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Със собствен! сипи ВРЕМЕ НА ГОЛЕМИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Измина една тежка :___ _ година, в която открито се сре

щнахме със сериозни икономически проблеми, 
ва и година на всеобщо организиране и мобилизиране 
на цялото общество в борбата за икономическа стаби
лизация и по-нататъшно развитие на социалистическото 
самоуправление- В тази насока голяма роля имаха 
конгресите на Съюза на комунистите, Съю3а на синдика 
тите и Съюза на социалистическата младеж. Спечелихме 
нови съзнания и опити, твърде важни за бъдещата ра
бота.
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• СЪЩЕСТВУВА ЕДИНСТВО И ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ РЕШИТЕЛНО ДА СЕ 
ПРИСТЪПИ КЪМ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУ 

ДНОСТИ И ПРОБЛЕМИ И ЕНЕРГИЧНО ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПРИЕТАТА ПОЛИТИ 
КА ПРИ НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН НА ОТГОВОРНОСТ

:И предстоящата година не ще бъде по-лека. Ще 
изисква повече творческа работа, усилия и лишения- 
Утвърдихме целите и пътищата как да осъществим те 
зи сложни задачи. Знаем кои са ни слабостите, разгъР 
нахме широка обществена акция да премахнем всич
ко онова, което пречи на крепкото икономическо раз
витие, спъва самоуправлението и обижда социалистиче
ския морал. Намираме опора в собствените сили и пре 
димствата за преодоляване на трудностите и създаване 
условия за по-стабилно и по-равномерно развитие.

Всички организирани си 
ли в нашето общество, 
всички трудещи се и гра 
ждани, всички наши наро 
ди и народности, се нами
рат пред голямата задача 
— успешно осъществяване 
на програмата на дългооро 
чна икономическа стаби
лизация-

ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА 
ПО-ДОБРЕ И ПОВЕЧЕ

вия, който нашите труде
щи се и граждани едино 
душно приеха и решител
но настояват той да се ре
ализира. Постоянно укреп 
ва решимостта програмата 
по икономическа стабили 
запия да се провежда не
отложно и без отстъпване.

Социалистическият съ
юз на трудовия народ на 
Югославия призовава ра 
ботниците, селскостопан
ските производители, мла
дежта, всички трудещи 
се и граждани да издър
жат в битката за стабили

!
:: Ясни ни са целите и за 

дачите. Облягаме се вър
ху собствени сили и акти 
вно отношение към тру

I:
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Стремим се към по-голямо остойностяване на 
производствения и творческия труд и към ускорено от-

Това ще даде 
младите със своя 
и дръзновение да 

дават принос за по-цялостно ползуване на големите 
възможности на модерното стопанство, което изградих 
ме с извънредно ускорено развитие. Желаем да заздра 
вим единния югославски пазар и дейгтвуване на иконо
мическите закономерности, да ускоряваме процесите 
на самоуправително сдружаване на стопанството в юго_ 
славски размери и нейното равноправно 
р международното разделение на труда. Реше/ги сме да 
развиваме по-продуктивно селско стопанство, да ускорим 
процеса на изграждане на социалистическите самоуправи 

обществено-икономически отношения на селото, сел 
по-голямо значение в

да на всекиго, Къдею 
да се намира той, разви
вайки

и:
2криване на продуктивни работни места, 

възможност нашите хора, особено 
труд, професионална подготовка

творчеството 
всички в това единно дви 
жение. Съществува един
ство и пълно съгласие ре

на

Навлизаме в години, ко
ито ще бъдат от съдбов
но значение за нашето по
нататъшно

шително да се мине към 
преодоляване на възникна
лите икономически трудно 
сти и проблеми и енергич

развитие, пре 
ди всичко — за укрепва-

включаване не «а социалистическотоI
I

телни
ското стопанство да получи още 
нашето целокупно развитие. Искаме резултатите на тру
да да определят положението на всеки оделен човек и 
трудов колектив, а трудът и работническата класа да осъ
ществяват решаващо влияние в обществото.

на нашите изисквания и цели 
и задравяването наГарантия за успех 

укрепването на равноправнието
и единството на нашите народи и народнос

Социбратството
ти единството на трудовите хора, организирани в 

алистическия съюз. кат° ФРонт на ВСИЧКи со1^ли'’?" чески сили, в който Оью?ът на комунистите има наи^ 
отговорна и водеща идеияо-нолитическа роля. реши 
мосг да отбраняваме свободата, 
собствения път на изграждане на социализма.

независимостта и

БлоковататШШШт
А ™ лпРтовна морално-политическа 

рш1гтпемежите за изменение на съществуващото състоя-на стремежите за чество между народите мир-
™%р^жданеР на споровете, за разоръжаване н всеобхва- 
тен траен мир.
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Iсила и носител
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Идеите Яа основоположниците на движението на 
необвързаните, които изразяват и Титовата мисъл и дело.

живо дело стремежи- 
и прогрес.

Да се произвежда повече и по-качествено
2
I зация- По този начин на

шето самоуправително об 
щество ще стане още по
мощно, а перспективите 
на неговото развитие по 
Титовия път ще станат 
още по-големи.

но да се провежда приета 
та политика при най-голя 
ма степен на отговорност.

от самоуправление и при пъл 
но участие на работници
те в управляването и ре
шаването, за приемствено 
признание и насърчаване 
на производевтото и твор
ческия тРУД, за по-силно, 
проникване на 
стопанство на световните 

| пазари, за пълно използу-
| ване на природните богат-
| ства и производствените
| средства/ с които разпола-
! гаме и за по-отговорно от-
I ношение към изисквания-
| та на икономиката и па-
1 зара.

висшите 
изключителна
на движението и за претворяване в

световен мир, свобода, равноправиете към Осъществяването на Ре
золюцията на Скупщината 
на СФРЮ за 1983 година 
трябва да представлява ка 
чествен прелом в нашето 
стопанисване и, поведение

се бориЮгославия и занапред последователно ще' е 
за целите на движението на необвързаване и пр То 
на Хартата на Организацията на обединените н Н .

е и залог за запазване на положението и роля™, 
то нашата страна яма в международната общнос .

кои- нашето
Избавихме се от изоста 

налостта и развиваме по 
хуманен 
и труд. Горди сме от ре
волюционния път, който 
изминахме със собствени 
сили и от резултатите, ка 
ито осъществихме начело 

(На Зогр.)

ва

Живеем в епоха, дГносх'ГвогчкГрав^

собствени 
ше създадем

на нашата

и нов принос към разви
тието на социалистическо
то самоуправление. Това 
е дълг, произтичащ от 
Заключенията на Дванаде-

начин на живот
изключителни усилия и 
равни, единни, сбратимени ще надделеем 
сти, както това правехме и в миналото. Със 
сили ще постигнем набелязаните цели и 
условия за по-добъР и по-хуманен общ живот.

На всички трудови хора, гражданите 
страна, Председателството на Социалистическа федвР " 
тивна република Югославия пожелава честита нов 
1983 година.

сетия конгрес на Съюза на 
Югосла-комунистите на



ПО СВЕТА
РЕВОЛЮЦИЯТАПОДГОТОВКИТЕ ЗА СЕДМАТА СРЕЩА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

ПРОДЪЛЖАВАСреща на сътрудничество
ствуването на Куба и

самостоя-ООП да запази 
телносг при приемането на 

и е подчертал,че 
подготовки- 

Пале

на Куба" и съ- , Вождът на Палестинска- 
гласио теорията за „при- та освободителна органи- 
родното сътрудничество" зация Ясер Арафат е зая- 
„бе напуоната”?" вил, че палестинците са

— Ние нито сме песи- конференция, проведена
1981 година в Делхи,миста, нито оптимисти — през 

ние сме реалисти. Необ- които са потвърдили „ши- 
вързаното движение не е рокото съгласие" за поли- 
монолитеи блок подчинен тическото решаване
на догми. Седмата среща кризите. Поставени са раз 
в Делхи ще бъде сре- лични въпроси — за роля- 
ща на сътрудничество, а та на Индия като 
не на конфронтация- Това кин, за проектодокумен ги 
ще бъде конструктивна, те („ще бъдат крада, ще 
креативна и имагннативна изразяват предимствата"), 
среща на страните, чиито 
главни цели са съвместни.

Това са основните мне-

решения 
продължават 
хе за заседание 
стинския национален с:и- 
вет (парламент), което тря 
бва да се състои на 14 
февруари в Алжир.

наоттеглянетоНа последния въпрос 
Синг е отговорил, че „не
обвързаното движение ни
кога не е напускало тал
вега си", че в него не мо
же да има „съдник". „Ние 
и сега оме на главния -гал 
вег, е казал той, добавяй
ки чс иа Първата, Бел
градската среща — на ко
ято са формулирани коре
нните принциипи — е уча 
ствувала и Куба.

успели след 
си от Бейрут Да реоргани 
зират своите сили и тце за- 

си дей

на

силят военните 
ствия-

Палестинската револю
ция за късо време е ус
пяла след оттеглянето на 
бойците от Бейрут да ре
организира своите сили и 
сега ще засили военните 
операции — е заявил во
ждът на Палестинската ос 
вободителна организация 
Ясер Арафат в интервю 
пред алжирската агенция 
АПС.

„Палестинските бойци — 
заявил Арафат — всеки
дневно изпълняват военни 
операции в тила на врага,

дома-

НАКРАТКОа и за това „дали когато 
Индия предприеме предсс- 
дателствуващата роля ще 
възвърне необвързаното 
движение към талвега му" 

„председател-

• НЕАПОЛ: Представи-
Ше-тел на американския 

сти флот е оповестил, че 
■на 4 т.м. вечерта в Месин 
ския провлак са се сблъс
кали броненосецът (с дви
гател на ядрена енергия) 
„Арканзас" и един италин- 
ски търговски кораб. Дви
гателната система на бро

ния на генералния секре
тар на седмата среща Нат 
вар Синг, инак секретар в (който с 
Индийското министерст
во на външните работи, ка 
зани на 4 т.м. на първата 
конференция с многоброй 
ните домашни и чужде
странни журналисти, коя
то е посветена на подго-

Мойсов в Париж
Съюзният секретар на 

товките за срещата през 1ВЪЯШНИте работи'Лазар 
март на най-високо равни Мойсов долътува на офи- 
ше на необвързаното дви
жение. Синг и повечето 
функционери на индийски
те външни работи не са 
отричали и съществуване
то на многобройните про
блеми („световната обста
новка е деликатна"), ог 
които не е лишено и не 
обвързаното движение, но 
са изразили чувството на 
реализъм: „Светът и необ
вързаното

най-актуалните междуна
родни въпроси, както и ра
звитието на двустранните 
отношения между двете 
страни.

е повредена.неносеца не
И в двата кораба повреде- 

което потвърждава, че на- ни лица не е имало. При- 
шата революция продъл- чините за слбъсквзнето не 
жава въпреки многоброй- са съобщени, 
ните трудности, с които се 
среща".

Арафат съветва ливанци 
те да бъдат твърде пред-

•циал-но посещение във 
Франция по покана на ми
нистъра на външните рабо 
ти Клод Шейсон. На лети 
одето „Орли" са го посре
щнали генералният секре 
тар Ке д'Орсей Гутман и 
шефът на протокола Ру
ган, както и югославският 
посланик в Париж Душан 
Поповски.

Очаква се, че през три
дневния си обмен на мне
ния да бъдат разгледани

• ПАРИЖ: Френското 
правителство на 4 т-м. еДЕЛЕГАЦИЯ НА СКУП 

ЩИНАТА НА СФРЮ ЩЕ 
ПОСЕТИ ЯПОНИЯ взело решение още повече 

да укрепи полицейските 
сили на Корсика и да из
върши изменения в упра
вата. Решението е отговор 
на насилията, които пред
приема и извършава сепа- 
ратистическия Национа
лен фронт за освобожде
ние на Корсика. През ми
налата година в Корсика 
е имало 800 атентати.

• КАЙРО: Въз 
съобщенията, че през по
следно врелте ,дювечето 
либийски делегации са 
пребивавали в Кайро" в 

и някои арабски страни все 
повече се говори, че Ли
бийската Джамахирия е 
заинтересована за норма
лизиране отношенията с 
Египет. Информациите 
още не са проверени, но 
фактат 
Кайро тези

пазливи в преговорите с 
Израел, който „наистина 
не желае мир нито да от
тегли своите части, но са
мо настоява да овековечи 
колонизацията на по-голя- 
ма част на ливанската те
ритория".

Попитан за йорданско- 
палестинските преговори, 
вождът на ООП е казал, 
че са разгледани различни 
въпроси, между които ус
тановяване на конфедера- 
тивни отношения между 
Йордан и Палестина 
предприемане на политиче 
ски акции въз основа на 
заключенията на арабския 
самит във Фес. Арафат е 
потвърдил, че през насто
ящата седмица отново ще 
се срещне с йорданския 
крал Хюсеин.

Арафат също така е по
твърдил решимостта на

По покана на Парламен 
та на Япония делегация 
,на Скупщината на СФРЮ 
ще трябва от 10 до 13 яну
ари на официално и прия
телско посещение в Япо
ния. Делегацията ще оглав 
ява председателят на Скуп 
щината на СФРЮ Раиф Ди 
здаревич.

ИНДИЙСКИ ЕМИСАР В 
ЮГОСЛАВИЯ

движение са 
изправени пред различни 
проблеми, но необвързани
те в Делхи ще продължат 
главния път — пътя на 
успехи"...

По пътя на успехите, кь 
дето ще има и проблеми 
„затова защото те съще
ствуват и в движението", 
най-значителна е взаимна
та солидарност и готов
ност на необвързаните да 
се изправят пред предим- 
ствените 
ства. Това са:

ИРАКСКО-ИРАНСКИ
СТЪЛКНОВЕНИЯ основа

Борбите не 

спират Индийският секретар за 
външни работи М. К. Ра- 
сготра на 5 януари от Ню 
Делхи отпътува за Югосла 
вия. Емисарят на индий
ския премиер Индира Ган 
ди в Белград ще размени 
мнения с югославски фу« 
кционери за предстоящия 
седми самит на необвър
заните.

• Военните операции 
продължиха през изтек
лите дни по различните се 
ктори на иракско-иранско
то бойно поле, при което 
по-големите борби се

се водиха край Мисана на 
югозападната част на
фронта, където според съ 
общението на Главното 
командуване на иракски
те въоръжени сили, са за
гинали 18 ирански войни
ка — съобщава агенцията 
ИНА.

Освен това, иранската 
артилерия тези дни е на 
паднала иракското край
гранично място Мандали 
и при това са канели из
вестни щети.

Според найнновите 
ски военни съобщения, ко 

предава

предизвикател-
мирът, си

гурността, развитието, рав 
лоправното икономическо 

особено

все

че официалният 
вести не опо- 

вергава потвърждава, че 
и Кайро е 
за нормализиране на отно
шенията с Триполи в рам
ките на общите Стремежи 
за подобрение отношения
та с арабския свят.

РИМ: Около 60 000 
италиански лекари и дру
ги медицински работници 
във вторник започнаха че- 
тридневна стачка търсей
ки повишаване на запла-

сътрудничесгво,
между
страни. Всички тези преди 
мства — е подчертал Синг 

най-пряко са зависими 
едни от други и затова 
призивът за сътрудничест
во и отношението към то
зи призив е съвместна от
говорност.

3 разговора Синг 
трудниците му са били из
ложени и на различни та
ка наречени .неудобни" въ 
проси. „Не 
воря за групи, но за съв
местните цели, за единст
вото по отношение на глав 
ните въпроси" — бе казал 
Синг, припомняйки, че 
Делхи ще дойдат 
вители на почти сто стра
ни „което е доказателство 
за успеха на необвързани
те”, но не скривайки 
съществуват 
проблеми и

развиващите
заинтересован

В КОНГРЕСА НА САЩ

Иск за спиране ва производ
ството на атомно оръжиеИ СЪ-

Псъголяма част на представителния дом 
приема новото предложение на резолюцията. 

'Председателят на Външно-политическия 
в представителния дом на американ

ския Конгрес Клемент Заболки направи пред
ложение на резолюцията, в която се иска САЩ 
и СССР да сключат договор за взаимно цялост
но спиране на производството на термоядрено 
оръжие, което би могло да се (контролира, след 
това за демонтиране на същото оръжие, което 
повишава въ&можността на първия удар и за 
договарянето да се уважават досега сключени
те договори за това разорително оръжие.

Това предложение на резолюцията полу
чи подкрепа от мнозинството на представител
ния дом на Конгреса. Подобна резолюция не бе 
приета през август миналата година, но едвам 
след гласуването, в което противниците са има
ли само два гласа повече — 204 към 202.

искам да го тите.
• БРЮКСЕЛ: Стопан

ските отношения между 
Япония и Европейската об 
щност бяха главна 
разговора на най-отговор- 
ни функционери на Евро
пейската общност и япон
ския министър на 
ните работи Шинтро Аба 
в Брюксел. Оценява 
не са премахнати труднос
тите в сътрудничеството. 
Като конкретен 
от разговорите се изтъква 
споразумението за необхо* 
димостта от 
диалог.

комитет
иран

ито агенция
във военните оле 

рации и артилерийски дву 
бои през 
на различните 
на южния и

в ИРНА, тема в
прецета

изминалите дни
сектори 

западен
че фронт. Ирак епретърпялза 

вътрешни губи и щети, докато иран 
за ската противовъздушна от 

брана е отблъснала 
делията на иракските 
молети от регионите в 
продължение на 
та с Ирак.

вьнш-

се, че
разлики,

които „вярваме че ще бъ
дат намалени".

Той е повторил „форму 
на Министерската

нала-
резултатса-

границалите по-нататъшен
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ВРЕМЕ НА 

ГОЛЕМИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН В НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Оива се по-стабнлно разшие
Делегатите на Южномо 

равската междуобщинска 
регионална общност обсъ- 
диха и приеха на 30 деке
мври

Износът би трябвало да 
нарасне с 10,8%, от който 
на конвертируемите паза
ри — се предвижда увели 
чение от 18,0%, като при 
това вносът ще трябва да 
нарасне с 5,8°'-

ва да бъдат получени 
129 085 тона зърно; цареви 
ца ще бъде засята на 
площ от 42 534 хектара, от 
която площ ще бъдат про
изведени 144 218 
ревица. В този смисъл е 
подчертана необходимост
та в 13-те общини в Юж- 
номоравскн регион да се 
стимулира производство
то и изкупуването на шие 
ницата от страна на орга
низациите за производст
во на зърнени изделия.

миналата година ос
новни развойни насоки в 
1983 тона ца-година. Изхождайки 
от общите цели .0.

и задачи, 
утвърдени с Обществения 
план, съгласно Решенията 
на Дванадесетия 
на СЮК и Деветия 
грес на СКС и

(От 1-ва стр.) ЗА ПО-ПЪЛНО ИЗПОЛ
ЗВАНЕ НА ПРОИЗВОД
СТВЕНИ МОЩНОСТИ

■ние. властта на работни
ческата класа и трудещи 
те се, равноправието при 
сплотеност, 
единство на нашите

с Тито и Съюза на комуни 
стите. В нашето 
но развитие нямахме 
татъчно в предвид, че дъл 
боката

конгрес
кон-динамич-

братство идос-
Една от главните задачи 

в настоящата година е да 
се подобри организацията 
на производството, така 
че съществуващите произ
водствени мощности да се 
използват по-пълно и по- 
рационално. Съглаоно сред 
носрочното стопанско раз
витие, нови капиталовло
жения ще се влагат в по
нататъшното развитие ;на 
черната и цветната мета
лургия, в преработката на 
кожи и на тютюнопро-извод 
ството, което е развито в 
южната част на региона. Из 
хождайки от мерките по 
стопанска стабилизация — 
в 1983 година се очаква 
физическият обем на про
изводството да нараоне с 
4%, или с 1,5% над сред
ното в СР Сърбия.

задачите 
по стопанска стабилиза
ция, в новата 1983 
в региона ще трябва да 
се положат максимални 
усилия
съживяване на 
та дейност при постоянно 
увеличение на

наро
ди и народности, независи 
мостта и отбранителната 
способност на

икономическа кри 
разтърсваща цял свят, 

не може и нас да ни 
мине. Не се

годиназа,
нашата

страна и нейната необвър
зана политика.

от-
В областта на селското 

стопанство отделно значе
ние се придава на по-на- 
татъшното сдружаване на 
селскостопанските произ
водители, като се създа 
ват земеделски коопера
ции и основни организа
ции на кооператори във 
всички селища, 
ориентационната 
на програма на 
стопанство от 1981 до 1985 
година. Също ще трябва 
голямо внимание да се из-

подготвихме 
навреме за да смекчим 
нейния натиск и удари. Не 
бяхме ни

за по-нататъшно
стопанска-

Нашите материални, 
и кадрови 

по-си

достатъчно ре 
в премахването 

слабости 
и непоследователност, по
зволявахме си да израз
ходваме повече отколко- 
та произвеждахме и стро
им повече, отколкото ни 
позволяват материалните 

Сега това

износа. В 
този омисъл отделно вни
мание ще се отдели на 
носа на

производствени 
предимства при още 
лно развитие

шителни 
на собствените из-и при по- 

пълно използуване на соб 
ственото знание,

конвертируемите
пазари.

Като се 
стигната. степен на

наука и 
технология, трябва да бъ 
дат изходни основи 
чки наши програми и раз
войни планове. Нека 
шите фабрики

тръгне от по- съглаоно
развой-

селското
разви- 

настоя- 
се предвиж-

за вси тие на региона в 
щата година 
Да да бъдат 
следните развойни показа 
тели.

Общественият продукт 
трябва да нарасне с 3,7%, 
от което 
сектор — 3,9%; доходът с 
3,6%, от което

в навъзможности, 
трябва ускорено да навак
сваме — с по-добра рабо 
• а, сдружаване, 
и с отговорно отношение
към

осъществении другите 
организации на сдружения 
труд се открие широк про. 
стор за младите, подготве 
ни кадри, готови да дадат 

принос

ползват всички съществу
ващи ресурси в полупла
нинските райони, в гранич 
ните и стопански най-изо- 
станалите общини в реги
она.

пестене

обществените сред- 
Това ще постигнем, 

произвеждаме по-доб

в обществениямаксимален.
стабилизацията.

къмства. 
ако
ре и повече, ако обработ
ваме всяка педя земя, ще 
изразходваме онова, 
то имаме и ако завладява
ме нови простори на све
товния пазар.

на общ е- 
— 3,7%; БОРБА ЗА ПОВЕЧЕ 

ЗЪРНО
Да направим 

можно
ствения сектор 
промишленото производ- 
ство трябва да расте с 
4%, селското стопанство с 
4,4%, от което в обще
ствения сектор — 5,6ю/о - 

Заетостта в Южноморав 
ски регион в 1983 година 
би трябвало да се увеличи 
с 3,6%, производителност
та на труда с 0,4%.

Значителни акции севсичко въз 
организирано да 

се преодоляват
предвиждат и в залесява
нето. Трябва да бъдат за
селени ким 2 000 хектара 
голини, като площ от 600 
хектара заселят организа
циите на сдружения труд, 
а 1 400 хектара ще бъдат 
залесени чрез младежки 
трудови акции.

кое- съществу- 
ващите трудности и слаба 
сти в снабдяването 
пзнството и населението.

Реализирайки в дело ак- 
ционната програма по есе- 
■на и пролетна сеитба през 
стопанската 1982/83 годи
на в Южноморавоки реги
он се предвижда да бъдат 
засети общо 40 889 хекта
ра пшеница като се очак-

на сто

Да бъдем непримирими 
към грешките, но никому 
Да не позволяваме да ома 
ловажава големите пости 
жения в нашето развитие.

Сега е 
задължения!

време на големи 
От всички 

нас се търси творческо от 
пошепне към труда и 
дачите, последователност, 
взаимна отговорност и со
лидарност! За 
и по-хубав живот 

с 'напрегнем

М. А.за-

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФАБРИКАТА ЗА ЦВЕТНИ КАТОДНИ ГЪРБИ В ЕИ НИЩДа правим така, както 
ни учеше Тито: да прео
доляваме трудностите 
общи сили, единно и спло 
тено. Нашата привърже-
ност към Титовото револ- пред голям трудов 
юционно дело трябва и 
сега да се потвърди. Та
зи всенародна акция тряб 
ва да се развива без зас
тои. Всички трябва да 
участвуваме в борбата за 
стабилизация и съвместно 
да поемаме задачите, пред 
които се намираме.

по-щастлив 
Утре да 

всички сили Първият домашен цветен 

екран — през април
днес. Всички се намираме 

изпит, 
морал, 

отговорно
социалистическия
дисциплината и 
стта!

Борбата за стабилизация 
е главна борба на нашето, 
време. Водим

9 ЦЕЛОКУПНАТА СЕГАШНА СТОЙНОСТ НА 
ФАБРИКАТА ВЪЗЛИЗА НА НАД ТРИ МИЛИАРДА 
ДИНАРА • ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ВСЕ ОЩЕ НЕ 
ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ОТ СКЛЮЧЕ
НОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ф ИЗГРАЖДАНЕТО ЗА
КЪСНЯВА ТРИ МЕСЕЦА

ло 600 милиона динара, та
ка че сегашната целокуп
на стойност на обекта ще 
възлезе на около 3,07 ми
лиарда динара.

Вносните 
за пробното производство 
са набавени и поставени, 
но финансовата конструк
ция за завършаването на 
останалите етапи в изгра
ждането на фабриката все 
още не е завършена. За 
планираните работи през 
настоящата година недо- 
стигат и динари и валути. 
Особени усилия ще бъдат 
необходими в обезпечава
нето на част от валутните 
средства, нужни за запла
щане на вносни съоръже
ния. За мито на внесени
те съоръжения само през 
настоящата година са за
платени 240 милиона ди
нара. По всичко личи, че 
обезпечаването на валути, 
които липсват за завърша
ването на фабриката, тър
си и някои изменения в за 
дълженията на подписва
ните от първото самоупра 
вително опоразумение.

я на всяко
място — във всеки дом и 
семейство,
щина и местна общност, 
във всяка фабрика 
всяка нива, във всяко 

Да разрешаваме проб-, училище, навсякъде къде- 
лемите конкретно и ефика то се живее и твори, 
сно, всеки «ека поеме своя

във всяка об- съоръжения
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА — 
И ОТГОВОРНОСТ и на Първите домашни цвет

ни катодни търби ще за
почнат да се произвеждат 
през април т.г. Тогава ще 
започне пробното произ
водство на цветни екрани 
във фабриката на нишка
та Електронна промишле
ност, която се изгражда от 
съвместни средства на най- 
големите югославски про
изводители на електрони
ка, банкови и търговски 
организации. След пробно
то производство във фаб
риката на цветните катод
ни търби на Електронна
та промишленост в Ниш 
ще се продължи с монти
рането на останалата част \ 
на съоръженията и изграж 
дането на съпътствуващи- 
те обекти ,така че трети
ят, предпоследен етап в 
реализирането на капита-

бъделовложенията ще 
завършен до края на го
дината, 
твърти етап, когато ще бъ 
дат създадени условия за 
производство на екрани на 
катодни търби с цялостни 
мощности, ще бъде завър 
шен през 1984 година. То-

Последният, че-

Водени от Съюза на ко
мунистите, сплотени в Са 
циалистическия съюз на 
трудовия народ на Югосла 
вия, в самоуправителна и 
трудова офанзива <с най- 
широки размери, ще пре
одолеем всички труднос
ти. От тях ще излезнем 
още по-единни, пооплоте- 
ни и по^ешителни и зана 
пред да строим и развива 
ме нашата социалистичес 
ка федеративна, самоупра 
вителна, независима и не 

Да укрепваме социали- обвързана родина — ТИ- 
стическото

дял от задълженията и да 
отговаря за тяхното изпъл 

а ония, които непение,
искат и не мотат да поне гава годишното производ

ство на домашните цветни 
екрани ще възлиза на 
хиляди търби.

сат бремето на отговор
ността, ония, които не са 
способни и нямат 
трябва да позовем да от
стъпят мгясто на нови 
ра, които ще съумеят и 
ще искат да водят и да 

тази тежка бор

350
сили

Досегашното закъснява 
не в изграждането на фа
бриката, настанало вслед
ствие преселване на рим
ските находища и нередов 
ното обезпечаване на сред 
•ствата е около три месе
ца. Стойността в превиша 
ването на капиталовложе
нията само през настояща 
та година възлиза на око-

хо-

спечелят 
ба за стабилизация и по
нататъшно развитие.

самоуправле- ТОВА ЮГОСЛАВИЯ.
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председателството
•^«“сйн .В ДИМИТРОВГРАДОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОТ СЕСИЯТА НА

През настоящата тоднна без 

нови капиталовложения
Средствата за масова 

информация осъществяват 

вбществената ся долястарае 
пътни направления 

Димитров*

която сепътища,от сдружаванеточениетона селскостопанските лро
дители, ООСТ „Коопе 

рант" ще бъде носител на 
тази програма, в която се 
подчертава необходимост 
та от по-здрави доходни 
отношения. Най-кратко 

селокостопан- 
очаква

• 3 приетата проекторе 
осъЩествява-

план изво 
1983 го-

за две
в общината:

— Моинци — Ьълко 
Сла-

золюция за 
не на
на общината през

особено предимство 
се дава на индустрията и 
на по-нататъшното разви- 

стопан-

те обществени акции, да 
част на политичесобществения град 

вия —
На последното заседа- 

ОК на ССТН в Сур
КЪМ

Изатовци — 
Димитровград бъдат 

ката система.ние на
дулица, състояло се 
края на миналата година, 
особено внимание бе пое 
ветено на актузлните заДа 

за масо

виня и
Долна Невля
цИ _ Тръиски Одоровци
— Суково. Тези пътни на 
правления са завършени 
само на територията на 
Пиротска община. Затова, 

Димов 
на ОК

дина Петачин-
насоче- 

за ма-
За идейната 

ност на средствата
информация и деес

пособността на комунис- 
по-че

селскототие на 
ство казано, от 

ската дейност се 
много. Разбира се, това те 

много усилия

сова
чи на средствата 
ва информация. Средства- 

общес-
тях трябваКЪМ тите в

сто да се разисква, 
посредствено да 
тактира с 
среда и на време и техч 
но да се анализира следе 

писането за отдел- 
области. При това от

говорната и сложна жур
налистическа работа тър
си идейно-политически по 

и марксистки 
журналисти.

На състоялата се
,на миналата година по-не- 

се кон
та, информиращи 
твеиостта за 
живот в Сурдулишка 
щина, преди всичко, в-к 
„Сурдулишке новости' и 
д-к „Братство", като част 

система

изисква и 
да се положат.

подчертакакто
председателствата 
на ССТН и Общинският син 

съвет се застъп-

края
съвместна сеоия на трите 
съвета на Общинската оку 

Димитровград,

целокупния
об обществената

Не по-малко се очаква 
по-нататъшното разщцкна в 

делегатите особено внима
ние посветиха на проекто
резолюцията за осъществя 
ване на обществения план 
на общината през настоя
щата, година. В този доку 
мент, една от основите в 
развитието на общината 
през годината е индустри
ята. Развитието й ще се

дикалени от
нето и

на единствената 
па информирането, успеш- 

обществе 
си роля- В редактор 

тези

ни

но осъществяват
пата
ската политика на

вестника и в статиите 
няма

дготовени 
оспособени 
ангажирани и морални со 
циалистически лица.

два
на журналистите 
идейни пропуски и откло

нения. Всъщност 
две информативни звена, 
както и останалите, кои
то информират обществе
ността с обществено-поли
тическите и стопански те- 
чения в Сурдулишка об-

обосновава върху увелича
ване на износа — предим
но на конвертируемия па
зар, пестенето на сурови
ни и енергия, заместване
то на вносните суровини и 

мате-

тези
В разискванията, _в ко 

ито взеха участие 
лав
Ристич, Никола Аврамов, 
Тома Митич и Сърболюб 
Микич бе изтъкнато, че 
е имало и пропуски в ра 
ботата. Касае се за неза- 
дълбоченост в работата, 
обобщаване въз основа 
на отделни примери, недо
статъчна аналитичност и 
ангажираност, наименува
нето на определени проя 
ви и носителите на пропус 
ките. Всички тези слабос 
ти занапред трябва да се 
анализират и премахват от 
страна на редколегиите и 
комунистите в тях. При 
това е необходимо и по- 
силно обществено влия
ние на редакторската па 
литика, което покрай ос 
таналото ще се състои и 
в по-цялостното и съответ
но ангажиране на програм 
ни те съвети.

Томис
Маркович, Драган

възпроизводствени, 
риали с домашни (където 
това е възможно), подобря 
ването на трудовата итех- 
ническо-техноложка 
циплина, както и върху по 
нататъшното 
ствуване на 
възнаграждаването 
ред резултатите на труда.

Изхождайки от тези фа

щина с работата и дей- 
непре-Димитровград ствуването си са 

къснато в 
на обществените 
да се преодоляват 
ностите.

дис- изпълняванетона теват в разрешаването 
зи трудности да се вклю
чат и обществено-полити
ческите организации в ре 
гиона, както и Междуоб- 
чцинската регионална оо- 
щност- Още повече ако се 
има предвид, че тези СОИ

витие на малкото стопан
ство. Това стопанство в 
общината предлага възмо 
жност за заемане на изве 
стно число незаети, с кое
то ще се намали и митра 
цията- Покрай другото то
ва ще се постигне и с 
дислоцирането на известни 
мощности извън Димитров 
град, в районните центро-

усилия
труд-

усъвършен-
системата за

спо-

Безспорни са резултати 
те, бе оценено в разисква 
нията, които тези средст
ва са постигнали и пости
гат в следенето на органи 
зираните, масови общест
вени акции. Техната зада 
ча е и занапред да се 
включват в организирани-

кти, чиято ооновна цел е 
осъществяването на иконо 
мическата стабилизация, 
запланувано е целокупни
ят доход в индустрията да 
се увеличи с 16 на 
доходът с 
ващите средства с 22, чие 
тият доход с 23,6, а сред
ствата за разширение на 
материалната основа на 
труда с 22 на сто. Подчер 
тава се, че главните носи 
тели на това увеличение, 
както и досега, ще бъдат 
ООСТ
ОСТ „Свобода" и ТО „Бра 
тство”. От 
се изтъкне, че нови капи
таловложения в индустрия 
та не са предвидени. Това 
значи, че заплануваното 
трябва да се реализира 
със съществуващите мощ
ности или само с евенту
ално модернизиране и раз
ширяване на същите.

вместо да насочават сред
ства за по-ускорено разви 
тие на икономически не

развитата Ди 
митровградска община те 
се отнасят обратно.

сто, 
21, изразход-

ве. достатъчно

ПО-РАЦИОНАЛНО 
ИЗРАЗХОДВАНЕ 
НА БЮДЖЕТА А. Т.

Делегатите с голям ин
терес обсъдиха и предло 
жения бюджет на община БОСИЛЕГРАД: ПРИЕТ ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ 
та. През настоящата годи 
на същият възлиза на 
52 113 000 динара. Същите 
ще бдат обезпечени чрез 
различни видове данъчни 
облагания, както и от до 
пълнителни средства. Но, 
както бе подчертано, пол
зуващите
трябва да проявят 
голяма рационалност в из 
разходването им.

В работата си вестници 
те „Сурдулишки 'новости” 
и „Братство"

„Димитровград”, Търси се целесъобразно 

яолзуване на средствата
се срещат и

значение е да

_ *и •От тези средства 46,5 на 
сто или 24 144 000 динара

Съгласно Резолюцията итези средства 
и по- I ■

1!ь_
мероприятията по иконо
мическата 
средствата за лични дохо 
ди на трудещите в органи

стабилизациячрез допълнителни средст 
ва ще обезпечи републи
ката, а останалите 27 843 
550 динара ще бъдат обез 
печени от различни об 
щински източници: от об
лагания върху личните до 

проблеми в инфра ходи на заетите (5 078 100 
структурата. Както подчер 
та председателят на ОК 
•на ССТН Младен Димов 
регионалните общности про 
явяват твърде безотговор
но отношение към приети 
те си задължения към Ди 
митровградска община. Ре

112
ПОТ» А

Едни от трудностите, ко 
ито съпътствуват по-уско- 
реното развитие на общи
ната са все още 'неразре
шените

те и организациите, конта 
се финансират от общин
ския бюджет през настоя
щата година 
ние на

В СЕЛСКОТО СТОПАН
СТВО СА НЕОБХОДИМИ 
ПО-СИЛНИ ДОХОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ по отноше- 

миналогодишните
динара, и същите са по-го 
леми от миналогодишните 
с 64 на сто,) от облагания 
върху линиите доходи на 
занятчиите (2 420 000 ди
нара и са увеличени с 10 
на сто), от данъчни обла
гания върху личните дохо

могат да се увеличат до 
10 на сто. Разбира се, то 
ва изисква тези служби и 
органи потребленията си 
да сведат в рамките на 
реалните потреби, в рам
ките на целесъобразно пол 
зуване на средствата. Да 
добавим и това, че от це
локупните бюджети сред
ства 513 500 динара са раз 
пределен и в общинския 
фонд за резерви.

Когато се касае за сел
ското стопанство трябва 
да се изтъкне, че същото 
ще се развива преди воич 
ко в рамките на ООСТ 
„Нишава” и „Кооперант”. 
В тази област 
но общият доход 
увеличи с 29, а средства
та за разширение на мате

Сурдулица

с обективни трудности, 
каквито са затвореността 
на източниците на инфор- 
мациигге, липсата на съот 
ветни кадри и неразреше
ния проблем на финанси
рането. Тези трудности, ка 
кто това бе заключено, 
трябва спешно и на време 
да се решават.

е запланува
ла се гионалната общност за про ди от селскостопанска де

йност (385 хиляди динара 
и също така са увеличени 
с 10 на сто), от отделни 
общински облагания вър 

един динар. Подобен е и ху оборот и различни ус- 
случаят с Регионалната са- 
моуправителна общност за

тивградна защита, която 
съществува вече 10 годи
ни в Димитровградска об
щина не е вложила нито

риалната основа с 36 на 
сто. Също така е заплану 
вана арондация на около 
1000 ха обработваеми 
щи. Имайки

пло 
предвид зна- лупи, както и от други да 

нъчни облагания- М. Я. с. м.
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От отчетно-изборнота заседание на 00 на СУБНОР 

в Босилеград
ДИМИТРОВГРАД

ЗАЕТИТЕ В ЧУЖБИНА 

ЖЕЛАЯТ ДА СЕ 

ВЪРНАТВИНАГИ ВСРЕД ПЪРВИТЕ
Както всяка година за 

Новогодишните 
ци, много наши хора вре
менно заети в чужбина, 
идват да прекарат празни 
ка със свои близки.

Общинският синдикален 
съвет и Председателство
то на Социалистическия 
съюз в Димитровград, ор
ганизираха на 30 декември 
традиционна среща с до
шлите за празника времен 
но заети работници в чуж 
бина.

От Димитровградска об 
щина в момента временно 
заети в чужбина са око
ло триста души. От 1974 
досега са се завърнали 94, 
от които 84 са намерили 
работа, а останалите де

сет не са се съгласили с 
предложеното им работно 
място.

От името на организато
рите на срещата, „Добре 
дошли" им пожела Саша 
Димитров, председател на 
Общинския 
съвет. Той говори за поло 
жението в страната и из
тъкна флек!сибилността на 
самоуправителната ни си
стема като основно сред
ство за преодоляване на 
трудностите. „Гаетрабайте- 
рите" изнесоха своите про 
блеми, с които се срещат 
в чужбина, и очакванията 
след като се завърнат в 
страната. Има и такива, 
които са отпуснати или на 
скоро ще бъдат отпуснати. 
За тях и за всички, които 
са на мнение да се вър
нат, бяха разгледани въз
можностите, които има ди 
м и тровгр адското стопан ст 
во за тяхното настанява
не на работа. Съществува 
възможност за сдружава
не на труд и средства с 
някои трудови организа
ции, като кожара „Брат
ство" или конфекция „Сво 
бода". За условията, при 
които могат да се внасят 
машини и уреди за тези 
цели, временна заетите в 
чужбина получиха конкре 
тни сведения от представи 
телите на митницата, кои
то също присъствуваха на 
разговорите.

твуване на 
стема и 
номичеоките 
осъществяването на 
ните цели на общината през 
1983 година, таченето на ре
волюционните традиции, бр 
•атството и единство и задру 
жността на нашите народи и 
народности.

Потвърждавайки на прак 
тика Титовата инициатива 
за колективна работа, реш 
аване и отговорност. Общи 
«ският отбор на СУБНОР в 
Босилеград за нов предсе
дател на Председателството 
с едногодишен мандат избра 
Радомир Миленкович. пона 
стоящем пенсионер от Рай- 
чиловци.

делегатската си- 
обществено - ико- 

отношения, на 
развой

празни-
ТИТОВА ИНИЦИАТИВА ЗА КОЛЕКТИВНА 

РАБОТА, РЕШАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ, БОЙ
ЦИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАД НА ПРАКТИКА 
ТВЪРЖДАВАТ. РАДОМИР МИЛЕНКОВИЧ ИЗ
БРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБНОР 
С МАНДАТ ОТ ЕДНА ГОДИНА.

ПО-

синдикален

На 28 декември миналата 
година в Босилеград се про
веде редовно годишно-отче 
тно - изборно заседание на 
Общинския отбор на СУБ- дина. Главен акцент се сла- 
НОР. В работата на заседан 
ието взеха участие и пред
ставители на обществено- 
политичеоките организации 
и Общинската скупщина в 
Босилеград. На него, бе обсъ 
дена едногодишната дей
ност на борческата органи
зация и приета акционна 
програма за работа през на 
стоящата година. В отчета за 
едногодишната работа, а и 
в твърде съдържателните и 
богати разисквания се изт 
ъкна, че бойците от Босиле- 
градска обтттина. организи 
рани в осем основни орга
низации, въпреки, че са в

инокия отбор на СУБНОР об 
съдиха и приеха акционна
програма за настоящата го

га върху по-нататъшното 
задълбочаване . и укрепване 
на всенародната отбрана, по 
нататъшното усъвършенс- М Я.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР Ш 
СУБНОР В СУРДУЛИЦА

Отговорна е ролята 

на бойцитенапреднала възраст и по- 
зечето от тях с нарушено здра 

вос ловно състояние, все
още развиват широка обще 
ствено - политическа дейно
ст. В делегациите на месни
те общности, в обществено 
политичеоките организации 
и останалите структури на 
обществено - политическия 
живот в общината, бойци

те с богатия си опит дават пъ 
лен принос в раздвижването 

почти

Сурдулица,
пред организацията на бой 
ците се намират круони 
проблеми, които изискват 
извънредни усилия. За цел 
та и занапред трябва да 
се тачат и задълбочават 
революционните традиции, 
а през 1983 година трябва 

председател на Общин- Да се ознаменуват всички 
ския отбор на СУБНОР в лобни места и местности

на страдания на нашите 
народи в първата светов
на война на територията 
на общината и града. Осо
бени усилия трябва да се 
положат за събиране на 
мемоари и материали за 
бъдещия Паметник музей 
с костница.

изтъкна, че
• Приет отчетът за едногодишна работа 
предстоящите задачи • Бойците давати за

значителен принос за провеждане мерките по 
стабилизация • За председател 

е избран Видосав Мило-
икономическа 
с едногодишен мандат
шевич

В разговорите беше из
тъкнат въпроса около при 
бавяйето на определени до 
кументи в някои служби 
и учреждения, за които ,се 
изразходва много време, а 
случва се и да не могат 
да се прибавят докато са 
тук. Нашето „делово" „ела 
те утре", е понякога поч
ти непреодолима пречка, с 
която временно заетите се 
срещат на’ всяка крачка и 
това им отнема много от 
малкото свободни дни, ког 
и,то имат.

За информирането в чу
жбина също доста се гово 
ри. Мнозина или почти 
всички слушат Радио Бел
град и четат югославски 
вестници. Общо взето те 
са правилно информира
ни, но не са доволни от 
образованието 
деца и често пъти 
е причина да се върнат в 
родината.

Единодушно е заключе
ние, че такива срещи и 
разговори са нужни и по
лезни за временно заети
те в чужбина. Те трябва 
да се организират не само 
срещу Нова година, но и 
по време на годишните по 
чивки, когато повечето от 
тях идват. Нужно е само 
навреме да бъдат осведо
мени кога се организират 
такива срещи и разгово-

А. Т.

В края на 
М.Г. В Сурдулица се със
тоя редовното годишно от 
четно-изборно събрание 
на Общинския отбор на 
СУБНОР, на което бе. ана 

едногодишната

декемвриразрешаването и «а 
всички въпроси. Осве-н т-ова, 
бойците <както се посочи на 
заседанието. открито, отго- 

решително се про-ворно и 
тиволоставят срещу всякък-

несамоуправите лни.ъв видантисоциалистически и от 
рицателни прояви, 
пряко влияят върху по-на 
татъшното .развитие на оош 

политическите и 
самоупра

лизирана 
работа на тази организа 
ция и определени предсто 
ящите задачи.

с което

В отчета и разисквания
та се изтъква, че органи
зацията на бойците (СУБ
НОР) дават 
принос за провеждане мер 

икономическата 
отбелязва

не на исторически дати, 
особени резултати пости
гат с младежката органи
зация в таченето и задъл 
бочаването на революцион 
ните традиции. Между по 
забележителните манифе

ествено
социалистическите
вителни отношения. В разискванията стана 

дума и за задачите на 
СУБНОР в инвалидно-бор
ческата защита, решаване
то на жизнените проблеми 
на участниците в 
задачите във всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита, сътрудничес 
твото с други борчески ор 
ганизации и т.>н.

значителене техният приНе по-малък 
нос и в 

, пването на 
всенародна
ствена

развитието и у-кре- 
концепцията по 
отбрана и обще 

И тази

ките по 
стабилизация, НОВ-а,

а
самозащита.

„Нищо негодина в акцията 
бива да ни изненада", боц- 

само, че бяха органи 
тях

Милоше- 
1927 го-

Видосав
ците не 
затори, но вич е роден на своите 

това
- мнозина от 
активно участие. В 

,а и в разискванията
'Сувойница.дина в 

Участник е в НОВ-а
взеха и 
отчета, 
се изтъкна.

За нов председател с ед
ногодишен мандат 
бран Видосав Милошевич, 
директор на Деловата еди 

лесковащката

стадии е участието им на 
традиционната среща на 
братството и единството 
край Власинско езеро, по 

чешма-па-

от 1943, а 
сюк (ЮКП) от 1948 
г. Отличен е с медал

е из-член наче членовете на 
всекибойдитеСъю'за на 

във 
лям принос 
борната

своята среда са дали го- 
по време на из- 

активност. като се за храброст, с медал 
за военни заслуги, ор 
ден на труда и Знач
ка на народната от
брана. Намира се на 

дирек-

ница на 
„Югобанка" в Сурдулица.строяването на 

метник в Клисура и.за пълно спазва- 
ооновните критерии и

на ка

застъпвали на
На отчетно-изборното съ 

брание на бойците, освен 
обществено - политически 
дейци в общината, присъс 

и носителите на 
спомен ица

Ясеновац, където е и озна 
40-годишнината

Вран-

не на 
правилно приложение 
дровата 
пълно

както и менуванаполитика, 
уважаване на Тито- 

инициатива за колект 
работа и

от създаването на 
ския партизански отряд 
„Сима Погачаревич" и дру

длъжността 
тор на Деловата еди 
ница на „Югобанка"

вата
ивно решаване,
отговорност.

твуваха 
„Партизанскаго. в Сурдулица. ри.41".Говорейки за бъдещите 

задачи Миодраг Пешич,
С. М.засе-

членовите на Общ
В продължение на 

данието
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>ои514о:
СТАБИЛИСТОПАНСТВО В ИКОНОМИЧЕСКАТАДИМИТРОВГРАДСКОТО

ЗАЦИЯ голямаСубективните сили 

неизползувана сила
постигнал много.могат да 

Напоследък 
гел-но е и текучеството на 
работната сила. Броят на 
заетите в стопанството на 
пример през деветте месс 
да на 1982 година е увели- 

3313 души срещу

поидването на мерките 
икономическа 
ция важно място се отделя 

субективните сили. Сто. 
папските
циците не могат 
да надделеят 
те трудности. Но субекти 
вните сили могат да пре 
махват субективните 
бости, които не са малко.

В производствените тру 
дови организации на ди
митровградското 
ство през последното три 
месечие 
(1982) година се провеж
даха интензивно допълни
телни мерки по икономи 
ческа стабилизация.

всекидневно отчи-

по-изрази-стабилиза-
стопан-

на
дейци и труже 

изцяло 
обективни

изтеклатана

чон на 
3208 души през съЩИя пе 
риод на предишната 
дина. Но в някои отрасли 
той намалява: в строител
ството с 14, в земеделието 
за 3,6, а в комуналната де
йност с 3 на сто.. Очевид- 

работа се избира и 
се търси работа в доходни 
те отрасли. Тук субектив 
ните сили също могат да

То- ХОРА, КОИТО НИ ОБСЛУЖВАТго-слава са:
тане на изпълнението на Сретеновото майстор

ство за телевизори
плановите задачи, макси
мално пестене и намалява 
не на производствените 
разходи, стимулиране на 
качеството и количество 
произвеждана продукция, 
уплътяване на работното 
време, работа и през събо 
тните дни, въвеждане на 
трети смени там, където 
има възможност, работа 
и 1На „канцеларисти" в 
производствения процес и 
редица още други меро
приятия.

С ангажиране ю на су
бективните сили значи 
телно може да се подобри 
производителността на тру 
да, по-добре да се орга
низира производственият 
процес, а производствени 
те мощности по-рациона 
лно. да се ползуват и ма
шините напълно натовар
ват. Пестенето на сурови
ни и енергия, прибиране
то на реколтата, значите 
лно може да се подобри 
с ангажирането на всички 
субективни сили. Неспаз
ването на пропорциите при 
разпределението на чис
тия доход е субективна 
слабост и е последица от 
закостенелото схващане, 
че може да харчим и оно 
ва, което не сме заработи
ли. Има още сектори в 
производството, където су
бективните сили наистина

но,

на препредавателя наС изграждането 
Козарица и по домовете на димитровградчани 
навлезе телевизорът. Вече едно .е безспорно: 
в Димитровград и околните селища почти не, 

без телевизор! А в някои има 
обикновен. Първите соб- 

си спохмнят за времето, когато и за

изиграят положителна ро 
ля: да се поведе борба за 
създаване на такива пор 
•ми на поведение, 
ще пресекат пътя на оне 
зи, които с малко труд ис 
кат да осъществяват висо 
ки доходи.

съществува дом 
и по два — цветен икоито
ственици
най-дребна поправка е трябвало да се ходи 
Пирот, или пък е трябвало да се чака майсто
рът да дойде от Пирот. -

Това време вече е минало, защото годй- 
работи сервиз за

в

Безспорно, тези начина
ния заедно с провеждане 
на основните 
ционни задачи ще дадат 
определени 

Приетите обаче от Пред
седателството на Общинс
ката конференция .на Со
циалистическия съюз и от 
Общинския синдикален съ
вет заключения в изпъл-

Струва ни се, че заклю 
чения имаме пределно яс
ни какво трябва да се ра 
боти, а какво не. Тази го 
дина (1983) трябва да бъде 
година на истинска стаби
лизация- Оттук и необхо
димостта заключенията и 
решенията час по-скоро 
да претворяваме в дела.

А. Т. — Ст. Н.

ни наред в Димитровград 
поправка на телевизори и радиоапарати. Сигур
но е, че сега не се чака толкова дълго поправ
ката да бъде извършена. Разбира се, ако не е 
повредата „по-тежка". И ако в сервиза работ
ят двама души или сама един.

Единият от тях — Сретен В ида нов ич, ра
боти непрекъснато в сервиза от 1974 година. 
Той е от Пирот, семейството му живее там и 
ежедневно пътува от Пирот до Димитровград 
и обратно. Верността му към Димитровград, 
както казва той, е може би в обстоятелството, 
че това му е първото постъпване на работа, а

стабилиза-

резултати.

Л Ускорено развитие на 

общината
Г СУРДУЛИЦА и зарад хората които тук знаят да ценят и 

уважават майстора.
Едно друго обстоятелство ни убеждава, 

че думите на Сретен са верни: месечните му 
принадлежности възлизат едва на 7000 динара.

В Димитровград за Сретен казват, че е 
■майстор „със златни ръце". „Хората малко пре
увеличават нещата. Може би 
„напипвам болното място" на

В края на миналия ме- новска и Върла река. Ин- 
сец в Сурдулица се със- сталираната мощност на 
тоя среща — разговор на тези водоцентрали според 
деловата група на Изпъл- плана ще бъде достатъчна 
нителния съвет на Скуп- за производството 
щ-ината на СР Сърбия, ко,- 5 644 880 киловатчаса елек 
ято оглавява Бранислав троенергия. Въз основа на 
Гардашевич, член на Из- проектосметната докумен- 
пълнителния съвет, със сто тация за целта са необхо- 
пански и общественололи- дими 40 милиона динара, 
тически дейци на община
та. Водени бяха разговори на сдружения тРУД „Биле- 
за развитието на община- продукт”, работеща в със- 
та от 1983 до 1985 година, тава на селскостопанско- 
особено за строителството 
на стопански и инфрастру- 
ктурни обекти, за да се 
спре миграцията на насе
лението.

Така например се пред
виждат капиталовложения 
от над 100 милиона дина
ра в реконструкцията на дина да построи още три 
пътната мрежа, след това . такива рибника, и то още 
153 милиона динара за еле 
ктрификацията и около

то ще служи като основа 
за мини-фермите в рамки
те на програмата „Мора
ва Н" за Южноморавски 
регион. За обезпечаването 
на храна на овцете се 
предвижда създаване на 
изкуствени ливади на плоац 
от около 500 декара.

„Зидар", която 
стопанисва^ в състава на 
скопско „Маврово", е за
планувала строителството 
на столарски цех, а отдел-

наистина бърза 
телевизора, но 

сигурно е, че има още добри майстори”, скро
мно изповядва Сретен, който е завршил сред
на електротехническо училище.

Сервизът за

на

поправка на телевизори и 
радиоапарати е поместен в някогашната 
ска баня. Помещението не отговаря на изис- 
.кванията и това се отразява върху бързината 
на обслужването.. При това недостигат и съот- 
т™'?6"0 и аб°РУДване за работа. Въпре
ки това благодарение на усърдието на Сретен 
и сравнително богатата обезпеченост Р 
вни части, поправките са 
та има доста.

се приеме още ° Ще Трябва да
не смогва вшаги всико ™' заГТ™ пРеТ6Н 
говорим, когато той отиде в нжоПп Да 
не докарват телевизора™ др“на Д ’
н°Г^тааЙ-ЧеСТ° С6Р— остав™

град-
ООСТ

Основната организация

с резер 
и качествени. И работърговската 

„Власиналродукт” в Сур
дулица, в долината на ре
ка Върла, в село Топли 
дол, строи рибници за 
пастърва за 120 тона годи 
шно. Тази ООСТ е запла
нувала до края на 1985 ре

организация ни трудови единици ще 
бъдат изградени в крайгра 
личната част, където ще се 
ползуват суровинните по
тенциали.

Подобно е положението 
и с други стопански орга
низации, заинтересовани 
да строят свои цехове в 
крайграничните части, т-е. 
там, където са източници
те на суровина.

Всички тези 
тези дни ще бъдат 
кретизирани и ще започ
не тяхната 
Очаква

не 
за да 

поправка, 
със заключе-

един в Топли дол, втория 
в йелашница и третия в 

милиона динара за Мачкатица. Общите капи- 
ПТТ-мрежата.

Власиноките

100 програми 
кон- Струва 

поведе малко 
ченото .дребно

и'т* ,Се' че е »Райно време да се 
повече грижа за така наре-

думи постоянно С™"аНСТВ°’’’ на което ^ се на 
'Дело да додажем тпП=П'РеДт1СТВ0- Трябва и на 
това би било обезпечаванеВнК°НКРеТНИя случай 
щения, кадри, съоръжени! I подхоДяЩи поме- 
..със златни ръце" са “я' 3ащот° майсторите 
вече да се уважават Р Д тРябва още по-

таловложения за четирите 
- водоцен- рибника ще възлезат на 

трали в Сурдулица до около 120 
края на 1985 година ще ра. 
построят пет малки водо
централи. Те ще се стро
ят на божишкия канал — 
в слива на Власинокото 
езеро, след това на Йела- 
шнищка, Масуришка, Рома

милиона дина- реализация, 
се редица облекче 

ния и улеснения от Репуб 
ликата и други фондове, 
особено на фонда за на 
сърчаване развитието 
недостатъчно

Овцефермата «а Власи- 
на моментално има около 
4000 овце. Тази година 
чарите на Власина 
рат да увеличат стадото 
си за още 2400 овце,

ов-
плани- на

развитите
С. Микичкое- краища. А, Т.
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вече от тази страна (на първо място) се появи 
ха „-критици", че „откачените" икономиче
ски пазарни механизми ще доведат Югосла
вия до реставрация на капитал-отношения. 
Всъщност, появи се страх в бюрокрацията, 
че- по-ефикасното стопанство и единният юго 
славски пазар ще открият нови процеси, в 
които няма да има място за привилегирова
ния бюрокра-тически слой в обществото-

сички повоенни годишни баланси на съв
купния труд и живот — без разлика бяха ли 
грижите ни големи или малки — не довеждаха 
под съмнение изграждането на новите отноше
ния и на новото общество у нас. Тази мярка 
на революционата ни вяра в себе, на решител
ността и Съзнателността в с#бе има свой истори 
чески кредо: крепкостта на югославското един
ство и съдружие никога 
м антични те

Силата на
собствените
корени

не са определяни 
от това

от ро 
или оновазаблуждения

то, но постоян2™аЪТ^ба ?аУ общества Догрее'; 
в които идеино ясно се разпознават рамките 
и перспективите .за свободно социалистическо ра 
•витие на всеки наш народ и народност.

осъществяването 
трябва да се тръгне от основната органи 

зация на сдружения труд, оспособявайки я за 
ролята на основна клетка в обществото. Доега 
с основната организация не е постигнато оно
ва, което се желаеше; да бъде носител и на 
материалното обществено развитие.

Причината за това трябва да се потърси, 
между другото, в отпорите на старата система, 
в админисративно-бюрократическото 
ване със стопанството, в разкъсването на 

икономически и световни стойНО 
Именно, в условията на 
законът на стойността, не 
своите критерии: цените 

бяха ,.зидани" в самата трудова орга- 
слуха на критериите 

И когато този балон дотрая, ^
връща всичко на мя- 

му. В това „изравняване" неминуемо се 
стига до икономическа стагнация, кризи и 
сътресения-

-на новите намеренияпотекло

Годината, която и-змин-а, бе още една про 
верка на този наш опит. и определение. В усло 
вията на голямия приливен талаз на световн-ата 
икономическа рецесия и н-а вътрешните икон-оми 
че ок и управля

трудности, от нас бяха търсени отговори 
на въпросите, които поставяхме сами на себе си, 
но и на онази част от международното работ 
ничеоко движение, която в нашата практика 
вижда потеклото на надеждата за собствено 
освобождение: можем ли, в борбата за икономи 
ческа стабилизация, да издържим още един 
зрелостен изпит пред обществото, което из 
гражда-ме?

вътрешните 
стни съотношения, 
администрирането, 
можа да -наложи 
просто 
низация, без долавяне 
на пазара.
нът за стойностт сега 
стото

зако

В изтеклата година успяхме (покрай злура- 
дите очаквания!.) да върнем на света пристйг 
налите дългове, при високата цена на пртоек 
ционизма, който често бе в игра около нашите 
кредити в чужбина- При всички 
решението си да върнем дълговете.

ние изпълнявахме и тогава, когато то 
заеми не бе въп

Заедно с тези противоречия се явяват и 
различни идейни наслойки — от бюрократиче- 
ските до клеро-фашистките -— и всички^ те 
имат една цел: да се демонтира Съюзът" на 
комунистите, да се смекчи 
роля в обществово, да се отчужди 
революционна практика, 
специално благоприятствувзт 
на дезинтегрирания труд и затвореността <на ре 
публикате и покрайнините затвореността на 
общините, регионите, пък -и на самите ооновни 

на продуктивност и 
успешност, бюР°кРаЦията 

„извлича" от трудностите" своите колек 
особено са блато-

трудности, 
без мора

ториум,
ва за някои от давателите на 
ро-с за делова честност но н-а дълготрайните 
инати и дългите пресмятвания, имаше у нас 
за последица намаления в текущото ппоизвод 

тво. Тази опасност ще продължи и в 1983 го
дина, в която стлтто така имаме големи суми 
на пристигнали чуждестранни 
по-,големи задължения

неговата водеща 
от своята

За такива нападения 
обстоятелствата

дългове и още 
към текущото произ 

С други думи, в настоящата година 
задълже-

организации (без разлика 
икономическа ви-

ВОДСТЕО.
пред нас се намират още по-големи 
ния и лишения.

наги
тиви”). Тези противоречия 
приятна почва тттото под -закрилата на репу
бликанската и покрайниноката .икономическа 
самостоятелност" да се развиват идеи и идео- 
ологии, противпоставени на работническо-кла 
совите интереси и самоуправлението като ин 
стюументи на осъществяване на тези интереси.

има все повече обвинения, според 
работниците не са способни да решават 

че самоупра

почне за да се 
икономическиткъде тогава да се 

обуздаят
и политически процеси и дългосрочно да

икономи
негативните

развитие без по-големисе обезпечи 
чески сътресения?

променят на 
но нито с онази скорост, с която 

възможно, ако нямаше различни Впрочем 
било да се касае за

на революционната

ните отновения не може да ое
бърза ръка, 

соб- това би било

-.е и 2
време («®а™ я=Д^ „алтите по-натгъшното рзвитие на социалистическото та ваСки соботвения „деен фронт, А на

навестиха.;, » самоуправление, а и в развитието на иконо- ш- идевн фрОИТ трябва да се потврърждзва в
мическите отношения. Касае се за оюР°краци слоуЖаването ,н.а труда и средствата, в ос-ьше- 

спечелните обществени ст;яВането на юГОславокия единен пазар .и отва 
янето и засилването на стопанското съ.труд- 
ииечетво на Югославия със свеа.

съпътствуващите които
практика за разширеното възпроизводство, /

влението е отговорно за трудностите.
Макар че -нещата стоят съвсем обратно, в 

която започна, това трябва и практи

И точно в това 
сега само срамежливо 

значите л-чо
различни

ни
спираха ра 

- : или 
доходи), ята,

■рп л ини привилегииствяване на работничеоко-класовите интереси.

по-малко
-чеправилности 

изплащане на личните 
правеха предишните 

1 ~ „гна пооъка до всички щото 
е яСНапришособят към -°н«Ре™иитаелно няма място, специално, 

на общественото

работници 
боата (погоади 
ненавременно 
отколкото 
Това

която поради
не е съюзник в бомбата за осъщ«

Изходът от 
трудности не води чрез укрепване

това своето по
об- сегашнитебюРокРатичеокото Действуваме 

забележителна, в икономиката: тя 
изграждането на екстензивни про- 
капацитети. подтиква.

Вредата от 
е особено 
насърчава

ведение да 
стоятелества. 
за безделието 
имушеств0' явленията 
обогатяване за чужда сметка.
° м самосъзнателно

на а-дминиоративните мерки в стопанството, но 
чрез у-крепване на самоуправлението и иконо
мическите закономерности. А т-ази идейна 

регионалното дитка трябва да се спечели, без оглед на цена

в които
отчуждаването

на мито и корупция, 
В та-зи поръ'к,а' 

търпение в 
стаби-

мишлени
затваряне, производство и пазар.
-крацията създава „своя власт", която от иаци 

не се отделя нито с една единствз- 
значително по-дъл на -крачка. Оттам в битката, /която предстои 

всичко искания, кои трябва да се разграничаваме и с тези явления, 
и които обективно в себе си скриват и по-широ

опасности . по всичко с анти- но н-а

та на идейната диференциация- Само в об- 
прогрее, в прякото потвържда 

интересите на работническо-класовия 
фронт, предвождан от Сюза‘накомУ'ш'1СТИте> ние 

последователни на Титовия път. А 
проста сентименталност,

щия обществен 
ване

изписана с едно политическа онализмаза икономичока и 
може да се видят и

борбата 
лизация, 
боките 
то тъРОят 
докрай — 
стите.

ще останем 
товапредиискания.

осъ-тттествяване
на политиката на Съюза

миналите конгреси.

не с въ-прос на
класовото съзнание, което нужно зачита 

историческите критерии на -нашето по-нататъш 
но съществувание и развитие.

пое ле до в-а те лно
на комуни ки обществени

революПионен характер.утвърдена на
А там е ясно .казано: доходът на работни

ците, властта на работниците! Обаче, обществе вижен

-нашето общество бе разд- 
принуда.

Защото, ттт°м в 
въпроса

Миленко Предраговичза икономическата
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2 Комунист
МИНА „ВЕЛИКИ КРИВЕЛ”НОВАТА МЕДНА

град, проектният завод на ,.Еи^Р™ 
инпест" — Сараево и Тузла, Итер 
проект — Белград, Проект Ниши 
инженерите и техниците от ьассй 
на Бор.
ПРИНОС КЪМ 
СТАБИЛИЗАЦИЯТА

През цялото време 
ста неизвестиости 
Най-важното във

Обезпечена 

суровинна имаше до-
и изкушения- 

всеки случай бе, 
закръгли финансиране-е ИЗГРАДЕНА СЪС СДРУЖЕНИ СРЕДСТВА В 

ЧУЖБИНА КУПЕНИ САМО СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ДОМАШ1 А- 
?! ПРОМИШЛЕНОСТ НЕ ПРОИЗВЕЖДА

как да се 
то без участие на чужди капита
ли, толкова повече, защото в на
чалната фаза на реализацията на 

се разчитало на чужде- 
Сдружаването

)
вършат изследвания, когато

стигне до тази грани-МИОДРАГ ДЖОРДЖЕВИЧ проекта
странни партньори, 
на средствата на заинтересовани
те производители и преработвате- 
ли на медта в подържането г 
наличната суравинна основа и обе 

нови

плотацията
главно поради две при-кз последните дни на 1982 годи- 

в редовно производство бе 
пуоната новата медна 
Минно-леярния басейн Бор във Бе 

Кривел. В настоящия 
на използуване на рудните находи
ща, годишно ше ое изкопват осем 
милиона тона руда, а това осигу
рява около 24 хиляди тона катод
на мед. При това, от Велики Кри
вел годишно ще се доставят и 
240 хиляди тона пирит, 54,5 хиля* 

около 500 кило-

ца и това 
чини: досега утвърдените резерви 
икономически са годни за ексллоамина към натация, а бъдещите изследвания 
(под 500 метра дълбочина) ще бъ
дат значително по-богати, когато 
миньорите слезнат близо до преде 

досега изследваните резер-

етал количества 
метал" се показа

зпсчаването на 
на „червения 
като прав път и пълен принос на 

стабилизация

лики СДРУЖЕНИТЕ СТРОИТЕЛИ НА 
ОБЕКТА

ла на викономическата 
страната, макар че това сдружа
ване биваше частично и на кре
дитен принцип. Вече в 1983 годи
на на преработвателните капаци
тети в страната ще бъдат доставе 
ни 24 хиляди тона нова мед, кое
то с досегашните количества от 
Басейна Бор трябва да възлиза на 
около 120 хиляди тона. За произ
водствените капацитети на прера- 
ботвателите това е значително ко
личество, макар че потребите са 
много поголеми — около 200 хи-

За Велики Кривел в чужбина 
са купени само онези съоръже
ния, които не се произвеждат в 

Най-големи доставчици 
съоръжения и мон- 

на този обект са: „Раде

ви. околоВелики Кривел струва
милиарда динара. Средства

та са обезпечени чрез сдружава
не на тринадесет основни органи
зации на сдружения труд в „до- 
ходноона верига на медта". Права
та и задълженията на сдружилите 
средствата са утвърдени със са- 
моуправително споразумение. За 
провеждането на това споразуме
ние се грижи Съветът на сдружи
лите средствата, относно на осно
вателите.

седем
страната, 
на домашни 
тажници ..
Кончар" в Загреб. Фабриката за 
оборудване и части в Бор, „Минел 
— Белград, „Металец” — Прилеп, 
„Бнергоинвест" — Сараево и Ту
зла, „Литострой" — Любляна, 
„Първа искра" — Барич, Минно- 
строителното предприятие — Кня- 
жевац, МИН и „Ястребац" — 
Ниш, „Иво Лола Рибар" — Бел
град, „Арсение Спасич" — Зайе- 
чар, «14 октомври" — Крушевац, 
УМЕЛ — Тузла, „Радое Дакич" — 
Титоград, „Жупа" — Крушевац, 
„Михайло Пупин" — Белград и

ди тона магнетит,
злато, към 1700 килограма 

как-грама
сребро, 9 килограма платина,

молибден, никъл и т-н. Основто и
ното производство, въз основа на 
Утвърдените резерви и съдържа
нието на медта в рудата, е запла
нувано за предстоящите 20 годи
ни.
ЦЕНАТА НА МИНАТА ляли тона.

Реализацията на първия етап в 
изграждането на Медната мина 
Велики Кривел е и ценен опит: 
втроият етап, трябва да се очак
ва, ще бъде реализиран на доход- 
носни принципи 
ние. Защото, това и този път се 
потвърди 
силни. За осъществяването на Ти- 
товото послание до миньорите, от 
далечната и историческа 1948 го
дина „на страната да дават кол- 
кото е възможно повече и колко- 
то може по-качествена мед" и на 
повелението на сегашната иконо
мическа обстановка в света — то
ва е правият път.

Интересование за изграждане
то на мината Велики Кривел по
казаха и преработвателите на мед 

Деловата общност на Ба
сейн Бор. Фабриката за цветни 
метали в Севойно, фабриката за 
проводници в Светозарево и „Нов 
кабел" в Нови сад дадоха кредит 
един милиард и шестдесет и шест 
милиона динара. Скупщината на 
СР Сърбия, съгласно средносроч- 
ната програма по развитие на су
ровинната база, обезпечи кредити 
за съвместното изграждане на Ве
лики Кривел и за отплащане на 
ануитетите на чуждестранните кре 
дитори.

Обаче, Велики Кривел разпо
лага. с резерви, които са значител- 

Тук ще може годи- 
която

извънно по-големи. 
шно да се копае руда, от 
ще се получават 72 хиляди тона 
електролитна мед, а векът на ми
ната с такова производство се 
оценява на 30 години. Но, това не 
е всичко. Във Велики Кривел, въз 
основа на свободна преценка, ще 
има работа и за миньори от след
ващите поколения. Това потвърж 
дават и сведенията, до който до
шли геолозите, пробивайки баири
те около Кривел до само 500 ме
тра дълбочина. По-нататък ще се

без изключе-други.
Всички проекти за Велики Кри

вел са изработени в домашните 
проектни заводи. Това бе „гене
рална репетиция" на сдружените 
проектанти пред съвместното им 
излизане в света. Трябва да ги по 
сочим: Рударският институт в 
Белград, Проектният завод на 
„Рад” в Белград. Институтът за 
мед в Бор, Машинопроект в Бел-

сдружените са по-

Р троителната организация „Стиг" 
^ в Пожаревац тези дни оволни- 
ла осемдесет работници. Преди 
това в същия град колективът 
„15 октомври" оволнил девет ду
ши. Тръстенишка „Първа петолет
ка" също оволнила двадесет и 
трима заети. В „Магнохром" — 
ООСТ. „Огнеупорно строителство", 
приложили по-меки санкции към 
осемнадестмина работници.

Така острите мерки били един 
ственото решение — обясняват в 
тези колективи, тъй като касае 
се за работници, които отдавна 
нарушили законопредлисанията. 
Някои от тях, на пример, не би
ли на работа по няколко дни, ня
кои поради недисциплина, пиянст
во и т.н. вече дълго време обреме 
няват колектива си, така че овол 
пенията и останалите за нашите 
обстоятелства необичайни наказа
ния в тези организации са оправ 
дано гласувани. Ако се към това 
добави, че в обществото постоян
но се говори, „че трябва да водим 
решителна борба против безделие 
то и безделниците", тогава няма 
причини за каквото и да е несъ
гласие с тези наказателни мерки.

Но, тук трябва да се има 
предвид, че сегашната „разплата" 
с безделието е свързана 
телно със стопанските организа
ции. И — което е също интерес- 

оволнени са само произ
водствени работници. Следовател
но, ако се знае, че първите опи
ти на противопоставяне на недис- 
циплината са сведени (1) изключи 
телно на стопанските 
ции,. крито живеят от пазара и

БЕЗДЕЛНИЦИТЕ Това означава, че в нашите адми
нистративни и въобще бюджетни 
учреждения са заети обезателно 
старателни и работливи работни
ци!

Следователно, когато се сравни 
необикновено 
към безделниците в споменатите 
трудови колективи с конформист
кото поведение на останалите, осо 
бено в административните учреж 
дения, изпада че се касае за не
достатъчно обмислена инициатива, 
която за съжаление е само добра 
индикация за състоянието, в кое
то се намираме, а в никой случай 
универсален цяр против безделие
то. Когато 
дени да доказват с оволнителни ак 
тове, че няма да търпят грубо 
нарушаване на трудовата 
плина и когато 
ки единственият начин да се пре
пречи пътя на безделието —- тога
ва е ясно, че нещата са извърна
ти до абсурд. Вместо да набляга
ме върху решенията, 
поощряват всеки зает колкото е 
възможио повече и по-качествено 
да работи, принудени сме бездел
ниците да оволяняваме от работа. 
11 това по време когато прокла
мираме принципа, че само със 
собствена работа и собствени си
ли може да излезнем от кризата-

Да бъде състоянието още по- 
лошо, както каза работникът от 
„първа петолетка", само работни 
Ците покрай машините виждаме 
когато не работят, така че само 
и тях наказваме.

Уволнения и доказателства
„Първа петолетка”, „Стиг”, „Магнохром”, „15 октомври" тази 

есен на безделниците връчили решения за
острата постъпка

оволнение. Дали е в 
това абсурда на нашата икономика: срещу безделието се борим 
чрез оволняване от работа по времето когато 
ципа, че само с повече работа и собствени сили 
от сегашните трудности
(2) на работещите покрай маши
ните — остава въпросът защо не 
постъ-пват така и останалите.

Ако предпоставим, че заетите 
в материалното производство са 
били такива безделници, та в се
гашните условия единственият из 
ход е в оволняването, тогава на 
самоуправителните органи в тези 
колективи не е предостанало ни- 
що друго. Това може да се раз
бере като доказателство, 
шето общество — инак обезхраб- 
рено от голямото безделие, небре 
жието и разсштничеството — има 
кураж и за по-инакви

прокламираме прин- 
може да излезнем

в нашите административни учреж
дения, в самоуправителните общно 
сти на интересите, 
пък и в така иар. общи служби 
в производствените 
има

управлението,

организации 
много безделие. Досега, оба

че, в този „етап" на „разплата" 
никой в тях не г 
подобни решения.

колективите са прину-

се е и опитал с дисци-
това е практичес-

Един работник в „Тръстенишка 
петолетка това обсяснява така: 
„Когато машината 
14еха знаят кой не работи този 
ден. Ако се това повтори още ня
кой път, ясно е — касае се за 
лош работник. В

че в на
стои, всички в

които ще
постъпки: 

заради това наказанията са при
нос към съвкупните усилия, щото 
в условията

администрацията 
това е другояче — човек дойде на 
работа и неговото безделие 
вижда."

Така,

на икономическата 
криза да покажем, че единствено 
с труда може да преодолеем труд 
ностите.

Обаче, когато тези начинанията 
се оравнят със състоянието 
жество други колективи, в които 
никой и не помисля когото и да 
е да отпусне или посочи 
безделие, трябва

не се
изключи

поне отчасти, се обясня 
ва и сегашната преобладаваща 
мосфера в болшинството 
стративни

ат-но админи- 
учреждения- Същите с 

години са много големи, неефи
касни и бавни, обаче когато в 
един случай би се стигнало до 
опит за коренна разплата с без
делниците в канцелариите — ще 
изпадне, че сред тях няма такива.

в мно

поради 
да си признаем, 

че има причини за двоумение. 
Така например,

организа-
известно е, че

Б. Раднвойша
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НАРГ»ттиитг-° ХАРАКТЕРИЗИРА МЕЖДУ НАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

В НАВЕЧЕРИЕТО НА СЕДМАТА СРЕЩА 
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ нататъшното развитие на международните от 

ношения като цяло. С цел в това 
да успеят, наистина 

считам че трябва да направим 
необвързанитеПред трудни 

задачи
всичко за да спречим при 
страни да настават разединения и раздори на 
идеологически и други основи, които са чуж 
ди на политиката на необвързването. 
движението това може да бъде твърде опа
сно. Всички ние

За

в движението имаме голяма 
отговорност пред всички народи в света и 
пред историята и занапред да укрепваме по
литиката на необвързването и да запазим 
единството на движението”.

" могли да кажем, че необвързани
ят» ияНи ’ каТ0 движение и като негови о.тде 
отоинятв™' °а осо6ено изложени на всички 
коичигнг>НИ послеДИЦИ На съществуващото 

В“Н° ПОЛОЖение в света. Повечето необ 
страни са страни в развитие, а на- 

стоящата икономическа криза засегна осо
бено тях и още повече увеличи противоре
чията между тези стражи и развитата част 
иа света. Освен това, необвързаните страни 
почти през целокупния период 
ващото се международно 
ковагга

В същата степен, както представлява
ха за Шестата среща тези Титови думи пред 
ставляват и за следващата — Седма среща 

на необвързаните страни. Още повече, защо- 
то пред нея се намират може би най-труд

но сигурно най-заплетени проблеми. Ка 
сае се, така да се каже, за съдбовна задачд 

светът да се извлече от сляпата улица в 
«която се намира. Става дума за това, как, 
с какви начинания и средства да се спре 
необузданата надпревара във въоръжаване 
то и да се опречи светът да се намери в ужа
сите на нова война. Касае се за инициативи 
и акции, с които светът трябва да се залови 
в разрешаването на многобройни кризисни 
огнища, ако не иока от тях да бликнат нови 
въоръжени стълкновения. Касае се, може 
би за най-заплетената и най-отговорна зада
ча как да се пренасочат международните 
икономически отношения и на човечеството 
да се открият перспективи на нов междуна
роден икономически порядък. На края, ка
сае се за трудна задача как да се убедят 
всички необвързани страни в международ
ните ои отношения не само да зачитат, нр и 
последователно да осъществяват коренните 
принципи на миролюбивото активно съжител 
ство и за бъдещето да обезпечат гаранции за 
единството на движението и привързаността 
му към коренните принципи на политиката

обхване световната проблематика и да пред
ложи решения, които ще бъдат приемчиви 
и за света и за всяка необвързана страна.

Още от Четвъртата — Алжирската или 
още повече от Шестата — срещата в Хава
на, необвързаното движение бе принудено 
да се счепка с факта, че определени сили в 
самото движение се опитват, на основите 
на таканаречената теория за „природното 
съюзничество", да обезвредят коренните 
принципи на движението и неговото незави
симо положение в света, и движението да 
подчинят на целите на една от блоковите 
сили.

ни,

на увелича- 
напрежение, бло- 

надпревара за сфери на влиянието, 
все по-силните и по-груби намеси във вът
решните работи на други страни, военни
те интервенции и под., бяха и останаха най- 
много засегнати от всичките споменати 
рицателни и немиролюбиви стремежи. Оста

тъците на колониализма 
народното

от-

Макар че на Шестата среща значител
но надделя болшинството, което отново на 
най-решителен начин потвърди всички воде
щи коренни принципи на необвързването, все 
пак принципът на единството на целокупно
то движение на необвързаните оттогава се 
поставя в съвсем по-инаква светлина и полу
чава по-голямо значение.

Тито в речта си по повод ознаменува- 
нето на 60-годишнината на Югославската ко
мунистическа партия, значи непосредстве
но пред Шестата среща, както и на самата 
среща, предупреждава за изключителното 
значение на единството в движението: „Не
обвързаните страни сега се готвят за нова 
среща на шефовете на държавите или пра
вителствата. Пред тях стоят големи задачи, 
чието решаване е от голямо значение за по-

ползуват между- 
напрежение да запазят и укреп

ят разклатените си крепости в различните 
на света. Над целокупния необвързан 

свят злокобно се надвеси 
монистическите стремежи.

Нито една от досегашните срещи на 
необвързаните, започвайки от Първата — Бел 
градската, и след това, не мина без труднос
ти, нито пък имаше лесна работа. Всяка 
трябваше да се изправи пред световната по
литическа и икономическа проблематика.

части
сянката на хеге-

Въпреки непрекъснатите натисци и ра- 
знсобразността в състава на необвързаното 
движение, това движение по време на две 
десетилетия действуване израстна в центра 
лна и самостоятелна политическа сила, коя
то е единотвено в състояние цялостно

на необвързването.

Д. Кошмрлда

Съвещания

С диалог срещу „случаи" и „забрани"
НА СЪВЕЩАНИЕТО ЗА СВ ОБОДАТА НА ТВОРЧЕСТВОТО И СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В та на творчеството е „агресивната

ГРАДСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В БЕЛГРАД Е ИЗТЪКНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ КРИТИЧЕСКО игноранция”, която съществува
МНЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ВМЕСТО ПРАКТИКАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН АРБИТРАЖ във всички среди; Шпиро Галович

е на мнение, че някои разговори 
новищата, противоположни на Про за свободата на творчеството са
грамата на СЮК. Неотдавнашното, прекадено заредени с емоции и че
премахване на представлението арбитражът в някои моменти тря-
„Голубняча" от сцената на Сърб- 5ва да се замести с критика на
ския народен театър в Нови Сад национализма и еснафщината в
беше най-често споменаван при- .културата и политиката, 
мер на административни мерки, 
присъдени въпреки оценките на 
критиката и въпреки мнението на 
членовете на Съюза на комунис
тите от театъра, в който предста
влението е реализирано. Мирослав

]Ния и за критическо оопоряване 
назадничевите идейни вълни и 

определения.
Д али свободата на творчеството 
трябва да се завоюва винаги 
начало или тя е дадена един път 
завинаги?
Маркс, цялата свобода е застра- 

ако е застрашена една ней
на част? Къде е границата между 
творческите свободи и възможни
те злоупотреби с политико-идео- 

импликации? Има ли

на
от

Разговорът за свободата на 
творчеството доведе до разговор 
за административните забрани в 
някои области на творчеството. 
Повечето от участниците са на 
[мнение, че известен конформизъм 
на някои членове на СК и въз
държане на критиката от ясни за 
ключения, както и тезиса, че „ху 

което е отде-

Дали, както казва

шена Тока на разговора в Градския 
комитет надделя началното съмне
ние на някои оратори за целесъоб 
разността на разговора за свобода 
та на творчеството по време, ко- 

Миркович напомни за по-раншни- Гато се произнасят административ 
те случаи на забрана на някои ни забрани в различни среди и в 
театрални представления, които е различни творчески области. По- 
имало и в Белград, още преди да каза се_ че диалогът и размяната 
са се произнесли критиката и об- ,на мнения в рамките на Съюза на 
щественото мнение, а Люба Тадич комунистите и обсъждането наела 
подчерта факта, че забраните ни- бости и грешки от миналото и се- 
кога не е присъждал Съюзът на гашното, могат да бъдат единстве- 
комунистите, но че те са дело на ,на алтернатива на външните факто 
няколко души, които поради не- рИ) които биха водили разговор* 
знание или комформизъм виждат за творчеството на равнище на на 
в представленията поръчения, ко- трапена дихотомия: политиката на 
ито най-често не съществуват-

логичеоките
оправдание административните
брани да се явяват като „карек- 
тори на творчеството? — На тези 
и други въпроси се опитаха да от
говорят многобройни културни и 
обществени работници на съвеща
нието за свободата на творчество- 

Съ,юза на комунистите, което 
22 декември в Град 

на Съюза на кому-

за-

дожеството е нещо, 
лено от политиката” отварят про
странства за разни „случаи” и ад 
министративни натисци като най- 
малко желани мерки за тяхното 
разрешаване. Някои външни раз
граничавания на творчеството мо
гат, според думите на Милорад 
Вучелич, да имат оправдание са
мо в случая, когато в художе
ствените произведения става дума 
за ясна проповед на национална 
омраза и на сталинистически дог
ми; във всичките останали мамен 
ти ограниченията на творчество
то трябва да произхождат от мяр
ката на таланта и съвестта на

то и 
се състоя на 
ския комитет

на Белград.нистите
изложение Васо

творците, според думите на Милин 
чевич, не съществува като някак
ва отделна свобода, понеже ни 
творчеството не се съадава неза
висимо от обществените условия, 
освободено от всякакви задълже
ния Недоразумения, „случаи , ад 
министративни арбитражи, които 

нас се случват от време на 
задължават Съюза на ко-

една, естетиката на друга страна. 
Посочено е, че съществуват раз- 

„Случаи” и екцеси, опоред ми- лични естестически извън естети 
мнението на Любо Клякич, отгова- чески критерии в някои наши сре 
.рят единствено на бюрократичните ди, бюрократски „лимити", конто

във всяка духовна новина виждат 
политическа опаоност, а същевре
менно и необходимост от по-голя- 
мо доверие в марксическата кри
тика и мнението на челновете на 

творците

сили, които биха желали нашето 
обществено положение да върнат 
назад; Първослав Ралич е на мне
ние, че най-важното е да се избе
гне и искушението за идеологичес- Съюза на комунистите,

и членовете на художествените и 
съветите

твореца.

Повечето участници в разгово
ра поздравиха идеята да се разго
варя за свободата на творчество
то, обаче изтъкнаха, че конкре- ко пуританство и страхът от кри

тическата димензия на творчество програмски съвети и в 
на културните институции.

при 
време,
мунистите — още повече да отва
ря пространство за борба на мне-

тните забрани все повече попреч- 
ват на диалога, размяна «а мие- то; Душан Блажевич изтъкна, че

най-гол ямата опасност за свобода- 3. Б.
аргументирана борба със стания и



А Комунист
^ВМЕСТО ДНЕВНИК^) «

Съкратени
размишления
Милинко Бушинч

тилница за поправка на някои ча- 
мен? Много, сти на политическата система. Ед 

свръх-много: ва на места може да се види по
Родината очаква честен гражда някой стар чичко в полуразруте- 

,1, трудовата организация тРУД°- ната сатирична къща как пази да 
бив работник и самоуправител, не угасне огнището, 

вестникът постоянен сътрудник, д
книгите и печатът — читател. Ро 
дителите търсят
братя и сестри — брат, децата— ведна успешно до края. 
баща: жените трсят повече откол именно направихме? Унищожихме 
кото могат. Домът търси домакин, сдружението, за да спасим хора- 
а съседът истински съсед по-отда- та. Както във всеки пожар всич-
лечените роднини близък роднина, ко се срутва, за да се спаси чо-
другарите винаги добър другар, векът-
кръчмата постоянен гостенин.

^ акво се чаква ото

нин
лю

ферата около сдружаването на 
внимателен син, публицистите окончателно бе при

Какво

п *М енят ни е все поносим до за- 
Както каза някой сдружен сел почването на ТВ-дневник. По-въз- 

скостопански производител: „Ко- растните хора, претурили преко 
гаго на кооперацията дадем нейно- главата си много злини, на някол- 
то — аз не съществувам никъде." ко часа преди започването на дне

вника бягат от къ^ди и едва око-
ладите хора не обичат власт, ло полунощ, когато се убедят, че да бъде напРавено- Нито една ра-

Защото да обичат власт повече би не е започнала война, се връщат ^ота в отчетите не ни „спори",
ха се определили за работнически в къщи. Затова сигурно толкова се е рабо-
зинимания с оглед на обстоятелст о ж тило върху усъвършенствуването
вото, че у нас работническата кла- ^ащо са ни толкова къщи? Един на отчетите за работа.

дом служи на човека да има къ- Е *
де да няма нищо, а повече къщи 
да има където всичко да има.

ж

нищо да не се работи, а всичко |# *
крилатата дума „като такъв" 
навлезе в много наши реферати и 
разисквания. Тази крилата дума 
твърде много е ползувал Хегел. Ко 
гато чета Хегел имам впечатле
нието, че всички свои произведе
ния е писал заедно с някои наши 
политици. Всъщност Хегел е напи 
сал всичко, а нашите политици 
онова „като такъв" са ползували 
където това е трябвало.

*М

са властвува.
дан мой съсед преди „мерки

те" напълни зимника и двора с 
бензин и нефт. Сега си въобразя
ва, че е шейк. Облякъл 
бели чаршафи от пети до глава 
и продава нефт по 250 долара ба 
рел и търси да му се доведат про 
чути вдовици от неговия край.

жИ мат право онези другари, кои 
то твърдят, че не всичко е тол
кова черно, както вестниците пи-

%Н някаквие схващам защо на бензостан- 
шат и че всяка проява има своя циите все още е забранено пуше- 
добра и своя лоша страна, а в нето. 
печата само се „осветлява" лоша- г- 
та. Вярно е, че нещата и явления- ■ 
та крият в себе си и добро,

*№ ного' по-лесно би ни било, ко
гато бихме въвели бонове и за 
онези артикули, които има доста
тъчно в магазините. Самото чув
ство, че с бонове може да се по
лучи много повече ще има особе
но значение за нас.

*
ледахме в небето и царевицата 

и роди добре. Гледаме и по-нататък ЯЛ 
зло, но каква е ползата, че сре- в небето, но дъжд не вали. Ком- «VI 
щу нас са се обединили и добро- петентните отговарят, 
то, и злото.

*
оже би за младежките конгре- 

че електри- си най-реалният лозунг би бил: 
чески тсж ще има достатъчно ед- „Ако добре подготвим 
ва след две години. Трябва да ос и тези кон 

треси нито следващите четири го
дини не трябва нищо да работим".

жН ашата сатира ми напомня 
нашето село: площите

жнна тавим на поетите да възпяват не- 
пусти и бето, а ние трябва да свалим 

празни, а почвата плодородна. Вси бето. на земята, 
чки са побегнали някъде. Някой е I ■ 
станал поет, някому жената е р*
обезпечила държавна служба, ня- “езопорно никога и никъде не 
кой като сериозен прозей писател оме писали с такъв голям успех
е зает на неопределено време както отчети за работата. Отчетът Да било част”. Предпоставяме че 
(постоянно); някои открил рабо- се показа като най-добър начин

еотдавна един функционер пре 
дложи трудовият ден да бъде че
тири часа. Като начало 
много.

не- ж

Е това една жена е дала обявление със 
следното съдържание: „По-малък 
центъра за по-голям в която и

ж к жв
ои това невидими сили пробу

ждат у човека, когато дойде 
Ръководно място, та изведнъж да 
стане мощен и умен 
знае и всичко разбира.

на
се касае за замяна на жилища.

всичко

тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
Длъжността (САП Войводина), Мирко Михале- 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на 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.

Издава Издателска трудова организация 
,,Комунист".

Печата се в четвъртък иа сърбохърват
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език» а ■ съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русинскн език.

Д *

Комунист обре е, че ,на всички гражда
ни е позволено да говорят и пи
шат каквото си искат, но не” 
добре, че със своето

8

С указа на Президента иа Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
ди Декември 1974 година е Орден братство н 
единство със златен венец.

говорене и
писане малтреитрат другите.т ж

ам, където получаваме заплати 
не работим много. Не 
кой да ни направи забележка, че 
се продаваме за пари.

искаме ня-
Дирекюр и главен и_____ отговорен редак

тор на всички издания на „Комунист": Велко 
Миладинович. К ж

акво ще се случи акоУрежда Единна наисти-
както се казва, голям брой 

наши представители се
_ редакционна колегия: 

Директор ■ главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен 
Редактор Джуро Джурашкович,

на,
завърнат

от чужбина. Как да им обясниме 
трудностите, в които 
нали? Как те

и отговорен 
главни и отго 

воркш редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
■ Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Роджесх Хайрудаху (САП Косово), Пе

сме изпад- 
след толкова годи

ни ще се приспособят на 
начин на живот, на 
недостиг.

нашия 
лишения и
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ПРИ ОВЧАРИТЕ НА ОВЦЕФЕРМАТА В „ЛИПИНСКО ПОЛЕ’ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В СУРДУЛИШКА 

ОБЩИНА ПРЕД СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ

В модерна овцеферма 

с доста стари навици За ускорено изпълнение 

на набелязанотоОвцефермата 
ко поле" край 
ад е една от най-модерните 
в цяла Югоизточна Сърбия, 
дори и в републиката. Поне 
така бе записано 
жа И- тя просто да бъде раз 
плодна станция, °т която на 
стотици овце ще бъдат дос 
тавяни «а други овцефеми. 
Следехме строенето й и ог 
ромните железни констру
кции, строителните маши 
ни, внушаваха такова чув 
ство. Сега след години се 
отбиваме пак, за да провер
им дали набелязаното тота 
ва се осъществява.

в „Липинс- 
Димитровгр- Надникваме в 

та: вари се фасул.
— Сами си готвим — 

е най-трудното. Ние не 
готвачи, но както виж- 

принудени сме един 
от нас да се върти край кю- 
мбето:
запръжката да направи...

Краят на есента 
слана са сковали земята. Ов
чарите чакат да затопли слъ 
нцето, да отпадне ледът, па 
тогава
на паша. Инак овцете 
да се изхабят. Затуй има и 
повечко време за разговори.

— Мляко ли? — питат. Мл 
яко имаме колкото си щеш. 
Но и то омръзва. А надзър
нете и в овчарниците, пък 
наминете и при ко зорите.,.

Навлизаме в един от ов- 
\чарниците- Очакваме боксо
ве, съвременни ясли, нещо 
необикновено. И в козари и 
ка е Същото. Стадата разд 
елени на бюлюци. Двама - 
трима с въже дърпат балите 
сено, друг ги разкъсва и хв
ърля на животните.

Едва склонихме Манол 
Костов да 1застане пред фо
тоапарата с едно агне- Прос 
то да покажем, че още през 
есента агнета вече има. Ов 
черите побързаха да кажат, 
че някои от овцете се обагват 
и два пъти през годината.

тенжджерл

• Производството на селскостопанска про 
дукция и храна се оценява като стратегическа 
задача • Програмата по есенната и пролетната 
сеитба не се изпълнява цялостно • Закъснява 
реализацията на проекта ,Д1орава II" и акциите 
по създаване на агрокомплекс.

и това
сме
датепри строе

да поддържа огъня,

В Сурдулишка община 
считат, че по-нататъшното 
развитие -на самоуправите 
лните обществено-иконо- 
мичеоки отношения в сел 
ското - стопанство и на .аг 
рокомплекса ■ представля
ва една от най-важни
те задачи на СК и остане 
лите субективни .сили в 
общината в сегашния, а и 
за един по-дълъг период.

Към края на декември 
миналата година (1982)
Сурдулишка община' бе 
трета община в Южно- 
моравски регион, където 
се обсъдиха
та на Третото заседание 
на МОК на СК «по акту- 
алните задачи на СК в аг 
рокомплекса с отделен об 
зор върху реализацията 
на Програмата „Морава 
II". Едновременно крити 
чески се оцени състояние та за отглеждане на кра-
то в този отрасъл, както й ви (30 се строят) а са из
непосредствените задачи • градени само 8 минифер-
на СК в организациите за ми с около 950 овце. Следо
селскостопанско произво- вателно в животновъдство
дство, преработка и прода то се закъснява доста. Ще
жба на селскостопанска смогнат ли сурдуличани
продукция. да компенсират загубено

то ще зависи от съгласува 
ните акции на всички за
интересовани.

Подобно е положението 
и в овощарството: от за 
плануваните 400 декара с 
овощни градини, през из 
теклите две години е 
трябвало да се реализира 
половината, отнооно 200 
дка овощни градини. До
сега само девет домакин

е- студ и гиона от територията на 
общината трябва да се 
изкупят 307 тона, а в об 
щината са запланували 270 
тона

овцете ще игк.?|рат
могат

БАВНО СЕ РЕАЛИЗИРА 
„МОРАВА II"Нашата кола, която до 

овцефермата се движеше по 
асфалтов път. посрещнаха 
пет-шест овчарски кучета 
със зъЛ; лай, сякаш ей сега 
ще разкъсат в-сичко: я. кола 
та, и нас, Дочули кучешкия 
лай изл&езнаха двама - три 
м.а овчаря и с няколко думи 
успокоиха кучетата.

С програмата „Морава 
^1" на територията на Сур 
дулишка община са пред 
видени начинания в някол 
ко области:, инвестиции в 
животновъдството и ово
щарството. Тук е трябва
ло до 1984 година да се 

заключения- пс,строят П6 миниферми с
по пет крави и 60 мини- 
ферми с по 50—200 овце. 
•За 1981 и 1982 година е 
трябвало да се построят 65 
кравеферми и 25 овцефер 
ми. Досега е договорено 
строителството на 45 абек

Манол Костов

лкан". Поне два пъти на ден. 
Но не по туристическо-гос 
тилничароки цени, защото 
не е трудно да се изчисли, 
че тогава на овчарите от ли 
чнид доход едва ли ще остане 
нещо. Защо наистина 
срещу миним-ално за.плащ 
ане да нямат топло ядене. 
Или може би да се органи
зира собствена кухня?

В края на краищата убеДе 
ни сме че всичко опцра до 
организацията. Начини и 
възможности сигурно има: 
стига да се прояви по-гол- 
ям интерес и за живота и 
съдбата на овчарите, за тех 
ните условия на живот и ра 
бота. Безпорно и млади хо 

ше се определят 
животновъди в

Обектите (овчарници, ко 
за.рници, сенници) накаца
ли по оката и легнали в гео 
метрическо 
което поражда впечатление 
за наистина една съвреме
нна, модерна овцеферма.

разпределение,

Впечатлението обаче ведн 
ага развали влизането ни 
в битовите помещения на 
овчарите. Няколко чреветз, 
които повече приличат на 
нарове, сбити енин до друг. 
На кюмбето в огромна тенд
жера нещо ври. От съседно
то помещение долитат лее 

кавал. Мело

Напускаме овцефермата с 
едно раздвоено впечатлен
ие: от една страна модерни 
обекти, 
животни,
•ни апарати. От друга — хра 

животните като

хубави породисти 
съвременни доил

щи се звуци на 
дията е тъжна, овчарска...

ра тогава 
за модерни Въпреки широко раз

движената дейност от 
страна на обществено-по 
литическите организации, 
скупщината и нейните ор
гани, ООСТ в областта на 
селското стопанство, зе 
меделските кооперации и 
местните общности, не на 
пъл1НО са осъществили на
белязаните задачите от Ак 
ционната програма на есен 
на и пролетна сеитба в 
икономическата 1982/83 го 
дина. Според програмата 
запланувано е на терито
рията на общината да бъ 
дат засети общо 22 440 
декара, от които с пшени 
ца 4300 дка (150 дка на 
обществения сектор), 100 
дка с ръж (от които 50 
дка в обществения сек
тор), с царевица на 5300 
дка (50 дка обществени 
площи), докато останалите 
площи ще бъдат засети с 
други култури, които се 
отглеждат на територията 
на общината.

През есента, според не
пълни сведения, пшени
ца е засята на 4250 дека
ра, от които 4100 дка на на земята 
индивидуални площи, до
като ръж е засет само на 
индивидуални площи от 
250 дка. Според плана е 
трябвало да се засее на 
2050 дка площи за догово 
рено производство, а са за 
сети 2500 дка. Според ак 
ционната програма на ре

ненето на 
преди десетилетия, няма до 
бри битови условия от ов
чарите. Защо наприйер да 
не им се доставят готови, то 
пли ястия, да речем от „Ба

една от иай-м°деРните овцз 
ферми в 
бия-.

овчарите как жиПитаме 
веят. Те се споглеждат и су- 

Подканят един други- 
Най-сетне се

Югоизточна Сър-
етят.
го да отговори- 
обръщаме към оня с кавала, 
който междувременно нач- 
ул за нашето идване дойде- 

стаята с «юбето.

Ст.Н

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБШНОСТИ
В

Електрификация на 

махалите
__ а бе, то се знае <ак ов 

живее- Все кр- 
от сутрин

чар може да 
ай овцете —

А пишат ни се 7 ч«са
ства са засадили овощни 
дръвчета на площ от 70 
декара, а чрез споразуме 
ния за обединяване на пло 
щите още 46 домакинства 
с обща площ от 135 дка 
са готови за засаждане на 
овощни

ДО

мрак.
работа.

откъДе е» 07 кос
димитровградското село, по 
неже .орати по нашенски .

жа на дължина от около, 
25 километра.

ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 
БУКОВИ ДЪРВЕТА

Местната общност в Бо- 
жица е една от първите 

общности в Сур- дръвчета, като
при това площите са под
готвени само на 15 дка, 
докато останалата площ 
трябва да се подготви за 
засаждане през зимата и

местни 
дулишка община, която е 
приела програма за рабо
та за настоящата година. 
Програмата на тази мест
на общност е доста обем- 

всестранно

Куса Еран-з съм. Ма 
Вече пет години 

овцеферма
— От

нол Костов.
Раб<ПредиУработех като ДК>л- 

Годините понатисна 
ЯЗ реших да Д°иДа тук.

шейсетгодишен. а
ме би

Една от задачите с пре
димство на местната об
щност в Клисура е как да 
се спре миграцията на на
селението от този район, 
а особено на младите хо
ра. За целта местната об 
щност в сътрудничество с 
обществено- политическите 
организации на селото и 
общината раздвижиха ини 
циатива през настоящата

та.
герин
ха и 
вече съмГа дюлтерс^о. вече ™

ва- съвсем зле. Заплатата 
Г,Ге заедао с добавките 7200 
"о 7500 динара. Неделите ни 
се признават, а и държавни 
те празници съпЮ Ако сам 

стадото

пролетта.
Досегашните разисква

ния по реализацията на 
„Морава И” главно сочат 
няколко причини за бав
ността: недостатъчно стро 
ителен материал, скъп по 
родист добитък, липса на 
механизация за обработка 

„, липсата на 
прочие. Доколко

на, но чрез 
ангажиране на членовете 
на ССТН и останалите .су

че

бекти, може да се реали
зира. Да напомним, че бо- 
жичани са предвидели та 
зи година да електрифици 
рат няколко махали, 
жду които Романовска и 
Кодина, след това Велки- 
чева, Могила, Бързина, Де 
янрва I и II, Миладинова 
и Дарковска. Електричес
ки ток трябва да получат 
около 100 домакинства, а 
трябва да се построи мре

обикновенопазиш 
то наброява 
Двама ли 
то е към

около 160 овце. 
сме, тогава стадо- 
320 овце.

ме-
година в селото да се от- 

преработка
кадри и 
то се касае за напоителна 
та система на „Масуриш- 
ко поле" и тук се закъсня 
ва, затова необходимостта 

всички 
селското

крие цех за 
на букови дървета. Този 

ще бъде открит в рам

питаме: има' ли млади ов 
«яви Всички отговорят, че 
младите бягат от овчарлъ- 
ка. Не им се нрави. Може би 

названието „овчар",

цех
ките на дребното стопа-н- 

него ще работят
от ускоряване на 
мероприятия в 
стопанство е належаща.

Ст. Н.

и за>Р'аД 
което веднага ство, а в 

няколко десетки хора.
напомня за 

прегазено отнещо старо, 
времето.

М. Р.
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НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ЙОСИП БРОЗ 
ТИТО”

ИВАНСъюзен емблем на СУБНОР на 
Югославия

КОЛЕВ

ехо на революционните тра 
диции, озиаменуването на 
забележителни дати от 
революционното близко и 
по-далечно минало, в из
граждането на възпомена
телни паметници, органи
зирането на културно-ху
дожествени програми с ре 
волгационно

Образователният цен
тър „йосип Броз Тито" в 
Сурдулица поддържа тра
диционно добро сътрудни 
чество с всички обществе 
но-лолнтически организа
ции и Общинската скуп
щина в Сурдулица. Това 
струдничество се състои 
във включването на учи
лището почти във всич
ки акции, които представ
ляват интерес на общно
стта.

Особено плодотворно и 
съдържателно сътрудниче 
ство се реализира с об
щинската организация на 
Съюза на борческите ор 
ганизащии (СУБНОР) в 
Сурдулица. Учениците и 
техните преподаватели са 
дали забележителен при
нос в таченето и развити-

съдържаиие
и прочие.

Всичко това е основа 
образователният център 
„йосип Броз Тито" да по 
лучи Съюзен емблем на 
СУБНОР на Югославия. 
Признанието връчи Миод 
раг Пешич, председател 
на Общинския отбор на 
СУБНОР в Сурдулица по 
повод Деня на югославска 
та народна армия 
декември.
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Наскоро „Мост" книжка 77
• Тези дни ще излезе 

от печат книжка 77 на 
списание „Мост”. В този 
брой е поместена панора
ма на съвременната сръб 
ска литература на Косово, 
отнооно стихове от Лазар 
Вучкович, Радослав Зла- 
танович, Любо Попович, 
Даринка Евреч, Сърболюб 
Тасич, Стоилко Отанишич, 
Иомет Маркович, Брани- 
слава Томич, Светислав 
Влахович, Слободан Кос 
тич, Благойе Савич, Жи-

воин Михайлович, проза 
от Петар Сарич, критика 
от Радко Попович, Вук 
Филипович, Новица Пет- 
кович, Владимир Цветано 
вич и Владимир Бован.

В отдел „Публицистика" 
се поместват статии от 
Милован Мишевич, д-р Лю 
биша Митрович, Петър 
Тасев, Вене Велинов, а в 
отдел „Педагогичеока пра 
ктика" статия от Симеон 
Младенов. Композиция

ОБЗОР Оглед че досега ученикът 
е подготвяван за „репро
дуктивен", а по-малко за 
творец, за сегашност, а 
по-малко за бъдещето: 
Работата в двойки като 
педагогическа иновация 

е поле на действуване и 
размишления на автора с 
оглед, че е това облик на 
работа, който засега в
училищата се прилага 

ното училище тълкува пре най-малко, а има огрешна 
подавателя като обект, ка практична стойност. По 
то организатор на учебна- неже работата в двойки 
та работа, като координа- (тандем, в двойки) пред- 
тор и ученически сътруд- ставлява своеобразна ино 
ник; Функцията на учили- вация на учебната практи- 
щния педагог в усъвършен ка; Прилагане на групов 
ствуването на възпитате- облик на работа също 
лно-образователна работа, е облик, който е по-кре- 
където посочва разнообра ативен от фронталната ра 
зието «а функцията и ро- бота: Мултимедиален па 
лята на този специалист с кет 
учениците, преподавате- ция

работа на преподавателя 
представлява „подготвени 
учебни материали със 

на вехни програмни съдържа
ния... (стр. 79).

зиция, където авторът 
практично, но критически 
(с добри и лоши особено
сти) говори за тази ино
вация; Учене с откриване 
— иновираща учебна ме 
тода представлява компо
нент на проблемното обу 
чение, но и нов облик на 
учене, където възпитани
кът с максимална интеле 
ктуална 
собствен труд открива и 
усвоява — учи; В модер
но индивидуализирано обу
чение се разглежда отно
шението между тази и ин 
дивидуалното обучение.

Индивидуализираното 
обучение
на учебната работа 
то всеки ученик получа
ва отделни задачи за реша 
ване. След това 
говори за микрообучение- 
то, груповото (отборното) 
обучение и пр.

Накрая 
да констатираме огромна
та практична полза на та
зи книга, 
това нека това бъде и пре 
поръка до всеки препода
вател и всяко училище да 
набави това издание, кое
то безспорно ще му улес
ни провеждане на обуче
нието. Адресът на изда- 
Т^я: --Просветни преглед", 
11000 Белград, Чика Люби- 
на 18—20, п. фах 435. Це
на на книгата е 300 дина-

Д-р Слободан Василев

Ценен принос за педагогическата 

теория и практика
• М-р МАРКО СТЕВАНОВИЧ: ИНОВАЦИИ В УЧЕ 
БНАТА ПРАКТИКА „ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД" БЕЛ 
ГРАД 1982 Г.

на новините; Функцията 
на преподавателя в модер активност със

В издание на „Просветни 
преглед" излезе още една 
нова книга на нашия це- (рационализации) в обуче- 
нен педагог, стратег и та- нието. 
ктик на съвременния жи Книгата 
вот и работа в нашето лек и разбираем стил и 
училище. Именно м-р език, а за практиците съ- 
М. Стеванович прави успе щински 
шен опит на подбор 
най-нови дидактическо-ме- 
тодически и педагогически 
приложения за жйзне-но- 
трептящите
модернизация на новото 
обучение. Той още веднаж 
установява логически кон 
такт между вербалното и 
конкретното, учебното съ
държание и преподавателя 
което говори, че авторът

асти, радетелите на мо
дернизация и иновации

е написана с

е ново качество
къде-извор на съзна- 

на ния на новини и иитере-
неща. И още нещо: 

след всяка цялост в кни
гата се дава богато под- 

на брана литература, която
действува инспиративно.

Произведението 
жа три по-големи 
(отдели): „Модерна органи 
зация на възпитателно-об
разователната работа”, и 
„Моделиране 
и ефектите
лно-образователното дейс
твуване".

В ПЪРВАТА ГЛАВА се 
отделят цялостите: За съ 
щността на педагогически
те иновации, където се го
вори за ролята и мястото 
на преподавателя по въве
ждането и приложението

сни значителна инова- авторътв непосредствената
лите, родителите и др.;
Позициите на ученика 
като субект — значителен 
фактор в иновирането

въпроси

съот
трябва отновосъдър-

глави възпитателно- образовател
ната работа. Тук авторът 
не наблюдава ученика са 
мо. като обект на възпита
нието, но като субект, от 
който трябва всичко да 
произтича в учебно-обра
зователния процес.

ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ

В ТРЕТАТА ГЛАВА се 
изтъква: Проблемното обу 
чение, където се аплицира 
ученето с решаване на про 
блемни

Във връзка с
процесите 

на възпитатена тази книга е изключите 
лен наш опециалист, кой
то на конкретни примери 
свързва 
пиката, 
гическа погълнатост следо 
вателно е всеобхватна. За
това заслужава пълно 
внимание на педагогичес
ките (училищните) ентуси

ситуации
това се говори за типоло
гия на проблемите, за фа 
зите на проблемното обуче 

авторът се опира върху: ние, за методите на реша-
йспособяването на учени- ване на проблемите и т.н •
ка за самостоятелна въз- Възможностите за
питателно-образователна ра жение на
бота. Това прави с пълно обучение
право и

след

теорията и лрак 
Неговата педаго-

прило- 
програмирано

заема в произ
ведението значителна по

ра.твърде 'умело, с
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Предложение на програмната концепция на вестник „Братство", 
детски вестник „Другарче" и списание „Мост" за 1983 година

та и учредителния3-,,?3 югославоките комунисти, Б.онституция- 
се потвъвждавяИ^я?ГК'ШвНТ' Иа тези основи в-к „Братство" ще 
<ност в които С1Г^ИЧОН вестник на Българската народ-
реално и навпшр^ил,™0 отговорен и самостоятелен фактор 
■народност в №ГШ НамЗ,1”“ Се КЪМ 0ългарсжата
в системКатяЬняТе1п? , съвместно с останалите субективни сили 
чко със Съюзя Зшалистическото самоуправление, преди вой- 
ад?тв«ането на п^'НИСТИТе- жтивно ™ се бори за осъ- 
■Прилагането ня кЙпг°?°чните целина работническата класа, 
вазяването „а ^252!Г,Та и с‘акона за сдружения труд, из- 
инициатива зя кпп^итТВ6ИИТе активности, в духа на Титовата 
решаваща тпаК!!еКТна раоота и отговорност, в оароата за 
политическатая ва раЬо™ическата класа и в изграждането на 
■и по-пълнптп г^?СТЦиа на социалистическото самоуправление, 
ловите хот няЪ^лТВЯВане конституционното право на тру- 
рането нГв* информиране — са основни насоки в ангажи- 
нсобпачни * -;,ЬРаТСТВ0 в предстоящия период. 4рез раз- 
иаЛир ^й^, “1“4®1“ жанрове, в-к „Братство" трябва
субективните г^1елен иииииато,р в Рамките на акцията на 
принпе и съгласно утвърдените задачи иа .дава
лагтиСи^Ъ^ тслеха на организираните акции във всички об- 

“а живота и труда, в местната общност и ОСТ, общините. двата региона, Ст- Сърбия и страната.
еп,»и,™С™?ът ще дава собствен принос към развитието на 

информативна система и на системата на масовото ин
формиране. които се обооновават на самоуправителни начала,

0М01ПТа на *оито трудовите хора и гражданите получават 
неоохсадимите информации за участвуване в делегатските и ос
таналите видове обществено решаване и изразяват становища
та си във връзка с по-нататъшното развитие на самоуправител- 

обшествено-икономически отношения. В тази насока 
осно влияние върху концепцията на в-к „Братство" оце оказ- 

дагсументите на Дванадесетия конгрес на СЮК и Деветия 
конгрес на СКС. как то и разискванията в органите на СК по, 

идейно-политически въпроси на информативната

I

Бедствени материали и рационално ползуване на материалните 
и ос х «анали I е ресурси, и. поделям износ. отделно ма конверти- 
муолпис пазари; доходното свързване и сдружавало ги па труд 
л орсл^тва между производители във възироизводствена свър
оапоСГ па сдпппия йлОСлалспл иЗЗир. КВК10 И ВОНЧКИ паЧНпа- 
п1»л за уКренлолс На хгх\л>по,.л121Ч\^ч.х\.а1а 2шГс1'р*ЩИЯ В ссрала!а, 
ил I попие Ги Гс за усл.орепи разви хис на ИЗОСГапали1с, дпои>ла- 
мил па исхоВс И инвестираме СЪ‘лаОНО угвъРДснага полятки, 
хч.ан.то и за Заемане па Незаетите професионални кадри, а про- 
та всички злоуиотрсии в тази оолаш; но-нагатъшното разви
то на СслСКито стопанство и социалистическото преооразоаа- 
иие на селото, отделно акциите в сеитоага, жетвата и изкупу
ването на селскостопанските излишеци, реализацията на про- 
олами шътюща. електрификация, водопроводи, хигиенизация, 
смаоцявапс,) раоотата на самоуправителните органи, възнаг- 
раждаването според резултатите на труда, правилното разпре
деление на дохода, признанията на труженици и трудови коле
ктиви за изключителни резултати в раоотата. новаторство и пр.; 
последователното. прилагане на резолюцията за развитие в 

година и на всички планови документи, утвърдени от де
легатските скушпини след широки разисквания.

цестникът ще информира редовно за активността на СК 
в реализацията на приетите документи на дванадесетия конгрес 
на сж-пх и на деветия конгрес на ул\.с, отделно в ПО на ОК, 
където на дело се потвърждава водещата роля на СК.

В-к „ьратство' ще информира всестранно за дейността 
на делегациите и делегатските скупщини и за усилията им за 
задълоочаване на делегатските и целокупните обществено-ико
номически и политически, отношения и за решаваща роля -на 
сдружения труд във всички области на живота, вестникът ще 
следи работата на оюущттините на обществено-политически
те общности, на форумите и органите на обществено-полити
ческите организации.

.Вестникът ше информира редовно за дейността на ССТН 
като фронт на организираните социалистически сили начело 
със Съюза на комунистите, а отделно секционния начин на 
действуване. Също така на страниците .на вестника ттте се на
мерят информации за дейността на Съюза на социалистичес
ката младеж, както и на обществените организации, дружес
тва и сдружения на гражданите.

Редакцията на вестника ще следи подготовките и отбел
язването на забележителни дати от нашата история. В 1983 
година ще чествуваме един велик юбилей — 40-годишнината 
от Второто заседание на АВНОЮ и създаването на нашата 
братска родина. Вестникът ттте информира за всички манифес
тации и тържества, посветени на този юбилей.

В-к ..Братство” ттте следи отбелязването на името и де
лото на нашия велик учител, визионер на развойния лът на 
нашите народи и народности другаря Тито. отделно чествува- 
нето на Деня на младостта — 25 май.

Вестникът отделно ще се ангажира: за укрепвана на 
братството и единството, съдружието и равноправието на наро
дите и народностите в Югославия, като информира за пости
женията им във всички области на живота и труда; в борбата 
срещу всички видове национализъм, външни и вътрешни вра
гове на нашата родина; за укрепване отбранителната способ
ност на нашата страна върху Титовата концепция на всенарод
ната отбрана и обществената самозащита, както и в таченето 
на придобивките от НОВ и развиване на югославския социа
листически патриотизъм. -

Вестникът те информира за международната дейност на 
нашата страна и за събитията в света, а отделно активността 
на необвързаното движение във връзка с подготовката и про
веждането на Седмата конференция на необвързаните в Делхи. 
Ще се поместват редовно информации за сътрудничеството на 
СФРЮ със страните и движенията от цел свят. както и за ак
тивността на Югославия в ООН. Централно място в тези ин
формации .ттте получат усилията на СФРЮ в борбата за мир, 
равноправна сътрудничество, ненамеса във вътрешни работи 
на независими страни. ..Братство” ще информира за погранич
ното сътрудничество на нашите общини.

В-к „Братство" ще следи развитието на основното 
разование с особен акцент върху сътрудничеството между 
сдружения труд и оредните училища и върху активността на 
средношколските младежки организации. Активно ше бъде и 
отношението на вестника към актуалните въпроси в младеж
ката дейност и творчество Развитието на културата, физиче
ската култура и масовия спорт съпто ще бъдат теми в съ- 
държанието на вк „Братство”. Ще пишем за здравното дело и 
социалната зашита. Ще отделяме пространство и за народнсфо 
творчество, хумористични, забавни материали.

В рамките на вестника ще се списва съкратено издание 
на вк „Комунист” на четири страници. Редакцията на вестника 
ще поддържа и обогатява сътрудничеството си с останалите 
информативни средства на масова информация от Нишки и 
Южноморавски регион.

Редакцията на вк „Братство” ще настоява да разшири 
кръга на сътрудниците си от редовете на обществено-политиче
ските. стопанските, културните и други дейци.

Общо ще бъдат печатани 50 броя на вестника с обем 12 
страници. В описването на вестника ще бъде запазена досегашна
та концепция на страниците.

С цел да се обогати жанровото съдържание на вестника 
в течение на годината ще бъдат открити рубриките: „Актуална 
тема”. „Възгледи и мнения". „Думата на делегата”, „През сед
мицата". „Накратко". „Беседваме с ...". „От другите вестници", 

Съвети на..." „Кръгла маса". „Моля, без докачение” и други.

ните осо
ват

актуалните 
•дейност

Затова с концепцията си вестникът ще обезпечи класов 
характер и самоуправително социалистическо съдържание на 
информативната си дейност. Следователно, в редакторската по 
литика ттте се изостри идейната борба за афирмация на вест
ника в социалистически дух и за осуетяване на буржоазно- 
либералистичното схващане на печата и публичната дума 
изобттто.

В-к „Братство” няма да има статус «а независима поли
тическа сила. арбитър в обществените процеси или пък прог
рама на основните фактори на политическата система. Затова 
с програмната концепция ще се осуетява такова поведение, а
с редакторската 
сензационалистичен подход към важни обществени въпроси.

В борбата за социалистическа и самоуправителна насо
ченост на съдържанието на в-к „Братство" ше се ангажират 
първичната организация на СК. редакцията на вестника и Из-

политика няма да се позволи демагогски и

дателският съвет.
Основна задача на вестника е да информира навреме и 

пълно трудовите хора и гражданите от българската народност 
в СФРЮ (които в най-голям брой живеят в Димитровградска* 
Босилеградска. Сурдулишка и Бабущнишка общини), за ак
тивността в средите им. както и за събитията в Нишки и Юж
номоравски регион, за най-актуалните акции в СР Сърбия и 
страната, както и за събитията в света. Вестникът тпе инфор-

МЮ и ООСТ. където трудовите 
всекидневието.мира за -всички активности в 

хора и гражданите раздвижват въпроси от 
В-к Братство" ттте посвети голямо внимание на задълбоченото 
изучаване и обработка на актуални обществени теми. При това 
•ще се преодоляват забележаните слабости. Информирането от 
форумните заседания ше бъде насочено към популяриз ция 

най-животворните идеи. а не към просто описание на съби- 
тието В-к Братство" ще информира за подготовката на най-

Ж. ГГо=е нГ^“л^к»оТ
масивно-аналитични статиидна^ «-^^се^Гкачес^веГто
ните редове на тези съ ^ база Много повече ще се пише
им обсъждане в вот в МО и ООСТ и за акциите,1На теми от нетюсрешетве я астоим да пишем творчески и
които се провежлал ^процеси в самоуправителното договар- ангажирано за всичюи проц живот «а обществената

■ яне. Ориентировката :към развитие на самоуправителните
база, в която се »ли °°р,^ароЧна насока в работата на редак- 
отношения. ше бъде яъл ■ Р трудови хора и граждани
цията. Включването *на съвещания, анкети, трибуни, кръгли 
В публични ИВа влияние на читателите върху съдър-
•маси и други оолиди гтане редовна практика в контакти- 
жанието на в^т™Кас читателите му. а ведно и истинска про- 

• рането на вес™™<а му и редакторската политика, 
верка на с'ьДъР>?аР на истински творци и борци за со-Афирмираики ялеи система и изграждайки ясно
■циалистическа са^ГРа“ ие на^^държанието си, в-к „Брат- 
социалистическо °яр^,е^ествяване на трайни дела, а против 
ство” Ще се бори отклонения от пътя към целта. През
всички деформацшт и о ™ сдеди и подтомага: мобилизаци- 
1983 година в-к "“раГвсички обществени субекти в МО. село, 
яТа и активността на а отоелно в сдружения труд на-
ООСТ. обцтината и Ц|>^ а самоуП1равителните обще-
сочена към Сношения въз оонова на Конституциятаствено-икономически ог и къМ ефикасно разрешаване на
и Закона за ««руж®дамически проблеми; осъществяването, 
натрупалите се “^мииеска стабилизация в ООСТ и ОПО, 
политиката по икономи увеличава,не на производителността, 
основни звена ^„КРВн0ва На домашни суровини и възпроиз-
производство ВЪ

«а
об-

• Поканваме читателите да изпратят своите забележки, : 
мнения и предложения за съдържанието на трите издания до 
издателство „Братство" на следния адрес: Кей 29 декември, 
7», 18000 НИШ.

на :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••**•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••
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-Другарче» _
■вана върху програмата и политик»"“ Издателство „Братство ,те комунисти и Учредителния а«г на 3акона за инфор-
пърху Конституцията на СФ1 „„ димите на другаря 1ито,
миоаието, историческите поръчения и в иНформатив-
ВЪРХУ актуалните идеитго-полити Образованието и възиита-
ГеатоДвЙ,СФР,оИ ВВЪГврХГсаТговНаа в^никът и,е обърне осо-

бено внимание на:
— живота и

1М1НМ1

»тост«
РАБОТАТА п редакторската политика в Редакцията па

н на Асветня конгрес на Око а осоооно в ооластта на кул 
турата. творчеството, науката, публицистиката и подобно. в то 
ва°отношение основните и главни идсини и 1юлнтически опре
деления на Редакцията са: бороата за по-нататъшното развитие 
аа самоуправлението във всички области и на всички Равниша, 
таченето и развитието на равноправието, братството и сдинст 
вото на югославските народи и народности, гарантията за ■ 
нататъшното развитие и просперитет на всички народи и на 
родности и общността като цяло, таченето па траД™^!™е и 
придобивките от НОБ. борбата за независимост и териториал 
на цялост на нашата социалистическа Югославия ,и нео^ърза 
«ост. последователно следейки, както и досега аитовия гъг* 

Както и досега. Редакцията и занапред ще се бориере- 
пгу всички видове на национализъм и шовинизъм, а особено 
срещу великобългарокия национализъм и шовинизъм, които и- 
проявява в отричането на македонската нация “ р*р11ч®р ’ 
съществуването на македонското малцинство в Ьмиария. както 
и срещу абланокия национализъм и иредентизъм и ср ШУ 
всички други идейни девиации.

Макар че е налична необходимостта за увеличение обе- 
ма на списанието, поради материални причини. „Мост и п-рез 
1983 година те бъде двумесечно списание в обем от шест пс- 

През 1983 година трябва да излезнат от печат 
списание „Мост” и това: 79. 81), 81, 04, вз

само-
работата в Уч'илиш^ц^нщЧ^11сВЧраоатата 

управление, успеха и '^ извънкласните, дещиости
класовите и ученическите “дружества, сдружения
-работата на ученическите органилтии^ ции статии, пор
ученически кооперации и т.н.Б Щ<-в нищ довече репортажи 
■грети и интервюта. тРяоша «а се осга,Налите народи и на — живота и раоотата в училища га на^ на^т^ ^ годината 
родности в нашата страна, а * е продължава от орои
„гаждането на нова Югославия. основните училища на
в брой и ще ПОСЛУЖИ на Ученици е в о,по история 
оълуарската народност за ф^цпи0“^н^в/година; - Формира- 
по повод меня на Репуоликата през ш1авежиТе в основните 
пето па съзнание при раоотата и резултатите от
училища за работата, и че са .«шсствено положение на чове- 
нея определят материалното и равноправието

- съдружието, братството, единствого и росновната га-
всред народите и „^^.ага^оворност в ра-ранния на пашата независимостI, по я провеждане-
оотата. дисциплината и спестяването в — отоедязва-
то на мерките по икономическата ст - раждане-
нето на юбилейните годишнини: ,,4б-1 одишнината г р^ ^
то на нова Югославия; — ^орото з Да‘Тодишнииата от'бит- 
годишнината от оитка)а па перства , „ * „ марл
ката на сутиеока'. ,лш годишнината ог с“ъргта на Р 
■маркс' и др.; - солидарността в случаи на^ г«™“ии “наподобим кризисни ситуации, таченето и и 

и нов и социалистическата ре-
югославокия социалистически па 
жизнения път и революционното 

изграждането на са

па

!

к а ■
чатни коли.

книжки нашест 
и 84.

В „Мост” бр. 83 па съответен начин ше бъде озиамену-
АБгЮЮ. В тазивана 40-годишнината от Второто заседание на

бъдат публикувани съответни научни, публицнети-книжка ще
чни, литературни и други текстове и приложения.

1. Една от ооновните задачи на списание „Мост” и зана- 
афирмацията на творчеството па бъл- 

майчмн език във всички области на
пред остава развитието и
гарската народност на своя 
писаната реч. а преди всичко в областта на литературата, нау
ката. публицистиката и културата изобщо. Редакцията ще на
стои. списанието наистина да бъде творческа трибуна на бъл
гарската народност в Югославия. Това иге постигне с публи
куването на издържани художествени текстове — разкази, но
вели. откъси от романи, драми, литературни есета, интервюта 
с изтъкнати творци и учени, стихотворения и поеми, литера
турни студии, критики, статии за изобразителното изкуство, за 
самодейността, която се развива в рамките на културните до
мове и в организациите на сдружения тРУД. отзиви за книги, 
статии за културното сътрудничество между общините и в раьм- 
ките на регионите и по-широко, което ще допринася за още 
по-плътно сближаване и за културното обогатяване. Особено 
внимание ще бъде посветено на развитието на марксическата 
критика зарад адекватното оценяване произведенията на авто
рите от българската народност и по-широко.

2. За да стимулира творческата дейност „Мост" и през 
1983 год. ще обяви два творчески наградим конкурси — пър
вия за младите творци по повод Ден а на младостта, за сти
хотворение. разказ, новела, есе, записани народни обичаи и на
родни песни и приказки. Традиционният творчески награден 
конкурс на „Мост" за разказ, стихотворение, новела, есе, науч
ни и публицистически статии в отделни жанрове ще бъде на
соча» към 40-годишнината от нашата социалистическа общност 
а резултатите ттте бъдат съобщени в навечерието на Деня на 
Републиката.

3. В рамките на своите възможности и характера си, 
„Мост", с публикуването на текстове от афирмирани югослав
ски марксисти ще допринася за марксичеокото образование на 
своите читатели, особено от по-младите поколения.

..Мост" ще настои в рубриката „Публицистика" да се на
мерят теми от стопанството на общините — производството на 
храна, туризма и под.

4. Списание „Мост" както и досега ще бъде отворено 
за всички истински художествени, научни и културни ценнос
ти, създадени «а езиците на народите и народностите на Юго
славия и по-широко., понеже само по този начин ще изпълни 
културната си роля- В този смисъл ше бъдат превеждани и 
публикувани определени текстове, които ще допринасят за кул
турното сближение и ще оказват влияние върху съзнанието на 
читателите и тяхното културно издигане.

Представянето на литературното творчество на югослав
ските народи и народности те се извършва чрез даване на 
панорами и превеждане на текстове от афирмирани автори 
поотделно.

„ 5. „Мост” и през 1983 година ше сътрудничи с „Гради
на . от Ниш. „Културен живот” От Скопие. „Нови живот" от 
Нови Сад,„Мост” от Мостар, „Стремления" от Прищина и ще 
разширява сътрудничеството си със списания от различни сре
ди. Това сътрудничество ще се развива чрез обмен на тексто
ве. взаимани посещение заради обмен на опити и чрез органи
зиране на съвместни литературни вечери. Сътрудничеството с 
други описания трябва да допринесе за по-широката афирма- 
ция на творчеството на българската народност в Югославия.

6. В сътрудничество с общинските СОИ по култура, 
Центрите за култура и библиотеките. Редакцията на описание 
„мост те организира промоции на нови книги, литературни 
вечери и други манифестации за афирмация 

; културата.
Доколкото се осигурят необходимите средства, Редак

цията «а ..Мост' и книгоиздателската дейност в сътрудниче
ство еъс СОИ по култура на общините ще организира втората 
поредна среща на литературните творци от българската народ- 

ост. 1ази среща би имала значение на културна манифестация 
хат^кте- в юбилейната родина. Срещата ще бъде 

проведена в Босилеград, тъй като предходната бе в Димитровград.
8. В

ОТВИЯ и ДРУГИ
звитиего на придобивките от 
волюция» — развитието на 
триотизъм и хуманизъм;

мотаави™ социшшзъм другаря 1ито; — 
концелцията по всенародна отбрана, граждшщка заши (те

нерите Г='та за

грес на СК на Сърбия и противопоставяне на идеите и стано
вищата чужди «а нашето социалистическо самоуправително оо- 
щество; развитие «а етични норми на социалистическото само 
управително общество; чистотата на езика и яснотата 
стила с цел да бъдат разбираеми за децата-читатели, разви
тието на творческо разискване и принципна критика на 
отделните съдържания и рубрики във вестника, афирмиран 
то на политиката на необвързването като наше трайно опре
деление и противопоставяне на политиката на сила и намеса 

посветим на Седмата среща на необвързаните, която ще
сътРУДН ичество 

училища от съседните градове

на

на

■ще
се проведе в Ню Делхи; 
организирано от основните 
СФРЮ и НР България; братското хоро на основните училища

СР Сърбия с покрайнините,

крайграничното на

на народите и народностите в
както- и на майските соещи в Димитровград чрез които 
развива братството, единството и съдружието и разменят 
опити в работата; сътрудничеството на Югославия със света 
и ООН в борба за мир. равноправие и ненамеса във вътреш
ни работи на други страни;

се

Във вестника предимно -ттте се задържат съществуващи
те рубрики и през 1983 година и то: „Събитията през^ послед
ните 15 дни". «Вести от училищата". «Светли примери ’. ' 1ито 
каза — казаха за Тито". „Наука и техника”. „Литература за 
V — VIII клас", „Литературна притурка „Букет" за I — VI 
клас". „Знаете ли че. . „Наука и природа". „Наш екран", 
„Първи крачки в детското творчество”. „Албумът на младите 
художници". „Хумористичният стрил „Иванчо". „Стрил от 
НОБ". „Забавен кът" и литературен стрил на последната стра
ница на вестника. През 1983 година пте се въведат във вест
ника и нови рубрики: „Раждането на нова Югославия". ^„Юби
лейните годишнини на битките «а Неретва и Сутйсска". „Из
тъкнати югославски учени от световно значение", „Музикален 
кът" с цел децата да бъдат подтикнати да компонират песни 
по ноти.

От първи до трети клас в основните училища на бъл
гарската народност в Югославия и преведените учебници, тъй 
като те са предназначени за цяла СР Сърбия, не съдържат 
всички уроци според плана и програмата за местната среда; 
а писани материали се трудно намират за обработването им. 
Заради туй „Другарче" ше се постарае такива материали да 
събира и публикува във вид на репортажи, прегледи на гео
графски обекти, индустриални обекти, събития от миналото, 
особено от НОБ и образи на, първоборци 
широко. от средата и по-

Ще се увеличи обществената роля и влиянието на изда
телския съвет във вестника, а чрез него и възможно по-прятко 
на обществото изцяло.на книгата и

Ще продължим и понататък сътрудничеството 
зка със съвместното организиране на викторината по повод 
Деня на Рспубликатз с „Дечйе ,-новине" от Горни Милановац 
•както и наградният конкурс по повод Деня на младостта и ’ 
рождения ден на другар-я Тито. също така с „Дечйе новине" 
от Горни Милановац. Ио Пайташ". детски вестник на ун- 
гароката народност. „Букуоиа коп-илор", детски вестник на 
румънската народност и .Пионерска захрадка” детски вест
ник на русинската народност в Югославия.

„Другарче и през 1983 година ще излиза на 16 стра
ници и 4 страници литеоатурна притурка ,,Букет". Ще -настоим 
тиражът и по-нататък да се движи около три хиляди екзем
пляра. според броя на учениците.

във връ-

рамките на културните манифестации от по-широк 
• характер в които участвува Издателство „Братство" Редакция-

™иеан^наИшЛаГкнигаТеЛСЖаТа ДеЙ'Н°Ст 7,,е орга'низира Уча-
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№тГа »тпГ(С>|%(Г) В БОРБАТА ПРОТИВ КАРЦИНОМНИТЕ ЗАБОЛЯВАЛИЯ ПРИ ЖЕНИТЕ

Съдбовно значение на 

превантивните прегледиКУЛТУРА В
ПРЕЗ 1983 ГОДИНА

Акция за 

спортуване
масово За значението на навре

менното откриване на зло
качествените тумори и ос
таналите карциномни забо 
лдвавия при жените е ка
зано и написано много. 
Но няма да е грешка ако 
още веднъж подчертаем, 
че навременната диагноза 
е основна предпоставка за 
успеха «а лечението. А до 
ранна диагноза се стига 
чрез редовни превантивни 
прегледи. ,

вече жени и това напъл
но осъществихме — казва 
д-р Петров. За

В заключение ще посо
чим, че и този път ясно 
пролича 
от усъвършенствуване ор
ганизацията на систематич 
•ните прегледи на жени и

пет дни 
през систематичен преглед 
минаха няколко стотици 
жени, а резултатите ще бъ 
дат известни след компле 
тна обработка. Тъй като 
предстоят повече такива 
прегледи, резултатите ще 
се обединят и след това 
ще бъдат изнесени на Кон

необходимостта

йността^Сам^^.1134*010 спореД ЧРИе™я план, де- 
лтура в Босилеград* П° физическа ку~
ставлява широка , 3_ ™даша всъщност ше пред-
пи яя акДия за създаване на условия и нави-
п^тг т ™1"?ртуввд на 'срудавите хора в организа- 
щности3 сдружетия Т'РУД И на населението в месните об-

от качествени промени в 
отношението на жените 
•към този вид лревантива. 
За ефикасна борба срещу 
злокачествените заболява 
ния е необходимо всяка 
жена поне един път годи
шно да бъде систематич
но прегледана.

греса на цитолозите, кой
то ще се състои в Бел
град.

В тази насока трябва 
една твърде важна 
дружества в основните

да ое раздвижи и реализира 
да се създадат спортни 

училища, средношколския обра
зователен център и в някои местни общности, 
съществуват условия за това.

инициатива: Ето защо този път иска
ме по-задълбочено да гово 
рим за организирания към 
края на миналата година 
систематичен преглед на 
жени в Димитровградска 
община.

(3. М.)

в които
АКЦИИ

—— Безспорно е, че такова планиране «а дейността има 
за цел да извади на преден 
зичеоката култура в нашето 
Защото вече
щностна черта на дейността в тази област, на обществе
ния живот в Босилепрадска община. Обаче 
ните обстоятелства

Последователна хуманостплан основната роля на Фи- 
оамоуправително общество, 

дълги години масовото спортуване не е съ- Това беше първият та,къв 
преглед на жени ат общи
ната. От една страна, този 
факт е критика на досега 
шната практика в здравео 
пазването, в която не се е 
отделяло нужното внима
ние на превантивните пре
гледи. От друга страна 
пък, фактът говори, че е 
направен 
прелом относно че започ
ва един по-ефикасен етап 
на борбата против карци- 
но-мните заболявания при 
жените в Димитровград
ска община.

За въпросния системати
чен преглед безспорно мо
же да се каже, че беше 
добре организирана акция. 
Забележително беше ан
гажирането на Конферен
цията за обществена дей
ност на жените и на ней
ните секции в трудовите 
колективи. Бяха създаде
ни и необходиимте усло
вия, а медицинският екип 
извърши качествена про
фесионална подготовка.

В края на 1982 година в 
Дими

тровградска община е. пър 
ва в СР Сърбия- Планът 
па акцията в 1982 година 
е преизпълнен почти с 
200 на сто, така че в 
случай на злополука все
ки жител от Димитровград 
ска община може да полу 
чи кръвна плазма, независи 
мо от това в кой край 
па страната се намери. 
Общината разполага и с 
достатъчни резерви кръв.

— Имайки предвид изя
вената хуманост на дими- 
гровградчани и резултати
те в миналата година, ние 
оме убедени, че и в на
стоящата година ще пре
изпълним плана по събира

ООСТ „Тигър 
тровград” се проведе ак
ция по кърводаряване. Ка

при налич-
реализацията на плана представля

ва твърде сложна задача, която изисква не само субекти
вни усилия, но и материални средства, 
година Самюуправителната общност 
000 динара от които 62

кто и винаги досега, от
зивът на трудещите се от 
този колектив беше ма
сов. Над 200 работници 
проявиха желание да пода 
рят известно количество 
собствена кръв, но триде
сетина ат тях не станаха 
кърводарители, 
здравословни причини.

А в настоящата 
ще разполага с 832

на сто ше се изразходват за по
требите на ФК „Младост", а само 113,5 хиляди динара ще 
бъдат отделени за развитието на масовия спорт Вероя
тно

необходимият
ще се обезпечат и известни допълнителни средства 

(от дарения от организации на сдружения труд и други 
източници), но с това не може много да се поправи по
ложението. Затова, както изтъкнаха делегатите на Скуп-

поради

шината на тази самоуправителна общност при приемане 
то на плана, изходът трябва да се търси чрез доброволен 
труд и най-Целесъобразно изразходаване на разполагаем
ите средства.

Инак, в ООСТ „Дими
тровград" са зарегистрира 
ни 553 редовни участници 
в акциите по кърводарява 
не, а някои от тях са два 
десетюратни 
тели. Този колектив е на 
първо място в общината 
по броя на 
лите. Значението 
факт е още по-голямо ако 
се има предвид, че Дими-

(М,я.)

кърводари-Значението на витами 

инте в човешката 

прехрана

не на кръвна плазма в 
Димитровградска община 
— заяви Радомир Кръс-

8

кърводарите- 
на този тич, началник на Завода за 

трансфузия в Ниш.
А. Т.

ТЪЖЕН ПОМЕНбва да се увеличи количе 
ството на този витамин 
през втората половина на 
бременността.

За развитието на човеш 
кия организъм храната 
трябва да съдържа белтъ 
чини, масти и въглехидра
ти. Това не е 
Твърде важни съставки са 
още водата, солта и — ви 
тамините.

— Най-мапред снабдих
ме колпоокоп — апарат, с 
който при увеличение се 
наблюдават промените на 
устието на матката, а след 
това и необходимата за то 
ва лаборатория. Разбира 
се, лекарите-специалисти, 
които вършиха прегледа, 
минаха през съответно 
обучение по колпооколия 
и цитология, а медицин
ските сестри се обучиха 
за работа и в лаборатори
ята — обяснява д-р Сава 
Петров.

|
На 16 януари — неделя, т.г. се навършват 

ПЕТ ГОДИНИ от преждевременната смърт на 
нашия мил и никога незабравим съпруг и бащавсичкото. Значителен е и витамин 

Б. Всекидневната работа, 
различни оболения с 
шана температура, бреме
нност, кърмене, всичко то
ва търси витамин Б. Най- 
богати органи с този ви
тамин са черният дроб и 
бъбрезите, след това месо 
то, особено свинското, ма- 

яйцата. Между зе- 
най-миого го съ-

пови

човеш-Ако например в 
кия организъм недостига 

А може да настъ- 
Този

витамин
пи болест на очите, 
витамин най-много се съ
държа в рибното олио, го
веждия и телешки черен 
дроб, жълтъка на яйцето, 
моркова, зеленото зеле 
спанака, грах, фасула и 
жълтото зърно на цареви
цата. Недостатъкът на ви
тамин А в организма пре
дизвиква хиповитаминоза 
А, тоест намаленото коли
чество на витамин А се 
манифестирате със сухосг 
ца кожата, петна и проли
ви, а при това идва до 
така нареченото раамеюза- 

роговицата. Трябва 
напомене, че _ този 

витамин играе защитна ро 
организма сревду Раз 

болести.

стта и

Милчев
-Пепи-

ленчука 
държат лещата, зелето и 
фаоула. Варенето, пърже
нето и консервирането не 

витамин Б, кой

Д-р Петров изтъква по
мощта и разбирателство
то. ца димитровградските 
трудови колективи, особе
но на онези, в които ра
ботят много жени. Ценна 
е била и помощта на Здрав 

в Димитров-

в
намаляват 
то е твърде постоянен.

вита-Недостатъкът на 
мин Б предизвиква отпад- 

слабост на муску-налост, 
лите, болки по тялото, на
малено кръвно наягане. 
Витамин Б има твърде ва
жна роля в правилното ра 

на дететото. За

ния дом 
град а още повече профе- преподавател от Димитровград

Ги-сионалната помощ от 
некологическо 
ската
гичното отделение в 
град.

— Целта ни беше да 
прегледаме възможно по-

На този ден ще почетем паметта му в 
12 часа в димитровградските гробища. Каним 
близки и познати да присъствуват на тъжния 
помен.

акушер- 
клиника и Цитоло 

Бел-
звитие
слабо и недостатъчно раз 

особено в

не на
ОПЕЧАЛЕНИ: 

дъщеря Славица и съпруга 
Ценка

да се витите деца, 
предучилищна 
трябва да се 
богата с този витамин.

възраст, 
дава храналя в 

лични заразни 
При бременните жени тря 1
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Хумор—шира—забава 

Несговорни братя
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ил, Върбан му подхвър
лил:

— Догодина ще караме 
„придружил" тютюна с твоята

Икам да' си върна влаче
нето ...

ла бурелския пейсаж, взел 
че се впрегнал иа място
то на изпрегната крава на 
Върбан и 
на Сивуля до селото•..

След няколко дни след 
като се одобрили със Сто-

Преди двадесетина годи- 
селища в Ди 

мно Сьга № времени в южните 
митровградска община

отглеждаше тютюн.
се бяха

шейна.
го се
Някои стопани, 
проявили като добри тютю 
нопроизводители и това ин 
дустриално растение беше 
основен източник на пре
питание на мнозина. - 

Обаче около Нова годи- 
когато се предавал тю} 

тюнът в Димитровград, ня
кои след като взимали ху
бави пари, оставали да се

■ ■ ■
М. Андонов

докуде октомври.Сваку годину од юли 
сви се растърчимо.

носи такава къса пола!
— Но всички други

Дама казва на един фи
лософ:

— Опитах се да чета ед
на от вашите книги, но 
всичко беше толкова дъл
боко, че не можах нищо 
да разбера.

Дайте да видимо кико и колко че ле 
оремо, дали че изпълнимо планат по иесенуту 
и лролетнуту сеитбу... И това лето понеж 
добивите от лченицуту беоше добри а оди мо 
рузу 1И рекордни смо доволни.

НОСЯТ...
— Да, но без моето съ

гласие.

на,

дни бая 
— защо съга

Беше добре — пише ми овия 
Пера. Само ме чуди — каже он 
около Нову годину, кита на село имаше мно
го хора — никой оди агрономйете на „Ого- 
чар” не се сети да отиде у некойе село и да 
одържи предаване кико и с що да се подхра- 
нуйе пченицата, кико по-добре да се подгот- 
вимо за лролетнуту сеитбу.

повеселят-
Братята Стоил и Върбан 

от село Н. откарали 
тюна със селска 
в която впрегнали по една 
крава. Предали го отбили 
се в „Балкан", дори си 
пийнали добре. Привечер 
си тръгнали за село.

Зимният ден бързо се 
„скрил” и двамата братя 
по мрак наближавали род 
ното си село. Но нали пу 
стата ракия не мирува, бра 
тята започнали да се пре- 
пирят-

— Ти взе повече пари, 
а тютюнът ти беше по-лош 
— казал Стоил.

— Ами, така ти се стру
ва... — моят тютюн си е 
хубав, но ти и тия пари, 
дето взе не ти се падаха, 
защото тютюнът не ти бе
ше добър — възпротивил 
се Върбан.

И така: дума по дума, 
дошло до остра свада.

За да излезне „отгоре" 
Върбан взел, че изпрег- 
нал своята крава и ка
зал на Стоил, чиято била 
и шейната и другата кра-

тю- — Просто нямам думи 
да опиша на мъжа 
прелестите на почивката 
ми в Алпите.

— Огшши му ги тогава 
в цифри.

шейна, ми
Пациентиът казва на ле

каря:
— Никога не бих поз

волила на дъщеря си да
— Гледам — пише ми бая Пера — и у 

ремонтиуту работилницу никой да се сети съ
га кита е „мрътва сезона", да постегну 
шинете за пролет...Народни мъдрости ма-

Затова напролет пак че си буде кико 
що смо си научили: дръж — не дай, нема де
лове, нема това, нема онова... — каже Пера.

И чини ми се да Пера има право.

Ако очемо с успех да се уключимо у 
борбата за повече храна, за повече жито и 
морузу, това не е лъка работа и требе мноро 
и много труд-

Чини ми се дека агрономчетията требе 
да напуште канцеларийете, а да се растърчу 
малко по селата, а ония що се занимаван» с 
поправл»ане на машине, са да траже делове 
и разне смасйе и гориво.

Онова, ако чекамо йош некое време, 
па че речемо: уйт, отиде си времето, а нийе 
па се (не подготвимо кико требе...

И после преко летото, ка требе да из- 
лезнемо да жньемо, че видимо дека требало да 
се поправе машинетс, дека йе требало навре
ме да се даваю торове напосевите, та и доби
вите да буду по-добри.

Полюпривредата йе предузейе 
рено небо и не търпи канцеларии».

• Ръката мие ръката, а ръцете — лицето.
АСИРИЙСКА

• (Малките ветрове, събрани заедно, образуват 
тайфун.

ВИЕТНАМСКА

• Един играч не прави сватба.
ДАРГИНСКА

• Капка дъжд море не прави.
КЮРДСКА

• С един камък брашно не се мели.
ФИНСКА

• Човек се създава от природата, но се раз
вива и изгражда в обществото.

БЕЛИНСКИва:
— Ете ти съга, па се 

упрегни ти със Сивулю!
Не помогнало „убежда

ването” от страна на Сто
ил. Върбан хванал крава
та за юлара и си заминал. 
Стоил се поогледал, дали 
няма никого и понеже но
щта отдавна била покри-

• Животът има смисъл само като задача или 
Дълг.

МАДЗИНИ

• Пагубни са даровете на враговете.
СОФОКЪЛ

• Да разгласяваш за направен подарък е все 
едно да /си !го искаш обратно.

под отво-
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