове, от който знач т.е. дали ..функционира” общест 
ителиа част тъкмо трябва да полу вено-политическата система като 

обсто чи качество на борци на революди Цяло, поне на основните пунктове, 
ониия Съю3 на комунистите.

Впрочем, защо същината на де 
и автаркични мократическия централизъм трябва 

тенденции от сдружаващите и свъР да се сведе на един начин на изби 
зващите. Днес няма обществена кле ране? Опитът показва, че смисълът 

самоуправителен субект

цент

в и целите на демократическия центр 
ализъм не трябва по всички въпро 

на си и на всички равнища да се осъ 
ществява напълно по един и същ 
начин. Основното е това, че идейно 
-политическото единство в определе 
нията и практиката на всички рав 
нища е много по-съществен залог 
от самата форма на избиране.

тка и

ето се остане на 
тясно идеологизирано и

политизирано равнище, няма дем°*^дение в Заключителният въпрос гласи 
така: кои са теоретичните и практи • 
ческите критерии, според които' да 
се измерва и оценява дали изнаме 
рихме такива облици и същина на

тично
да се досегнат действителните откри 
ти В”!,проси и решенията в револю 
ционната практика.

Чпрч анализ на няколко полити чните 
колежки текстове би могло да се по ическия Д™”3'*“ъжа в 
каже, че научните принципи: «* «ат ри«Р -е « съ„Р ^

По-малко гласи „Демократическият централи
те лохажда до зъм като теоретично-методоложка и 
се дохажда ПоЛитическа основа за преодолеяване 

вътрешните противоречия и раз 
се витието на социалистическото обще 

пра- ство”. Критическият анализ би от 
крил повечето 
ически трудности в
тна апсолютизация'Съвременните обществени

политическата практика 
начално съгласие за това,

на тези еднопосоВ поредицата
тълкувания се числят и разли 

апсолютизаЦии на Делмократ 
Едната, нап

чени

само
който

рапват и навличат 
дмети на изследването, 
или недостатъчно

настават чрез 
Знаем, че обществе 

и противоречия 
интереси, 

поведения. Но това
в те

синтези, които 
литически път. 
иите разлики

на

Теоретически и прак 
тази повечекра

чрезизразяват 
Еа, функции и
не е оправдание за явлението 
кущата политическа мисъл приг ц 
пите да се учредяват, разпределят, 
или заместват, преди всичко. ® 
да се защитат тесните и момечастичното схващане.

ятелства и 
налагат
че постоянното изграждане на иде 

единство, върху 
на СЮК е ре

В новите условия единството в 
обществото и в Съюза на югославс
ките комунисти трябва да се изгра 
жда по нов начин. В тази насока е 

към единството

интереси или йно-политическото
основи

=кГГЖ ГвГГСа сега е изключително

УСЛ08Ие 8 по”шното
ИЯ или принципите на общественат развити 
система, които абсолщтизир 
за сметка на други. На а
срещаме в някои интерпрет X
самостоятелността, равноправието ^
единството, като и в отношения 
на частите и цялостта на общество

важен опитът, че 
може да се подхожда от различни 
позиции и становища. Например, коСЮК и самоуправлени 

ма самия демократи
на

ето, а в това и 
чески централизъм.

~ СЮК е в същитната
ло да се осъществява еднаква основ 

общественото разви 
и народност,

гато преди пет години, на научната 
среща в Белград, говорихме за сдру 
жения труд и развитието на между 
националните отношения, аз изразих 
мнение, че в Юголславия не може 
да съществуват осем науки по иконо 
мическото развитие (всяка републи 

всяка общес ка и покрайнина да има свои), с 
осем методологии и осем подкода

Единството на 
за това на де

това

нана стратегия
всяка нацияти е В'ьи

и сдружения труд, във
Второ, „идейното еди

онези тъ<л 
федерализма, които го 

общество

то. Това е характерно за
клетка.нушания иа

извличат от цялостта
твена

на
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В БУЯНОВЛЦ. ТЕЗИ дни

НЕ ПОДЦЕНЯВАТ ВРАГА
(

ЩЩШкъ=Щк

АЛБАНСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ ВСЕ ОЩЕ ДЕЙСТВУВАТ па дружеството, Йехонз1' е публ ния 
В ТАЗИ ОБЩИНА. НО НЯМАТ ПОДКРЕПА ОТ НАРОДА. "истическо ^държание. Макар Буяновап наедно

Да споя наглед

на Тютюневата промишле- 
Когато всичко се завърши 

ще промени
Ахмег че беше търсено срсшу негошата община, оценява _

Хчмп ппеперлател на Общинския се възбуди углавно следствие ___
И ' СК в Буяиовац, по по общественият прокурор - прецени. Ако към тези планове се до-

град го разпространяваха наши че няма причини за следствие- Не $авИ и факта, че тук стопанство 
хора. Това ни е напълно известно, са малко и случаите, когато отде

лни граждани са търсили зашита
Макар не не са заловени тези от компетентните органи, но пе сва 
— и раздухването на си я получили.

Велимир Филипович____ .____

В Буяиовац, малка и типично 
икономически изостанала общи
на в Южноморавски Регион, жи
вее население от смесен нациоца 
лен състав- Само с няколко про
цента албанците са по-многочисле 
ни. И тук имаше прояви на кои- 
трареволюционно _
Наистина, когато през 19о1 годи
на иредентистите и коитРаРево- 
люционерите организирано нает 
ъпцха в Косово, тук нямаше таки 
ва прояви. Всичко се 
на изписване лозунги. разпрост
раняване на памфлети и дезинфор 
мации, с което на няколко пъти 
беше обезпокоена общественос
тта. След акцията на Сьюза на ко 
мунистите за разясняване на кон- 
трареволюцията, 
неДо в СК. което все оше но е 
завършено, и мерките, предприети 
от държавните органи, врагът ос
тана без подкрепа на народа в 
БуяноваЦ- Това никак не значи, 
че врагът е ликвидиран, зашото 
от време на време той предприе
ма отделни акции.

Още миналата година тук за 
възможни огнища на 
декствуване бяха посочени 
училища, едното в града и друго
то в село Велики ТърноваЦ- Тук 
имаше и по-големи разплати с вр 
ага. Иреденистите се явяваха най" 
често от тези два колектива и за
това и в двете училища бяха раз
формирани първичните организа
ции на СК, тук най-много имаше 
наказани дори и с наказания за 
углавни деяния, че и днес в тези 
греди отделни членове се държат 
опортюнистически.

Но. казаха ни в Буяиовац, 
все още се пишат лозунги и раз
пространяват памфлети. Така нап 
пример, на 26 май в Ново село 
осъмна вражески лозунг. Няколко 
дни по-късно (на 4 юни) все вече 
споменатия Велики Тъ.рновац бе 
ше изписан лозунг: ..Косово-репуб 
лика". Известно време преди 
това, на.16 и 17 май в трите об
щини в южната част на Сърбия 
в Прешево, Буяиовац и Медведжа, 
където живее смесено население, 
бяха хвърляни афиши, с които ал 
банското население в тези общи
ни се призовава да се приобщи 
към контрареволюцията в Косо- 
во. — Афишът не е печатан в на

комитет на
години стопаци-то вече четири

без загуби, тогава е ясно за-
тази малкакомунистите в 

община желаят да имат стабилни 
отношения с воята среда-

шо„помагачи
омраза и недоверие всред хората,
които с години живеят заедно, по Всички тези поведения, които 
много следи, които останаха зад песа далече от опортюпизма а 
тях е известно кои са те- И убе може би от пешо гю-сериозио. сп
дени са. че няма да измине много орел оцегжата на председателя иЗВъи соцчали
воеме когато тис ги предадат ма па Общинския комитет в, оуяноследствените органи. вац забавят акциите които бяха пре етическото самоуправление-

ОК па СК за подооря _________________

действуваме.
Те са наясно, че бъдещето не

свеждаше дприети от
Тази своя убеденост се обос- ване Пя положението, 

иовава със засиленото единство в 
Съюза-ма комунистите и с авто- За разлика от други среди 

възползува тук започна твъоде конкретно да
АКЦЕНТИ

ритета. с който се л
той. А че наистина го има. нашият се говори за държанието ца^кому 
събеседник ми привежда примера цистите, за задачите и слабости- 
на село Добросица. където кому- те им в работата, 
пистите за само шест часа' откри 
ха и предадоха на властта лице- — За нас вече не съшеству- 

е написало вражески пат оценки на думи, че в „някои
число «комуцис-

Изчакванеразграничава-

то, което
лозунг. Приведе нн и повече при- среди известно 
мери. когато албанци заявиха ли ти", но в Буяиовац. в Ооразоват- 

действуващи от позициите на елция център е станало това и
Ахмер Хаип. Така съз

дадохме по-здрава връзка между 
С тяхна помощ точно са отк- базата и ръководството. Така из- 

онези в Лучане, Бил граждахме доверието-

ица.
албанския национализъм. това каза

компромисирити всички
я.ча и Лесовица. села със смесено 
население които вършеха натиск А тук за тези връзки-и дозе- 
срешУ сърбите да се изселят. рие много се говори. И по-ната- 
СрешУ тях бяха предприети обще- тък то те укрепва в конкретни 
ствени мерки и сега отселването акциии. където комунистите ще 
на сърбите е спряно. Вече няко* г.е проверяват и потвърждават, 
лко месеца не се изсели мито еД* Зашото онова, 
но семайство.

вражеско 
две

Още не сме достатъчно 
разабрали цялата сериозност 
на положението и причините, 
които тласкат инфлационната 
спирала, и не сме реагирали 
по съответен начин. Имаше из 
чакване, 
нципиално 
ова състояние СК понася най- 
голяма отговорност. Ако бъдем 
изчаквали и занапред, общест 
вените противоречия ще изле 
знат от контрола на органи
зираните социалистически си
ли и ще се изродят в онова, 
което винаги не съответствува 
ше на социалистическите и 

производ-

което започна в 
1981 година започна1 сега да 
нарушава и сега трябва да го по

се

Върху този проблем тук се правяме- 
разискваше много, защто имаше 
повече случаи, сърбите да напус
кат домовете си. Обаче след съ.з- предимно неразвита община. С по

за мощта на по-широката сбществе

компролшеи, непри- 
поведение- За такБуяиовац вече няма да бъде

нателно изпитване на причините
за всяко изследване, дори и _
онези от сръбските села, према- но-прлитическа общност и със сд 
хват се и причините на тези про- ружени средства на организации

те от другите градове на Сърбия,яви.
В Буяиовац не са доволни, ^ правят множество амбнци- 

това го откровено казаха и на не г>
отдавнашното заседание на 176- озни планове. В настоящата и в 
шинския комитет, от ангажира- идната година те бъдат завърше 
нето. на органите, които и по слу- ни тринадесет обекта, на Стойно 
жебна длъжност трябва да пресле 
дват иредентистите. Известен е 
случаят на един професор, който 
на сесия на Общинската скупщи 
на е говорил от вражески позиции 
нс- в училището, където работи, по-къ.сно и ше започне да работи 
нищо не е предприето той да и нова Фабрика за акумулатори 
бъде отстранен, макар че СК тър- която ше настани на работа към 
сеше това. Или пък случаят на 400 работници. След нея ще бъде 
друг професор, Скендер Гаши завършена нова фабрика за прои 
който като редактор на вестника зводство на тухли и „втората ли

самоутгравителните 
ствени отношения.ст от 3 милиарда нови динара.

На 3 юли ще бъде предадена- 
па употреба нова кланица. Малко

(Марко Джуричин, на за 
седанието на ПК на СК 
на Войводина)

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗ
ГРАНИЧАВАНЕ

Трудно е. да се очаква бо
рбата за икономическа стаби
лизация успешно да се води, 
доколкото не се опира върху 
най-широка обществена 
ва. Затова
ващанията — които се 
в последните години, за наци- 

национа

тър Караянов (СР Македония), Янез Корзшец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълнява/ц 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
ВИЧ изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за К>НА).

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
11, телефонна централа 335-069, Белград- На 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

Издава Издателска трудова 
„Комунист".

Комунист осно- 
неприемливи са сх-

чуват

оналните икономики, 
лнияС указа на Президента на Републиката от 

2'Л декември 1964 година „Комунист” е отличен 
е Орден народно освобождение, а е Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

Директор и главен и отговорен редак
тор на всички издания на „Комунист”: Велко 
Миладинович.

Урежда Единна редакционна 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
ворни редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе

суверенитет,
иите интереси, а които 
обосновани върху постижени 
ята на Народоосвободителната 
бопба и които
Работническата 
носител на истинските 
нални интереси., Една от круп 
ните

национал 
не са

не изхождат от 
класа, като

нацио
организация последици на такъв под 

ход е непоследователното раз
граничаване ца 
ските

колегия:

социалист иче- 
национални интереси 

от различните национализми-
Печата се в четвъртък на сърбохърват

ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански

(Мито Димитриевски, 
интервюто пред Танюг и 

„4 юли")
език, а в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински

в
език.



ри^воАо-шошшмоУПравдение
СУРДУЛИЦА

Със сдружаване до по-добро бъдеще
своевременно 

работаха
Докато 

сурдуличани 
по принципа „разчитай са 
мо на себе си", стопанст 
вото дойде до „просяшка 
тояга". А тогава (преди 
десетина година) отвориха 
общинските 
икономически

концепция на 
през настоящата
ще бъде
зводството 
задни

на „Зид-развитие; 
година 

Овладяно прон- 
на помпи за 

стъклочистачки кои 
то засега се купуват с ва 
яута. До 1985 годИНа ще 
оъде усвоена технологи
ята, за производството 
коректори за фарове, 
стачки с три1 метлички за 
камиони, уреди за пране 
на фарове и микроелект
роника за автомобили.

ха строителите 
ар" с „Маврово' от 
пие. В ход са преговори- 

за интеграция с:..

към дислокация на този на мебелната фабрика 
цех в нова обувна фабри- ,Симпо", който в момент 

та работят 90 работника, 
а в него се призвеждат те и

Земунската „Галени- елементи от масивно ДъР „МачкатВДа и труд 
ка" има своя ООСТ, цех Во за стилов мебел. За организация »пво 
за производство на мине- разширяването и модер- Рибар" от Белград. н 
рална вълна, в която ра- иизацията на този цех са телен принос

ка. на

граници за 
по-силни за разви-

гието на Сурдулишка 
шина дадоха .автотранс- 

„Единство" от Бра- 
, Вочар-кооп" от Бел

град и други трудови ко
лективи.

об-нате и развити трудови ор
ганизации, които прояви
ха интерес за изграждане 
то на промишлени мощ
ности
Днес, когато се говори за 
необходимостта и
вателността на

■

чи- ш порт
ня,

община.в тази
, 1Нишката г .т примерамодна конфе 

кция в Сурдулица 
своя ООСТ за 
ство на детска конфек-1 
ция. В тази ООСТ работ- | 
ят 200 работника, а същес | 
твува възможност за 
натаъшно свързване с ед 

Първи на помощ сте на от текстилните 
притекоха заводите „Цър- ми’ каквито са Памучният 
вена застава" от Крагу- комбинат от Враня и Ни

шката текстилна промиш 
евац, в чиито състав днес леност, с К0ет0 ще сесъс 
работят две ООСТ: „5 се- даде стабилна организа- 
птембар" призвежда авто ция за производството на 
-електроборудване, а ДРУ детска конфекция- 
гата върши продажба и 
сервизира возила от „За- 
ставината" програма. Го
дишно
520 хиляди микромотори 
за возила на „Застава" и 
промишлената 
ция, а са заети 
тника. Този цех има ясна

Посочваме и 
на медицинския Център 

Попович
осно-

икономи има
. ■ ■ I ВV Ц „Милентие _ 

Сурдулица, който обеди- 
—" здравеопазването с 

Босилеград и

процзвод-ческо свързване и сдру
жаване на труда и сред
ствата, Сурдулица се по
сочва като

I НИг ■ общините 
РЦърна трава. Сурдулишка
■ та организация „Власина
■ -продукт" ще строи овце 
I ферма на територията на 
т Църна трава на стойност
■ от около 60 милиона ди-

положителен 
пример в югославската пра 
ктика.

по

емете щ

нара.
Тези примери на иконо 

мическо свързване и сдр 
ужаване на труда и сред 
ствата, освен икономиче
ска сигурност, укрепват 
задружеността, братство 
то и единството, без кои
то не се може в нашата, 
икономическа и политиче 
ска система.

Цех от „Ко/цана" в Сурдулица 
ботят 350 работника, има запланувани капиталовло 
висока акумулация и в жения от 50 милиона ди 
ход е реализацията на ка нара. 
питаловложения от 283 
милиона динара за разши 
ряване и модернизиране 
на производствените мо
щности-

От 1 април т- г. в Сур- сина 
дулица работи нов цех а отцеотдавма се свърза-

Вранската фабрика за 
дамски модни обувки ,,Ко 
щана" в Сурдулица пост
рои цех за производство 
на обувки, в който рабо- 

200 работника. Об 
езпечени са 110 милио
на динара и се пристъпи

В рамките на хотелско- 
ту р истическата 
ция „Балкан" от Лесков- 
ац стопанисва ООСТ „Вла 

гостил ничарство,

се произвеждат
организа

тят надкоопера- 
368 рабо- Сърболюб Микич

БАБУШНИЦА

Стопанисване при затрудени условия
от 25 процента- Размерът 
на натрупването е нама
лен от 1,8 на 1,2 процен
та, а на възпроизводстве- 
ната способност на стопа 
нството — от 2,9 — на 2,4 
процента.

от ръста на общия доход. 
Интензивен ръст на общ
ия доход са имали: „Елек 
троразпределителиото“, 
„Тъкачния цех", „Църни 
връх" и др. Ръстът на из 
разходваните средства в 
ООСТ „Бабушцица" е бил

на средствата за общо и 
съвместно потребление.

ма дохода от 
заделянето на 

средства за съвместно и 
общо потребление е вър
вяло в размер от 32,5%, 
като по такъв начин учас 
тието на същите в струк 
турата на осъществения 
доход е 
57,4% -
61,2% в първите три месе 
Па на настоящата година.

общ доход от 455 942 000 
43°,, в повеЗатрудненията, с които 

се борят множество сто 
организации —

динара или с 
че в сравнение със същия 

1981
При ръст 
21,3% —пански 

като недоимък на валут 
средства за набавка на 

суровини и др. въпроизво 
дствени 
не отминаха и Бабушница. 
В първите три месеца на 
настоящата година 
анските показатели

организации на ^сдр 
труд не са добри, 

изпяло

година,период на 
но и при увеличение на 
изразходваните средства- 
с 50%; доходът 
нал с 21,3%.

ни
е нарас- 
Известноматериали,

КЪДЕ Е ИЗХОДЪТ?
Изходат към по-успешно 

стопанисване, без съмне
ние е, в сдружаването и 
обединяването със срод 
ни организации ца сдру
жения труд. В нашново 
време „Текстилколор" сл
ед пренасяне в нови
те производствени поме
щения, трябва да се обе 
дини с „Първи май" в 
Пирот. Очаква 
ра на основните 
зации в сдружения труд 
да последват и замеделск 
ите кооперации, които с 
години наред водят раз 
говори по обединяване
то, обаче все още липс
ват конкретни резултати.

При това, разбира се, 
се набелязват мероприя 
тия за повишение на про 
изводителността на труда 
икономичността и ефект- 
тивцостта на производс-

стоп 
в ня

нараснало от 
през 1981 на

кои
ужения 
не са изпълнени В този период е осъще 

доход от
ллано 

ОСТ има
производствените 
ве, а в някои ^ 
и загуби чи*то обща стои 
ност възлиза на 3 851 000

ствеи
74 102 000 динара, или с 
28,9% в повече от 
Чистият доход по работ
ник възлиза ма. 39 735 ди 
иара и бележи повишение 
от 21,6%; ио пък е по-ма- 
лък с 29,8% в сравнение 
с чистият доход по р 
тиик в СР Сърбия. С

чист

лами.
с 3,9 на сто 

съсдинара, или 
в повече в сравнение

период на изтекла се приме 
органисъщия

та 1981 година.
Най-гол еми 

ния засега имат 
„Оцет",
„Тъкачен 
„Лужяица". Липсата "а 
валутни средства серио
зно почувствува въРхУ 
плещите си „ВътРешиа 
автогума", „Текстил кол
ор" и др.

затрудис-оост
•Й?Т*СОС?

або-Едии цех от „Лисца" в Бабуши„ца
202 индексни 
„Таламбас“ 177, в „Текс- 
тилколор" 170 и т. и. Ос 
ъшествеп е доход от 101 
204 000 динара,
21,3% в повече в сравне
ние със същия период на 
изтеклата година-

тру-
ктурата ма разпределение 
говори, че чистият доход 
е растел с 39, а средства 
та за съвместно . и общо 
потребление с 37%. Това 
нещо до голяма степен 
намалява възможността 
за укрепване на матерн 
алиата основа на сдруже 
пия труд. Средният лич
ен доход в общината въз 
лиза на 7965, при увеличе , 
ние от 31,7% като бележи 11 стройно топанско ра

звитие занапред.

точки, ввъРхУ увеличени 
общия доход и па 

показало и пови
влияние
его на 
дохода ещението на цеиите-

По-дипамичен РалД“^.т
са имали I"1- 

0>т 7 „Тек
_ 16, ■ земеде

,Лю-
15 процента

или с

ръст
„Комуналад 
стилколор" 
леката „ 
бераджа от 

така нататък. 
Поради 

ръстът на 
средства е 
декспи точки

НАСОЧВАНЕ КЪМ ДО
МАШНИ ИЗТОЧНИЦИ

кооперация НЕ СПИРА УВЕЛИЧЕ 
НИЕТО НА ОБЩОТО^И твото и др., които да съд 

ействуват за постабцлноСЪВМЕСТНОТО 
БЛЕНИЕ 

Забелязват се 
и в динамиката па ръста

иПоради застои в произ 
водствения процес, в 
първите три месеца на 
годината в Бабушцишка 

е осъществен

инфлация —
изразходваните

7 ии- промепм изоставане зад средния 
личен доход в СР Сърбиябил със М. А.ло-ускорсм

община
СТРАНИЦА 7
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ДИМИТРОВГРАДПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА Нд СКУПЩИНАТА НА МРО И НА мок НА ССТН 

В НИШ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЕТВА И ИЗКУПУВАНЕТО НА ПШЕНИЦА В 
РЕГИОНА Започват подготовките 

за жетвата и вършитбатаБОРБА ЗА ВСЯКО ЗЪРНО
ва да изиграе Социалисти 
ческият съюз. трябва Да 
бъде така насочена, че 
борбата за качествено и 
срочно прибиране на ре
колтата и за изкупуване 
на възможно 
количества пшеница съ
щевременно да бъде и бор 
ба за икономическата ста 
билизация, борба на валу 
тния план. За осъществя 
ването пък па тази зада 
ча са необходими твърде 
сериозни подготовки и 
пълна отговорност — от 
селскостопанските 
водители, местните 
пости, местните и общин 
ски щабове за жътва, из 
купвателиите 
ции на излишека, банки
те, снабдителите с гориво 

обществено-политиче 
ските сили в региона- Ка 
кто подчерта Александър 
йованович, председател 
на МОК на СКС % Ниш, 
тазгодишното прибиране 
на реколтата и изкупува

УСИЛИЯТА И БОРБАТА ЗА ПРИБИРАНЕ И 
ИЗКУПУВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ПО-ГОЛЕМИ КОЛИ 
ЧЕСТВА ПШЕНИЦА СЪЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ 
И БОРБА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯТА, БОРБА ЗА ВАЛУ
ТНИЯ ПЛАН — ДА НЕ ВНАСЯМЕ ОНОВА, КОЕТО 
И САМИ МОЖЕМ ДА ИЗНАСЯМ

година да се према 
слабости в организа .

ф Има ли изгледи тази 
хнат миналогодишните 
циита на жетвата и вършитбата?

Организатор на тазго е добър и с малки забе- 
дишпата жетва и върши лежки е приет от стра 
■гба в Димитровградска на на щаба и присъству 
община ще бъде ООСТ вавщите председатели на 
„Коопераит" от Димитро местните общности, 
вград. На заседанието В текста на самия прое 
на общинския щаб за кто-план е внесено ,,Въз 
следене на земеделски- основа на изнесените пре 
те работи, което бе про дпоставки-.. „Възможно 
ведено на 15 куии, „Коо ли е план за една така- 
пераит" изнесе проект- ва акция, каквато е же 
оплан за тазгодишна твата и вършитбата, да 
га жетва и вършитба. Спо се прави въз основа на 
ред него, жетвата и вър предпоставки? И кои са 
шитбата в Димитровгра- тези предпоставки? 
дека община, при добри 
климатически условия, би 
трябвало дй се
за около 30 работни дни. вата 
Този план ще се осъще- полага с 11 частни 
стви с 11 частни комбай
ни и 8 обществени, 
зпечени са средства за 
купуване на още три ко 
мбайна в обществения се 
ктор, но не навреме
сега е невъзможно да ществен никъкъв 
се купят, понеже ги няма кт, нито е воден разго- 
на пазара. вор, за да се установи да

Да кажем веднага, че ли те са съгласни с пре- 
предложеният план от дложения план, изобщо 
страна на „Кооперант" съгласни ли са да учас- 

■ твуват в жетвата и вър
шитбата. Право каза ед
ин от присъствувашите 
председатели на местни 
те общности: „Струва ми 
се, че е правена 
без кръчмар". Нито е во 
ден разговор с комбайне 
рите, нито се знае точно 
техническото състояние 
на частните комбайни в 

Знае се само, 
че три от тези комбайни са 
домашно производство а 
останалите са чуждестра- 

доста стари и 
Ако се има

по-големи
посрещне и приключи с 
жътвата, каКто и изкупу 
ването излишека от прои 

необходи-

' На проведеното през ми 
налата седмица в Ниш 
съвместно заседание на 
председателствата на Ску 
пищната на Междуобщин 
ката регионална .общност 
и Междуобщинската 
йферендия на Социалисти
ческия съюз (председател 
ствувано от Десимир йов- 
ич, председател на Ску
пщината. на МРО) бяха 
приети конкретни стано
вища и мероприятия за 
прибиране на тазгодишна 
та реколта и изкупуване
то излишека на пшеница 
та. Да припомним, че по 
време на есенната сеитба 
в региона са засети 67 699 
ха с пшеница, т- е. 3,4 на 
сто повече- Очаква се да 
бъдат прибрани около 
189 557 тона пшеница. При 
това е запланувано от се 

прои

зводителите, 
мо е, както бе подчерта
но, в региона и в републи 
ката с цел да се създадат 

за ком
ко-

еднакви .условия 
байниране и 
на излишека. 
новище, съгласувано 
страна на всички субекти 

област, е на сел 
пронзво

дителн срещу един ;кг 
пшеница да се заплащат 

— 400 кг пшеии

изкупуване 
Общо ста произ

общот

в тази 
скостопанските оргациза-

В началото казахме,
свърши че организаторът на жет- 

„Кооперант", раз- 
ком

байнй. И макар че раз- 
Обе чита на тях, тези комбай 

ни са и най голямата пр
едпоставка. Именно, до 
15 юни със собствениците 

и на комбайните не е осъ 
конта-

дов натура
ца за ожънат хектар.

На заседанието бе изтъ 
кнато, -че жътвата и из
купуването на излишека 
трябва да се разберат ка 
то най-важна обществе
но-политическа задача За пето нито за миг не сме- 

необходимо да ят да дойдат под въпрос и 
из- че в настоящата междуна 

родна и наша обстановка 
по време на тази акция 
няма място за почивка и 

Акцията, в която безотговорно поведение.
В. Б.

това е и
бъде известно колко 
лишек ще предаде всеки 

мес
лскостопанските 
зводители да бъдат изку
пени поне 57 800 тона или 
32 на сто от целокупния 
добив.

С цел успешно да се

производител, всяка 
тна общност и всяка об
щина.
особено важна роля тряб

СРЕЩА С МИЛОВАН ЙОВАНОВ, СВИНЕВЪД ОТ ДИМИТРОВГРАД

Само да построя свинефермата... сметка

МИЛОВ- 
ЙОВАНОВ, един от

С тези думи 
АН
малцината

стите той не се предава, 
оптимизмът не го напус
ка.

— Проблеми има, но 
ще устоя подчертава тОй 

и се надява, че упори
тостта му няма да бъде 
напразна. Това още пове 
че ако се има на предвид, 
че е убеден, че обществе 
ните изисквания 
витието 
дството 
лати.

— За построяването на 
свинеферма всичко съ.м 
подготвил. Сега, само ча

кам компетентните служ 
би в общината да ми да 
дат ,,зелен сигнал"..

Йованов се надява, че общината, 
общинските служби ще 
му окажат пълно съдейст 
вие по въ-проса за изграж 
дането на свинефермата нни и то 
и чЪ след 5-6 месеца, ще изразходвани, 
може да отглежда над предвид и това,
150 свине-

Тогава, както казва, на ти в трудовите организа- 
, истина организирано ще ции, а някои дори на ра_ 

може да се включи в ак- бота в чужбина, тогаЛЧ!
става ясно защо има съм-

осъществяване-
А. Т.

свинев
Димитровг-ъди

радска община, предвес- 
тява още по-организира-

в

но и успешно отглеждане 
на свине. Всъщност това
е жизнената му мечта, 
пряко да се включи в ак
цията за по-ускорено про 
изводство на храна.

Йованов обаче и досе
га не беше без почин и 
резултати на този пл^н. 
Понастоящем със съпруга 
та си Десанка в местно
стта „Керемиджийница" 
на десния бряг на река 
Нишава отглежда зад 70 
свине. Вече две години 
е сдружен производител 
с гостилничар'ската орга 
низания „Балкан". В до
сегашната си работа оба 
че покрай резултатите 
той се срещаше и с реди 
ца проблеми. Както каз
ва, сегашната сграда, ко 
ято ползува за свинефер
ма не е негова и че я е 
взел под наем. Но съща
та съвсем, не е подходя
ща за отглеждане на св 
ние — подчертава той- 
От студ миналата година 

около 50

че някои 
от собствениците са заеза раз 

на животновъ- 
ще дадат резу

цията за увеличено прои 
зводство на храна. нения в 

то на плана.М. Йованов Т. П.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ Инак Василев отглеж 
| да 30 овце, 4 крави и 
I кон- Миналата година с<* 
I мо за мляко взех 
| динара.

Тази година реших да 
„подмладя'’ малините.

Какво стана с папите? 30 000»'

Е» к. «Л Iк 1 IКрум Василев е сред 
малкото драговитчани, 

които са решили да ос
танат „верни” на родно 
то село докрай.

От махала „Конярник” 
където живее, до центъра 
ьа селото отива с кон, 
за да може бързо 
свърши работата си там

ше да доведем ток в Дра 
говита, но не бяхме упо 
рити и сговорни. Още ко 
гато се довеждаше ток в 
Поганово, и ние от Драго 
вита дадохме пари, но 
после токът стигна само 
до Поганово, а ние спрях 

да ме.. .

Донесох от Княжевап 
високодобивни малини и
къпини.

— И на село може до
бре да се живее. Стига

7 да има до^ри усл°вия. а{$р> такива и в Драговита ве- 
м* т5;й че се създават с довежда 
■ пето на тока... Път също

строим към Поганово,

1

.

с.
таи да направи покупки в 

селския магазин и да се 
върне обратно да гледа 

ме има и трудности с об добитъка и полската ра
бота.

А сега погановчани си 
мълчат и не искат да ни 
оказат помощ, та и ние 
по-лесно да получим т°к... 

— От отдавна трябва- — казва Василев.

са му загинали 
прасета. От време на вре

'■

ЬЙЕ !
ка че и.връзката на Дра 
говита занапред ще бъде 
по добре — казва К. Васи 
лев.

ад
I'а.- ■
Крум Василев

. езпечаването храна за сви 
нете- Но въпреки трудно Ал. Т.
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■ ‘ .. ■;УЧИЛИЩА В БОСИл1™?к^ОБЩИнд ^ГЕГРАЦИЯТА НА ОСНОВНИТЕ
ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК 
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИ 
ТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

Личните интереси или липсата иа проент? Верни последователи на 

идеите на двамата великаниИнтеграцията
обходима и защото Т 
ци не е Против нея. Обаче зя , Раб°тни 
а още повече за успешна работа на б'. референдУм' 
на организация е необходимо Да се из^Т“ 6ДИН 
обхватен проект на интеграцията с ко Г Г” ВС° 
дят всички въпроси — заяви Лазап Гтя .р Д. С6 Уре 
дседател ка ОК „а ОСТН и директор на Основното 
училище в Босилеград. °

— Тези Въпроси бяха по 
вдигнати откровено 
едно събрание на трудещи 
те се, на което присъству 
ваха и секретарят на СОН 
по основно образование и 
председателят на Общинс 
кия синдикален съвет — 
заяви Иван Асенов, пред 
сеДател на трудовия съвет. 
Тъй като не получихме за 
доволителни 
приехме заключение, да 
проведем още едно събра 
ние, непосредствено пре 
ди референдума, ма което 
отговрните да дадат отго 
вори на поставените вън 
роси. Обаче събранието 
не се проведе, понеже ни 
кой от отговорните не до 
иде на него.

на
В петък на 18 юни, ос- 

Боси-
смелост-

В продължение на словоновното училище в 
леград, което е между най то си, Стаменков говори 
-старите училища в Боси за всестранното сътруд- 
леградска община и което цичество между Тито и 
вече 18 години носи име- Димитров, което * започва 
то иа известния български __ веднага след неуспеха на 

Септемврийското въста
ние, а особено за сътруд 
ничеството им след Бто 
рата световна война.

— Резултатът от това 
сътрудничество и добрите 
отношения между Югосла 

България беше и Про 
токолът за постигнатите 
Бледски споразумения, ко 

изразяваха 
народите 

страни за 
добро- 

отношения- Ис

и международен револю 
дионер, деец и близък при 
ятел на другаря Тито, Гео 
рги Димитров, тържестве
но ознаменува патронния 
си празник- По този повод 
а в духа на двата юбилея
— 90 години от рождение 
то на йосип Броз Тито и 
100 години от рождение
то на Георги Димитров
— в голямата зала на Ку 
лтурмия дом, пред родите

.лите, учениците и препо
давателите бе изпълнена 
подбрана културно-забав 
на програма, в която взе
ха участие самодейните 
секции при училището. 
Изпълнени бяха рецита
ции за Тито и Димитров, 
хорови, естрадни и народ
ни песни. Тържеството 
откри директорът на учи 
лището Лазар Стаменков. 
Той говори за живота, Де 

'йността и сътрудничество 
то-' на Георги Димитров с 
другаря Тито.

— Особено голяма храб 
рост — изтъкна Стаменк
ов, — Димитров прояви 
по време ца Лайпцигския 
процес, когато от обвиня 
ем става обвинител, пора
ди което целия прогреси
вен свят се удивляваше 
от революционната му

Преди -един месец тру
дещите се от петте основ 
ни училища в Босилеград 

гласуваха
за създаването на единна 
организация 
образование и възпитание. 
Както е известно, реферед 
думът не успя, така че се 
га предстоят нови усилия 
и почини . За 
провеждане на акцията.

Обаче за новия 
към успеха твърде много

отговори,не загубват нито един ли 
чен интерес 

Според мнозина 
събеседници
лище, причината за неус
пеха на референдума се 
намира в липсата на всео 
бхватен проект 
грацията, с който точно да 
бъдат утвърдени матерна 
лният ефетк и обществе
ните цели и нормативно 
Да бъдат уредени всички 
въпроси, свързани с това 
начинание. Ето най- съще 
ствените от тези въпроси, 

те от неуспешния референ Какъв облик на обедине- 
дум. По-точно, да се разяс 
нят причините за неуспе
ха му, понеже тези позна 
ния всъщност до най-гол 
яма степен трябва да оп 

по

па шиобщинаска от това учи-
вия ипо основно

на интер ито всъщност 
желанията на 

двете 
. сближение 
съседски 
торията обаче ще даде об 
ективна оценка защо го
лемите тежнения в тези

науспешното иЕто това са мнениява на 
„критиците и критикува 
ните”. Може би всичко то 
ва не е достатъчно за исти 
ната. Но няколко неща 
наистина са известни- Ни 
то една интеграция в на 
шето социалистическо са 
моуправително общество 
не е можала да се проведе 
успешно без сполучлив и 
приемлив проект- А въпр 
осният референдум 
проведе^въз основа на пре 
дложение на непълни две 
странички- В него не се 
съдържат отговорите на 
повдигнатите въпроси. От 
друга страна, никой не 
може да отнеме самоупра

поход

е важно да се изучат задъ 
лбочено поуките и опити споразумения не са могли 

да бъдат осъществени, та 
ка както са ги замислили 
Тито и Димитров 
черта между другото Л. 
Стаменков.

След това директорът на 
училището Лазар Стамен
ков връчи Букови грамоти
на ' Жаклина Андонова, 
Крум Григоров, Славица 
Димитрова, Стоян Алекса
ндров, Иван Сотиров, Боян 
Иванов, Леонид Стоимен* 

Любинка Рангелова и 
Донка Радованова.

Сетне в хола на учили
щето беше открита излож

ние се предвижда и, във 
връзка с това, как ще се 
осъществяват самоуправи 
телните права на трудещи 
те се? Каква рационали-

под

ределят насоките на 
нататъшното действуване 

Тези дни потърсихме от 
говор на централния 
редицата възникнали въп 
роси: защо не успя рефе 
рен думът? Техническият
отговор е прост: 
за обединението не гласу
ваха мнозинство от труде 
щите се в основното учи 
лище „Георги Димитр
ов’'/ Обаче същността тр 
ябва да се търси в отговор 
ра на един друг въпрос: 

този колектив не гл 
интеграцията?

зация се предвижда з 
училищната мрежа и как 

й ефе

се

материалният 
кт? Как ще бъде организи 
рана общата служба? Как 
ще бъде уреден въпросът 
въе връзка с превоза на 
учителите до селата? В еД 
ни училища прислужници 
те работят с половин, 
други с пълно работно вре леградското основно учи

лище, да знаят „за какво 
гласуват”. Кирил Георгиев

ъв ,ев

ов,защото
вителцото право ца труде 
щите се, не само от босив

5а.
М. Яневме — какво се предвижда 

във връзка с това?

ОТ РЕПЕРТОАРА НА БОСИ ЛЕГРАДСКОТО КИНО
БОСИЛЕГРАД:защо

Филми през седмицатаасува за 
— Аз считам, че се касае 

за непълна информирано 
недостатъчно разои 

на интеграци
Цоие

Пред записване в трети клас
ст, за След няколко домашни 

филми любителите ма фц ^ 
лмовото изкуство през 
следващата седмица ще 
имат възможност да гле
дат два американски фц 
лма, фантастичен н аваи $ 
тюристичеи.

НА 29 ЮНИ — ВТОР 
„Алея па проклет- 

ството, цаучно-фапстапт щ 
мчеи, цветен филм. Главим ' 
роли във филма изпълня
ват Жан — Мишел Вцпс- 
еит, Джорди Пепард, До- 
мииик Сонда и др.

— НА 1 ЮЛИ — ЧЕТ В

4ране целите 
ята — на мнение е 
Тодоров, председател 
ОК на СКС. Евтим Милен
ов, директор на основното 

Долна Люоата, 
-поли

В средношколския образователен център ,,Ив
ан Караиванов” ъ Босилеград, в тРети клас ще бъдат 
а с по 32 ученика.

на
У

четири паралелки
ХИМИЧЕСКА СПЕЦИ 

АЛНОСТ — с 32 ученици, 
от КОИТО 16 души ще се 

за мстало-

училите в
счита, че обществено

организации в
Както вече е известно, 

на 28, 29 и 30 ю«и Сред 
иошколският 
елен център 
иванов" в

се проведе първият 01 
за запис 

Спо-

образоват 
„Иван Кара 
Босилеград

тическите
босилеградското училише 
не са раздвижили решите 

в полза на инте

шТтгХтт.
щата в селата) твърдят, ред приетия 
че става дума за пренеб-. писване свършените

обществени рокласници
иа лични да конкурират

те специалности

оспособяват IИИК:заи толковастругари 
машииошлосери, 
обучението трае 
четири години.

ЗИДАРСКО —
ДЕЛСКА 
СТ — една 
32 ученици, 
чеиието трае 
ли и които ще могат да

където
също

лна акция

'1<УДЪРВО 
СПЕЦИАЛНО-план по за 5*иго паралелка с 

където обу- 
три годи

могат 
за следни 

и запя

щсрегаване на 
те цели в полза 
ните интереси.

— Определението Иа тЯДрдтаИА 
трудещите се в нашето ПРАВНА 
училите за обществен Т- ОСТ дци къДет0 обу 
пели Не може да се до с У четири го-
жда под съмнение — каз чениею 

Лазар Стамеикон- 
Защото всички те еа Дъл 
гогодишни изявени просяс 
гни работници и обществе
но-политически дейци, ко 
ито неяеЛнаж са се аига
жирагги за обществени
Цели. А с интеграцията те

РТЪК:
авантюристичен филм. Гл 
авмм роли играят: Чарлс 
Брацсъи, Ким Новак Дж
ек Бордеи и Вил Семсъп.

извадка

„Белй Буфало".

стипендия от
предпри-СПЕЦИАЛН

паралелка
ползуват
строителното

„Радтко Митрович 
веднага след св 

на обучеиие- 
обезнечепа ра-

«НЕЯШ
Кадър от филмаятие 

и които Ето и кратка
от съдържанието иа пър
вия:

Офицерите Тапер (Вцц- 
учени сецт) и Демтон (Пепард), 

са ца длъжност' в пусти
нната област иа САЩ. Ко гобройни опасности 
гато избухва войната те, за иенади...

М. я. да снасят животите си

ършването 
то имат 
бога, в това предприятие- 

3^1 записването
вече са осведомени 

документи са им не

тръгват към Ню Йорк. П0 
пътя им се прндружват 
н Япсе (Д- Санда) и Бил. 
Пътят т води през мпо- 

11 113-

дини.
ПРИРОДНО — ТЕХНИ 

ЧЕСКА СПЕЦИАЛНОС
__ „япа паралелка
с з! ученици, и ТУК обу 
пението трае четири го- 
дини.

ва

ците 
кои 
обходим и.

СЪЩИ

М. я.
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ПРОЯВА ИЛ бюрократизъм и своеволиеСУРДУЛИЦА

ЗА ПО-БЪРЗ! ЗАЕШЕ НА МЛАДИТЕ Най са „измие“...?
Л На БоРка Лазарова и Добри Рацгелов или иа 

социалистическа самоуправителна сис
всички видове допълните- 

пенсионирамени, довели до цифрата от 
1304 безработни, намира
щи се на еввденция в Ос
новната общност по зае- 

Несътласуваио-

Главщшт въпрос, конто 
особено вцим лен труд, 

иа всички лица, които из
пълняват поне едно от ус 
ловията за заминаване в 
пенсия, по-нататъшно ра
звитие иа дребното стопа 

а за обезпечаване

нашата
тема?

предпзиика 
анне на делегатите иа ра
зширеното заседание 
Общинския 
съвет в Сурдулица, състо
яло се неотдавна, 
ъществяваие

заетост през 1981 годи 
на и оценка на възмож- 

настаняване

на едно място е казано 
на нитсреси,е

па Неведнъж и ле
че самоуиравителните оохцноети

докрай конституционната си 
тях се превръщат в инотиту 

монопо-

тостта. 
стта на образованието с 
потребите на сдружения 
труд се манифестира в ли 
псата или 
брой на производствени 
профили — трета степен- 
След това има откази на 
работа извън общината, а 
упорито се чака място вън
внеокоакумулативните ор 
ганизации. Малък е при
емът на стажанти, непъ
лно се ползуват пронзвод 
ствеците мощности, все 
оже има допълнителен и 

труд, приема- 
обявите и Обще

синдикален
не изпьлияватбе ос-
С\ГошрТра«ш„о-технокрадични
ли в“соосхвеност на отделни лица и групи.

’ Не така отдавна ноДООна оценка оеше про
изнесена и за пегге сой в Босилеград. Бъз ос- изнесена и а вижена акция за урежда

СОтт. нъведени ояха

нство,
на дефицитните произво 
дствени специалности и 
по-нататъ,к да се върши 
доклалификация и 
квалификация па незаети
те лица. Особено се под 
чертава изрично спазване 
па Закопа за приемане на 

а за безотгово 
рийте в тази област и при 
лагане. иа санкции, 
това преразглеждане 
собствените възможности 
за увеличение па 
стта (попълване на вака
нтните работни

политиката
недостатъчнияна

постите за 
на работа през настояща
та година.

В уводното си 
ние Джура Божнч, пред
седател на.Съвета на Съ
юза на синдикатите в об 
щнната, и твърде съдър
жателните разискания се 
посочи, (въпреки че през 

година ръстът 
е бил по-

запланувания)

пре-
но«а на пея
„е па ,ю“^.“^Гпромени, за секретари

' *“ ^ХтаИлиИсеХсРхова обществената цел

аМакГр? че за пълен отговор на въпроса е 
нужен задълбочен ацализ, една постъпка на 
двама секретари, за съжаление, «е идва в при 
ложеиие на положителния отговор. За 
постъпка именно ства дума»

Тези дни, но задължение на редакцията 
на в. „Братство”, се отбихме в помещенията на 
самоуправителците общности в Босилеград с 
цел да потърсим информации вьв връзка 
набелязаните теми.. Обаче от Борка Лазарова 
секретар на СОИ по култура, сяхме посрещна 
ти с Въпроса: „С каква храброст влизате тук. 
След като „отчете", че такава храорост не тря 
бва да имаме, въпросната другарка ни п°со‘В‘ 
вратата и ни „заповяда" веднага да напуснем о 
мещението. Но не свърши всичко с това‘ 
Добри Рангелов, секретар на СОИ по основно 
образование и възпитание, се отнесохме с кон 
кретен иск да ни представи информации във връ 
зка с някои актуални въпроси в просветното 
дело в Общината. Обаче той, без каквито и да 
е скрупули и без угризение на съвестта, решите
лно отказа да направи това, с „оправдание : 
„вие само бърщалевите по „Братство”. Секрета 
рите не се съобразиха с факта, че изпъни“ 

професионално задължение, нито със за 
длъженост да дават информации 

на средствата за масово информиране, че
се намираха още петима, всред

нзложе-
известии

стажанти,

след
на

хонорарен 
не извън 
стаения договор за заетос 

ползуване на фами-

миналата 
и а заетостта

заето
висок от 
че броят на незаетите ли 

увеличил, и то с
места,тта,

лпарни и приятелски връ 
зки до прилагаме на не- 

правило „услу-

мпогосмевъвеждаме на 
ина работа, приемаме на 
стажанти) и т. н. Едпо ог 

заключения 
необходимостта

ца се
60 на сто по отношение 

1980 година. През пзте 
клата година сдруженият 
труд има нужда от 405 ра 
ботиика — щатни заети, 
а това е с §8 по-малко от
броя на приетите в пред
ишната година.

На заседанието

писаното 
га за услуга".

В заключенията,
на споменатите 

изтъква 
за организиране на задъ- 
лжителен разговор с кан
дидатите, явили се на обя 
ви, което и досега е дало 
положителни резултати.

С. Микич

прие
ти на заседанието, по ко
нто тези дни ще се изка
жат на събранията в пър 
ш пийте 
Съюза на 
се посочва намаляване на

организацшт на 
синдикатите.бяха

посочени бройни причп-

ПО КОМУНАЛСАМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
НА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАД
В

Унреаитепно заседание иа скупщината
пщината бе избран НЕН 
КО ИВАНОВ, служащ в 
общинския отдел по народ 
на отбрана, а за замест 

ЛЮ-

ни н тела на Скупщина
та и делегати в Скупщина 
та на съответната реги
онална самоуправителна 
общност-

За председател на Ску-

Миналата седмица в 
Босилеград се учреди Ску 
пщината на самоуправи- 
телната общност на инте 
ресите по комунална дей
ност. Избрани бяха орга

ваме 
конната им в
помещнието 
които и двама практиканти от образователнияник-председател 

БОМИР ПЕТРОВ, селско 
стопански производител 
от Назърица.

център.
Налага се да попитахте: е какво право 

тези секретари осуетяват журналистите в изп
ълнението на отговорната им работа и по този 
начин отнемат правото на обществеността Да

обеквитно1
ВЛАДИМИР АЛЕКСАН 

ДРОВ, работещ в „Услу-' 
га", бе избран за -предсе 
дател на . Изпълнителния 
отбор. За председател на 
самоуправителция 
ол бе избран 
НАСЕВ, кондуктор в „Ав 
тотранспорта", а за деле 
гати в Скупщината на 
РСОИ

бъде запозната с всичко навреме и 
От името на кого правят това? Сигурно не от 
името на делегатската база, органи и тела. Не 
свидетелствуват ли тези постъпки за частно-со° 
ственичеко отношение на секретарите към този 
отговорен обществен пост? Дилеми не може да 
има: тези постъпки са типичен пример на бюро 
кратизъм и своеволие.

Накрая ни остава да изразим надежда 
че отговорните обществено-политически субек 
ти в Босилеградска община ще се произнесат 
във връзка с антисамоуправителните постъпки 
на споменатите секретари.

контр
СЛАВКО

— СИМЕОЦ Р. ГРИГОР
ОВ, ЙОСИФ ЙОСИФОВ 
и РИЗЕ ВАСЕВ. к. г.

М. Я.

Босилеград расте и хубав ее ПО ПОВОД 20 ,ЮНИ — ДЕНЯ НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

Проверка на готовносттаДИМИТРОВГРАД

Събиране на
вторични суровини^..

Въз основа на показа
ните резултати в течение 
на допълнителното обуче 
ние на гражданска защи
та, в местните общности 
и трудовите организации 
са избрани най-добрите 
отбори за общинското 
състезание, което се със
тоя на 13 юни в Димит
ровград.

По общи действия има 
ше 8 отбора, а победи 
„Свобода”.

За РХБ защита 5 отбо 
ра на първо място се кла 
сира „Свобода”.

Пр отивпожар ни 
ше 6 отбора. Тук за пър 
ви пъ,т взеха участие два 
отбора съставени ог де
войки от конфекция „Сво 
бода”, от които първият 
приятно изненада класи
райки се на първо мяс
то.

А. Т.

Общинската орга 
низация 
ия кръст в 
ровград, организи
ра през миналата 
седмица акция по съ 
биране на вторични 
суровини, предим- 200 
но стара хартия. ра хартия.

Както винаги дос 
и този път 

в акц-
на Червен ега,

Димит- най-активни -
ията бях учениците 
от основното учили 
Ще „Моша Пияде" 
в Димитровград. Те 
са събрали около

има-

В състезанието взеха 
участие 26 отбора със 163 
състезателя.

По първа медицинска 
помощ се състезаваха 7 
отбора, а победител е от
борът на ;,Сточар”.

килограма ста-

Винаги готови за отбрана
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в СЕЛО БРАНКОВЦИ

Открит древен 

тунел
Творчески награден 

конкурс на списание 

Мост”п
ЗА ДА НАСЪРЧИ и стимулира творческата ра

В Югосбота на творците ох българската народност 
лавия в областта на литературата, науката и публи 
диетиката, списание „Мост" обявява традиционен 

конкурс за 1982 год- за следни• Тунелът е
- н.™»\ли8; “ГзД,™

известно С КОЯ цел е бил не е

намерил връчва от 300 ока 
пълна с жито. Обаче жи
тото било почерняло. След 
това жителите счупили 
връчвата. Но съществува 

лъкоооразен свод. Мицов Дилема дали това събитие 
продължил да изследва и се е случило тук или 40 
открил, че тунелът е Дъл метра по-долу, където в 
ъг 18 метара, напълно за- една ливада се забеляз- 
пазен, а в дъното му се ват следи от някогашна 
намира вода. - Широчина
та на тунела е 2, 
чината му 1,9 метра и 
него могат да пребиват, 
отведнъж до 30 човека.

творчески награден 
те видове и жанрове: стихотворение, разказ, нове 
ла, есе, научна статия и публистиеска статия. За 
За посочените видове и жанрове се предвиждат сл

1,9 метра

построен.

На 4 април 1982 
на Владимир Мицов 
ло Бранковци е

годи- 
от се

едните награди:

открил 
в местността „Падина" . 
на десния бряг на Бранко 
века река край устието 
на Градишки дол тунел

СТИХОТВОРЕНИЕ
1000 дин.първа награда 

втора ,, 
трета „ 

РАЗКАЗ

800
700яма.

а висо-от далечни 
на. Откритието 
съвсем случайно- 
възнамерявал да направи 
свинарник и започнал да 
копае основите.

2600 дин. 
2300 „ 
1800 „

време-
станало

Мицов
Може да се предполо

жи, че тунелът е бил пое 
троен по време на Бран- 
ково кралство. Крал Бра 
нко е имал крепост на 
местността „Чукар" 
днешна Кумичка махала. 
Върхът на чукара е изр
авнен в диаметър от 50 м. 
Тук и сега може да се на 
мерят счупени тухли и 
други предмети.

първа награда 
втора 
трета „

НОВЕЛА 
първа награда 3000 дин.

2500 „
2000 „

в »»
Засега не е известно с 

коя цел е бил построен 
този тунел. Владимир Ми 
Цов предполага, че туне
лът е във връзка с една 
легенда-
вият побащим Ангел Гру
ев му разказвал, че в „Па 
Дина" някога била откри 
та голяма дупка, в която 
влезнал някой си Гоге и

Но нас- втора 
трета 

ЕСЕ
първа награда 
втора „
трета „ 2000 „

НАУЧНА СТАТИЯ
3000 дин. 
2500 „
2000 „

»»
коро се ‘появила 
дупка и той решил да от 
крие нейните та<йни. Кол

голяма в
3000 дин. 
2500 „ко повече копаел, толко- Именно, него

ва по-голяма ставала дуп
ката- Когато завършил от 
копаването пред него се 
открил вход на тунел с 
отвесни околни страни и

първа награда 
втора 
трета
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА СТ 
АТИЯ

•}

’у

Стояц Евтимов

2100 дин- 
1800 „ 
1500 „

първа награда 
втора 
трета

физическа култура ДМО^рД) 1. Право на участие в творческия награден 
конкурс на списание „Мост" имат всички гражда
ни на СФРЮ-

2. Творбите, предложени за награда, трябва 
да са написани на български език — по възможно-СПОРТНИ ИГРИ НО ФУТБОЛ ЛА МАЛКИ ВРАТАРАБОТНИЧЕСКО ст на пишеща машина раздел тройка или четливо 
на ръка — и Да имат обозначение (шифра). Авюри- 
торите доставят на Редакцията по три екземпляра 
от всяка творба, а името на автора трябва Да сло- 

затворен плик, върху който трябваРегионално
състезание

жат в отделен 
да е написано същото обозначение (шифра), което 
стои на предложената творба за награда.

3. Изборът на темата е свободен- Препоръ
чително е участниците в конкурса с научни и пуб- 
лицистически статии да посветят необходимото вни 
мание на 90-годишнината от рождението на Иосип 
Броз Тито и посветят своите статии на неговото 
епохално революционно дело. Това могат да нап
равят и участници с други жанрове, доколкото тво 
рческите им възможности позволяват да създадат 
художествени произведения, съответствуваще на 
личността и делото на Тито.

4. Обемът на научните и публицистически- 
те статии може Да бъде най-много до 20 
на пишеща машина.

обода" заеха първо място 
в конкуренция с „Весна" 
от Бела паланка, Гаджин 
хан и Долевац.

На регионалното състе 
замие се класираха отбо
рите:
митровград, 
та по вътрешните рабо
ти от Ниш, „Полет" от 
Пирот и „Нитекс "от Бла 
це. В този турнир „Свобо 
да" претърпя загуба от, 
отбора на СВР — Ниш 
с 2:1 и от „Нитекс” от 
Блацс с 5:2.

Между другото, турчи 
р7>т бс добре организиран 
а реферът 
на състезанието бяха на 
завидно равнище.

В Ниш се състоя реги- бора „Свооада,, 
онално състезание по фу налогодишен 
тбол на малки врата в на общинското и 
рамките на работническо- лною състезание, което 
спортните игри. Димитр се състоя през май в Пир 
овграДИсе прадстави с от от. Футболистите на „Св

като ми 
победител 

зо и а-

„Свобода" от Ди- 
Секретариа-

БОСИЛЕГРАДСКА общСАМО 2 БРАКОРАЗВОДА В 
ИНА В 1981 ГОДИНА страници

5. Последен срок за доставяне на творбите 
на Творческия награден конкурс на „Мост" за 1982 
год.'е 30-ти окотомврц т. г. на адрес: ИЗДАТЕЛС
ТВО „БРАТСТВО" ЗА ТВОРЧЕСКИЯ КОНКУРС НА 
„МОСТ", Кей 29. декември бр. 8. 18 000 НИШ.

Резултатите ще бъдат съобщени чрез вест
ник „Братство".

Няма страшно 

брака
РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ"

Ако се изхожда от броя св<5ю
Босилеградс^бщиндпдз т със

перспективи (напук на

и качеството

ИН МЕМОРИАМте в
дно може да се 
светли
ории", които 
конната общност на

някои „модерни те
ца „за Изминаха петВъв финала на състеза 

вието отборът на Секре- 
по вътрешните

тъжни ГОДИШ1 ОТ СМъР 
тга на нашия М1Ц и незабравим съпруг, баща , 
и дядо

В тази община 
от които

тариата 
работи от' Ниш спечели 
победа над 
Пирот, с 5:1, и заслужи

годинаИменно, миналата
4 бракоразводни Де* . Л 

с помирение иа съпруж"
съществувала въЗМ°Ж"™ят

съпружнините не живе т
Истатно ИвановЗа „Полет" оте имало само

за „спа- 
заедно

са завършени 
два брака не е 
сяване", тъй като 
от по-дълго време.

бивш пенсионер от Димитровград 
На 23 юниправото на състезание иа 

републиканското първем 
в работиическо-спо-

тг. ще посетим неговия гроб 
на димитровградското гробище н ще положим 
цветя.

по-лошо. 
две бра

не еположението 
заведени 

не са

ство
ртните игри в Сърбия.И тази година 

През изтеклите 6 месена са 
коразводни дела, които все (

само
Опечалени семейства 

ИВАНОВИ И КАМЕНОВИ
окончаии.

К. Г. С. Д.

СТРАНИЦА 11
БРАТСТВО • 25 ЮНИ 1982



ризма па сол... Намерихме иии; какво после ще ка- 
Владо в кафене- жат за нашето гостолю- 

то където се разхлажаше бис! — хладнокръвно <л 
със студена бирника и ряза землякът и продъл- 
потърсихме отговор иа жи да се налива със сту- 
и 1 деца бирника.

— Отсега не си ни вика

ВЕСЕЛА СТРАНИЧКА
земляка

къв земляк-----крясца же
пата ми право в очите му.

Намерихме мансарда и 
като влеязохме в нашата 
стаичка, 
се като, че ли се намира
ме в канцелария през ля
тото.

С жена си и синчето 
тръгнах иа море. Багажът 
на жена ми едвам стана 
в куфдра. Аз си понесох 
само една найлон ризи- 
чка, която жена ми пре- 
поръчи: „Практична е 
за, можеш сам да я пе' 
реш"- Понесох и едни) 
нталони, които даже и в 
нашите влакове не се ма
чкат-

Влезохме във влака. и 
някак си набързо се по
местихме. Не успях да от 
дъхна и изтрия потта от 
челото си, когаго ца глава 
та ми паднаха два чужди 
куфъра.
— Ох, извините, не съм 

ви забелязаха, — оправда 
ва се русо —■ вокосо мо
миче, усмихвайки се Дяво 
лито. А след това прод
ължи не така шеговито:

— Заповядайте, станете 
от мястото ми!

— Какъв начин е това, 
другарко? Хвърляте поща 
на главата ми, а сега ме 
гоните от мястото ми, — 
негодувах аз-

— Имам резервация за 
място №40, — обясни РУ 
сокосата.

— И аз също — не се 
предавам аз.

— Значи, дали са два 
билета за едно и също мя 
сто. Дързост-. •.

Да не искате да ви се
дя в скута? — побесня
тя,-

— Изключено, другар
ко, тук съм с жена си!...

Тогава се придружи и 
жена ми:

— Така, значи! Ако аз 
не бях тук, тя можеше да 
ти седи в скута?...

В това време пристигна 
контролърът:

— Отстъпи, братко, това 
място е на момичето, а 
аз ще ти намеря друго — 
каза.

— Моля ви се, как да 
оставя жена си, когато 
при нея е храната? ...

— Тогава намерете на
чин да се поместите, — 
соломонски предложи чо
векът с жълтия ширит 
на синята шапка.

— Вече се поместихме, 
но до мен не седна моми
чето. Жена ми се изпре- / 
вари и седна помежду ни.

Най-сетне морето! Ми-

лочувствувахме

ка-

Останахме напа- морето
само десет дена, но и то
ва беше много за нашата 
одисея!. • •Грапнне у парнат След всички испитация 
пристигнахме в къщи. Най 
-близкият ни съсед, като 
ни видя, каза с истински 
съболезнования:

— Какво става с вас, 
съседи? Много лошо изг
леждате! И добави:

— Най-Добре би било 
да отидете на — почивка!

Тува некша доби абър оди най-старото 
га сина из Димитровград, който преди 2-3 ме
сеца доби стан, онам камто „солидарното", 

Нда идем при ни на госийе- Бре, зачуди се я, 
Ищо ли ме ока — знам дека йе правил уселегье, 
И ама тегай си йе окал само приятел,е, за мене
■ и бабуту се не сети, кво му йе са?

Пише да дойдем обавезно, ама без ра-
■ сад да не идем!? У чудо се вапу. И други йут 
И су ми писували и снаата, и унуцнте, и синат 
Ятеквая писма, да идем н да носим или ягше, 
Ш прасе, или лук, ИЛИ сиреше... ама расад да но- 
Ц| симо това па нц у сън не би ми дошло. За кво 
Н ли че гьнм не расад ка живею у град, у зграду. 
Ц Кво да работим роб църн и пъклен ка су напи

сали расад, па расад. Наскубомо е бабешНе 
рат оди све по двайестнна коренчъка, а за 
нас оставнмо по десетина.

обещанието да ни обезпе
чи квартира по време иа 
летуването .ни.

— Нямаше как, кварти 
рага отстъпих на чужде-

МЪДРИ мисли

За света
гу •

Светът се състои не от готови, завърше
ни предмети, а представлява съвкупност от 
процеси, в която предметите, които ни се ви- 

като неизменни, както и добитите чрез 
ума мислени снимки от тях, понякога се нами
рат в непрекъснато изменение: ту се пораждат 
ту се унищожават. • •

Тури све у дисадзите и се надиго та У 
Димитровград. Ама нели несъм ишъл до тегая 
у новият стан па незнам куде су бъш. Заста- 
ну тува куде мосат и пита йедно дете, а оно 
рече да идем натам й куде видим да расаджую 
покрай зграде да питам. Тека и уработн. Пой- 
до натам, гледам убаве иже, „държавне", на 
два спрата, милина. А граджан>сто ка се разко
пали покрай н-и па местото що йе предвиде-

ждат

ЕНГЕЛС

Всичко, което е неразбираемо, не значи, 
че не съществува.

ПАСКАЛно за парк, копу ли, копу — саде лук, зел>е, 
петлиджаше... Само пред йеднакраставице,

врата тека си прнди, веднъж се сети дека тува 
живее синат.

Да се създаде светът е по-лесно, отколко 
то да бъде разбран.

Нити ме кани да улазим, нити нища — 
даде ми ашов и нареди да рил>ам, а после по
каза куде кво да садим.

АНАТОЛ ФРАНС

И самият човек се е родил, за да съзер
цава света и да му подражава.Боже мили, цело време си мислим я, ядн 

ата деца моя, па ако су тела да саде, що не 
дойду у село да саде градине тека прнду, що 
ли това работе та местата предвидена за!- парк 
унищише.

ЦИЦЕРОНг;
Единствен от всичко светът не е създа

ден нито от богове, нито от хора, а е бил, 
и ще бъде вечно жив огън, закономерно въз
пламеняващ се и закономерно угасващ.

ХЕРАКЛИТ

Незнам млого, требе сам оглупавел.

Всичко! действително е разумно, всичко 
разумно е действително.

ХЕГЕЛ

.Най-неионятното в света е това, че той сШтстВо понятен*
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