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♦ в борбата за икономическа стабилиза
| ЦИЯ

дългТкъмДпартиятд Без самоуправлението 

не се може
По време на икономическите трудности по- ; • 

чти няма събрание, на което да не се разисква :: 
за стбилизацията. Съща така няма трудов ко- ! : 
лектив, обществено-политически орган или ор- • ■ 
ганизация, които да не търсят най-подходящи 
пътища за премахването на трудностите. Обаче :: 
смисъла на стабилизацията не схващаме всич- • ■, 
ки еднакво и не винаги достатъчно. Стопански- ;; 
те дейци я схващат, преди всичко, като иконо- I: 
мическо-финансов въпрос и в организациите 3
на сдружения труд се полагат усилия Да се I:' 
издържат трудностите в производството. 3

Когато се касае за стабилизацията често :: 
на практика забравяме за един неен, така да се 3 3 
каже най-кажен фактор — развитието на самоуп <; 
равителните отношения. Не рядко поради нес- ;; 
позването на самоуправителните начала в орга- 3 3 
низациите на сдружения труд от името на ико- 3 3 
номическата стабилизация нещата се решават ;; 
„през труп”. При това често се забравя, че ста 3: 
билизацията е широко понятие, и че истинска- 3 3 
та стабилизация ще се осъществи ако изцяло ; • 
осъществяваме политика на Съюза на комунис- ;; 
тите. А по пътищата на икономическата стаби- 3 3 
лизация много по-лесно ще се издържи, ако се 3 3 
полагат още по-големи усилия самоуправител- ;; 
но да се овладява с условията на труда и с 3 3 
процеса на възпроизводството. 3 3

Факт е, че без по-нататъшното развитие ; ■
на самоуправлението трудно ще се осъществя- ;: 
ват стабилизационните процеси. Това подчер- 3 3 
та Третия конгрес на самоуправителите в Юго- 3 3 
славшг, това ясно изтъкнаха партийните кон- *; 
грей и покрайнински конференции. Без съмне- 3 3 
ние това ще подчертае и Деветият конгрес на : 3 
Съюза на синдикатите в Югославия, който за- ■; 
почна вчера. ;;

Сигурно е, че в трудните икономически ус- •; 
ловия, а имайки предвид и обстоятелствата в 3 3 
Косово, са необходими големи усилия да се 3 3 
води борба на повечето фронтове. Тази борба 
ще бъде по-успешна ако още повече разраст- :: 
ват салюуправптелнпте отношения. Всъщност -3 3 
това е единственият ни път, път без алтернати
ви. Просто казано по-инак не се може. : •

В. Божилов

От по-дълго да приключи 
вен анализ 
то. Лонотообобщено,за неспазването на закона и нормите 

на социалистическия морал. Сега тази тема с 
Цялото си значение излиза на официалната по
литическа сцена. С енергична акция

с обекти 
на състоянце- 
се очаква от

договора 
между органите по вътре 
шните работи и правосъд 

две при- 
посочеиите 

органи имат какво да пред 
ставят за по-пълното 
формиране на

„в четири очи"

___ _ на кому-
кистите трябва да се утвърди в кои области 
наи-много се нарушават законопредписатздта и 
да се предприемат съответни 
носителите на вредните прояви. Това 
на комунистите пред обществеността и 
дълг към Съюза

ните органи. От
чини: първо,

санкции срещу 
е изпит 

техен
ин-

комун пети
те, и второ, заетите в~те- 
зй органи трябв!а да по 
кажат явно, че в тяхната 
работа не съществува субе 
ктивизъм. Това са две ос 
новни звена в акцията. Все 
пак, от най-голямо зна
чение за анализа ще бт*

на югославските комунисти.

В Босилеград неотдав
на се проведе събра 
ние, на което члено

вете на Политическия ак
тив на ОК на СКС, секре 
тарите на първичните пар 
тийни организации и ръко 
водителите на трудовите 
колективи и самоуправи
телните общности разискв шава от различни позиции, 
аха за задачите на комуни- „Санацията” трябва да ста 
стите в акцията по укреп 
ване на законността и со-

посоченото събрание най- 
отговорните в партийния 
живот на общината кон- 
стантираха, че положени 
ето е назряло за поправ
ка, тъй като неспазва
нето на законите е разши 
рено явление, а обществе 
ното имущество се застра-

♦

!❖
дат заплануваните разис
квания в първичните ор 
ганизации на СК, където 
трябва да се изнесат за
белязаните слабости. Във 
фокуса на общото впиела 
ние ще се намери събра
нието на комунистите в 
ООСТ „Изградня", на кое 
то трябва да се разясни 
как и къде е „изчезнал” 
строителен материал на 
стойност от няколко сто

!;:
♦

не чрез „организирана и 
конкретна акция на кому 
нистите във всяка среда" 
Макар че определя пътя 

важна до целта, тази твърде из- 
ползуЕ)ана и цре калено об 
ща дефиниция се приема 
сред обществеността по
вече като „фолия за опор 
тюнизъм". Нужното дове- 

• рие на хората се спечелва 
Разбира се, когато тема само с конкретни крачки- 

с такова обществено зна- в които калкулациите щс

циалистическия морал, ко
ято раздвижи ЦК на СКС. 
Така тази твърде 
задача на социалистически 
те сили залегна в сърцеви 
ната на организираната ак 
ция и на комунистите в 
Босилеградска община.

тици милиона стари дина 
ра. Неофициално се узна
ва, че този материал е „да 
ден на заем” ма някои „ви 
дни" босилеградчами, ко
ито са „забравили" да го 
върнат илц заплатят.отстъпят мястото си на 

&ьв всекидневните имената на нарушители 
те. Засега, както изтъкна 
един член на Лолитичес- 

като първостепенна зада- кия актив, официалните 
ча на членовете на СК оценки са много по-общи 
обективите на обществено ст обикновените разгово

ри (без подправки от ес
нафска кухня).

чение и с висока експлоа
тация
разговори на хората излез 
не на официалната сцена

Безспорно е, че органи 
зацията на СК в Босилег
радска община има сили 
да осъществи целта на ак 
цията — да се пов|мши спа 
знамето на законите н пор 
митс на социалистическия 
морал, а срещу носители 
те на вредните прояви да 
се предприемат най-енер- 
гични мерки, без оглед 
к,о<и са „грешните". Обаче 
за задвижването па тези 
сили ще бъде необходи
ма пълна реализация на 
най-важното за кл^мение 
от посеченото събрание: 
„Общинският комитет на 
СКС ще окаже пълна гюд 

. крепа на* комунистите, ко 
ито откровено и конструк
тивно изнесат забележими
те слабостй в своята и 
други среди". Защото в

стта се изострят до мак
симална 
а „личните' 
на гражданите преминават 
във
да: „положението най-сет 
не ще се поправи". На

Гчувствителност, 
" резигнация Дее признанияОбщо е убеждението, че 

все по-силна надеж- съдбата на раздвижената 
акция ще се реши в лър 
вата й фаза, която тряб-

1«

Издателство „Братство” в Ниш тези дни по
лучи две признания. За принос, който изданията 
ма „Братство” дадоха за осъществяването на син- 

. дикалните акции в Нишки регион, Междуобщин- 
скидт синдикален съвет в Ниш присъди на Изда
телството грамота. За дългогодишно плодовито 
сътрудничество в издаването на учебници и учеб
ни полмагала за учениците от българската народ- 

СФРЮ, а по повод 25-годишнината от осно
ваването му, Заводът за учебници и учебни пома
гала от Белград присъди на Издателство „Брат
ство” благодарствена грамота.

На скромно тържество, състояло се на 4 но
ември в помещенията на Издателството в Ниш, 
признанията връчиха Велимир Джорджевич, член 
на Председателството на Междуобщииския синди
кален съвет и Драгутин Ранкович, редактор за из
даване на учебници за българската народност 
Завода за учебници и учебни помагала.

I ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
; НА ССТН НА СЪРБИЯ

СЪЮЗЕН ЗАКОН ЗА БОНОВЕ
мост в

Председателството на Републиканската 
конференция на 
СР Сърбия отправи тези дни иск до Републикаи 
ската и Съюзната скупщина за раздвижване па 
инициатива за приемане на съи>зеи закон, кой
то да даде възможност в общините и местните 
общности да се въведат бонове. При такова по
ложение, както се подчертава в иска, в много 

боновете са необходимо мероприятие.
(Танюг)

Социалистическия съюз в I
една малка среда, каквато 
е Бооилсч’радска община 
страхът от осг/отолюбието 
па „мощ-циците" е факт:

| който нс може да1 се пре- 
| иобрегме.

всреди

V. уКирил Гсоргиеи



[~~по света" И У НАС

ИРАНСКО-ИРАКСКАТА ВОЙНАПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ЗА МЕЖДУНА 
РОДНАТА ДЕЙНОСТ НА НАШАТА СТРАНА Изместена линията на фронтаУсилия за подобрение на междунаро

дните отношения чени борби е траяла 3 Ч 
дни. — Заробени би/ш по 
вече от 1520 иракски вой 
ници и офицери, а 3400 са 
ранени или убити. Също 

хе заявили, че
97 танкове, бро 

коли, повечето „кз

завзета иранс- 
Ссга в тозиАлтилсрийни двубои, во 

дени ох време на време и 
ограничено дейетвуванс на 

сили
предн няколко дни харак 
хсрнзпраха 
на иранско—иракското по 
лссраженис, западно 
Син Кош. В това са убе 
дени чуждестрани корес
понденти, конто по пока
на на иранските 
преди една седмица са но 

областта на посп

ра по-рано 
ка територия- 
регион
ли. Полесражението 
местено от 5 до 15 км към 
иракска територия и сега 
се протяга главно по дъл 
жината на международна
та граница на двете стра

си-нима иракскимеждудър-
блн- военновъздушните

зост на становищата по 
проблемите на днешния 
свят н съгласие за необхо 
днмостта от широко анга
жиране и съвместни уси
лия за подобрение па меж 
дународните отношения.

На заседанието е изтък 
нато и значението на дого 
ворите със СР Румъния за 
по-ускорено развитие и из 
намиране нови форми па 
взаимното икономическо 
сътрудничество, което е 
дългосрочна ориентация но 
двете съседни страни.

укрепване на 
жалните отношения,

В понеделник се прове
де заседание на Председа
телството на СФРЮ (пре- 
дседателствувано от пред 

Петър Стамбо-

е из-
сатака

унищожени 
нираии 
тюши” и т.н.

положението
седателя 
лич), на което се разисква 
за международната дей

на Югославия. Поло

от

ПИ. В разговор с журналис
тите, заробените иракски 
войници заявили, че иран 
ското нападение станало

ност
жително бе оценено посе 
щението на Стамболич в 
Етиопия, на Арафат и Ка 
дафи в Югославия и гфсе 
щението на Жаркович 
във Финландия. Бе подчер 
тано, че тези срещи са 
преминали в атмосфера 
на традиционното прия
телство, при желание за

Официални ирански ли 
оповестили твърдени 

операцията „му-
власти ца са 

сто, че 
харам” с големи ожесто-

сстили
ннте действия, в която е освободител- 

Ясер Ара
лестинскатаНакраткооперация „муизпършена 

харам" и в която иракски
на организация 
фат на 12 т. м. ще посети 
Москва. Също така се опо 

от СССР Ара-
те сили са отхвърлени от 
550-те квадратни километ- ф АМСТЕРДАМ: Социали 

етическите партии на Но
рвегия, Дания, Белгия, 
Люксембург и Холандия 
са потърсили от френско 
то правителство да се от
каже от евентуално произ 
водство на неутронна бом-

вестява, че 
фат ще пристигне в Да
маск.
ф НИКОЗИЯ: Израелски 
ят министър 
тел Менахем Бегин пред 
комисията по разследване 
е изтъкнал, че не е бил ос 
ведомен за решението да 
се позволи на фалангисти 
те да влизнат в палестин 
ските лагери Сабра и Ша 
тила. След 
„не знае" за масакра, ос 
тава неясно кой и кога е 
взел това решение.

РЪКОВОДСТВОТО НА ИСПАНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯСМЯНА В
председа-

Нглесиас — нов генерален
ба. /
ф БУКУРЕЩ: Румънският 
президент Николае Чауше 
ску през втората 
на на месеца 
повече страни 
ния Изток. *

полов и- 
ще посети 
в Далеч-

като Бегин
1945 година), и с такава 
биография, на борец за ра 
ботнически права и кому
нист, че е трудно да се за
мисли каквото и да е „от- 
клонене” влево или вдяс-

ден план. Затова мнозина 
и в Испания, и извън ней 
ните граници, си поставят 
ц(ьпрос: кой е Херардо Иг 
лесиас?

Когато бе съобщено, че
вместо досегашния генера 
лен секретар на Испанската 
комунистическа партия и 
един от
дейци на испанското и 
международно работниче 
ска движение Сантяго Ка 
рильо е избран Херардо Иг 
лесиас, това беше голяма 
Изненада и за испанците 
Изненадата е още по-голя- 
ма понеже всред протаго- 
нистите на драматичните 
събития в партията на ис 
ланските комунисти през 
последните две години 
това име не беше на пре

ф БУДАПЕЩА: В някои 
критическо интонирани ста 
тии в унгарския печат се 
изразява недоволството от 
бавното сменяване на не
достатъчно професионални 
хора на ръководни пос
тове.

най-изгькнатите МАДРИД

За съгласие
Самият факт, че за 

нов генерален секретар 
го е предложил лично Ка- 
рильо и че Централният 
комитет е приел предло
жението еднодушно—гово
ри много. Иглесиас е чо
век с две същински харак 
теристики: достатъчно е 
млад, за да няма предубе 
ждения към миналото на 
Испанска комунистичес
ка партия (роден е през

но.
Поемайки длъжността, 

Иглесиас заявил, че след 
смяната на Църха на Ис
панската комунистическа 
партия, „трябва да се оча 
ква и смяна на поколения
та", но не и изменяне на 
еврокомунистическата стра 
тегия на Партията, която 
ще „защитава с всички си
ли".

Във вторник продъл
жи да работи Конфе 
ренцията по европей
ска сигурност 
трудничество, на коя
то трябва да се по
стигне съгласие за за 
ключителния 
мент.

и съ-

ф ДАМАСК: Позовавайки 
се на палестински източ
ници, агенция КУНА опо
вестява, че водачът на Па

доку-

КЪМ 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ В БИХАЧ

* Във всички краища на страната, в кои* 
„ то действията на партизанските отряди полу

чиха характер на въстание, се явяваха орга
ни на власт на въоръжения народ

СЪЗДАВАНЕ НА НОВА
со това нещо партизанските отряди навред раз 

рушаваха старата окупаторско-куизлингов- 
ска власт, а на освободените територии за
почнаха да изникват нови органи на власт
та, които получаваха различни названия. В 
някои краища се третираха като органи на 
борба и помшции органи на партизанските 
части, или се учредяваха като институции на 
новата революционна власт.

на 19 октомври 1941 година писа: „Разбира
емо е, че народоосвободителните отбори 
за да изпълняват ейоите задачи, тряб- 
в|а да разполагат с известни приходи. Тъй 
като държавните приходи вече няма да се 
събират по досегашния начин, то трябва да 
се изнамерят нови източници. Те лежат в 
самия «арод, във всички нас, в готовността 
на всички ни да даваме за фронта, да се оо 
вобедят

„...Народните маси знаеха, че 
борбата, в която ги призва и поведе 
ЮКП не ще ограничат само на ос
вобождаване на страната от окупато
ра. Те знаеха, че тази борба ще до
принесе към дълбоките социални пре 
образования, които не ще допуснат 
връщане на старото, в народа омраз
но положение,' и че тя се води за пра

от мирновременните навици и удоб 
ства и да дават колкото е възможно повече 
за нашата победа. На тази цел трябва да 
служи организирането на Народоосвободи
телните отбори...”

В юлското1 въстание в Черна гора, на
пример, като органи на властта бяха образу
вани местни- отбори на народното освобо
ждение, првите зародиши на властта се 

Вирпазар, където народът от 
искаше да ус

танови нова „местна власт”, докато веднага 
след освобождението на Колашин на 19 
юли 1941, Военно-революционният 
именува Народоосвободителен отбор. На 
първите освободени територии в Босна, Хер
цеговина и Хърватско, от началото 
1941, като органи на власт г 
родо.освободителни и революционни

За да може поне 
по-нататъшното1

появяват около
вото на всеки народ на самоопреде
ление, за национална свобода и рав
ноправие...”

организатрите на въстанието През есента на 1941 година съществува
ше голям брой такива отбори по цялата те
ритория на освободените краища. В 
бодения Крупан на 4 септември беше 
бран първият Околийски народен отбор. В 
града действуваше Команда на

Т и т о осво-комитет на из-

мястото, ка
то орган на тиловата военна власт, а-в Руд
ника

Организирайки борба против окупатора и 
домашните предатели ЮКП от първите дни 
на въстанието се придържаше към основна
та си цел — чрез освободителната борба и 

^победата да се обезпечи и победа на соци
алистическата революция- За да осъществят

на август 
се създаваха на- за антимон работеше и Работнически 

контрол, който организираше производство
то на бомби, поправка на оръжия, 
разпределение на жилища, 
ботки и обезпечаване на

съвети.
донякъде да се насочи 

развитие на революционна
та власт, „Борба” като орган на ЮКП вече

вършеше 
изплащане зара- 

машините. През
СТРАНИЦА 2
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ПАТМтТ«ДИШНИта И СЛА БОети НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В пит 

ЗА ЗАДАЧИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕМАНЕТОС по
сложните условия

голям усет към Интензнвира се акцента 

за продуктивно1заепане
градска община гражданите в Босиле-
ловия непоколбиматиРЖДЯВаТ И В сложните ус- 
политиката на С-мта „СИ Решимост да следят то г- а на Съ1°за на югославските
вия заТаГ ,св обезпечени Фундаментални вия за наи-широка дейност I
вата роля не се осъществява 
вни пунктове.

ма.ния и
Ролята на ССТН в слож Членовете на Председа- нето на работа в градовете, 

ните условия «ай-много телството на МОК на СКС Естествено е; че колко 
се потвърди в разрешава- \ в Ниш на състоялото се се премахват причините 
нето на конкретни жизне във вторник заседание из толкова * по-успешно ще 
ни въпроси на население- тъкнаха и приеха задачите се решават проблемите в 
то, преди всичко в обла- на Съюза на комунистите заемането. Покрай остана 
стта на снаодяването. При в региона в осъщеетв^- лото в приетите заключе- 
носът на населението .и ан ване политиката по заема- ния се изтъква, че органи 
гажирането на организа не, като сложиха акцент зациите на сдружения труд 
цицте на ССТН в акция- на по-ускореното заема- да ползуват всички въз- 
та „Нищо не бива да ни ме на 37-те хиляди незае можности вД>в въвеждане 
изненада и останалите ти, преди всичко млади и то на втора и трета рмя- 
дейности във всенарод I школувани кадри. На засе на. Значителни 
ната отбрана и обществе 
ната самозащита заслужа
ват най-висока оценка.

Естествено, с това не се 
изчерпават постиженията, 
на ССТН Те не дават по
вод за самодоволство —
Напротив, задължават ор 
ганизациите и органите 
на Социалистическия Съ
юз да премахват по-ефика 
сно проявените слабости.
Тези слабости са причина 
за неосъществяване роля
та на ССТН на някои осно 
вни пунктове. Преди вси 
чко, ОК и нейните орга
ни и тела бавно приспо
собяват метода на дейст 
вуването си към настъпи
лите сложни услов1ия- Ра 
ботата бавно се пренася 
от форумите сред хората 
Все още недостатъчно е 
информирането и идбйно- 
политическото издигане 
на населението и подготв
янето му за успешно из
пълняване на функции и 
задачи в делегатската си
стема. Широките маси не

комунис- 
. у сло

на ССТН, но него- 
на няколко осно-

Дейността на Общинска
та организация на ССТН в 
Босилеград през 
четиригодишен 

(1978—1982

резерви в
данието, председателству- решаването' на проблема 
ванр ют Александър Йова- 
нович,председател на МОК 
на СКС, се подчертаха тру: 
дностите в тази област, но 

Съюза

ха 21 об щиости. 
Видно се подобри здравна 

.та защита на населението 
С основно образование са 
обхванати всички деца, 
материалната база в тази 
област се засили с 5 но

местни
се намират в агрокомллек 
са и дребното стопанство. 
Но както подчерта Деси 
мир йович, председател 
на Междуобщинската ре 
гионална скупщина, СК 
и останалите субекти, пре 

акция ди всичко органите на уп 
равлението трябва да 

имат по-отговорно отноше 
ние към онези, които в 
дребното стопанства вла
гат лични средства и че не 
трябва да се страхува, че 

за те ще се обогатят и под. 
са Едно от решението еив 

преквалифицирането на 
кадри, от които сега не 
се нуждае сдружения труд. 
На заседанието бе прието 
и предложението на Иван 
Денчев, секретар на ОК на 
СКС в Димитровгртд, спо 
ред което осъществяване 
то на политиката в заема
нето и изпълняването на 
задачите на СК в тази об 
ласт да се анализират ио- 

При не всеки трети .месец.

изтеклия
период

година), както 
се посочва в отчета, кой
то беше обсъден 
ялото се на 10

а
и готовността на 
на комунистите за раздви- 
жайане на широка общес
твено-политическа 
за по-спешно и по-продук- 
тивно заемане на онези ко 
ито чакат работа.

на състо 
ноември 

(завчера) отчетно-изборно 
заседание на Общинската 
конференция, най-конциз 
но може

ви училищни сгради и ед
но супер-модерно

общежитие в1 Дол
на Любата. И в стопанство 
то се реализират няколко 
твърде крупни начинания 

Разбира се.

учени
ческо

да се оцени ка 
то по-широка и по-насоче 
на към жизнените В изготвения от страна 

на работна група матери 
ал и в разискванията се

въпро
си на населението, но все 
още недостатъчно 
кратична, 
и ефикасна.

всички те 
зи резултати са успехи на 
всички субекти, а не един 
ствено
на ССТН. Но

демо 
последователна

изтъкна, че причините 
толкова число незаети 
многобройни и сложни. 
Същите са преди всичко в 
недостатъчното ползуване 
на мощностите, работното 
време, пазарните възмож 
ности, несъгласуваността 
на потребите на сдруже
ния труд с образование
то и от други фактори, ко 
ито влияят върху увели
чаването на дохода и в съз 
даването на условия за за
емане на незаетите.

на организацията 
трудещите 

се и гражданите в община * 
та дадоха голям принос за 
този възход на общината 
Особено беше завидно ан 
гажирането на местните 
организации на ССТН в 
прокарването на телефон 
ните линии, поправянето 
и разширяването на пъти 
щата и най-много в елек 
трификацията.

Успешното провеждане 
на делегатските избори, в 
които участвуваха над 
8300 гласоподаватели, ся
каш предвести и по-кон
кретна акция на ССТН за 
по-съществеио действува- 
не на делегатската систе-

В отчетния период, в 
който останахме без ве 
ликана на 
Йосип Броз Тито 
кноЕ$ихме с редица 
мически трудности, Боси 
леградска община отбел- 
яза значителни постиже
ния в укрепването на ма
териалната база и реали
зацията на основните за 

, дачи от развойната про
грама. С по.мощ от по-ши
роката общност, успеш
но приключиха много ак 
ции по благоустрояване 
на селата.
В широката акция по еле 
ктрификация ток получи-

революцията 
и се стъл 

иконо-

това организациите на 
сдружения труд не вина
ги спазват задълженията 
си в приемането на стажан 
ти. От друга страна все 
повече се чувствува напу 
скането на селата и търсе

Да добавим, че за тази 
тема ще разискват' и деле 
гатите на МОК на СКС на 
насроченото за 15 т.м. засе 
дание.

осъществяват нужното вли
яние въръу кадровата пс 
литика, така че все още 
едни и същи хора се „ред
ят" на най-отговорните по 
стове. К. Г. В. Б.

РЕВОЛЮЦИОННА ВЛАСТ
вЬдят строг надзор и да пречат на изнасяне
то на храна, животни и дърва от своите тери
тории в неосвободените краища, за да не се 
ползва с тях окупаторът. На отборите беше 
дадено право да вършат реквизиции на отде
лни блага на ло-заможни граждани, а от на
родните врагове и спекуланти се правеха 
конфискации в полза на освободителната 
борба.

тар например, целият Моста реки партизан
ски батальон беше разместен в него макар 
че там сс намираха и частите на окупатор- 

войски и домашните предатели. В Лю-ските
бляна през цялото време на войната интен
зивно действуваше народна власт макар че 
градът беше окупиран. Врагът не можеше да 
попречи, защото опора на властта беше са
мият народ.

С развитието «а въстанието и революци
ята постепенно назряваше и времето за при
емане па първите писани предписания за раз 
питието, общата физиономия и компетенции 
на Народоосвободятелиите отбори в цялата 
страна. С тази работа се заловиха Върховния 
щаб и ЦК на ЮКП към края па януари 1942 
година, след пристигането лъб Фоча. Тук 
въз основа на дотогавашния опит на Народо- 
освободителиите отбори, към края на феир*, 
ари 1942 година се създадоха два важни до
кументи под названието „Фочански предпи
сания па Върховния щаб”. Единият беше оза 
главен „Задачи и устройство на Народоосво- 
бодителните отбори”, а другият „Обяснение 
и напътствие за работа на Народоосвободитс 
дните отбори в освободените краища .

Във Фочацскитс предписания се казва, 
че Народоосвободителните отбори са вре
менни органи иа власт, които са длъжни да

Силното развитие на въоръжената борба 
през 1942 година (създадени бяха дивизии и 
корпуси на НОВ) беше придружено и от. ук
репване и разрастване на органите на наро
дна власт. Затуй през есента Върховният щаб 
предприе нови мерки за усъпършенствуване 
на народните отбори — преие така нарече
ните Септемврийски (крапшки) предписания, 
конто съчиняваха два документа: Наредба за 
изборите на Народоосвободителните отбори 
и Наредба за създаването на тилови военни 
части. С тях се отправяше съпроводително пи 
смо на1 другаря Тито, в което се разяенва, 
че Народоосвободителните отбори не тряб
ва вече да се считат за временни, но по съ
щина за постоянни органи иа властта, защо
то те ще бъдат основа за бъдещата народна 

Подготви: Д. Радованович 
(В следващи» брой: „БИХАЧ — ЦЕНТЪР 

ИА ПАРТИЗАНСКАТА РЕПУБЛИКА”

На народния митинг % Цазин другарят Тито 
съобщи истинското си име и фамилно име
цялото време на съществуване на _Ужишка- 
та република, в ужишки край, яеиствувлха 
67 Народоосвободитслии отбори, а в Слопе- 
ния вече беше създаден Народоосвободителен 
отбр на Словения.

Народните отбори не покриваха само ос
вободената територия, по отчасти и окупира
ната. пласт.Освен окупаторските органи на власт в 

радове тайно съществуваха и дсиству- 
Народоосвободителните отбори. В Мое

някоя г 
ваха и

СТРАНИЦА 3
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В ДИМИТРОВГРАД ЗАПОЧНА С РАБОТАВ ПЕРИОДА ОТДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАОРГАНИЗАЦИЯТА ПА ССТН В 
1978 ДО 1982 ГОДИНА

АНГАЖИРАНЕ ПО ВСИЧКИ 

ЖИЗНЕНИ ВЪПРОСИ при ок и снс
в третия випуск говори Драган 

секретар на МОК
не фНа участниците 

Анджелкович,
СКС н Ниш

на младото поколение 
се издвават в достатъчна ст 
елен в акциите на Социали 
стичес1Шя съюз. Те тряб
ва по-често 
да бъдат включени в акти 
вностите на 
еския съюз.

Днес (на 12 ноември) се провежда отчетно-избор 
Общинската конференция на Социа- изпълиителен

но заседание на 
листическия съюз в Димитровград.

се провеждат сказки два 
седмично. ПрограмаНа 4 октомври започна 

с работа политическа шко 
Ощбинския коми

на СКС в Димитров
град. Това е трети випуск 

Оформена 
паралелка от! 32

и по-масовостта на ССТН в, тази обл 
аст трябф да се насочи 
най-много към създаване 
на такива условия, които 

сслскосто

Основната 
на Общинската организа
ция на Социалистическия 
съюз на трудовия народ в 
Димитровград в) периода 
от 19/8 до 1У82 година, ка 
кто се оценава в изготве
ния отчет за работата е би 
ла насочена ком развитие 
И внедряване на делегат
ските отношения и прове 
ждане на мероприятия 
и акции по икономическа 
стабилизация. Също така 
в сърцевината на дейнос
тта на ОК, на ССТН, ней
ните органи и тела са се 
намерили най-важните жиз 
неин йъпроси на населени
ето в общината.

Тази година успещно се 
проведоха третите по ред 
делегатски избори. В осъ 
ществяването на тази извъ 
нредно важна и обемиста 
общестевна задача, общи 
нската организация на СС 
ТН успешно изпълни ро
лята на главен организат 
ор и носител на целокуп
ната дейност.

Социалистическият съ
юз разгърна широка дей
ност и за ускорено разви
тие на социалистически
те обществено-икономич-- 
ески отношения в селско 
то стопанство. Положени 
са значителни усилия за 
усъвършенствуване на сел 
скостопанското произво
дство, увеличане на засе 
тите площи и добивите. 
Все пак тези усилия не са 

'били достатъчни, а също 
така не са достатъчни и 
резултатите от ангажира 
нето на ССТН, както в 
частния, така и в общен- 
ствения сектор. Активно

активност пъти
та съдържа пет цикъла по 
следните теми: * Маркси- 
ческо образование, Общес 
твено-иксшомическата 
стема на социалистическо 

Поли

ла приСоциалистич
тет

си-ще насърчават 
ланските производители 
към доходно сдружаване 
с обществения сектор.

Най-голяма активност 
на Социалистическия съ 
юз на село се разваша чр 
ез месиите общности. Те 
са инициатори па много 
активности. Почти всички 
местни общности имат са 
мооблагане за разни авщ- 
ове комунална дейност: 
пътища, водопроводи, ел
ектрификация и друго. 
Все дак в местната общно 
ст 1 на Димитровград има 
много проблеми, които са 
резултат на лошата орга
низираност, неактивноста 
на всички обществено-по 
литички субекти, лоша
та свързаност със сдруже

на тази школа.Своето място и принос 
в активностите па Социа
листическия съюз дава и 

на бойци- 
разйиване-

е една
души, главно от сдруже
ния труд.

то самоуправление, 
тическата система на соди 
алистическото самоулрав- 

Съюзът на комунис
организацията 
те, отделно е 
то на братството и един
ството и таченото на рево 

традиции.

Целта на тази школа с. 
както каза Анджелкович,

ление,
тите в социалистическото 
самоуправление, Образова 
ние, наука и култура.

колкото може повече чле
нове на СК да станат спо 
собни

люционарпитс 
Бойците са дали инициат 
ивата, да се раздвижи в 
рамките на Социалистичс 
скид съюз акция за трай
ното отбелязване името _ и 
делото на другаря Тито в 
Димитровград.

критически да се 
всекидневна Лектори са обезпечени 

от редовете на политичес
кия акив, от сдружения 
труд и образованието в 
Димитровград, а също и от 
регион Ниш. Освен сказки 
те, предвидени са и разго
вори по отделни теми, се 
■чинари, трудове и тестове.

отнасят към 
та практика и които щс са 
способни да водят активно
стите в първичните органи 
зации на Съюза на комуни
стите.

Социалистическият 
юз през изтекия период 
активно ознаменува или 
участва й ознаменуването 
на всички значителни да
ти годишнини и юбилеи. 

~ Ознаменувани са 60-годишния труд. Това е констат * КПЮ и резол
ирано и по-рано, но не е ю синдикати, 90
много направено за да се 4 м _‘7’ ' ио
подобри положението. Ма ™^ард 30 гадини

от въвеждането на самоу 
правлението, 100 години от 
рождението на Георги Ди
митров. На познатите при 
нципи е осъществено край

съ-
Може би има малко за

къснение със започването 
с работа поради оправда
ни причини. Школата ще 
продължи 6 месеца, като (А. Т.)

кър, че местната общност 
решаф редица належа
щи въпрос ат интерес за 
трудещите се и граждани
те, пасивностата и незаин
тересоваността и занап
ред са характеристика 

в работата на Соци
алистическия съюз в Ди
митровград за което сочат 
и предизборните заседан
ия по районите в града- 

Социалистическият съ
юз като най-широк фронт 
дава възможности за все 
страно ангажиране на мла 
дите в решаването на мн 
ого обществини въпроси. 
Творческите способности

гранично сътрудничество 
със съседна НР България-

В тези активности Соци 
алистическият съюз се 
потвърди като най-широк 
фронт на организираните 
социалистически сили, в 
Димитровградска общи-

Изпълнителният секретар на МОК на СКС в Ниш 
Драган Анджелкович говори на третия 
политическата школа при ОК на СКС в Димитров 
град

випуск на

А. Т.на.

КОМИСИЯТА ПО ИНФОРМИРАНЕ И КОМИСИЯТА 
ПО МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ ОК 

НА СКС В БОСИЛЕГРАД ЗА ИНФОРМИРАНЕТО

същ брой часове. Обаче 
информирането в общес’> 
вено-политическите и об
щински органи се провеж 
да изключително на сър
бохърватски, което както 
се посочи на заседанието 
не е в съгласие с Консти 
туцията и политиката на 
СЮК.

БОСИЛЕГРАД

Две акции на синдината За пълна употреба ка 
майчиния езикДо 31 декември всички трудови колективи в Бо 

килеградска община трябва да съгласуват (или да на
правят нови) правилниците си за разпределение на 
чистия доход със съответния обществен договор на 
СР Сърбия и Южноморавски. регион.

До края на 1982 година 
Общинският

На състоялото се през 
миналата седмица в Боси

език чрез средствата за 
масова информация се 
изтъкна, че те успешно 
изпълняват обществената 
си и конституционна зада 
ча. С това те дават голям 
принос във всеобщото об
ществено-икономическо и 
културно развитие и рав 
ноправие на българската 
народност в СФРЮ.

На заседанието, на кое
то присъствува и Ягода 
Стоянович, 
секретар в МОК на С^С 
Лесковац и Миломир Бог-

леград съвместно заседа
ние на Комисията по ин
формиране и Комисията 
по междунационални и 

шнародни отношения 
ОК на СКС в Босиле 

гран бе разисквано 
формирането на граждани 
те в общината. Двете 
мисии обсъдиха и изпълн 
яването ролята на средст
вата за масова информа
ция на български език 
(в-к „Братство",

на правилниците трябва 
да приключи до 31 декем
ври, а Общинският синди
кален съвет и Съветът на

синдикален
съвет и първичните синди 
кални организации в Бо- 
силеградска община ще се сдруженця труд на Общин 
ангажират за успешното 
провеждане на две твърде 
важни акции. Става дума 

, за съгласуването на правил 
ниците за разпределение 
на чистия доход със съот
ветния Обществен дого-. 
вор на СР Сърбия и Юж 
номоравски регион и за 
провеждането на публични 
те разисквания във връз
ка с проектозакона за ин
валидно и пенсионно оси
гуряване на трудещите се 

Най-важна конкретна за 
дача на Синдиката е да се 
избори за срочното и ка
чественото провежнане на 
тези акции. Съгласуването

изпълнителен
межд 
към 1ската скупщина са афор- за ин данович, професионално- 

. политически 
в МОК на СКС, бе прието 
и заключението;

мили съвместно шестчлен
но тяло, което ще коорди
нира, ускорява и подпо
мага активността на трудо 
вите колективи в изпълня
ването на задачата. Публи 
чните разисквания във 
връзка с Проектозакона

референтко

въпреки
разис че информирането в обхцеНа заседанието се

ква и за провеждането на 
обучението в

ствено-политическите и об
детския

спи-
училищата

Да посочим, че същото в 
основното 
на български, 
средношколския 

сърбохърватски

щински органи, 
датцо се на сърбохърват-

пров еж-вестник „Другарче", 
санието „Мост", предава
нето на Радио—Ниш за 
българската 
Югославия и ТВ 
ла).

за инвалидно и пенсионно 
осигуряване практически 
трябва да се проведат 
през ноември, понеже пре 
дложенията за изменения 
и допълнения на Проектоза 
кона трбва да се предадат 
в ОСС до 5

образование е ски език не създава ника 
кви обществено-политичес 
ки проблеми, занапред е 
необходимо същото

докато в 
център 

език.

народност в 
журна- на да се

провежда на български, 
т.е. майчин език.При това в средното обра 

зование и двата езика са 
застъпени с

декември т.г.
Когато се касае за 

формирането
ин-

К. Г. на майчин по един и М. Я.
СТРАНИЦА 4
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«ДН ПЕНКО 
СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ°синдЙкАТИ ОТ Епгип?* КОНГРЕС НА 

М А,И от босилеградска община

РАБОТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ИМА 

РЕШАВАЩА РОДЯ

В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

РАЗГРАНИЧАВАНЕТО НЕ Е 

ЗАПОЧНАЛО
В затруднените икономи

чески условия и в борбата 
за премахване на труднос
тите, от обществен о:поли 
ическите сили, особено от 
Съюза на комунистите, се 
търси по-голяма последо
вателност в осъществяване 

ролята му. За целта, 
преди всичко Съюзът 
комунистите да завоюва 
авангардността си, необ
ходими са му идейно- 
тически подготвени, смели 
и непоколебими членове. 
Затова все по-често се на 
бляга върху необходимост
та от по-нататъшното иде
йно-политическото изгра
ждане на СК и за работни 
ческото мнозинство в ре 
довете му.

Общинският комитет на 
СК в Босилеград и негови

мо около 280 души са из 
редовете на селскостопанс
ките производители. Но и 
в числото на жените в СК. 
броят на жените — селско 
стопански производители 
е твърде малък, даже без 
значителен. Имайки пред
вид тези факти, както и 
изискванията за увеличе 
но производство на храна 
и по-нататъшното социали 
етическо преобразование 
на селото, поставя се въ
прос: кой да носи бремето 
в това разв|итие? Още пове 
че ако се има предвид 
че в селскостопанското 
производство се чувству
ват сериозни слабости.

В приемането на нови 
членове също така има 
трудности.' От началото на 
годината до края на сеп
тември са приети 46 ду
ши, от които 26 младежи 
Всред приетите, 11 души 
са от прякото материално 
производство и 8 селско
стопански производители 
Въпреки, че в приемане
то се проявяват и субек
тивни слабости, върху при 
емането влияят и обектив 
ните трудности — в села
та има все по-малко мла
ди хора.

Имайки предвид обстоя
телствата, преди всичко в 
обществено -икономическо 
то развитие на общината 
и субективните слабости

с"°«»
югославските синдикати ?еградск™ - - 
КОИТО започна вчера е й п!,“1 Кон,реса?
Пенко Найденов, високо Т° казаН0 очакват
квалифициран работник-- за™™ПРЕДИ всичкозасили отговорността 

всякого на всяко 
провеждане

какво боси- 
трудещи оча и то на всички равнища в 

организацията. Говорим за 
делегатска система чрез 
която, работниците тряб
ва да решават за съвкуп 
мото обществено възпро
изводство. В практика оба 
че все

да се
гостилничар и 
шен

наДългогоди-
ооществено-политиче

ски деец от Босилеградска ___ 
община. Непосредствено 
пред заминаването му за 
Белград, помолихме го да 
сподели за това най-висо
ко събрание на работннче 
ската класа в Югославия.

място в 
на приетата
- ШИ

ма
още голям брой ре 

шения се приемат или без 
работниците или при фор 

покритие, 
делегатските 

приемат пред- 
така както ги

на

■ИМ1 ::
мално техно 
Все още 
скупщини 
писания 
предложат 
те органи или

поли
й\':-

м мрр изпълнителни- 
органите 

което
не е в унисон със Закона 
на сдружения труд и по
литиката на СЮК.

— Доверието
оказаха трудеищте се от 1 
Босилеградска община, 
ги застъпвам и 
то ми се

което ми

Ш:1 на управлението,
Да —доколко- 

удаде възмож
ност да пренесем техните 
мнения,на Конгреса, за 
мен е голямо признание, 

същевременно това ми 
е голямо задължние, 
повече, ако се има предвид 
че Босилеградска 
на е в редица на най-нер 
звитите общини. Естестве
но е, че и аз, както и вси
чки трудещи се с голям 
интерес и внимание сле
дях републиканските кон
греси и синдикалните кон
ференции в покраините.
От тях, а и от практика- 
в работата черпаех мате
риал за дейно включване 
в работата на Конгреса.

Като делегат, вече сте 
се определили за какво ще 
говорите на Конгреса:

Преди всичко за онези
ш те тела полагат усилия чле 

новете' на Съюза на кому
нистите възможно повече 
идейно-политически да 
издигат, а 
да укрепва и 
класовата

но
още

въпроси, които сераздвижи 
базата. Освен това, ще се 
застъпя на практика 
се провежда инициативата 
на призренските

същевременно 
социално- 

структура на 
общинската организация. 
В идйно-политическото и

общ II-
да

В я синдика 
ти „Имаш къща — върни 
апартамента”, което има и 
в Босилеград. При 
Синдикатът да има

Пенко Найденов
марксистко издигане се 
правят организирани под
ходи. В това отношение 
особен принос дава Поли
тическата школа на Об
щинския комитет, която 
годишно завършават по 
40 членове на СК. Но в 
борбата за подобрение на 
класово-социалната струк 
тура все още не са изпол 
зувани всички възможно
сти.

и договорена политика, в 
укрепването на самоупра
влението и самоуправител- 
ните отношения, делегат
ската и икономическа си
стема. Конгресът трябва 
да се избори, сдружения 
работник да има решава
ща роля в решаването на 
всички въпроси на труда

това и 
по-гол

яма роля отколкото досе
га, и цялостно да се осъ
ществяват предприетите 

мероприятия на Съюзния 
изпълнителен 
литиката на Съюза на ко-

съвет и по
в

известни 
факт

акции, 
заслужаваВие, като труженик с 

дългогодишен опит, об
ществено-политически де
ец, а преди една година 
бяхте и председател на 
Председателството на Об 
щинския синдикален съ
вет, имахте непосредствен 
контакт с трудещите се в 
общината. Кажете ии по- 
конкретно кои въпроси 
най-много доминираха. 

всред работниците от Бо
силеградска община в 
предконгресната актив

ност?

един 
внима

ние: все още не е започна 
идейно-политическото 

разграничаване с 
ните и с тези, 
рудняват и заб 
ствяването на акциите. От 
нова година до края 
септември освен четири 
души, които поради недо- 
хаждане на събрания са от 
лъчени от СК, нито един 
член не е изключен от 

В. Б.

мунистите.
М. я.

ло
Според най-новите дан

ни, изготвени в ОК на 
СКС,
ври т.г. общинската орга 
низация на СК е имала 
1010 членове, организира 
ни в 60 първични партии 
ни Организации. От това 
число 176 са жени и 156 
младежи. От целокупното 
пък число членове са-

бездей- 
които зат-В РАМКИТЕ НА КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУД 

НИЧЕСТВО в края на септем- авят осъще

Посещение в 

„Цветния дом“
на

На 5 и 6 този месец, в рее, понеже вече е склю 
рамките на крайгранично чеи договор за изнасяне 
то сътрудничество между на популярните „стоядини” 
общините Димитровград от в съседна България. 
Югославия и Годеч и Дра
гоман от НР България, в 
Димитровград пребивава, 
група от двадесетина души 
трудещи се от споменати
те общини в НР България.
Те бяха гости на общин
ския синдикален съвет от 
Димитровград и ло този

върнаха по сещани жени и деца—ученици от 
на трупата трудещи сс Крагуевад и околността, 

от Димитровград, които не
отдавна бяха на посеще
ние в Годеч и Драгоман посетили Цветния дом и 
_ НРБ. музея „25 май”.

редовете му.

СЪВМЕСТНА АКЦИЯ НА ООС И ОК НА ССТН В 
БОСИЛЕГРАД— Преди всичко това бе 

въпроса във връзка със 
създаването и разпределе
ние на дохода, чистия До 
ход и средствата за лични 
доходи, съвместното и об 
що потребление. При то
ва работниците в преден 
план изтъкваха повече да 
се цени и възнаграждава

труд
всеки

Освен фабриката за ле
ки коли, гостите посети
ха й паметника—парк Шу 
марице край Крагуевац 
додето 
1941
са разстреляли 7000 душц 
невинни жертви» главно

Помощ за палестинския 
и ливанския народпрез октомври 

година фашистите Изхождайки от опреде 
ленията и принципите на 
необвързаната външна по 
литика на СФРЮ, Общин
ският синдикален съвет и 
Общинската конференция 
на ССТН в Босилеград ра 
здвижиха акция по събира 
не на солидарна парична 
помощ за палестинския и 
ливанския народ, които 
тежко пострадаха от не
отдавнашната брутална из 
раелска агресия.

Координационният от
бор на тази акция препо
ръча на заетите в община 
та да внесат във фонда 
на акцията по една полу
дневна заработка. Парич
ни суми ще внесат и всач 
ки основни и трудови ор
ганизации, форумите иа об 
Щостпсно-политнческпте ор 

сдруженията

на гражданите и самоупра 
вителните общности на 
интересите. Вносът им ня
ма да бъде по-малък от 
1000 динара. Населението 
в общината ще участвува 
в акцията с доброволни да 
рения.

В ОСС и ОК на ССТН 
изтъкват, че се очаква вн 
сок отзив на трудовите хо 
ра и гражданите. Защото 
и жителите на Босилеград 
ска общн-на, както и тру
дещите се и гражданите 
от цялата страна, остро 
осъдиха кървавата израел
ска агресия срещу Ливан, 
съчуствувайкп на героич
ния палестински народ. За 
това е високо съзнание 
то им за ннтернационалнс- 
тическия дълг, което е за 
лот за успеха На акцията, 

М. Янев

начинпроизводствения 
както и това че

трябва да се изме-
ето

В Белград гостите сатруд
рва, а личният доход • да 
се създава взависимост от 

принос на вся-трудовия 
кого. Освен това, трудещи 
те се от Босилеградска об 
щина в предконгресната 
активност изтъкваха и ре
шително се застъпват за 
премахването «а други не 
правилности и явления: в 
жилищната политика, при 
заемането на работа, пе- 
дисцишшната, неоправда- 
телните отсъствия от ра
бота, лентяйството, при
свояването на обществено 
то имущество, корупцията 
митото, привилегиите и

В рамките ма крайпранп 
чното сътрудничество на 
младежките организации 
на Димитровград — СФРЮ 
и Годеч и Драгоман — 
НРБ, на 20 този месец ди

По време на пребивава
нето си в Югославия гас 
тите от НР България по 
сетиха известната и извън 
страната конфекция „Пър 
ви май” от Пирот. Освен 
конфекцията, гостите от 
Годеч и Драгоман са има-

митровградските младежи 
ще бъдат домакини на 
група младежи от Драго- 

ли възможност да се зало ман и р0деч. Възвратното 
знаят с производството -на посещение иа младежи от 

Димитровград ще стане 
през месец декември т.г.

заводителеки коли в 
„Дървена застава" в Кра 
гуевац. Това 
предизвика

посещение 
особен интс- А. Т. ганизации,

т.н.
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ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА В ДИМИТРОВГРАДСКОСЛЕД , .
ТО СТОПАНСТВОРАВНОСМЕТКА НА „АВТОТРАНСПОРТА" В БОСИЛЕГРАДДЕВЕТМЕСЕЧНА

Ш ЗШ, 10 С 1Ш.ЙЦН ПРЕВИШЕНИ 

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИОсобенрезервните части, 
проблем 1 ни създава иедо 

Няколко
Общият доход увеличен с 25,3 на сто, доходът с 

29,3, а чистият доход с 32 на сто. Занапред пестене
то на гориво н материали задача на всички. стигът на гуми. 

товарни камиони, вече ня 
месеци не работят, 

зщото са без гуми. 
обществено- политическите 
организации и Общинската 
скупщина с помощ от ши
роката общност не изна- 
мират решение в това от 
иошение, през зимния ис 
рмод ще бъдат под въп
рос няколко редовни ли
нии — заяви Боян Баси-

работническия 
организацията и

колкоВъпреки затруднените 
условия на стопанисване в 
първите девет 
настоящата делова годи
на Автотранспортната ор
ганизация в 
отчете 
нансова равносметка.

Общият доход (91 097 
704 динара) е увеличен с 
25,3 на сто в сравнение 
с първите девет месеца 
на миналата година.

В осъществяването на 
общия доход, най-голямо 
участие има пътният тран 
спорт (47 на сто), след то
ва бензиностанцията (28 
на сто), товарният тран
спорт (19 на сто), докато ав 
торемонтната работилни
ца участвува само с 6 на 
сто. Изразходваш! са 
69 977 718 динара или с
24.1 на сто повече по отно
шение на същия период в 
1981 година. Най-много 
средства е изразходвал лъ 
тният транспорт — 32 349 
880 динара, бензиностан
цията —- 25 116 108 дина- 
товарният транспорт — 11 
810 500 дин, и авторемонт
ната работилница — 701 
230 динара. Доходът е уве 
личен с 29,3 на сто и въз 
лиза на 21 119 986 динара, 
а чистият доход възлиза 
на 15 711 780 динара и, от
белязва увеличение с
32.1 на сто.

За лични доходи са от
делени 15 884 890 динара 
или. с 37,8 на сто в повече, 
а във фондовете са внесе 
ни само 26 889 
Средният личен доход въз 
лиза на 6997 динара и е 
по-голям от 
1981 година с 37,5 
Но въпреки това, той е 
с около 38 на сто по-малък

страна на 
съвет на
при това се посочи, чс 
все още 
слабости, които 
дователно трябва да се

организации в ДиАко
митровградсш>Побншна тпшшете дохода са превишенимесеца на

има субективни 
по-после- тук чистият доход се е 

по-бавно от даВ „ЦИЛЕ” ЗАГУБАТА ДВО 
ЙНО ПО-ГОЛЯМА увеличавал 

чните доходи (1и/ на 
чистия доход, а 138 иа сто 
личните доходи).

Според думите на
директор Ьранко 

сегашното по

Босилеград, 
положителна фи* стопремахват.

— Когато говорим за сто 
па ннова нето 
месеца иа годината, трябва 
да посочим и обективните 
причини, преди всичко пре 
комерното увеличение цени 
те на горивото, маслото и

В мебелната фабрика 
— циле 

темпът
„Васил Иванов 
в Димитровград 
па производството от сеп
тември месец продължава 

Така за

през деветте генс
ралния 
Пейчев, за 
ложение основната причи
на е че първо, има реали- 

на готови дрехи за 
седемнадесет

лев, счетоводител в орга
низацията. и през октомври- 

/Ь работни дни са осъщес 
10 милиона и 4/о

М. я.
таени
хиляди динара. Това е вто 
рата милиарда 
та на „Диле"1 Обаче про 
дажбата и занапред не вър 
ви, както се очаква. Това 
се дължи, според думите 

директор

зация
около ми-

ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА (НЕ)ЗАЕТОСТТА В ДИМИ 
ТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

в история- средства,
наплате-

лиоиа динара, 
които ще бъдат 
ни до края иа годината. 
Имайки предвид 
душното решение до края 
на годината да се работи 

събота и заработе
ното да се използва като 
стабилизационна мерка, а 
също така разчитайки на 
трудещите се, 
че положението ще се по 
добри. Според Пейчев,^ 
трудещите се от „Свобода 
много пъти досега са пре 
явявали самоотрицание, 

благодарение 
„Свобода" е постигала до 
ори резултати. И този път 
се разчита на успех. Още 
повече ако се увеличи ан
гажирането на всеки рабо- . 
тник, ако се подобри тру
довата и техническо-технс 

дисциплина и 
отго-

ИЗБИРАТ РАБОТАТА едино-

иа генералния 
Карол Макюш, на все още 
неразрешения кадров въ
прос в отделните служби 
на тази трудова организа-

Незаетостта винаги е би 
ла проблем, на който е от 
деляно особено внима
ние. Защото при безработ
ните създава 
недоволство, а 
та страна на въпроса тър 
си максимално ангажира
не на в|сички субективни 
сили.

хи". Голям брой жени са 
съпруги или работещи в 
обществения сектор 
членове на селскостопан
ски домакинства, 
имат възможност да се за 
нимават и със селскосто
панско производства.

всяка
или

адитоопределено
есхциална- надяват се.ция.

Резултатите за 9 месеца 
тази година показват след
ното: общият доход в „Ци 
ле" е 80 281 939 динара 
или 63 на сто от плана.
Доходът е 16 530 494 (ми
налата година 12 921 414).
Чистият доход е 3 054 251, 
а личните доходи възли 

на 15 022 654 динара.
Сравнявайки последните 
две бройки ясно личи, че 
загубата в „Ниле" е двой
но по-голяма в сравнение 
със шестте месеци и __ ^

се, че загуоата този пъ 0ОСТ са превишили лични 
не е само от безделие или те доходи РТова са иНиша.

ва” с 2 007 000 динари и 
„Търгокооп”
динара. И тук личните до 
ходи са се увеличавали по 
бързо от чистия доход.

Възрастовата структура 
на незаетите в това отно
шение е доста показател- 

до 18 години работа 
търсят 48 лица, от 18 до 
25години — 357, от 25 до
30 г _ 145 от 30 до 40 —■

— 173

на коетоНеотдавна Общинският 
комитет на СК разисква 
по актуалните проблеми 
на настаняване на работа 
в Димитровградска общи 
на и задачите на членове
те на Съюза на комунистите 
в тази област. При това 
от много аспекти е поглед 
ната структурата на незае
тите в общината.

на:

202, от 40 до 50 г. 
и над 50 години — 46 ли- зат
ца.

Очевидно е, че лица с 
над 50 години едва да са 
безработни, а същотц мо
же да се отнесе и за оне
зи 173 души между 40 и 
50 години, които най-веро- 
ятно имат поминък, но тър 
сят работа в промишле
ността, считайки че тук 
най-леко ще осъществяват

логическа 
се изостри личната

Според последните дан
ни на територията на об 
щината до шестмесечието 
на текущата година е има 
ло общо 971 души без ра
бота. От общия брой най- 
г|исак процент са жените, 
и то неквалифицирана ра
ботна ръка — 628. Нема
лък е брой и на завърши
лите гимназисти (средна 
образование) — 176 души

Веднага може да се да
де отговор: дали наистина 
всички от тях се „незае-

динара.

трудова недисциплина, но 
заемите не са отплащани 
по план и лихвите са дос 
тигнали голяма сума. Ако 
се има предвид, слабата 
продажба на готовите ме
бели (залежалите стоки въ 
злизат на над 116 милиона 
динара), увеличаването на 
личните доходи (средно 
през 1981 г. 4364, а тази — 
6002), тогава едва ли до 
края на годината изобщо 
могат да се съгласуват ли
чните доходи и чистият до 
ход.

същия през 
на сто. със 787-. 000

доход.
Лицата пък, които се 

намират на евиденция пр: 
Самоуправителната общ
ност по заетостта над три 
години предимно са неква 
лифицирани и приучени 
работници, които редовно 
изпълняват селскостопан
ски работи, а се обаждат 
и като незаети.

средния личен доход в ор 
ганизациите от тоя вид в 
СР Сърбия, а същевремен
но е и най-малък в Босиле 
градска община.

Финансовите

В „УСЛУГА” БЕЗ ПРЕВИ 
ШАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ

-резултати 
през деветмесечието на на
стоящата година, -неотда 
вна бяха обсъдени и от

Единствената трудова ор 
ганизация в Димитровград 
където личните доходи са

Уважавайки сравнител
но големия брой млади, 
които търсят работа и 

, нямат осигурен поминък, 
натрапва се обаче впечат
лението, че мнозина се 
намират
читайки че по тоя начин, 
ако се открият 
места в

съгласувани с увеличени
ето на чистия доход е „Ус 
луга”. Тук загуба, има са 

ЗАГУБА И В КОНФЕКЦИЯ мо ООСТ „Комуналац”, ко 
„СВОБОДА”

------N
ДИМИТРОВГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИН 
ДИКАТИТЕ

ято е резултат на неосъще 
ствен доход, а не на пре- 

Конфекция „Свобода” до вишаване на личните до
сега не е имала загуба. ходи. Загубата в тази
След девет месеца -на та- ООСТ е 463 418 динари, 
зи година обаче загуба от което 41 366 е -неосъще 
има ООСТ „Младост” — ствен доход. Остатъкът се 
производство, и то 473 644 дължи -на факта, че мно- 
динара. Имайки предвид зина от гражданите са „за 
че не са разпределени сре бравили” да си заплатят 
дства и за някои други ну водата за цяла, а някои, 
жди, според думите на фи и за повече години.

да^кт°Р Богдан „случая” на „Комуналец" Стоянов загубата е по-гол* не е само в ненапУлатената
Чис™Ят 'ТТ1' вода’ а и в начина на по
ла” ге р ”Своб°' ддържане на хигиенатгмна
102 -ня гтп ^ личавал с града. Известно е, че чи
™ди с 145 ВЛ" Д°- стотата на гРВДа не може 
гата ООСТ Будучност"^ „а С6 поддържа сам0 с Два 
търговия, с^цо « преви- ? милиана стаРи Дина 
шени

Политическа школа при 
Общинския съвет на евиденция, раз

работни 
промишлеността, 

ще намерят по-доходна ра 
бота.

Това се потвърд-ава и от 
обстоятелството, 
курсите за 
оки работници в)инаги 
остават

Тази година за пръв път ще се организира 
политическа, школа за идейно-политическа 
подготовка на синдикални дейци в общината. 
Тд ще бъде една от петте школи, които ще 
работят към Ощбинските съвети на синдикати
те в Социалистическа република Сърбия през 
настоящата и идната година.

В програмата на школата са внесени за 
разработка и обсъждане 28 теми. Лектори са 
обезпечени от редовете -на политическия актив 
и от сдружения труд в общината и региона.

ТВ първия випуск на политическата школа 
ще бъдат включени 33 курсисти. Литература за 
тях е обезпечил Републиканският съвет 
дикатите в Сърбия.

че кон- 
сел-скостоиан-

Йо
непопълнени, че

в строителството има по 
стоянно открит 
за -набиране на строителни 
-работници, че 
те няколко десетки в „Ме 
талац" са се обадили са 
мо двама—трима. Ст. Н.

конкурс

от търсени-
на син

А. Т.
ри.

личните доходи. И А. Т.
СТРАНИЦА 6
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1ЖШГТ*ИШ 01 ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВЛЯП схомунис
-----СКИТЕ КсЩРсти И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА

Вро* 038 
Година XI 

12 ноември 1882 
Белград

Г

НД ОТКРИТОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕНЯ
0 АПИСКАТА от ЕДНО СЪБРАНИЕ- чп ^ '
0 векът в миг мина с погледа си залата V единство на комунистите и трудовите 
** загледа, се в задимените лиод И П0‘еФикасна обществена акция.

теНлиКколкп К11' ключът е у нас. Вижда- Едно е абсолютно ясно — тоя прелом «е 
чно такя ттттттг Д1а Т^К. (най-отговоРни, то- може да дойде сам по себе, със заключени- 
аяртм ка "ише в Статута!). На всеки петима ята> декларациите. За него трябва да се 
нтд я комУнист- Ако сме ние сговор- Ди борба, в живота — преди всичко —
тяя Работим ние» ^о ние действуваме бе нещо да пречупим. Нарастнахме, в голя-
гака както кажем, сред хората, аз, ти — с ма- числена организация. В редовете на Съю 
онези петима другари, ако на тях влеем жар за на комунистите 
(д първо ние трябва да го гшаме), ако по- ви членове. Има ни 
харчим поне ъалко от храбростта, 
размахваме на нашите 
Ще бъдат по-инакви”.

комунистите, за какво трябва да се борят 
(не само против какво) и да се ангажират 
заедно с трудовите хора та състоянията да 
се изменят, да се прокарат нови пътища. Не 
обходимо е по-голямо усилие за създаване 
на творческа атмосфера за откровени, де
мократични разисквания, за възможността 
всеки член и организация да дадат своя при 
нос — така утре и становищата ще се по
кажат задължаващи, като свои. Й от разис
кванията трябва веднага да се навлиза в ис 
тинска битка в трудовата среда, органа, в 
обществено-политическата общност. Тези

хо-

во-
в се-

всекидневно идват 
в него от всички поко- 

с която се лен”я, от всички социални структури (дали 
заседания, нещата се попитахме съществено, не рутинно: защо в 

моята среда в Съюза на комунистите още
няма достатъчно работници?), от всички про становища не може сами да се превърнат в 
фесии. Колко всеки от нас — в организаци- живот, нито пък да се доставят като поЩен- 

. ята' в която е доброволно постъпил — за да ски пратки „някому и някъде", който трябва
отивах на заседанията на се бори за нейната програма, — влива в ней

имах контакти с отговорните дру ната битка своята енергия и революционен
гари, събирах много сведения. Но, разгово- жар, своята определеност да се бори за ин-
рите в първичните организации които в рам тересите на работническата класа. Няма членът на ръководството да стъпи в акция,
ките на работните групи на ЦКна СКМ води- общ напредък — без прелом във всякого от да помага, да направлява, на самото място в
хме за актуалните състояния, указаха

но-

ПРИЗНАНИЕТО НА ЕДИН АКТИВИСТ: 
„Мислех, че добре познаЕ|ам 
община. По-често 
Комитета,

нещата в тази
да ги рализира. На всички въпроси — ня
маме готови отговори. Ще бъде потребно и

че нас отделно. Няма да бъде лесно, тук таме живота да съглежда съдбата на становищата 
съм малко знаел, че нищо не може да нава- партийната принципиалност ще трябва да 
кса прекия контакт." засегне и собствения комодитет и сънливост.

В живота по-трудно се преодоляват частич-
и заключенията. По този начин и те ще бъ
дат по-просто и по-полезни: за хората и 
живота.

за
НА СЕКРЕТАР : „Имахме на- ните> груповите, местните интереси, по-труд- 

тисци от Комитета нездравото състояние в но се разрушават различните граници и за- 
една организация да разчистим бързо, по тваряния — отколкото на събранията и със 
спешна процедура^ Това и можехме, ооаче заключенията. Понякога ще трябва да се вър
считахме че е дооре основната организация ви срещу течението, да се говорят и мепопул срещаме, тежестта на задачите, които има
да подтикне.м да се „пече на своя огън. Не неща (лесно се получава евтин аплодис ме пред себе си в обезпечаването на стабил-
сме наи-доволни от предприетите мерки. Но, - 1
все пък тръгна, хората се освободиха, започ- мент за демагогия, за изчакване, за чоплене но развитие в съвкупното нестабилно све- 
наха да говорят, да търсят отговорност.” ' по отворените рани!). Трябва да бъдем го- товно пространство, отговорността пред себе

тови — да приемем и удар, обаче да не ни и

Сериозността на времето, в което живе
ем, сложността на проблемите, с които се

пред любознателните очи «а све
та на дело да укрепваме -жизне
ната способност на нашата социалстиче-

НЕЗАМЕНИМОСТТА НА ЛИЧНИЯ ПРИ
МЕР: казват, че денонощната битка, която
заетите в термоелектроцентралата „Осло- Откритата политическа борба за новото и сре 
мей" в Кичево водили върху поправката на щу онова, ко.ето тегли назад, не може само ска самоуправителна система представля-

същата трябва да се води ват твърде предизвикателен терен за осъщес
твяване на търсения прелом. Защото, както

поклати той, но да ни охрабри за нови битки.

тежка авария, като в онези военни дни, като да се декларира, 
в дните на обновата, била твърде конкретен всекидневно, упорито и конкретно, на мно 
и цялостен откликът на призива: „Комунис- гобройиите обществено-политически и само- 

не бива да одстъпят". Така, дефектът управителни фронтове.

каза народният гений: „На мъка се познават 
юнаците", а комунистите — както това много 
пъти изтъкваше другарят,Тито — ,дю слято- 
стта на своите идейни определения с живо

тите
бил поправен за 5 вместо за 15 дни и с това 
били спестени 25 милиона киловат часа ток,

Преломът е необходим и в първичната
организация и в общинския комитет и във та Комунистът е войник на революцията, а 
висшите органи. Обсъждането на който и да револЮцИЯТа е нещо друго от спокойното 
е въпрос не може да бъде цел сама за себе живеене!”

което е приблизително равно на еднодневно
то потребление в СР Македония.

въпросителни си. И не е добре ако е само еднопосочно:Приведените примери са 
знаци и търсения на отговорите за една съ- органите преценяват и заключават органи

Трябва да
Това е полето, върху което трябва да раз

познаваме, познаваме и преценяваме комуни- 
стта и неговата организация днес, както и 
вчера, както и утре. Днес — плюс отговор
ността за утрешния ден.

потреба, която тези дни в твърде зациите и членовете изпълняват.
всички равнища: възниква от живота и ма живота да служи.

дей- Обсъждането трябва да анализира, да пре
да ценява докъде се е стигнало и твърде кон

кретно да насочва какво трябва да направят

ществена
остра форма се поставя на 
как да се осъществи търсения прелом в 
ствуванео на Съюза на комунистите за

по-висока степен на идейио-политиче- Петьр Каоаянов У
имаме

Наказаният секретар•:Думи и. дела (

Точно по време на изводът, че лична отговорност ще 
се търси от всеки член на СК, ко
йто с поведението си опетнява мо
ралния лик на комуниста. Само ня
ма да струва, ако отговорността за 
постъпките на работното място се 
търси по досегашния начин: бавно 
и обобщено. Инак може да се случи, 
че за секретар на партийната ор
ганизация и в бъдеще да бъде из
бран някой, който е наказан пЬ- 
ради безотговорност в работата.

И. Телескович

та организационна СК. И разбира 
се, след комплектна оценка, така 
както е предвидено в Статута, ко
мунистите в - „Мегапласт” едииоду- 

решили да сменят секретаря, а 
предложение на другарския съвет 

бива наказан с последно предупрежт 
динс през изключване.

организирали, 
избирането му за секретар той бил 
парично наказан от дисциплинарна
та комисия в колектива за наруша
ване на трудовата дисциплина. А до

бил секретар на първичната

Л ко не бяха Заключенията на 
Трето заседание на ЦК на СЮК 
въпрос е кога - комунистите в 

първичната организация на „ СК в 
„Мегапласт 1" в Мосна край Маи- 
данпек биха се сетили, че секретарят 

тяхната партийна организация не 
личност (политически и мо-

шно като
организация на СК, с решение на 
комисия бил разпределен на друго 
работно място, 
пиеше образование, 
в трудовата организация 
приема само
нарушение на трудовите

по
на за което се търси 

Такава мерка 
се пред-

е онази
рално подходящ^) за тази функция- 

на кои- Списъкът на забележките за то- 
вече бивш секретар е мно- 

От това, че не е редовно
Така, при утвърждаването 
кретните задачи, които пред кому
нистите в тази трудова ор,гаанизция 
с 450 заети, поставят Заключенията 
на Третото заседание на ЦК на СЮК, 

воден разговор М за отговорността, 
и бил повдигнат и въпросът за ка-

зи сега в случаи на потежко 
задълже-го дълъг, 

изпълнявал трудовите си задичи и 
че с нарушавал трудовата и техно- 
ложката дисциплина, все дотам, че 
„е се включвал в акциите, които 

(а симинт той е младеж)

пия.
„Мегапласт” 

Останал
За комунистите в 

този случай е завършен.
е

младежитечестното на секретаря на първична-
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моменти, контраверзйи 
сс касае за заемане- 

ангажирането на Съюза

Тези сссн сс водят нсобииновопо остри и, иа 
Вез оглед на това далиразисквания за младите.

то за жилищното дело, за идейните движения и
2 комунистите _ „инати се говори и за младежта и за „еи^та органи 

разговори са предстоящите конгреси на ССМ. 3 
СК на Белград и на ЦК на СКС в ОъР-зация. Повод за 

казани са и заседания 
бия. В този брой поместваме текстове.

тези
на ГК па

посветени на тази тема.

• • - яж шттшшшт
кава отговорност. Мисля, че тъкмо 
това съзнание трябва да бъде изхо
дна точка на нашата политика по 
отношение на младото поколение".

на труда, но въз основа на изминали 
заслуги и придобити монополи, мла
дежта ще бъДе подценена и по-сла
бо възнаграждавана. Все докато де
легатската система е параван за про 
бутване на решения, взети зад тапи
цирани врата, младежта ще бъде 
изтласквана из политическия живот. 
Все докато има присвояване на обще 

сила,' младежта, което е па-

и отговорно да се ангажира в пре- 
, бдоляването на обществените проти
воречия и в подобрението на собстве 
ното си положение. Чрез строгото 
разпределение на кмпетеициите и със 
завеждането на „сложната" проце
дура, бюрокрацията подценява и мпр- 
гиналйзира онези на които „прина- 

Чрез строгото разпределение па длежи бъдещето", търси от тях без 
компетенциите и със завеждането на резервна търпимост, послушност и 
„сложната" процедура, бюрокрация- унижение. Така, непосредственото ан

гажиране за младежта сс замества с 
„принадлежи бъдеще- грижа за младежта. А грижата, ве- 

от тях безрезервна че по дефиниция, подразбира пълно
летие и пасивност иа оня за когото

Как да се реши 

загадката Встрани
Публичното разискване за конгре 

спите документи иа ССМ в Сърбия 
вече приключва, но досега е малко 
казано за онова, което е най-съще
ствено за положението на младите

ствена
радоксално, ще е зависима от мито 
и корупция, ВР7,ЗКИ и 
Все докато солидарността не стане 
основен принцип на нашето съдру
жие, до тогава младежта ще бъде 
по-малко обхваната в „разделение на 
плана” и върху нея ще се пречупва 
политиката на „чиста сметка”.

познанства.та подценява и маргинализира оне
зи на които
то", търсейки
търпимост, послушност и унижение. 
Така, непосредственото ангажира- Милан Лазаревичсе води и благодарност към онези, 

които я водят. Чрез грижата се ми
жа за младежта. А грижата, вече по стифицира таканаречения младежки 
дефиниция, подразбира

не за младежта се замества с гри-
о Десетия конгрес на младежта 
в Сърбия остана още един ме
сец. На последното заседание 

на Отбора за подготовка на Конгре
са и Председателството на РК на 
ССМ, след четиримесечното публично

Анепълноле- въпрос> 
тие и пасивност на оня за коцто се 
води и благодарност към онези ко-

И така нататък. Може да се под 
готви тритомно книгрводство на кау 
залните връзки между младежта и 
революЦията. Но, това не е апетар-
ктна, априорна и разискване са утвърдени предложенияТворческото отношение между младе Р на к и документи. Но в
жта и революцията може да се „до- ^ _ т.
косне- дори с посредството на работ приключителните подготовки за Кон- 

4 к * „„ * ™ треса останаха много дилеми, всредническата класа — безсъмнено е, че р - ваа;ната. к„™„
в положението на младото поколение, които и онази най важната. колко 
по основа, изострено и оголено се предложените документи отразяват 

положе_ мненията, определенията и нуждите

На дело най-често има два вида 
мистификация. С първия се изхожда 
от обществото, т. е., от неговата си
стема на школуване и природните 
красоти, свободните работни места и 
климатичните условия, законни и ве 

аканареченият младежки въ- . личината на градовете, старческите 
| прос за младежта стана пред- домове и броя на седалките в залите 

мет на общо внимание и гри- за конференции и когато всичко то- 
жа. На пясъчното крайбрежие се ва се изчисли и сравни с младежта 
Събра сравнително голям форум, 
който разисква по този въпрос и в ствена”, не се 
разбухтялите се дискусии дори за- и изискванията 
бравя за онези в студената вода, другия път пък се изхожда от мла- 
пълна с опасни вирове, бързи води дежта, т. е. от нейната школуваност 
и подводни стени, поради които се и запознаването й с родината с цел 
събра и на които трябва да окаже още1 повече да я обича, хубавото об- 
помощ. Все пак, разговорите за то- личане и недогматичността, успешни 
ва каква ни е младежта, да ли е те часове по пияно и сериозност и 
потънала в пороци и как трябва да когато всичко това се изчисли и сра 
я възпитаваме замести някакъв вид 
„съжалление” върху тегобното ико

ито я водят

Драган Р. Маркович

често личи, че тя е „необще- 
съвпада с потребите 

на обществото.
й;на

синтетизира общественото 
ние на работническата класа. Следо- »а наи-широките слоеве на младото

поколение?В
вателно на това, на младежта най- 
малко е нужна грижа за нея и по-

нейните проблеми като наи-широкия контекст на криза
Основният въпрос .младежкия идентитет и организира

не”, толкова споменавана в последно

Този въпрос може да се постави в
наставянето на

чисто младежки.
не е как да се решат проблемите на 
младите, или как да се избегнат про време. Но, по всички личи че публи 
блемите с младите, но как да се ос- чното разискване не съответствува на

очакванията. След хендикепа в нача 
лото — два месеца през лятото прак
тически са загубени поради ваканция 
и годишни почивки — публичното 
разискване се свеждаше на събрания 

на ръководствата и активистите и -— 
формално изпълняване на задълже
нията. Пропуснат е и шансът за кон
гресните документи нещо повече да 
кажат двадесетте хиляди „акциаши”, 

колкото тази година участвуваха на 
трудови акции в Сърбия-

номическо положение на младите и 
тяхното твърде малко участие в ре 
шаването на работи от интерес на 
обществото.

Малко-повече е известно как 
стоят нещата. В СР Сърбия мина
лата година имаше 416 270 незаети, 
от които две трети млади, които пред 
ставляват най-професионално подго 
твена и най-квалифицирана трудова 
ръка. — Заетата младеж дори ни сим 
волично не е обхваната на професи
оналните и ръководни постове, а при 
това и за една трета е по-малко въз 
наградена от по-възрастните, които 
работят на едно и Също работно мя
сто. — Към експлоатирането на на
емодателите на квартири подлежи все 
ки четвърти зает младеж, а около 40 
на сто от заетите младежи живеят 
при родителите си (данните би били 
още по-лоши ако статистиката бе
обхванала учениците и студентите). Изходът е известен. След много-
— Намалява числото и влиянието на бройните раузлични
младежта в политическата система; вни с обществото — то най-често ли- вободи пространството за класово-ре- алтернативи, искристализиоано
например, участието на младите в чи „противмладежко”, отхвърля мла волюционна самостоятелност на ра- юеделението' за едногодишен мандат
делегациите на самоуправителните дежта. Затворените кръгове са обви ботническата класа и младежта. на председателите и секюетаоите бр-ч
организации и общности през 1982 го ти с бодлива тел: между младежта възможност за повторно избиране за
дина по отношение на 1978 година в и обществото нарастват отношенията При това, неизоставното условие всички младежки органйзаиии в Ре- 
Сърбия е намалено от 19,1 на 14,79 на недоверие, нетърпимост и в най- на самостоятелната дейност на мла- публиката. Това предложение е пбо-
на сто, макар че на последните из- добър случай, на двуличност. дежта е самостоятелността, условно сновано с това че
бори дойде до намаляване на възра- казано, на младежкото движение, мандат в досегашното’ прилагане не
стната структура от 18 на 15 години. Как да се реши тази гатанка? чиято опора представлява Съюзът на даде поводи поради които би трябва
— Младите до 17 годишна възраст _ социалистическата младеж. Защото ло да се меня” Когато ое кагае «
представляват една трета от целокуп Наи-кратко казано: решението не една от отрезняващите и очевидните единството на овганиаапиятя „я 
ните 907 хиляди членове на СК в се намира в това ако, от една уж по- поуки от нашето минало е, че мла- блично разискване се отправи пешГ 
Сърбия, но твърде малко са застъ- висока точка на становището, мъд- дежта облича костюми на контраре- нието от проектоуставнитеМамене™ 
пени във форумите и органите на ро заключим, че всички младежки волюция тогава когато не е в състоя според които Републиканската .2
СК. - В страните на Западна Евро- въпроси ведно са и обществени и об- ние критически, отговорно и само- оевция се учредява Ът делегати иа
па живеят около 200 хиляди югослав ратно. Продуктивността на младеж- стоятелно да г съблюдава проблемите обшинските организации й ^ва ™ 
ски деца и младежи до 18-годишна кия въпрос, преди всичко, зависи от си и да определя задачите си Кога- щения едни тл™ ГГ™ Р
възраст... неговото класово-революдионно те- то младежта се намира вОпитно на- дежката организапи? а доТ На МЛЯ

Тази -не много оптимистична хро матизиране. Защото магистралата не правените кафези на патернализъм ха че о я' други счита"
ника-на младостта особена тежест върви по линията младежта - обше- тя почти като по закон стам'продъл фична ро™ на покраТнин?^теСПеЦИ
получава в обществения контекст, ството, но младежта _ революцията, жена ръка на мрак. Не случайно Ед- ниаации ™лед като и Г °РГа'
когото характеризира кризата в сто Между другото това значи, че все вард Кардел в студията Насоки а Д К публичното
панисването, както и разширяването докато трудът не е мерило на човеш развитието. " частта за младежка с ™скване и мненията останаха съ- 
и укрепването на бюрократическо- кото материално и духвно положе- та организация е завършил с думите- ™ ? да се запази основ
статистическите отношения. В таки- ние, но това са собственост, власт и „Само оня човек който ппмт.^ ™кТ принцип на Учредяване на Ре
ва условия не само да се влошава сила, влошава се обществено-иконо- и отговорност за ’ свободата5 си ипж. нубликанската конференция из общи 
обществено-економическото положе- мическото положение на младежта, да бъде свободен А само он човек ните' с това че те се избират още по 
ние на младежта, но тя губи и въз- Все докато разпределението не се който е в положение демокоатичегки И3 покРаЙнинс'ките кон-
можността самостоятелно, творчески върши според труда и резултатите да решава може да ппепппиемо сРеРенЦии-«е предприема та- (На страница-. 3)

Когато разискванията бяха орга
низирани вниманието главно бе насо 

чено към два въпроса: на времетрае
нето на мандата и на единството на 
републиканската организация. На 
части в Устава за тази проблематика 
са отправени най~много забележки, а 
безсъмнение по-важният документ на 
акционно-политическата програма, ос
тана в друг план.

предложения и 
е оп-

,едногодишният
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ВседоЗИНео”ВаНИЯ'
товките на 
младежта 
сянка 
нието на 
ствуването 
ческата 

до 10

за съжаление, 
вНасърбиШ”° ^бРаниеДГ°‘

ключовите въпроси ВЬРположеВ 
младото поколение °ЛОЖе' 
На Съюза 

младеж. Дали 
декември, когато 

Конгреса, нещо 
за онова, което за 
по-важно?

СТРАХ ОД ПОСЛЕДИЦИТЕ
на

Младежта, която приема върз- 
ките и познанствата като начин на 
разрешаване на собствените си про
блеми, най-често обяснява това че 
днес без това не може да се напра
ви нищо (33 на сто), или, както ка- 

, за един млад земеделец, „днес ни 
олио не може да се купи, без върз- 
ка". Те приемат ВИП 
но нещо, тук не съществува раци
онализация, не съществува чувство 
на вина — преобладава примиряване 
с обстановката, чуство на безпомо
щност. „Това е нормално нещо. Ако 
не съществуват връзки, с помощта 
на които някой върви напред, тази 
индивидуа не би могла да съществу 
ва”, казва 16-годишна 
Второто найгчесто (12 на сто) обясне 
ние вЪв връзка с ползуването на 
ВИП се свежда на 
анкетираният е бил принуден да 
ползува връзки и познанства — за- 
щото в противен, случай най-често 
бй останал

и дей
на социалисти
те има време 

ще започне 
да се кажеповече 

младежта е далеч

като нормал-
РАЗИСКВАНИЯ

Нови думи 

на стара 

мелодия
ученичка.шение към „заблуден син”, 

вослав Ралич
а Пър-

се опита да дефинира 
характера на 
за младежта, 

счита, че отдавна сме

с няколко изречения твърдението, че
повече от. разговорите 
Именно, той

Комисиите за идейна работа ц 0съзнали необходимостта 
идейно действуване 
младежта.

ПОБЪРКАНИ ГЪРНЕТА

без работа, не би се за- 
гърнетата са побърка- писал в следващия клас или пък в 

ни. Точно е, че най-голяма част от желания факултет, не би нблуйил
”лТза 1руда ПаЛОпп^Та)' Се °ПРе‘ п°-добро работно «сто, И накрая дс.ли за труда, а против връзките --
и познанствата, като път за разре- всеки Десети от онези, .които се въз-
шаване на собствените си проблеми, ползуват от ЗИП,' казва, че живеят

в среда, в която това е нормално

от проме
няме. Все пакни, но промени все още —в културата за

Останалите участници 
кванията повтаряха подобни

в разис- 
стано-Две комисии на Централния

Сърбия — Коми
сията за идейно действуване в кул
турата и Комисията за идейна и 

работа — разискваха в 
седмица, на 

за идейните

ко
митет на- СК в вища, допълнени със собствени 

бележки, така че накрая беше при-
за-

но — от друга страна — почти ед- 
ето като избавително обоснованието на тРета млади приемат и едното

и другото, а една пета млади при
ема само

теоретична
началото на миналата 
съвместно заседание, 
определения на младите. Разговорът 

4 беше организиран като едно от мно- 
гобройните подготвителни събра
ния за заседание на Централния Дума и за идейните определения 
комитет, което ще бъде посветено 
на младежта, а според изказвания
та на заседанието, съществуват на
истина много причини за органи
зиране на такива разисквания
в ЦК, и в СК на Сърбия като Цяло. съществуват причини за голямо не

доволство, че на това събрание, 
вместо „пакет-мерки”, беше

нещо, така че дори ще изглежда 
малко чудно ако човек не ползува 
онова, което използуват, всички ос
танали.

че от заседанието на двете
не трябва да се търси готова 

формула за „младежкия въпрос” 
На заседанието на комисиите, стана

коми- връзките и познанствата 
и „принзава”, че ги ползува.си и

Приемането, и на труда, и на . 
връзките и познанствата, като на
чин на разрешаване на жизнените 

1 може да се 
в разми

шленията, е конфузия в съвестта, 
с несъблюдаване на взаимната 
нетърпимост....

Повече от анкетираните мислят, 
че е необходимо противопоставяне 
на връзките и познанствата, но зна
чително дисло (29 на сто) не е на 

им такова мнение. Сред последните са 
онези, които употребяват връзки и 
познанства и онези, които предпо
лагат, че ще се намерят в такова 
положение (21 на сто),, а също така 
и онези, които не са опълчават сре
щу противопоставянето на ВИП, но 
считат че това е напразно, тъй ка
то не може да се предприеме нищо 
действително.

на
младите, което е само една част от проблеми, най-лесно 
много по-широката проблематика, за обясни с липса на логика
която ще разискват членовете на 

]д Централния комитет. Затова и не

Обаче личи, че обяснението се 
предло намира на друга страна, в животаОсновна причина за това 

спорно е трудното положение на най- 
голям част от младото 
което в трудов самоуправителен, кул 
турен и кой ли оттте не аспект на 
живота е изтласкано на периферията. 
С това се съгласиха и участниците 
в разискванията, но е интересно, че 

беще единствено- 
на изказалите

без-

жено много по-непродуктивно 
сание на състоянието”. Когато ста-

„опи- и в самото обществено битие. Ипоколение,
тук можем да се съгласим с Карел 

ва дума за младежта поне това не Косик, когато казва, че действител-
е необикновено. ният човешки живот минава чрез 

редица конфликтни обстановки, а в 
разрешаването на всяка от тях чо
век получава различен изглед 
значение: „...един път 
друг път юнак, веднъж се проявяа 
като лицемер, друг път като наивен 
идеалист, един път като 
друг път като филантроп ...”

Б. Р.

това становище 
то общо становище 
се. Впрочем, разликите са види- 

Всеки е намерил собствен ас- Моралът в загуба и Инак, от целокупното у число на 
е слабак, онези, които считат, че е необходи

мо противопоставяне на ВИП, са
мо всеки трети е участвувал в ня- 

егоист, кой от облиците на борбата срещу 
ВИП.

ми.
пект, така че накрая беше повика
на на помощ Марксовата единадесе- вРъзките и познанствата (ВИП)
та теза за Фоербах. Именно реше само са „гледища на определени 
нието не се състои в това, се изтъкна

отново да се дефини- обществени отношения, така че ВИПнакрая, сега 
ра положението на младото поко
ление, но трябва да се изготви „па
кет-мерки”, с помошта на които

В стълкновението между морала Във всеки случай, ясно е, чеможе да се премахне единствено чрез 
промяна на тези отношения- Наивно и жизнената нужда най-често губи връзките и познанствата са само по 
е решението, което предлага една моралът. „Колко и да е отрицател- следица на обществени отношения,

но това, и въпреки че всички зна-вълроси ще бъдат раз- 
от мрътвата точка.

младежките 
движени

ученичка от осми клас — в ползу
ването на връзки и познанства да ем, че до успеха се стига само и

и че те могат да се премахнат един
ствено чрез промяна на тези отно- 

преди всичко със собствен труд, шения, или пък решение (наивно!?) 
принудена съм отвреме, навреме да е онова, което предлага ученичката. 

ВИП.

Мирко Милорадович, по този по- 
вод изтъкна, чесв

премяна”, което тря- 
е крайно вре- 

„нова приказка" 
много малко 

на младото

се въведе равноправие.

И самитесе възползувам отмладите отнове 
казки в нова 
бва да означава, че

от осми клас на основното училищеСрсчко Михаилович родители, и по-старите, ни дават 
лош пример” — казва осемнадесет- нанства да се въведе равноправие. 

Малко чу-

в ползуването на връзки и поз-
очти преди две десетилетия и

една анкета сред годишна средношколка.I I половина в
бригадирите на Автопътя, про- дно 'й се приобщава 22-годишен ра- 

фесор Руди Супек утвърди, че все- ботиик> който казва: „ако не бяха
връзки много проблеми щяха

ме да се разкаже 
зашото с досегашната 
се измени положението

попитан бригадир мисли,поколение. ки десети
че връзките са средството, с помо- остаиат неразрешени”, 

най-лесно се найред-

тези
заседание преми-Обаче и това щта на което 

ва. В едно миналогодишно изследва4 
утвърдено, че 57 на сто от аи-

при реконструкция 
разли-на почти изцяло Младежта, която не приема връз 

познанствата най-често обо- 
си с мне-

известните възгледи.на вече 
ката е единствено

ките и 
сиовава

че този не е
необикно кетираните мислят, че днес млад чо-

може да разреши жизнените си нието,
не е

в това 
бяха

някои предвиждания

становището
някои изречения че това не е справедливо и 

морално (40 на сто), след това 
се нареждат онези, които казват, че 
това е-несъвместимо със социалисти 

принципи (32 на сто), а на 
са онези, които твърдят, че в

път

п™ —-
в което мла- 

е об-

век
проблеми най-бързо с помощта на 
добри връзки и познанства.че общество,

бъдеше» всъщност
— „ако обще- 

не трябва

вич каза,
трудът и фор-Междувременно,

беше провъзгласен за един-
дите нямат 
щество без бъдеще, и

отхвърля младите,

ческите
края

действиетлен, социалистически живота МОже да се успее и без въР-
(20 на сто). „Же

мално
ствен
критерий за обществено

ството започнат да промови-да се чудиме когато те 
отхвърлят обществото”, 
се застъпва за „развиване 

борба сред младежта”.

зки и познантства 
приема и най- ланието ми е теорията и практика- 

социализма да бъдат едно —
Иво Лаич

на кла- ране.
Ради- голяма част от младежта

младите считат, че тък- 
мерило за качествата на

Като такъв го
чети- та на

обяснява ученичка във II клас 
профилираното образование, 
зуваието на ВИП за мене, като 

истински път за успех в деж, представлява унижаване
себе си” — казва 18-годишна

насова
че полити- 
оставя

„Пол-
мла-

ри пети от 
мо трудът е

вой Цветичаиия счита, 
ческо движение, накоето
страна младежкия въпрос, не води 
сметка за бъдещето си. Цвстичанин 
оценява, че отношението 
младите понякога е равно на отио-

начовека и
живота. Само една пета млади ис е самия

ученичка.ни към
на такова мнение.
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МЕДЕНИЦА ^ДАА АЛ
запършлпя. Ври-Трагикомедията, наречена „Меденица” пече 

лянтно е написана и още по-добре представена. И Нупжч би могъл 
да завиди на всички нейни тр агикомични елементи и драматургиси 
обрати. Много дълго траеше и трябва окончателно дя завърши

Зоран Йовяиович

пред цивилизирания 
нашите навици да робуваме

се прекланя 
свят, на

пролога на трагикомедията, та 
ка както едвам тези дни узна-
ваме, през седемдесетите годи на онова което е чуждо,, пове I д 

ни дейстор Райко Меденица, зает в вярваме на вкуса и критериите 1а 
здравната станция на топлоцентрала
та „Белград”, бива гонен за углавно се 
дело поради . повече престъпления. ЗНание ...
Следствието се прекъсва, а „главният 
К>нак” заминава (или бяга) в чужби

В не в неговото скриване от страха от 
собственитенякои „отговорни” другари в този

скандал предизвикват съмнения и обществеността поради
възможни въпроси, които не бива да слабости. С едно такова Решително
останат без явни отговори и съответ скъсване с онези, които опетняват

авангарда се печели доверие, а пре- 
недоверието в способността и

чужденците, отколкото на нашите 
знания и стойности. Могли бихме да 

оправдаем с нашата наивност, ^пе ни санкции. махва
готовността на системата да се про- 

коитоНе рядко можеше да се чуе, че 
„някой спира следствието", че „ня
кой и от Ръководителите е заплетен”. 
Заради авторитета 'на Съюза на К0‘ 
мунистите, на неговите ръководства

ятивопостави срещу онези, 
подриват, разпръсква се убеждение- 

насмалко в тези наши ръково-
Могли бихме, но не можем. И не

смеем.на. Дали наистина е възможно, че 
това не са знаели всички онези, ко
ито по-късно от него създали „све
товна величина”? Днес в Белград ме 
жду „обикновените” здравни работ
ници се говори, че и тогава същийт 
Меденица сред тях се ползвал с ав-

то, че
дства и ня^а почтени хора. Ето за- 

утвърждаването на углавно- 
случая „Меденица” трябва

Касае се не за нашата наивност,
що и с

и ръководители, трябва докрай ясно то дело в
— и да последва и политическа и всяка 

отговорност на всички онези, 
помогнали в това обществе- 

или с бездейното наблюдава

но за повече десетки стари милиарда 
динари „легално” ограбени.

„случая Меденица” 
с наивност. Ак-

валутни 
Само наивните 
могат да оправдават 
тьорите на този случай и най-малко 
не били наивни. Те плячкосвали об-

да се утвърди истината: дали 
ако е, кой, колко и по кой начин — 
е участвувал или съучствувал в този 
случай- Така, например, преди изве- не> макар и косвено, му допринесли.

друга 
които са
но зло

торитета на препреден хулиган. сно време един наш седмичник в то
зи контекст доста неопределено спо
мена и бившия председател на една 
партийна организация. Тъй като 
имало по-голямо число бивши пред
седатели в тази организация, трябва
ло би публично да се каже за кого 
става дума, при предварителна сигу
рна проверка дали действително в 
тази сделка е участвувал той и по 
кой начин. Ако всичко това остане 
така недоречено, ще бъдат опетнени 
всички бивши председатели, Съю3ът 
на комунистите цялостно, а разбира 
се и този председател, за който се 
мислило а особено ако е бил извън 
всички тези събития-

\ щественото имущество и това е съ- 
щността на проблема. Не се *касае 
за провинциален, но за грабителски 
менталитет, за застрашаване на об
щественото имущество. Не се касае, 
очевидно, нито само за препредения 
хулиган Меденица, но за по-вечмина 
преки или косвени, по-близки или 
по-далечни съучастници, които и са
ми по-малко или повече грабнали в 
тази многогодишна мръсна работа.

Трябва да се каже, че ако нашият 
Съю3 на комунистите и всички оста 
нали политически, самоуправителни 
и делегатски институции не тръгна
ха в офанзива за разплата с всичко 
онова, което разяжда устойчивостта 

♦ на обществото, нима Меденица (и 
мнозина други „Меденици”)' би се 
хванал в капана и покрай всичко 
което е направил. Не бива във все
ки момент само да съжаляваме за 
онова, което ни се е случило, а не е 
трябвало да ни се случи, но трябва 
с пълно оправдано доверие да се на
сочваме към онова, което е добро. 
А това, което положително става, ко
ето води към скъсване с неморала, 
предлага решения и открива перспек 
тива — подтиква и направлява Съюза 
на комунистите, а го провеждат ин
ституциите на тази и такава систе
ма.

А тогава „горкият” доктор в чу
жбина доживява голям „успех”, ста 
ва „уважаем и признат специалист”.
А ние неговите земляци, срахувайки 
се да не повторим лошия опит с Ни
кола Тесла, за да бъде по-добре се 
втурнахме да му се отплатим. Пода 
рихме му апартамент в Белград, ти
тлата доктор на науките, званието 
професор, отличия, блъскахме се око
ло него пред телевизионните камери 
на тържествените приеми. Мъчеше 
ни вероятно съвестта, 
ела и множество други гении повто- ността на всички участници в тази 
рихме грешката и позволихме на плячка върви по своя път. Тази ра- 
тази проклета чужбина отново да ни бота и най-малко не е лесна, тъй 
открие един „гениален ум”. И ве
стниците не останаха назад в запо- на участниците — както изглежда — 
знаването на обществеността с лек- не е малък. Убедени сме, че нашите 
циите на уважения доктор Медени- следствени и правосъдни органи

Така както понастоящем стоят 
че след Те- нещата, утвърждаването на отговор

В Съюза на комунистите и в об
ществото, във всички ръководства и 
на всички равнища огромното бол
шинство са почтени, честни и отго
ворни хора. Заради тях и заради авто 
ритета на тези хора и институции, 
трябва да се каже истината за 
онова малцинство, което разруша- 

авторитета

както щетата е много голяма, а броят

ца. Създадохме един мит, наречен успешно ще завършат 
„Меденица”.

своята част 
от работата и утвърдят отговорността ва достойнството 

на тези хора и институции, 
Силата на Съюза на комунистите и

и
Това, действително, трябва да сена всякого от тях.

Може би днес, когато нещо знаем 
за хулиганството на доктор Медени
ца, може всичко това да запишем в на това. Протакането със следствие- 
грях на нашия провинциален, при ми то и неопределените коментари в об-

знае.
Все пък, не бива да се остане на всички други организирани, соци 

алистически определени субекти се 
изявяваше в откриването на собстве 
ния плевел и разплащането с него, а

Живорад Джорджевич

тивен менталитет. който и нататък ществеността за „заплетеността’ и на

Тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Мн хале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка изданието за ЮНА).

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.

Комунист
С указа на Президента на Републиката от 

21 Декември 1964 година „Комунист" е отличен 
с Орден народно освобождение, а с 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 колегия: 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
к© Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
вории редактори на изданията в републиките 
щ покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеи Хайрулжху (САП Косово), Пе

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист".

Печата се в четвъртък на сърбохърват
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
евии. а в съкратени издания на български, ун
гарски, слова]----- румънски и русинскн език.
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НАШИ НРАВИ И ПОВЕДЕНИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАБРАВЕНИТЕ“ ОБЩЕСТВЕНИ Есенната сеитба тече според плана»>

имоти В тазгодишната 
сеитба е предвидено да се 
засеят 150 хектара на об
ществения и 1200 на част
ния сектор. До къде се е 
стигнало със сеитбата по
търсихме отговор в ООСТ 
„Нишава" за обществения 
сектор ив ООК „Коопе- 
рант" - 
Състоянието

есенна га с достатъчно механиза
ция- Не разполага с теж
ки трактори, които, въп 
реки лошите условия, да 
мотат да изорат качестве
но площите. Все пак в 
„Нишава” се надяват, че 
след една седмица ще при 
вършат напълно започна
лата есенна сеитба. Изку 
ствена тор е обезпечена 
навреме и вече се върши 
подхранване на пшеницата. 
На местата, където най- 
напред е засята, пшеница
та е вече никнала и има 
две до три листа.

Що се отнася до частния 
сектор ООСТ „Коопе- 
рант” е запланувал 1015 хе 
ктара с пшеница. Досега 
планът е осъществен на 
следния

това ще се проведе анке 
та за да се установи точ
но кои площи са засети. 
По този начин ще се отбег 
не да не се повтори слу
чая от миналата жетв|а,

На всички

производство е стратегическа насо 
икономическа стабилизация ом

има и доста сла
на агроком- 

за селскостопанска 
Босилеград, 

на селското сто- 
мчтт а ттп онези, които неизцяло поетите обществени

Документи 
стопанското 
ка в общата 
покрай успехите 
бости в тази област 

забавяткоито 
плекса. Основната 
дейност и

когато просто са „изчезна 
ли” около 300 хектари ко 
ито не са били ни засети) 
и което доведе до различ
ни мнения около плана за 
есената сеитба.

Семе от 51 000 кг е обез 
навреме. От това

развитието
организдци

изкупуване „Напредък”
=,„■: X.“,;
осъществяват 
жения.

в за частния сектор 
е следното:

До 3 октомври тази го 
дина на площите които са 
собственост на ООСТ „Ни 
шава”, засети са 124,5 хе
ктара. От това в район 
Забърдие 41,4, в район Ви
сок 68,1, а в Понишавие 
15 хектара. Имайки пред
вид плана, по-точно „Ни
шава” е заллтнувала да 
засее 143,5 хектара, оста
ват да се засеят още 19 
хектара площ. Взимайки 
обаче, предвид продължи
телния сух период а в пос
ледно време и студовете, 
в почвата се чувства недо 
стиг на влага, което осо
бено затруднява орантта. 
Още повече ако се знае, 
че „Нишава” не разпола-

е една от
задъл-

Понастоящем 
лия за реализиране 
ред който

тази организация полага 
на проекта „Морава И”

виаУалн„яДсекКТРор тряб^“““* 
миниферми за 
миналата и

печено
48 000 кг вече е дадено на

уси-
спо-

план в инди- 
Да бъдат изградени 242 

отглеждате на овце и крави. През 
„„„ настоящата година трябваше да бъдат
изградени 125 такива ферми. Обаче, договори са 
сключени само с над 30 души. С това започна да
от °СЪиГГВа Развоиният план в животновъд
ството. Разбира се, за досегашното закъснение има
ше повече причини — от обективните, сред които 
и зачисляваането на интеркаларна
голямото число старчески ----
тивните: лошата организираност 
селскостопанските производители 
та. По всичко

частните селскостопански» 
производители, а останала- . 
та част до края на сеит-’ 
бата ще бъде използвано. 
Изкуствени торове също 
са обезпечени навреме. 
Набавени са- 100 тона изку 
стаени торове. От това 
количество 70 000 килогра 
ма вече са разпределени 
по магазините в местните 
общности, а 30 000 са в 
складовете на ,Доопе- 
рант.' Според преценка 
на основната земеделска 
служба при „Кооперант”

начин по райони
те: в района на Забърдие- 
то са засети 334 хектара 
или 90 на сто, във Висок 
са засети 138 или 95 на 
сто, в Понишавие 212 хек 
тара или 65 на сто и в ра
йона на Бурел 136 хекта
ра или 80 на сто. Реални 
очаквания са, покрай ве
че за десетина дни сеит
бата ще приключи. След

лихва И все по-
домакинства, до субек- 

и недоверието на
към организация- 

личи, че доверието се възвърща и 
че с по-големи усилия на трудещите в тази орга
низация акцията може да се реализира.

Сигурно е, че това са главни насоки в раз-
и един-витието на селското стопанство. Но не са 

ствените. Изхождайки от обществените изисквания 
и от потребите площите възможно повече да се 
използуват, поставя се въпрос какви мероприятия 
тази

планът ще се осъществи.
А. Т.

организация предприема за развитието на 
останалите отрасли в агрокомплекса. КООПЕРИРАНЕТО — СТРАТЕГИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Просто казано — нищо!? От собствените над 
13 хиляди ха площи, от които 953 ха ниви, 556 
ха ливади, 41 ха овощни градини..., не обработва 
нищо. При това не бива да се пренебрегват 
ностите с дребните и разхвърляни имоти. Но ли
псата на организираност е по-голяма трудност. Не 
може да се приеме здраво за готово и факта, че 
в общината не могат да успяват царевица и пше
ница, за които обществото се бори да не ги внася. 
Още повече ако се имат предвид научните пости
жения в тази област, от които, поради неангажира- 
нето на тази организация, са лишени и селскосто
панските производители.

Със застарели навицитруд-

ф ТРУДНО СЕ ПРЕОДОЛЯВАТ КУПО-ПРОДАЖНИТЕ, А БАВНО ПРОНИ 
КВАТ ДОХОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Създаването на основна изводители, и то главно на 
та организация на сдруже старите купо-продажни ос 
ния труд „Кооперант” при нови. 
земеделската кооперация 
„Сточар” в Димиттровград впи трудности: в 
всъщност трябваше да из на Димитровградска общи 
мени кооперирането с час на главно са останали хо 
шите селскостопански про ра с напреднала възраст, 
изводители и да го поста които трудно или почти ни 
ад на нови, доходни осно- как невъзлриемат новйте 
ви. Резултатите в тази на отношения в селското сто- ки. 
сока наистина са скром- панство. За тях е същес- 
ни: коопериращи отноше- твена да осигурят' минима 
пия са установени с малък лно производство, с кое 
брой селскостопански про то прекарват годината и

«якак си свързват двата 
края.

От друга страна, сел
скостопанските имоти на 
истина са твърде удребне- 
ни, така че не могат пло
щите да се обработват по 
съвременен начин, нито 
да се прилагат високодо 
ходни агротехнически мер-

Разбира се има и обекти 
селата

По всичко личи, че занапред не е достатъчно 
ако на партийните събрания или заключения се 
казва, че от компетентните за неизпълняването на 
задачите „ще се потърси отговорност", „занапред 
не може даа се толерира безотговорността" и под. 
ако тя наистина не се търси. Това наистина ше 
бъдат само лозугни, все докато агрономите в тази 

личните си доходи заработват чрез Следва обаче да се из
тъкне, че и в земеделска
та кооперация липсва 
инициативност, няма дос- 
тойчивост при създаване
то на новите отношения. 
И тук трудно се преодоля 
в!ат купо-продажните, а ба
вно се проникват доходни 
те отношения-

организация 
изкупуването на добитъка.

В. Б.

РИБАР ЦИНАШИ СЕЛА е ;

ПЛАНЪТ ПО ЕСЕННАТА СЕИТБА НЯМА ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН
сеитба в селото трябва да 
бъдат изорани и 
около 20 ха. Обаче, според 

темп на ак-

лен етап е работата на то
ка с низко напрежение и 
най-вероятно за 29 ноем
ври — Деня на Република 
та и в нашето село 
засветят електрически кру 
шки.
ма трудова победа на
— заяви Владимир Анас
тасов, 
вета на

бота. В селото са остава
ли предимно хора в нап- 

възраст. Но въп-

Село Рибарци е едно от- 
з села в Босиле- 
община. Намира 

7—8 километра юж- 
. Разпола

Изкупуването на селс
костопанските излишъци 
е само едната страна на 
кооперирането. Много по- 
важно е: производството 
на селскостопанска про
дукция, и разпределение
то на осъществения доход 
между участниците в то
ва производство. А в(се до 
като не се постигне мате
риална заинтересованост 
от коопериране, все дока
то селскостопанският про
изводител и земеделската 
кооперация равноправно 
не поемат риска и еднакво 
не са заинтересовани за 
повече и по-качеств!ена сел 
скостопанска продукция 
кооперирането ще бъде в 
заден план.

засети
по-малките

реднала 
реки това, макър и в иап 
реднала възраст, тененапу 

От годи-

градска 
се на
но от Босилеград

е от двете страни на 
Драговищица

досегашния 
цията както ни осведоми 
председателят на местната 
общност по

ще
скат селото си. 
на на година разрешават 

кому на л-
всички личи. 

няма да бъде
жено Това ще бъде голя- 

наси ас.река 
фалтният път 
тлъминския

че същата 
реализирана.

— Наред с разрешаване 
то иа комунално-битовите 
проблеми провеждаме и 
останалите обществено-по
литически дейности. В ход 
са подготовките за провеж 
дане заключителния 
на акцията „Нищо не бива 
да ни изненада”, която ще 
проедем

войниците граничари, 
щото ние тук винаги сме 
готови и предпазливи. Все 
ки наш селянин ведно е и 
граничар — каза накрая 
Анастасов. М. Я.

един след друг 
но-битови проблем и по 

създават жи

водещ към 
район. Въп- 

селото не е голя- 
има доста махали пръ 

наслонени

председател на Су 
местнтта общносттакъв начин 

вота си по-добър.
реки че
мо, в селото.

Освен акцията по елек
трификацията на 
която както каза Анаста
сов е номер едно,

общност, първична'

снати по леко 
те и слънчеви 
падинки и артинки. 
ният поминък на 
открай време, а и сега е 

животно-

— Преди една година с 
помощ на Общинската ску 

общ-

хълмища, 
Глав

селото.
пщина и широката 
ност успяхме да прокара- 

почти до всяка ма
хала. В тази акция дадох
ме доста доброволен труд, 
но накрая успяхме. Благо
дарение иа това, сега и 
акцията по електрифика 
ция на селото върви но- 
добре. Високото напреже 

е готово. В заключите

хората етапмест
ната
та партийна организация 

обществено-
ме пътземеделието и 

въдството. И тук, както по 
босилег-

съвместно си останалите За-чти във всички 
радски' села е ярко изра
зена миграцията иа мла
дите. Те напускат селото, 
отиват във вътрешност
та и там остават на вре
менна или постоянна ра-

оргапизацииполитически 
в селото са раздвижили.и 
акцията по есенната сеит
ба. Според акционпата про 
грама изготвена от стра
на «а Общинския щаб по

'•п
Ст. Н.

ние
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МОСТЛРСКИ СРЕЩИ
СВЕТОУСЕЩАНЕ

ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТАВ ПишиВИКТОРИНА В слова катоДИМИТРОВГРАД слънчевиТрадиционната викторина, която организи
рат „Дечйе новнне” от Горни Милановац и 
„Другарче” от Ниш по пбвод 29 ноември 
Деня на Републиката ще се проведе на 20 но- постовеември в Димитровград.

Във викторината, както и досега, ще уча- 
от осми клас на всички учи- Среоцата с един от най- 

градове на Хор
ствуват ученици
лища от българската народност по български 
сърбохърватски, история, докато по музикално 
образование могат да участвуват и ученици от

красните 
цеговина и изобщо на Ют 
ославия — Мостар винаги

Мостът на Иеретва

останалите класове. доставя особена радост и МостарциКрунич, Владо Пулич. 
Мъркич, Сафет

нишлииванпо-По български език, според приетите про 
зиции, са обхванати Елин Пелин— „Земя”, по
вест, „На оня свят”, „Градушка” и „На нива
та” от Пейо Яворов. От Христо Ботев 
прави разработка на стихотворението „На про
щаване”, „Хайдути” и „Маице си”. От народ 
ното творчество са обхванати: хумористични 
родни песни — ,*,Подмладен дядо”, „Невеста 
хвали мъжа си” и „Работна невяста”.

По сърбохърватски език: Янко Веселинович 
— „Истински легенди” („Бриле” и „Пннки видя 
Тито”), Джура Якшич с патриотичните си сти
хотворения и епични народни приказки.

По история — „1892—1982 — Титова епоха”.
По музикално образование и възпитание — 

свободен избор на народни песни и музикални 
изпълнения на народни инструменти.

В същия ден, както и досега, ще 
предфиналните пресейвания, като по всеки пре 
дмет се излъчат трима най-добри. Във финале- 
то, което ще започне в 17 часа в залата на 
Центъра за култура „25 май” ще бъдат излъче
ни победителите.

остаЦя незаличима следа. областтасътрудничат 
на музиката: неотдавна на 
Октомврийските музикал 
ни тъжества в Ниш 
участие и Симфоничнидт- 
оркестар от Мостар, а мо 
стове на сътрудничество 
изграждат и самодейни 
културно 
дружества.

След „официалната" ли
тературна вечер нишки
те поети и писатели посе

Миливое 
Сарич... Срещата е между 
стари познати, 
с годили, топла и задушев-

Този старинен град с мио 
гобройни минарета, с на 
кацилцто но стръмните 
брегове на Нерства къщи, 
със световноизвестния мо
ст, който като здрависващи 
се две ръце съединява дв 
ете части на града, иаисти

приятелище се взе
на. „Градина“Списанията 
и „Мост” „Мостар! невед- 
наж са публикували сти
хове, проза и неведнаж са 

любителните

иа-

художествени
на е неповторим по своя 
та красота. Но неповиори 
мостта му е в хората, кои 
то с широко разтворени 
сърца посрещат всички.

В Мостар климатът 
изменено 
орски, през Неретва нах
луват от юг топли ветрове 
и по много неща се дола 
вя дъхът на синния Адри 
атик. Дори и в този ноемв 
рийски ден чайките се ст 
ремглавят по течението на 
Неретвй, чиито зелени во
ди, лъхат свежест, а цел
ият град се къпе в сияеща 
светлина.

запознавали 
на поетичното слово с тв

постижения иарческите
на едните, и другите. Не
що повече и списанието 

е за литературу на българ- 
'■ ската народност „Мост" 

даде панорама на мостар- 
ските поети. С това и на

тиха най-голяма 
в Херцеговина 
където пред 
четоха свои стихове и про 
за. Белоблузите (работни 
ците тук носят бели, вмес 
то традиционните сини бл 
узи) почитатели на поети 
чното слово топло привет 
ствуваха всяко представя
не на нишките и мостарс 
ките писатели, които тук 
организираха 
представяне. Тяхното пре 
дставяне бе облагородено 
с музикални точки на тв-

винария
„Хепок",

работницисредиземном-
станат

шето списание се включни 
в сътрудничеството с Мое
тар.

На 2 ноември вечерта 
в амфитеатъра на Работ
ническия университет бя 
ха надошли любителите 
на поетичната реч, за да 
чуят представителите на 
град Ниш. Веднага трябва 
да се каже, че Мостар и 
мостарци са същински сл 
адовкусци на поетичното 
слово. Огромната тради
ция, големият брой на оне 
зи, които творят, е изос-

Ще бъдат присъдени първа, втора и трета 
награда, които съвместно са обезпечили редак
циите на ,Дечйе новине” и „Другарче”. съвместноМ. А.

V Посещението ни в Мост
ар е плод на вечедесетил- 
етно
ду Ниш и Мостар. А кор 
ените 
ество са

сътрудничество меж ърде популярния певчески 
състав „Дървени макови“ 
(,Алени макове").

В Мостар право на съще 
ствувание са си извоювшш 
своеобразни литературни 
срещи". Именно, всяка 
от многобройните кръч
ми, ресторанти и кафене 

Би било обаче погрешно та, малки 
да се схване, че слънчеви
те мостове на сътрудниче фичи" (най-извесното от 
ство между Мостар и тях е „Тин“, според име- 
Ниш градят само поетите то на известни# хърватски 

между и писателите. Между ху- поет Тин Уевич) ге ппев-
нни посещенгщ Тгттп^т ~ ДОЖ™ците също се РазШ1' Ръщат в „поетични подиу 
на ниптк^Г^ ® групата ва богато и плодотворно ми", на които един след 
ети ™пъЛа Владим° =ътРУДН1ГЧ.е.ство: **ДО*ни друг поетите говорят ейои 
ир Илич — Сеодао Поя ЦИТ6 °Т Мостар са редов~ стихове. За изумление на 
гпшоя Р™Р' Д5а" ни Участници на нишката неосведоменият
тпГ И% Миле 0с- Сичевашка колония, и об та внимателно елшиа и
дове. А Т6яИ ре ратно нишките художни онези стихове, котпо й
““ Кебо^Милсъ =иГпТч|^“ ‘II™

Ж К А1М
тойа сътруднич 

положили 
в} началото на века двама 
великани на югославската 
литература: Стеван Срем- 
ац и Алекса Шантич. Тях
ното

на

Грма за качеството 

на обучението
още

трило вкуса им и те зна
ят да почувствуват истин 
ския стих и да го възнагр 
адят с аплодисменти.сътрудничество еже 

годно все повече , .задълбо 
чават Сдружението на пи 
сателите от Ниш и Друж
еството на писателите от

кръчмички, на 
ричани тук популярно „ка

мия във Враня вече някол 
ко години успешно работи 
отдел за образование на 
учители, които ще прове- Мостар. 
ждат обучение в училищ 
ата на българската народ
ност в СФРЮ. На този от
дел обучението по матема 
тика се провежда на бъл
гарски език (преподавател 
е Вене Стоянов). Следова
телно, за качеството на 
обучението по математика

На опреснителния семи 
нар по български език, ко 
йто се проведе неотдавна 
в Босилеград, . присъству- 
ва и един 
Не като гост, нито пък ка 
то случаен посетител. ВЕ
НЕ СТОЯНОВ, професор 
по математика в Педагога 
ческата академия във 
Враня, изслуша изнесенш- 
те сказки със същата цел, 
както и учителите в дол 
ните класове и преподава 
телите по български от бо 
силеградските основни учи 
лища: да опресни и задъл 
бочи знанията си по май
чин език.

математик. Всяка година

публика

не е достатъчно само про 
фесионалното усъвършен- 
ствуване на професора, но 
и доброто му познаване на 
майчиния език.

Трябва да се изтъкне, че 
семинарът не беше задъл
жителен нито за професо
ра, нито за Педагогическа 
'Та академия. Затова при
съствието на Стоянов на 
опреснителния семинар по 
български език може да 
се счита

е и този път: зае-г Дно мостарци 
говорят свои стихове, а 
„неофициалната“ публика 
ги възнаграждава с 
дисменти.

Раздялата

и нишлии
БОСИЛЕГРАД

Филми през седмицата аллоМакар че на пръв поглед 
необикновено, 

Стоянов
изглежда 
присъствието на 
на семнара е в пълно съ-

с Мюстар 
краткотрайното 
е толкова сил 

но, че напускайки Мостар 
човек остава с впечатлен 
пето от раздяла с нещо бл 

. изко И свидно. И С мисъ
лта, че обезателно трябва 
да се завърне в този бял 
слънчев град, с прекрас
ни мостовЪ и още по-прек 
расни хора.

е
тъжна:
пребиваване16 НОЕМВРИ: „КИНГ-КОНГ Е 

иаъя1АЛ , японски цветен филм. Главните 
роли изпълняват Артур Реки, Исиро Конда Ро- 
доз Рисъл и Линда Мюлер.
ЛУПОСТТВА7”Р^ЪК' 18 НОЕМВРИ:
VI М - > френска комедия. Гл 
Мишел Сарил и Уго Тоняци,
'НИ комици.

гласие с основната цел на 
такива и подобни събра
ния: постоянно професио 
нално усьвършенствуване 
на просветните работници 
като една от основните 
предпоставки за качестве
но обучение. Защото на 
Педагогическата акаде-

единствено 
проява на висока грижа за 
качеството на обучението 
на бъдещите учители.

Пример за похвала и по 
дражание.

за
КАФЕЗ НА
авни роли: 

световно извест-

М. Я.К. Георгиев
Стефан Николов
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
ЗАСЕДАНИЕ

СТАБИЛИЗАЦИЯТА Е НЗПИТ 

И ЗА МЛАДЕЖТА
Нз дейността на Тнтовня фонд в СФРЮ
СР СЪРБИЯ:

ВСЕ ПОВЕЧЕ ЧЛЕНОВЕ
млад^ж^Босилегр^дска3 о5щ^°циалистичеС1<ата 
в рамките на подготовката,? г™ Пр0ведоха 
конгрес на ССМЮ а 3& Единадесетия

ок № ССМРеДСеДаТСЛ на Председателството на 
ко Станоев, , заГ^тТкоГвожГлоГ """

ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ ПЕ
РИОД на годината значи
телно е

♦ Според най-новите дан
ни, Титов'|Ият фонд на Сър
бия има около един ми 
лион и 370 хиляди члено
ве, сред които най-много 
бройни са работниците, 
учениците и студентите; 
Увеличава се и броят на 
членовете на Фонда от ре 
довете на селскостопан
ските производители. Във 

Фонда членуват 
13 000 общестцено-лолити- 
чески организации, орга 
низации на сдружеция 
ТРУД, местни общности и 
самоуправителни общнос
ти на интересите.

мовски, Коце Божилов, 
Ягода Милкова, Алексан- 
дар Йовчев и Зорица Сто 
янова. За председател на
Председателството е 
бран Винко Станоев, стро
ителен 
ниската

♦♦ укрепнала матери 
Титовияалната база на 

фонд за стипендиране на 
млади работници и 
ученици и студенти от ра 
ботнически 
мейства. Средствата, 
сени

♦♦♦ наиз♦
и селски се-техник при Об

На 5 ноември т.г. се съ 
отчетно-изборно 

на Общинската 
на Съюза

в нескупщина, а за 
секретар Коце Божилов, 
зает в геодетското управ 
ление. За 
МОК на ССМ

стоя във Фонда през то 
зи период, са увеличени с 
21 на сто в) сравнение със 
същия период на мина
лата година, — беше изтъ

за
седание 
конференция 
на социалистическата мла 
деж в Босилеград. Обсъ- 
„ едногодишната де
йност на младите, 
план и

надделегати в 
на Южно 

моравски регион са из
брани: Звонко Серафимов 
Винко Станоев, Райка ро 
жилова и Снежана Соти 
рова, а за делегат в Репуб 
лцканската конференция 
на ССМ в Сърбия Зорица 
Стоянова, делегат от Сек 
ретарията по вътрешни ра 
боти в Босилеград.

Младежите от Босилег 
радска община на предсто 
ящия младежки конгрес 
който ще се проведе през 
декември т.г. ще застъпва 
Владимир Стойнев, досега
шен секретар на ОК на 
ССМ в Босилеград понастс 
ящем студент на юриди
ческия факултет в Скоп 

М. я

дена бе кнато на състоялото се не
отдавна з аседание на 
Скупщината на Титовия 
фонд на СР Сърбия.

приети 
програма за рабд 

следващия пета през 
риод от четири години, из 
брано ново 
ството и делегати за Меж 
дуобщинската и Републи 
канска конференция "на 
ССМ, както и делегат за 
Десетия конгрес на ССМ.

В отчета, а също така и

СР МАКЕДОНИЯ:Председател-

Израз на класовата 

солидарност
в разискванията се изтък 
на, че младежите от Боси 
леградска община в досе 
гашния период са постит 
нали значителни резулта
ти в реализацията на зада 
чите, произтичащи от сред 
носрочната развойна про
грама, Закона на сдруж 
ния труд, развитието н 
самоуправителната и де 
легатска система, укре 
ване на всенародната от
брана, в
практика партийните 
гресни решения и з* 
те в осъществяването

Винко Станоев
ф В Титовия фонд на тази република членуват 2119 
колектива, а целокупният 
година е възлезнал на над 10 милиона динара.

ще бъдат отпуснати още 
250 стипендии.

Значителни успехи .Ти- 
товият фонд е осъществил 
в стипендирането на деца 
на наши работници, на
миращи се на временна ра 
бота в чужбина. Това е 
дългосрочна насока ■= на 
Фонда, в рамките иа която 
трябва да укрепват още 
повече връзките му с клу 
бовете и останалите облй 
ци на самоорганизиране 
на хората от тази репуб
лика, пребиваващи в чуж 
бина. През миналата го
дина са били отпуснати 
5, а тази година ще бъдат 
дадени още 6 стипендии 
на деца на наши работни 
цц в чужбина.

Изпълнявайки завета на 
другаря Тито, занапред от 
Титовия фонд ще се да- 

от ко Цат по няколко стипен
дии на изтъкнати култу 
рни, стопански и общест
вени работници в света, за 
свндетелствувани прияте
ли на Югославия.

членски внос в миналатачленове и то: Иван Соти
ров, Винко Станоев, Анто 
нета Йованчова, Райка 
Божилова, Миле Ненов 
Васко Петков, Иво Нау

В АКТИВНОСТТА на 
Титовия фонд на СР Ма
кедония, който тази годи
на отбеляза 10-годишнина 
от оснонаването си, се из
яви клаоовото определе
ние на трудовите хора и 
гражданите в република 
та да дават висок при
нос за осъществяването 
на класовата солидарност. 
По този начин непрекъсна 
то се изразява преданост 
та на населението към 
делото и личността на 
другаря Тито —каза Ми 
рослав Георгцевски, пред 
седател на Скупщината 
на Титовия фонд на Маке
дония, на неотдавна про 
веденото изборно заседа
ние на Скупщината.

йе.

провеждане

иконамическата 
зация. 
дите от Босилеградска 
щина са постигнали з:

Освен това.

ни резултати в идеипи-л^ 
литическо и марксическо 
образование, в развитие 
то и задълбочаването н 
придобивките и традици 
ите от Народоосвободите 
ната борба, и в доброво; 
ния младежки труд.

Разискванията на заседа 
се отличаваха с откре 

отговорно изнася- 
сла-

)
През учебната 1981/82 го 

дина стипендии от Тито
вия фонд са получавали 
1120 стипендианти, с 
ито 647 са студенти, 436 
ученици в средните про
филирани училцща и са 
мо 37 млади работници. 
В учебната 1982/83 година

ДИМИТРОВГРАД

Вторични суровини 
— за екскурзии

нието
вено и
не нанякои проявени 
бости и пропуски в досс 

работа. Преди 
критикува

на извес-

гашната 
всичко беше 
на пасивността 
тен брой младежи н 
войки, както и бездеиству 

някои първични

хартия, това е ценна суро 
вина ва преработка.

В акцията са овели уча 
учениците от първи

В организация на Акци 
опната конференция на 
ССМ в образавателно-въз 

организация
ОТ ОТЧЕТНОИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОК ИА ССМ В БАБУШНИЦА

де-
стие
и втори клас на възпита
телно-образователния Цси- 

Спечелените но този 
бъдат

питателната 
„ЙОСШ1 Броз — Тито и 
Общинския отбор на Чер- 

кръст, в Димитров-
ването на 
младежки организации. 

Говорейки за по-нататъш 
активност на млади-

Готовност м по-резултатна дейностТ'|,р.
начин средства ще 
дадени на учениците от 
грети и четвърти клас за 
организиране

вения
град се проведе акция по 
събиране на вторични су 

главно стара хар
В понеделник в Бабуш- 

ш-гца е проведено отчетно 
изборно заседание на Об
щинската конференция на 
Съюза иа социалистическа 
та младеж, на което са 
приети ОТЧЕТ за дейно
стта на младежката орга 
низания през последните 
две години (1980—1982) н 
ПРОГРАМА на задачите в 
предстоящия период. При 
емайгеи тези два най-важ 
ни документи, делегатите 
на ОК на ССМ изразиха го 
годност за по-широка и 

по-резултатна дейност в

сегашните сложни общес
твено-икономически усло
вия.

ната
тс от Босилеградска 
щина, Раде Пенев, досега- 
шен председател на Р Почистени са много • та-
седателството изтък , мазета и дВОршзе на
гя Ще бъде ппгяниза- предприятия. Само от кон
на първичните организ и н Свобода" са из-
ции и ио-голямо вкл несени около стотина чу
омасовяване и Укрепване ^ с зни отпадъци. За 
не на младите в обществ ^ на акциЯта говори
яо-г/олитическия живот в ' че са събрани
общината. Важно място в Р 'чсгяри х„ляди ки-
програмата-ще засмат-и„ограма стара хартия, ко

ято винаги я има в доста 
А в се-

об-
ровини, на екскур-

На: заседанието е избра 
но Председателство на ОК 
на ССМ от 11 членове. За 
председател на Председа
телството е избран РАДО
СЛАВ НИКОЛИЧ, маши
нен инженер в „Комуна
лни”, а за секретар МИОД 
РАГ ТАСИЧ, ученик в об- 
зователтпш център „Вук 
Караджпч”. Избрани са и

зии.
Учениците от Ш и IV 

участие в 
на новю- 

хотел в Звон-

клас нзеха 
почистването
построения 
ска баня. В акцията учас- 

102 ученици, атвуваха 
средствата са предназначе 
ни също за екскурзии. И 
тази акция организира 

конференцияАкциопната 
па младежта във възпита 
телно-образавателння цен

А. Т.

дачите, която ще 
набелязани на 
ншя младежки 

Накрая бе избрано 
во Председателство от

останалите органи и тела 
па ОК.

предстоя
конгрес. т-ьчни количества, 

гашния момент, когато се 
недостиг

К. Г.но- гьр.на) ] чунствува
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За целесъобразно 

ползуване на
БОСИЛЕГРАД:

горитеПостоянно 

укрепване на 

всенародната 

отбрана

7,5 хиляди кубически 
глав

ния,ценна е помощта па мла
дежките трудови бригади, 
относно на 
дежка трудова 
асина“.

Наличната горска маса,

На горското стопанство 
и Сурдулишка община се 
отделя необходимото вни
мание. Още преди десети 
на и повече години тук бс 
ясно разбрано, че горите

метра дърф, което 
но е негодно за промиш
лена употреба. Имайки пр 
едвид сегашните трудно
сти за отопление (липсата 
на пафта и електроенер
гия), дървото и този път 
се показа, като незамен
им източник за отопление. 
Сурдуличани главно са сн 
абдени за зимата и в то
ва отношение не ще имат 
особени затруднения- 

До коя степен на горско 
то дело се отделя необхо 

свидете 
и обстоятелство-

съюзната мла 
акция „Вл

I

- " IЧе наистина отбранително-защитната способ- ~ ^ ... . ~
ност на нашето общество е такава, чс СФРЮ мо- Щ V'• л'\

се противопостави успешно срещу всяка ~ ЩщаЙЬ -:. у'^:и*чА»‘
агресия и друго въоръжено покушание, оценено Щ 
на Дванадесетия конгрес на СЮК, потвърди и не- — Шлштп 
отдавна проведеното военно обучение с единиците 
на териториалната отбрана в Босилеградскд об
щина. Когато се казва това имаме предвид ма
совия отзив на числящите се към териториалната 
отбрана, въпреки че мнозина от тях бяха на вре
менна или постоянна работа във вътрешността на 
страната, дисциплината и отговорността, с която 
приемаха и изпълняваха поставените от страна на 
командирите задължения, както и проявеното мо
рално-политическо единбтво.

В рамките на това обучение, което се прове
де по плана на Общинския териториален щаб, уча
ствуващите се запознаха със съответно въоръжие, 
със средствата за биоложко-химическа защита, 
деконтаминация, с оказване на първа помощ на 
ранените и пр. А освен това и опресниха своите

__ военни знания, което ще им помогне в по-ната-
= тъшната боеготовост, представляваща силна опо

ра на отбрана и сигурността на страната ни.

След направения анализ и оценка на обуче
нието, началникът н а Общинския териториален 
щаб, Глигория Спасов между другото каза: „Из
хождайки от значението на този вид обучение, 
единиците на териториалната отбрана трябва още 
по-бързо да се приготовляват, технически да се 
оборудват и развиват в базата — в организациите 
на сдружения труд и месните общности, което ше 
допринесе за по-пълно осъществяване на обще
ствената функция на териториалната отбрана”.

Да посочим, че обучението посетиха и пред
седателя на ОС, Любен Рангелов и председателя 
на ОК на СКС Цоне Тодоров, и разговаряха с 
участвуващите в обучението.

■ '

Шя димото внимание 
лствува 
то, че ежегодно в разсад
ниците на Горскйта секц
ия се произведат 1,5 мил
иона иглолистни фидан
ки. Тяхното засаждане об 
Огатяаа и облагородява 
горския фонд в общината.

Косвеио с горскато сто 
панство е свързан и ловн
ия туризъм, за който в об 
щината има почти идеални 
условия. Благородната ди 
веч: сърни, елени и проч
ие, все повече привличат 
любителите на лова в те
зи краища. В тази насо
ка е набелязана и специа 
лна програма за развитие:

же да

| 1

Щ

представляват самовьзно 
бовяващ се потенциал, ко
йто с помощта на човека 
може да стане неизчерпа
ем извор за доходи.

За самата община нал- 
раво може да се каже, че 
е „горска“: под гори се 
намират 26 459ха, или 42 
на сто от общата площ. В 
обществения сектор има 
17 777 ха, или 67,18 на сто 
от общата площ на гори
те, което е твърде полож 
ителнои

В структурата на горите 
най-голямо място заемат 
буковите и ниските храс
тови гори. Оттук и необхо 
димостта да се подобри съ 
ставът на горите, чрез 
залесяване на изоставе
ни и необработЕ!аеми пло
щи, а също така и на дег 
радираните гори.

През последните три го 
дини в областта на залес
яването наистина са пос
тигнати внушителни резу 
лтати: ежегодно се зале
сяват-по 100 до 150 ха пло 
Щи и то с качествени игл 
олистни гори. Тук особена

според плана на Горската 
секция, също се ползува 
сравнително целесъобраз 
но. Към пет хиляди куби
чески метра дървесина се 
преработва в цеха на „Си 
мпо" от Враня. Касае се 
за облагородени детайли 

от дървообработващата 
промишленост.

Според плана за настоя 
щата година за отопление

предвижда се увеличение 
на дивеча и по изготвен 

Ст. Н.

■
м. я.

........
Дървото е все по-ценна промишлена суровина

СЪВРТИ НА ЛЕКАРЯ

ГРИПНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
тя актуа™ите проблеми на медицинска- на необходимата лична хигиена. Обикновено бо-
грипът! ВъзИ„ик|пГпо\тТТже0гТодноа^НеИсТентае е“™т^ГиГ^еГе^/ра^^ГрГчд^Толки3

шети на населението и е причина за временна суха дрезгава кашлица и™ н ’ Често са хапяк’ 
нетрудоспособност. теот!и болки ' чест0 са харак-

Вирусът на грипа се размножава в епитела чест обрив по усните и носаГ' Тов^с “ехуР' 
на дихателните пътища и по цялото им проте- трае обикновено от той ло пет Г* Състояние 
жение. Познати са досега вируси от типа А, Б, това температурата спи/» ™ ДНИ Кат0 след 
Ц, Д и освен тях А, и А*. Източник на зара^ не, в сл^ай че' „е Те появ™!, 03дравява- 
зата е болният човек. Той е заразителен по блюдават се три сЬооми ложнения. На
време на температурния период един ден преди ляването — лека вредно ”1 забо‘
започване на болестта и два дни след нормали- Независимо от това коя от Тоите *орма'
зиране на температурата. Особено опасни раз- боледувал човек, могат да геТп™ Р 6 пре‘ 
пространители на болестта са леко болните, ния от. рода на бронхити г,ие„П°ЯВяТ усл°*не- 
които са в постоянен контакт със здрави хора. бъбречни заболявани^ мени»,.™0™*' СъРдечни> 
Пренасянето на болестта става по въздушно- чески усложнения Я’ нги™. дори психи- 
капков .път. — чрез кашляне, кихане и говоре- Кя„ „п „„„„
не. Директният контакт е най-опасният, но се от товя ?ПВЯ™ДП,!13,?М себе„с?г и СЕОИТа близки 
счита, макар и по-рядко, че заразяването е въз- „„ РН° за6°ляване? Необходимо е пре-
можно и чрез замърсени предмети. Поради то- средствени Дконтя,ГтбЯГВкТ каквит0 и да е непо- 
ва, че вирусът е неустойчив този начин за пре- мя !!.™ к ° „ с 6олни от кашлица, хре-
насяне играе малка роля.' Не боледуват само де- ® През врем! на епидемии да се
чата до шест месеца, тъй като имат предаден „е™ Ш 0 На обШествени места, къ-
имунитет. дето има мн°го хора в едно помещение   ки-
ствтая развитие на грипна епидемия способ- грип'^шпГ простуда^дГ^не0 3 децата' които имат
твуват гъстотата на населението, незадоволите- ски заведения ^ггмлин 6 С6 изпраШат в Дет-

лното хигиенизиране „а жилищата, неспазване бва да3Тпа^им оГп^яв^е =Т^аТата^и

да бъдат винаги сухи и топли. Да се проветя- 
ва редовно жилището, да се укрепва организмът 
чрез спортуване, гимнастика, туризъм. Храната 
да бъде богата на витамини — особено Ц и Б. 
По възможност заболелият да се отдели в от
делни стая, да се' обслужва с маска и да има 
отделни прибори.

Към вирусните страдания на есенния и зи
мния период спада и сезонният грип. Той е " 
свързан с отслабване устойчивостта на лигави
ците на дихателните пътища под влияние на 
простудата. Това води до активизиране на ми
кробите, намиращи се тук, и от неболестотвор- 
ни те стават болестотворни. Сезонният грип за
почва постепенно с хрема, лек гърлобол, ка-ч 
шлица, като същевременно температурата е 
нормална или леко покачена. Общото състоя
ние на болния е слабо неразположение. Заболя
ването трае три-четири дни. Препоръчва се бол
ният да остане на легло, като приема топли 

чности, аспирин, и при по-тежки състояния 
Да се търси консултация с лекар.
ланиНегт^»бЯВа Да Се счита’ че виРУСните
нещо1 Неизбежно“ иИМяИЯ ПеРИ°Д “ 0ДВа Ли не 
да се избегнат ■■“ДЪЛЖително”. Те 
хигиенни навици.

стра-

могат
чрез правилен режим и добри

Д-Р С. А.
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Човекът и природата
ПАРАМЕТРИТЕ НА ФУТБОЛНИТЕ СЪСТЕЗА НИя ПЕСТЕНЕ НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ__ НАДДЕЛЯ
СПОРТНИЯТ ДУХ "V V :•—тчотгсгТХ»

Недостигът на енергия палите 10 до 20 на фурна- 
вече по-дълъг период се та. 
явява в почти всички отра 
сли на нашия труд и дей
ствуваме. Необходимо е да 
се измени немарлифто и 
разсипническо отношение 
към енергията. Това осо
бено важи за електроене 
ргията. Електрическата 

енергия е скъпоценна 
всестранно употребяема.
За нейното получаване из 
разходваме много първич
ни енергии (напр. в термо 
централите се ползува са ча има по-голяма набира- 
мо 30 до 35% енергията на ща сила, а с това се сък- 
въглищата).

Освен тоь<а се очаква в загряване и се 
бъдеще най-голям ръст загубата на топлина.

* Цялата топлинна енер

За икономично готвене 
е важно има ли готвар
ската печка вградени ав 
тематични и бързозагрява

и“™33" основният смисъл на спортните

зация забранява на въпро 
ония футболист да играе 
в период от шест месеца.

Обаче някои футболист 
ти на „Минералац" подгот 
вят разплата, жертви на 
която став1ат някои чле
нове на босилеградския 
футболен отбор. На пър
вия мач след инцидента 
тежко бива повреден Ва
сил Тасев На следващия 
мач няколко футболисти 
■на „Младост" с крайна 
предпазливост минават са
мо с леки повреди, въпре
ки че намеренията на съ
перниците им били безми 
лостни. На втория мач в| 
отбора на „Минералац” е 
играл и наказаният футбо
лист, който е бил главен 
актьор и предводител в 
гибелните стартове. Пред 
варително, ръководството 
на клуба от Вранска баня 
е обещало, че този футбЪ- 
лист няма да бъде взет в 
състава на отбора.

щи плочи с различна голе 
мина и качестЕ^но изолира 
на фурна, докато остана
лите детайли са по-мало. 

и важни- Кое е предимство 
то на бързозагравящите и 
автоматичните' плочи пред 
обикновените плочи?

* Бързозагряващата пло

съ-

В по-миналата, л неделя .
футоолистите на „Младо
ст" загубиха от „Минера
лац" с 5:2 
противника, 
поражение не

но сътрудничество. Зато
ва играенето на мача съ
щевременно беше доведе
но под 
ше дадопринесе да надде
лее спортният дух.

Как се стигна до „висо
ка температура" в отно
шенията между тези два 
отбора, които се състеза
ват в групата „А" на Ме 
ждуобщинската дивизия 
Враня?

На един от предишните 
мачове между тези дв1а от 
бора, състоял се в Босиле
град, един футболист на 
„Минералац" загубва нер 
вите си от жестовете на 
един заплянко сред боси- 
леградската публика. Взи 
ма камък и му „произна
ся" наказание. След тази 
неприятна сцена, повреде
ният зрител възбужда 
съдебно дело за обезщете
ние, а футболната органи-

на терена на 
Но . високото въпрос и трябва-

разтревожи 
босилеградските фу 

тболисти, а убедителната 
победа не е основната 
чина за задоволсть>ото на 
колегиите им от Вранска 
баня. Резултатът 
те не бяха основни

много
■ ращава времетраенето на 

намалявапри

на изразходване именно.
на електроенергията. Зато гия на плочата се ползува 
ва разумното ползуване на само ако повърхността на 
електроенергията е особе
но значително и неонбхо-

и точки
цели

на двамата съперници. В 
този мач трябваше да по
беди спортът, по-точно ос 
новният смисъл на спорт 
ните състезания: взаимно 
то запознаване, сближава
нето, друтаруването... За- 
щото отношенията между 
футболните отбори от 
Босилеград и Вранска ба
ня бяха стигнали в точка-

съда е еднаква с плочата 
и ако плътно ляга. .

димо. * Загубата се намалява
Участието в изразходва.- сщъо ако при готвенето съ 

нето на електрическа ене 
ргия в домакинствата не е 
малко и постоянно расте 
(В. Югославия домакин
ствата изразходват около 
30% от общо изразходерна 
та електроенергия. Уре
дите, които електричес
ката енергия превръщат в 
механична работа или то 
плина, поемат много зада 
чи в домакинствата и по

дат е покрит. Капаците, 
които плътно лягат спре- 

загубата на топли-чават
на, която настоява поради 
изпаряване на течностите.

Твърде икономична е 
употребата на съдове с по 
вишено налягане (иконом 
—тенжери). С тях може да 
се спести и до 60% елек
троенергия.

* Спестяването на енер 
гия и време загасят също 
и от свежестта на продук
тите.

* Спестява се значителна 
електроенергия ако фур
ната изключим на 5 до 10 
минути преди края на пе
ченето, понеже по тоя на
чин се ползува акумулира 
ната топлина.

* Правилно е ястията да 
се готвят с възможно 
по-малко вода. С такова го 
твене се намаляват загу
бите при загряването, а яс 
тията се готв|ят по-бързо и 
по пестеливо.

* При печене във фур
ната не бива твърде често 
да я отваряме, понеже по 
тоя начин се губи значи
телно количество електро
енергия.

Плочата се изключва на 
три до пет мшгути пред 
края на готвенето, за да се 
оползотвори нацълно аку- 
мулирната топлинна енер
гия.

В навечерието на после 
дната среща, която се иг
ра във Вранска баня, ръ
ководството и 
на ,Младост” се намериха 

неудобно положение: 
не можаха да съберат не
обходимите единадесет фу
тболисти- Защото мнозина 
зарегистрирани членове на 
отбора заявиха, че нямат 
„излишни" крака и здра
ве. Можеше лесно да се 

„Младост” да не 
на терена във 

Вранска баня, без оглед 
на тежките последици от 

постъпка. Обаче, оста 
вайки в|ерни на основна 
та мисия на спорта. Из
пълнителният отбор и по- 
голяма част от футболис 

решение да

та, от която е еднакво раз 
стоянието до спортния скан 
дал' и до здравото спорт треньорът

този начин улесняват и 
разхубавяват живота ни- 

Поради немарливост и 
незнание в домакинствата 
се изразходват доста кй- 
ловатчаса електроенергия 
напразно. Затова намалява 
не на електроенергия в 
домакинствата може да 
се постигне без особени 
капиталовложения.

вФУТБОЛ

Черната серия 

продължава случи 
се появи

„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „БРОДОРЕМОНТ" (КЛ 
АДОВО) 2:3 (0:2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ГОТ 
ВАРСКА ПЕЧКА

тази

Между домакинските 
уреди, които най-много из 
разходват електроенергия 
е електрическата готвар
ска печка. В съвременните 
домакинства храната най- 
често се подготвя именно 
на нея. Преценява се, че 
едно югославско домакин
ство средно изразходва 
около 1500 квч електроене 
ргия именно с готварската 
печка. От тях 80 до 90 из 
разходват плочите, а оста-

Димитровград, 7 ноември 1982 г. Спортният 
център „Парк". Времето слънчево, но студено 
Зрители около 100 души. Голмайстори: Милицо- 
евич в 12 м. и Илиевич в 44 и 70 м. за „Бро 
доремонт", а Димитър Каменов в 50 м. и Зла
тан Марков в 67 м. за „А. Балкански . Жълти 
картони Златан Марков от „А. Балкански и 
Слободан Киевич от „Бродоремонт . Съдия 

Часлав Динчич от Ниш.

титс взеха 
отидат на мача и още вед 
зеъж да положат усилия
за подобряване на отноше 

двата отбо-нията между 
ра. При това имаха и един 
силен мотив: ФК „Младо- 

има извънредни от- 
с всички остана

па
ст"срещата

А Балкански": Стоян Анджелкович 5 Ми- 
ленко Виданович 5, Драган Величков 5 Мило- 
ван Тодорович 5, Никола Найденов 6 Синиша 
Иванов 5 Златан Марков 6, Димитър Каменов 
“ша Тодоров 5 (Драган Дончев - ), Кръста 
Кръстев 5 и Новица Алексов 5.

ношения 
ли отбори в групата и се 
възползува от авторитета 
на отбор, известен по ви- 
соко опортменско поведе ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«ние.

Колко киловатчаса средногодишно 
изразходват отделни уреди

Банчани поеха подадена
та ръка и мачът се игра 
в извънредна спортна ат
мосфера, без нарочим 
рушения, остри стартове 
или вербални провокации 
Приятелското стискаме 

на ръцете след последния 
съдийски сигнал беше яр- 

доказателство, чс фут
болистите на двата отбора 
са рошили да развиват от 
ношенията си по принципи 
то на сдартсменството.

К. Георгиев

позволиха на гостите да 
две важни точки, 

неорганизирано 
проти

Сякаш никога ,не може 
черната се-

на-занесат 
Игра се
усложнено, докато 
воположно на домакините 
гостите играха просто и с 
бързи контраатаки

да прекъсне 
рия на игра и резултати 
на футболистите от „Асен 
Балкански". До края 
първенството (есенен 
сезон) има още два кръга 

фут-

— електрическа ютия НО 
1—5 — радиоапарат

— електрически часов
ник
.— Сушило за бельо 900 — ТВ (черно—бял)

котлонче — ТВ (цветен—транзисто- 
100 рен)

10
400на

гюлу — електрическо 
за кафе
— машина за пране

пости 450
— хладилник (150 лнт-Рсзултатът к аголове. нагаха

от 2:0 за гостите бе израв' 
нен на 2:2, но са съжале- 

повече не се постигна

а димитровградските
болисти 
дъното 
ко изтледи 
ствеио да се измени.

500700 ра)съдовесе намират на 
на табелката с мат; 

нещо по-същс
— хладилник (сандък 200

— машина за, бръснене 1 литра) 900
_ електрическа готвар- 1— прахосмукачка 40
ска печка 9- машина за пране (без
— бойлер 1500 загряване на водтта) 45И

ние
и тс победиха заслужено 
с 3:2.

На неделната среща съ- 
слабо и д. С. кщо играха доста
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ХУМОР—САТИРА—ЗАБАВА
ХУМОР ИЗ НАШИТЕ КРА 
ИЩАНА ЗЛОБОДНЕВНИ ТЕМИ

Да размислиАз пи ги пратих? още • • •
Илиев от селоСтанча

Назърица на времето 
ергенувал до 35 грдини. 
Стигнал до там, че почти 
не съществувале 
селото му, който да 
„карал" да се ожени.

Убеждавали то, убежда 
най-сетне той при 

Павлов- 
ст.бор на Църно- 

, „удумал” с една мла- 
мома от ЦърпоЩица да 

му бъде невяста. Роднини
те и приятелите, които му 
помагали при 
то", решили момата 
и ага да се заведе в къща 
та на младоженеца. Тръгна 
ли, но Станча ги спрял:

— Вие ще водите мома-

Дошъл асвал 

у Звонци
си/

Писал бях за мякни хора, 
(Исках ли да си видя бел ята?) 
които с оръжия >на злот^ора 
избиваха риби по реката.

Имах ли илюзии някакви? 
(„Критика, покаяние, наказание"!) 
При силата на връзки всякакви 
излезе голо пререкание.

човек в 
не го

Тия дни доби „СЪРДИТО писмо” од мойтога 
другара Станош из Звонци. Нальутил се бре. Каже 
— Манчо братми ти ни ептен зареза кико три 
„айссто прасе, ману се бре братми, иити Д°°Диш п° 
нашият край, нито писуйеш за нас, немате,«УД 
си са? Изгледа, писуйе другарат мои, за тебе ова 
мо нема „теме”, знайеш дека са у Звонци има све 
све йе у ред — и пут, и амбуланта, и школа, и 
телсвошн и хотел, и све. Що са не ДОЙДеш сине мощ 

можеш да напишеш, знам 
нас да, ни ,,глоджеш

вали, и 
станал. На един
ден, на
ок
да

„удумване-
А за злобата и псувнята 
(За опасност не ги 
„Аз ли ви пратих на реката?" 
Само това искам да ги питам.

вед
считам.) чин да видимо кво лоше 

я дека си ти научил 
несмейеш да дойдеш дека свете грешЬе смо

па са
си по-

Ако се бейо зарекъл да не идем, стего дисад- 
бабешПерат йедън балон със съгъш 

пооблеко поноваЬе дрейе (одека знам.
отелат у Баш у само ш°

та ей^низ тази артинка, а 
аз ще слеза низ другата... 
Да размисля още малко... 

Размислил, но не се раз

зите, напуни ми
Кирил Георгиев ният препек,

йоше лани писуйеше дека 
нейе проработил, а бай Станоя сигурно там че ме 
води, а може да не пущаю У старе дрейе • • •), сеД° 
у автобусат та право у Звонци. Иоще на улазат у 

разбра дека моят звонъчЬи приятел, си има 
— праве пут, нема шала, 

све стране, милина!

карял.
Записал: К. Георгиев

селото
право да ока по мене 
асвалираю га, машине на

И тека ко и друЬи пут, тека и туя вечер, я 
побогу си покойниАнекдоти от всекидневието и бай Станоя се начукамо ко 

Борко Игнятов и Благоя и целу вечер смо си ора- 
тили за напредлък и я се и на пияно зареко дека 
тия пут за Звонци че напишем най-убаво ш° Уме" 
йем, та да ману звончаше да ме мързе, ка отидем 
там да се не крийем ко дявол оди тъмнян, а сви

вие сте, в играта на слу
чая паднали на носа си. 
ф СНАМЕРИЛО СЕ

Малко момиче никак да 
заспи. Майка й 
сърдита като рис.

— Ако още един път ви 
юнеш „мамо", ще те на
бия!

няма грозни жени.
Една от присъствуващи- 

те жени, която не би мо- 
жала да се похвали 
красота, попита:

— Добре, кажете ми ис- 
крено и в очи: смятате ли 
ме за грозна? —

Ц ИНТЕРВАЛИ 
— Колко често 

болки? — пита лекаря.
— На всеки десет мину-

имате
да ме потупкую по рамо.

Би що би, айде да ви не разправлям свете 
бруНе що се десише туя ноч ...

Показа ми бай Станоя новият телевон, от 
който може само у Звонци да си подокуйе йедно- 

ми новуту амбуланту, която 
йош не работи: дека „историйската” вода из Бучи 
дел нейе стигла; показа ми и новуту школу, която 
арчи мазут за греял>е ...

А са братми, рече он синдрак кочопересто, 
него са не даваю асвалтат да мине доле, че чека 
РУЙе съ слогу. Истина толКе године га чекамо ама 
га и дочекамо. Пойдомо и нема кво да си кривим 
уста — работе сви. Браво, помисли си, това йе за 
у новине, море и за на телевизор чък. Тека сти- 
гомо там кудето преди двайестина године стойеше 
„покойното” возле. Има кво и да видим. Бъш на 
това место звончаше си изнаправили кочине, нуж-

с
притича

ти.
— И колко траят?
— По петнадесет мину

ти! — отвърна пациента. 
ф ОБИЧАИ ОТ ПО-РАНО 

Оплаква се жена на мъ
жа си:

От по-рано беше много 
мен. Обикно

га, другога: показа

— Госпожо, и вие 
както всички жени; 
лче паднало от небето, са 
мо с тази разлика, щото

След малко, 
се обади повторно:

— Другарко Перич, мо
ля за чашка вода.

сте
ангс

момичето

по-нежен към 
вено ме прихващаше през
кръста с ръка...

— Ах, беше това някога 
— въздъхна мъжът. Обаче 
мила, ръката ми оттогава 
не порасна ни милиметър! оез докАчение

ници, дървници, гараже, а путат стеснили та га 
на вървину направили. — Море що су га стеснили 
нело са не даваю асвалтат да мине доле, че чека 
по убаво време, да сташе, бруНе... Видо бай Ста
ноя турил руНе надзат, и изцървел отиде си пре- 
ко мое.

„ГРЕШКА”
ф СЛУЧАЙНО 

Виден човек разговаря в 
компания на изискани же

Нафталинът, за който писахме в мина- 
лия брой бил предназначен за „вадене” пред
седател на ССТН, а не председател на мла
дежта.

ни:
— Всички жени са .кра

сиви. На мнение съм, Е, па Манчо, писуй убаво та да те воле звон- 
чаше, вали ако можеш и ако яи съвес дозаолява!

члАЖ^огсс;
ОТНОШЕНИЕ 

За председатели на 
Сурдулица са избрани двама братя.

Сега Социалистическият съюз не може 
да се отнася към Съюза на младежта като 
„строг баща” към „несериозен син”.
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